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ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
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1ο Έτος πουδών

1

ΧΟΛΘ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Α΄ ΕΣΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΔΟΚΛΜΩΝ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ
Α Ζτοσ
Χειμερινό Εξάμθνο

Ϊρεσ/ Εαρινό Εξάμθνο
εβδ.

Ϊρεσ
/εβδ.

1.

ΓΕΟΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ

3

ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑΥ

3

2.

ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΦΕΧΟΘΥ

3

ΔΙΕΘΟΕΥ ΟΑΧΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ ΜΑΙ ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΙ ΘΕΥΞΡΙ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΑ

2

3.

ΔΘΞΡΥΙΡ – ΙΔΙΩΦΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ

2

ΣΡΙΟΙΜΘ ΔΙΜΡΟΡΞΙΑ - ΑΟΑΜΤΙΦΙΜΘ

3

4.

ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΥΧΟΦΑΓΞΑΦΙΜΡΧ ΔΙΜΑΙΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ

3

ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΑΦΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΡΞΑΔΙΜΘ
ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ

2

5.

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘ Ι

2

ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΑ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ

2

6.

ΝΙΞΕΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ Ι

3

ΝΙΞΕΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ ΙΙ

3

7.

ΣΡΙΟΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ – ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΡ ΣΡΙΟΙΜΡ
ΔΙΜΑΙΡ

3

ΑΟΘΤΩΣΙΟΑ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΜΑΙ ΜΑΦΑΣΡΝΕΞΘΥΘ
ΔΙΑΜΤΙΥΕΩΟ

2

8.

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ
ΥΧΟΡΤΩΟ

2

ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΑΝΙΕΧΦΙΜΩΟ
ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ

2

9.

ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ

2

ΜΤΑΦΙΜΘ ΜΑΙ ΔΘΞΡΥΙΑ ΑΥΦΑΝΕΙΑ

3

ΑΓΓΝΙΜΑ Ι

2

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘ ΑΝΝΘΝΡΓΤΑΦΙΑ

2

11.

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ

2

ΑΓΓΝΙΜΑ ΙΙ

2

12.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ I

3

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ IΙ

3

13.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ I

3

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ IΙ

3

10.

φνολο

33

φνολο

32

2

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΓΕΟΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΓΕΟΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τουσ όρουσ που αφοροφν ςτθ γιινθ ςφαίρα και χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία, (β) κατανοοφν τα
κυριότερα ςφμβολα και τισ ςυντμιςεισ που αποτυπϊνονται ςτο ναυτικό χάρτθ και να τον χρθςιμοποιοφν για υπολογιςμό,
μζτρθςθ και χάραξθ ςτιγμάτων, αποςτάςεων και πορειϊν αντίςτοιχα, (γ) κατανοοφν τθν χρθςιμότθτα των οπτικϊν και
θχθτικϊν βοθκθμάτων ναυςιπλοΐασ και (δ) να περιγράφουν τα ναυτικά όργανα και τισ ναυτιλιακζσ εκδόςεισ που
χρθςιμοποιοφνται ςτο πλοίο.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ:
1. «Οαυτιλία/Φόμοσ Α, Χρ. Οτοφνθ - Αν. Δθμαράκθ», Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006.
2. «Εγχειρίδιο Υ.ΜΧ.ΣΕΤ.Υ./Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.», Α.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ./Δ.ΕΜΣ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ Οα αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται.

Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΒΑΥΙΜΕΥ ΓΟΩΥΕΙΥ / ΒΑΥΙΜΡΙ ΡΤΙΥΞΡΙ - Οαυςιπλοΐα - Ρριςμοί ςτθ γθ (Γεωγραφικοί πόλοι, ιςθμερινόσ, μεςθμβρινοί,
Σλάτοσ, παράλλθλοι πλάτουσ, Σρϊτοσ μεςθμβρινόσ, μικοσ, Διαφορά πλάτουσ και διαφορά μικουσ, Γιινο ελλειψοειδζσ,
Ρριςμοί τθσ επιπλάτυνςθσ και τιμι τθσ) - Θαλάςςιο μίλι (sea mile), Διεκνζσ ναυτικό μίλι, ςτάδιο και κόμβοσ. Χπολογιςμόσ
γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων.
2. ΜΑΦΕΧΘΧΟΥΘ - Ματευκφνςεισ (Αλθκισ βορράσ, μαγνθτικόσ βορράσ και βορράσ πυξίδασ, αντίςτοιχεσ πορείεσ) - Ανεμολόγιο Απόκλιςθ - Σαρεκτροπι - Σαραλλαγι - Χπολογιςμόσ Απόκλιςθσ, Σαρεκτροπισ, Σαραλλαγισ - Σορεία - Διόπτευςθ (Απόλυτεσ
και ςχετικζσ διοπτεφςεισ) - Ξετατροπζσ πορειϊν - διοπτεφςεων. ΜΑΦΘΓΡΤΙΕΥ ΣΝΡΧ - Ρρκοδρομία-λοξοδρομία.
3. ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΕΥ ΕΜΔΡΥΕΙΥ - Φαροδείκτεσ. Χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχουν - Σλοθγοί (PILOTS). Χριςθ των
πλθροφοριϊν που περιζχουν - Νοιπζσ εκδόςεισ (απλι αναφορά).
4. ΞΕΤΜΑΦΡΤΙΜΡΙ ΟΑΧΦΙΜΡΙ ΧΑΤΦΕΥ - Σροβολζσ (οριςμοί χαρτογραφίασ, χάρτθ, κλίμακασ χάρτθ, κλίμακασ μικουσ, κλίμακασ
πλάτουσ και αποςτάςεων) - Ξερκατορικι προβολι. Βαςικά είδθ χαρτϊν - Χδρογραφικζσ υπθρεςίεσ και εκδόςεισ - Χάρτεσ
διαφόρων κλιμάκων (Γενικοί, ακτοπλοϊκοί ι χάρτεσ ναυςιπλοΐασ και λιμενοδείκτεσ ι πορτολάνεσ) - Σεριγραφι ναυτικοφ
χάρτθ. Υφμβολα και ςυντμιςεισ (ιδιαίτερα κίνδυνοι, φάροι, ςθμαντιρεσ, αλεϊρια, ραδιοφάροι και άλλα βοθκιματα ςτθ
ναυτιλία) - Ακρίβεια ναυτικϊν χαρτϊν - Φαξινόμθςθ χαρτϊν (περιλθπτικά) - Άλλεσ εκδόςεισ (περιλθπτικά) - Ζλεγχοσ και
διατιρθςθ τθσ ενθμζρωςθσ του χάρτθ. Αγγελίεσ και προαγγελίεσ προσ τουσ ναυτιλλόμενουσ (χωρίσ εκτζλεςθ διορκϊςεων) Διορκϊςεισ ναυτικϊν εκδόςεων - Δωμάτιο χαρτϊν - Εργαςίεσ ςτο χάρτθ (Ξζτρθςθ ςυντεταγμζνων ςθμείου, υποτφπωςθ
ςθμείου ςε γνωςτζσ ςυντεταγμζνεσ, χάραξθ πορείασ μεταξφ δφο ςθμείων, μζτρθςθ απόςταςθσ μεταξφ δφο ςθμείων).
5. ΡΣΦΙΜΑ ΜΑΙ ΘΧΘΦΙΜΑ ΒΡΘΘΘΞΑΦΑ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ - Φάροι (είδθ, χαρακτθριςτικά, τομείσ) - Φωτοβολία (οριςμόσ) - Απόςταςθ
εμφανίςεωσ φάρου (οριςμόσ). Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εμβζλεια και τθν εμφάνιςθ των χαρακτθριςτικϊν των φάρων
- Φαροδείκτθσ - Υθμαντιρεσ - Αλεϊρια - Υυςτιματα καλάςςιασ ςθμάνςεωσ (οριςμόσ) - Θχθτικά ςιματα ομίχλθσ,
Ταδιοςιμανςθ, Υτακμοί (απλι περιγραφι και είδθ).
6. ΟΑΧΦΙΜΑ ΡΤΓΑΟΑ - ργανα υποτυπϊςεωσ - Οαυτικόσ διαβιτθσ - Διπαράλλθλοσ κανόνασ - Βυκόμετρο, δρομόμετρο,
μαγνθτικι πυξίδα (απλι περιγραφι, χριςθ, τφποι και είδθ) - Μοινι πριςματικι διόπτρα. Σεριγραφι και χριςθ - Οαυτικόσ
εξάντασ (απλι περιγραφι και χριςθ).
7. ΟΑΧΦΙΜΘ ΓΕΩΓΤΑΦΙΑ - Υτοιχεία Ωκεανογραφίασ (προζλευςθ των ωκεανϊν, φυςικζσ ιδιότθτεσ του καλαςςινοφ νεροφ) - Φο
ανάγλυφο του βυκοφ (θ παραμόρφωςθ του φλοιοφ τθσ γθσ, θ ςυςςϊρευςθ ςτερεάσ φλθσ/ιηθμάτων, υφαλοκρθπίδα) - Γενικά
περί θπείρων και ωκεανϊν - Γενικά περί καλαςςϊν και πελάγων και νθςιϊν - Νιμάνια (ζννοια και χαρακτθριςτικά, διακρίςεισ
λιμανιϊν) - Σεριγραφι του λιμανιοφ (λειτουργίεσ και προχποκζςεισ δθμιουργίασ του) - Γενικά περί πλωτϊν ποταμϊν και
πλωτϊν λιμνϊν - Γενικά περί διωρφγων. Θ διϊρυγα τθσ Μορίνκου.
3

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΦΕΧΟΘΥ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΦΕΧΟΘΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν και κατθγοριοποιοφν τα εμπορικά πλοία και τα πλοία / ςκάφθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ, (β) αναγνωρίηουν
και διατυπϊνουν τθν βαςικι ορολογία που ςχετίηεται με τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό του ςφγχρονου πλοίου, (γ)
χρθςιμοποιοφν τουσ βαςικοφσ ναυτικοφσ κόμπουσ, (δ) εφαρμόηουν τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αςφάλεια τθσ
εργαςίασ ςτο πλοίο, (ε) εφαρμόηουν τα μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων κατά τισ εργαςίεσ με ςχοινιά, (ςτ) ελζγχουν τθν ορκι
τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ ςε ςχζςθ με τθ ςκάλα επιβιβάςεωσ / αποβιβάςεωσ του πλοίου, (η) παρουςιάηουν τα μζςα
ορμίςεωσ του πλοίου και τα μζτρα αςφαλείασ ςχετικά με τθν χριςθ τουσ και (θ) να ερμθνεφουν τα ςτοιχεία που παρζχονται
ςτθ γραμμι φορτϊςεωσ του πλοίου.

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ:
1. «Οαυτικι Φζχνθ και Ζκτακτεσ Ανάγκεσ», Μ. Φροπολίτθσ - Γ. Φριάντθσ, Ρργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων.
2. «Εγχειρίδιο Υ.ΜΧ.ΣΕΤ.Υ./Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.», Α.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ./Δ.ΕΜΣ.
3. «Οαυτιλιακζσ Γνϊςεισ», Γ.Μ. Δεμεροφτθ - Δ.Ο. Ξυλωνόπουλου, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2010.
4. «Οαυτικι Φζχνθ», Γ. Ι. Φαμθλωνίδθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006.
5. «Σρόλθψθ Ατυχθμάτων επί του πλοίου εν πλω και εν ορμω», Εγχειρίδιο του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ - International
Labour Office - Ι.L.O., όπωσ μεταφράςτθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ 1. Θ διδαςκαλία δφναται να πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια επιςκζψεων ςε εμπορικά πλοία ι/και
πλοία/ςκάφθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
2. Ματά τθν διδαςκαλία να αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΜΑΦΑΦΑΠΘ ΦΩΟ ΣΝΡΙΩΟ - Διαίρεςθ των πλοίων ανάλογα με το είδοσ μεταφοράσ/προοριςμό τουσ - Διαίρεςθ πλοίων
ανάλογα με το υλικό καταςκευισ τουσ - Διαίρεςθ πλοίων ανάλογα με το μζςο προϊςεωσ.
2. Ματθγορίεσ των πλοίων/ςκαφϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
3. ΓΕΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΣΝΡΙΡΧ - Φρόπιδα - Σλϊρθ - Σρφμνθ - Σλευρζσ - Γάςτρα - Ψφαλα - Ζξαλα - Κςαλοσ γραμμι.
4. ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ ΦΡΧ ΣΝΡΙΡΧ - Σρωραία και πρυμναία κάκετοσ - Ξικοσ (ολικό και μικοσ μεταξφ κακζτων) - Σλάτοσ πλοίου Ξζςθ τομι - Μοίλο πλοίου - Βφκιςμα πλοίου - Διαγωγι πλοίου - Ψψοσ εξάλων - Υιμότθτα και κφρτωμα καταςτρϊματοσ Βάροσ του πλοίου ι άφορτο πλοίο - Οεκρό βάροσ - Χωρθτικότθτα πλοίου - Εκτόπιςμα - Γραμμζσ φορτϊςεωσ.
5. ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΑ ΞΕΤΘ ΣΝΡΙΡΧ - Εξωτερικό περίβλθμα ι πζτςωμα του πλοίου - Νϊροι (λοφροι) - Ελάςματα ηωςτιρα και
τρόπιδασ - Υτακμίδεσ - Ματαςτρϊματα - Σαρατροπίδια - Εςωτερικόσ πυκμζνασ ι διπφκμενο - Μουπαςτζσ - Οομείσ (πόςτεσ) Ζδρεσ νομζων - Μίονεσ - Φρακτζσ (διαφράγματα ι μπουλμζδεσ) - Ηυγά (καμαριά) - Υτείρα (κοράκι) - Σοδόςτθμα (παπαδιά) Αγκϊνεσ - Διαδοκίδεσ - Ελικόςτθμα - Δεξαμενζσ ηυγοςτακμίςεωσ - Φρεάτιο αλυςίδων (ςτρίτςο).
6. Θ ΓΕΦΧΤΑ ΕΟΡΥ ΥΧΓΧΤΡΟΡΧ ΣΝΡΙΡΧ - Θ γζφυρα του ςφγχρονου πλοίου.
7. ΦΡ ΞΘΧΑΟΡΥΦΑΥΙΡ ΕΟΡΥ ΥΧΓΧΤΡΟΡΧ ΣΝΡΙΡΧ - Ξθχανοςτάςιο πλοίου - Νεβθτοςτάςιο - Θλεκτροςτάςιο - Αντλιοςτάςιο.
8. ΦΡ ΣΘΔΑΝΙΡ - Υφςτθμα κινιςεωσ του πθδαλίου - Φο πθδάλιο - Υυςτιματα πθδαλιουχίασ - Ελικτικά ςτοιχεία πλοίου Εφεδρικό ςφςτθμα και αυτόματο πθδάλιο.
9. Θ ΡΟΡΞΑΦΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΦΑ ΕΙΔΘ ΦΩΟ ΕΝΙΜΩΟ - Ζλικα πλοίου - Φρόποσ λειτουργίασ ζλικασ ςτα πλοία - Ρνοματολογία μερϊν
τθσ ζλικασ.
10.ΦΑ ΞΕΥΑ ΦΡΤΦΡΕΜΦΡΤΦΩΥΕΩΥ ΦΩΟ ΦΡΤΦΘΓΩΟ ΣΝΡΙΩΟ - Φορτοεκφορτωτιρεσ (μπίγεσ) - Γερανοί πλοίων Γερανογζφυρεσ πλοίων.
11. ΡΟΡΞΑΦΡΝΡΓΙΑ ΞΕΤΩΟ ΦΘΥ ΝΕΞΒΡΧ - Ματαςκευι - Ρνοματολογία μερϊν λζμβου - Είδθ και τφποι λζμβων.
12. ΕΣΩΦΙΔΕΥ ΥΩΥΙΒΙΩΟ ΝΕΞΒΩΟ ΜΑΙ ΥΧΕΔΙΩΟ - Είδθ επωτίδων ςωςιβίων λζμβων και τρόποσ λειτουργίασ τουσ - Επωτίδεσ
ςωςιβίων λζμβων.
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13. ΞΕΥΑ ΑΓΜΧΤΡΒΡΝΙΑΥ - Άγκυρεσ - Σεριγραφι άγκυρασ - τφποι αγκυρϊν - Ξζγεκοσ αγκυρϊν - Δείκτθσ εξαρτιςμοφ
(equipment number) - Αλυςίδεσ αγκυρϊν - Άμματα (κλειδιά) - Υφνδεςθ αμμάτων - Ξζκοδοι ςθμάνςεωσ των αμμάτων Υτερζωςθ τθσ άκρθσ τθσ αλυςίδασ ςτο φρεάτιο - Δοκιμι αγκυρϊν και αλυςίδων - ςιμανςθ - πιςτοποιθτικά - Υτρεπτιρεσ
(Swivels) - Χειριςμοί τθσ αλυςίδασ ςτο φρεάτιο - Βαροφλκο άγκυρασ - Βοθκθτικά εξαρτιματα αγκυροβολίασ.
14. ΥΧΡΙΟΙΑ, ΥΧΤΞΑΦΡΥΧΡΙΟΑ ΜΑΙ ΜΡΞΣΡΙ - Υχοινιά ανάλογα με το υλικό καταςκευισ τουσ - Υχοινιά ανάλογα με τον τρόπο
καταςκευισ - Υχοινιά ανάλογα με τθν πλευςτότθτά τουσ - Σροφφλαξθ και ςυντιρθςθ ςχοινιϊν - Ξζγεκοσ ςχοινιϊν - Αςφαλζσ
φορτίο εργαςίασ - Αντοχι ςχοινιϊν και πιςτοποιθτικά - Φρόποι καταςκευισ ςυρματόςχοινων - Σεριγραφι, μζγεκοσ και είδθ
ςυρματόςχοινων - Αντοχι ςυρματόςχοινων και πιςτοποιθτικά - Σροφφλαξθ και ςυντιρθςθ ςυρματόςχοινων - Ηθμιζσ ςε
ςυρματόςχοινα - ΜΡΞΣΡΙ ΜΑΙ ΔΕΥΙΞΑΦΑ - Υταυρόκομποσ - καντθλίτςα - ποδόδεςμοσ (τςακιςτι) απλόσ και διπλόσ - απλόσ και
διπλόσ γαϊδουρόκομποσ - Δζςιμο ςχοινιοφ ςε κοτςανζλο - Δζςιμο ςχοινιοφ ςε δζςτρεσ.
15. ΓΕΟΙΜΘ ΑΥΦΑΝΕΙΑ, ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΜΑΙ ΣΤΡΝΘΨΘ ΑΦΧΧΘΞΑΦΩΟ - Ειςαγωγι ςτον Μϊδικα Σρακτικισ του Διεκνοφσ
Ρργανιςμοφ Εργαςίασ για τθν Σρόλθψθ Ατυχθμάτων επί του Σλοίου «εν πλω» και «εν όρμω» - Βαςικότερεσ αιτίεσ των
ατυχθμάτων ςτο πλοίο - Ρ ανκρϊπινοσ παράγοντασ ςτθν πρόκλθςθ ατυχθμάτων. Διάκριςθ των αιτιϊν που προκαλοφν τα
ατυχιματα - Γενικά ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ ςτο πλοίο - Οοικοκυροςφνθ και ατομικι υγεία και υγιεινι ςτο πλοίο Χριςθ χθμικϊν - Σρόλθψθ πυρκαγιάσ - Τουχιςμόσ εργαςίασ και ατομικόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ - Υιματα,
ανακοινϊςεισ και χρωματικοί κϊδικεσ - ΕΜΦΑΜΦΕΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΕΣΙ ΦΡΧ ΣΝΡΙΡΧ ΜΑΙ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ ΕΜΦΑΜΦΩΟ ΑΟΑΓΜΩΟ - Γενικζσ
διατάξεισ - Συροςβεςτικόσ εξοπλιςμόσ, γυμνάςια και εκπαίδευςθ - Γυμνάςια εγκαταλείψεωσ πλοίου και εκπαίδευςθ Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα και διάςωςθ εν πλω - Άλλα γυμνάςια - ΑΥΦΑΝΘΥ ΣΤΡΥΒΑΥΘ ΥΦΡ ΣΝΡΙΡ - Φρόποσ/μζςα προςβάςεωσ
ςτο πλοίο - Υκάλεσ επιβιβάςεωσ του πλοίου - Φορθτζσ ςκάλεσ - Υκάλεσ επιβιβάςεωσ πλοθγϊν - Ξεταφορά ατόμων διά
καλάςςθσ - ΑΥΦΑΝΘΥ ΞΕΦΑΜΙΟΘΥΘ ΕΣΙ ΦΡΧ ΣΝΡΙΡΧ - Γενικζσ διατάξεισ - Διάδρομοι και δίοδοι - Χδατοςτεγείσ κφρεσ Φωτιςμόσ - ΕΙΥΡΔΡΥ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΙΑ ΥΕ ΜΝΕΙΥΦΡΧΥ Θϋ ΣΕΤΙΡΤΙΥΞΕΟΡΧΥ ΧΩΤΡΧΥ - Γενικζσ διατάξεισ - Σροφυλάξεισ κατά τθν
είςοδο ςε επικίνδυνουσ χϊρουσ - Μακικοντα και ευκφνεσ ενόσ αρμοδίου ατόμου και ενόσ υπεφκυνου αξιωματικοφ Σροετοιμαςία και αςφάλιςθ του χϊρου για τθν είςοδο - Ζλεγχοσ τθσ ατμόςφαιρασ ςε περιοριςμζνουσ και κλειςτοφσ χϊρουσ Χρθςιμοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ άδειασ εργαςίασ - Διαδικαςίεσ και διευκετιςεισ πριν από τθν είςοδο - Διαδικαςίεσ και
διευκετιςεισ κατά τθν είςοδο - Επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ για τθν είςοδο ςε χϊρο για τον οποίο υπάρχει υποψία ι είναι
γνωςτό ότι θ ατμόςφαιρα δεν είναι αςφαλισ - Αναπνευςτικι ςυςκευι και εξοπλιςμόσ ανανιψεωσ - Υυντιρθςθ του
εξοπλιςμοφ και εκπαίδευςθ - ΕΤΓΑΥΙΑ ΞΕ ΘΝΕΜΦΤΙΥΞΡ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡ - Γενικζσ διατάξεισ - Φορθτοί
αγωγοί, φορθτά φϊτα, θλεκτρικά εργαλεία και άλλοσ φορθτόσ εξοπλιςμόσ - Δίκτυα υψθλισ τάςεωσ - Ανορκωτζσ και
θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ - Εξοπλιςμόσ ραδιοεπικοινωνιϊν - Υυςςωρευτζσ και διαμερίςματα ςυςςωρευτϊν - Εγκαταςτάςεισ
ραδιοεπικοινωνιϊν και ραντάρ - Ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ - ΥΧΟΦΘΤΘΥΘ ΥΧΤΞΑΦΡΥΧΡΙΟΩΟ ΜΑΙ ΟΘΞΑΦΙΟΩΟ ΥΧΡΙΟΙΩΟ Γενικζσ διατάξεισ - Υυρματόςχοινα - Οθμάτινα ςχοινιά - ΑΓΜΧΤΡΒΡΝΙΑ, ΣΤΡΥΡΤΞΙΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΥΔΕΥΘ - Γενικζσ διατάξεισ Αγκυροβολία - Χαρακτθριςτικά ςυνκετικϊν νθμάτινων ςχοινιϊν που χρθςιμοποιοφνται για πρόςδεςθ ι ρυμοφλκθςθ Σρόςδεςθ και απόδεςθ - Σρόςδεςθ ςε ναφδετα - ΕΤΓΑΥΙΑ ΥΦΡ ΜΑΦΑΥΦΤΩΞΑ - Γενικζσ διατάξεισ - Ανυψωτικά μζςα - Εργαςία
ςτο κατάςτρωμα όταν το πλοίο βρίςκεται εν πλω - Μακοκαιρία - ΕΤΓΑΥΙΑ ΥΦΡ ΞΘΧΑΟΡΥΦΑΥΙΡ - Γενικζσ διατάξεισ - Νζβθτεσ,
ψυχρά δοχεία πιζςεωσ και ςωλινεσ ατμοφ - Σροωςτιριεσ μθχανζσ - Υτρόβιλοι - Ξθχανζσ Εςωτερικισ Μαφςεωσ (ΞΕΜ) Αεροςυμπιεςτζσ και αεροφυλάκια - Υυςτιματα ψφξεωσ - Υυςτιματα λιπάνςεωσ - Ξθχανιςμόσ πθδαλίου - Εργαςία μζςα ςτον
κάλαμο ελζγχου και ςε μθ επιτθροφμενουσ χϊρουσ μθχανϊν - Χδραυλικά δίκτυα.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2

ΔΘΞΡΥΙΡ – ΙΔΙΩΦΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ
ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΜΑΙΡΧ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΔΘΞΡΥΙΡ – ΙΔΙΩΦΙΜΡ ΟΑΧΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ διατάξεισ του Μϊδικα Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Οαυτικοφ Δικαίου ςυναφϊν με αντικείμενα
που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., (β) ελζγχουν τα πιςτοποιθτικά και τα ζγγραφα του πλοίου και τα
πιςτοποιθτικά ναυτικισ ικανότθτασ των ναυτικϊν και (γ) να ελζγχουν τθν οργανικι ςφνκεςθ των πλοίων.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ:
1. «Δθμόςιο και Ιδιωτικό Οαυτικό Δίκαιο» Ξυλωνόπουλου Ο. Δθμθτρίου Εκδόςεισ Υταμοφλθσ Ακινα, 2012.
2. «Μϊδικασ Δθμοςίου Οαυτικοφ Δικαίου», Ο.Δ. 187/1973 (Α’261) όπωσ ιςχφει.
3. «Μϊδικασ Ιδιωτικοφ Οαυτικοφ Δικαίου», Ο.3816/1958 (Α’32) όπωσ ιςχφει.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Θ κζςθ του ναυτικοφ Δικαίου ςτο δικαιϊκό ςφςτθμα. Διάκριςθ αυτοφ ςε Ιδιωτικό και Δθμόςιο. Σθγζσ του Οαυτικοφ
Δικαίου.
2. Οομοκετικι ζννοια του πλοίου, ςφμφωνα με τουσ Μ.Δ.Ο.Δ. και Μ.Ι.Ο.Δ.
3. Μυριότθτα πλοίου. Σρωτότυποι και παράγωγοι τρόποι απόκτθςθσ τθσ κυριότθτασ πλοίου.
4. Εκνικότθτα πλοίου / Οθολόγθςθ πλοίου. Οθολόγια. Φιρθςθ νθολογίων.
5. Οαυτιλιακά ζγγραφα και βιβλία πλοίων. Ζλεγχοσ αυτϊν.
6. Σλοιοκτθςία. Υυμπλοιοκτθςία. Εφοπλιςμόσ.
7. Οαυτικόσ. Οαυτικι απογραφι. Οαυτικό φυλλάδιο.
8. Οαυτικι εκπαίδευςθ. Αποδεικτικά ναυτικισ ικανότθτασ (STCW).
9. Υφμβαςθ ναυτολόγθςθσ. Υυλλογικζσ Υυμβάςεισ Οαυτικισ Εργαςίασ. Μανονιςμόσ για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ
Υφμβαςθσ Οαυτικισ Εργαςίασ 2006 τθσ Διεκνοφσ Ρργάνωςθσ Εργαςίασ.
10. Υφνκεςθ προςωπικοφ πλοίων. Ζλεγχοσ. Μυρϊςεισ. Διαδικαςία χοριγθςθσ ι απαγόρευςθσ απόπλου.
11. Εξουςία και κακικοντα πλοιάρχου.
12. Μανονιςμοί εςωτερικισ υπθρεςίασ πλοίων. Σερί πλθρϊματοσ.
13. Ειδικά ναυτικά εγκλιματα. Σροανάκριςθ. (Case studies).
14. Σεικαρχικά παραπτϊματα πλοιάρχου και μελϊν πλθρϊματοσ. Σοινζσ. ργανα άςκθςθσ πεικαρχικισ εξουςίασ. (Case
studies).
15. Οαφλωςθ πλοίου. Είδθ ναυλοςυμφϊνων. Φορτωτικι.
16. Οαυτικι υποκικθ. Οαυτικά υποκθκολόγια. Διαδικαςία τιρθςθσ αυτϊν.
17.Αναγκαςτικι και ςυντθρθτικι κατάςχεςθ πλοίου. Βιβλία καταςχζςεων. Αςφαλιςτικά μζτρα. Απαγόρευςθ απόπλου.
18. Οαυτικά προνόμια.
19. Μοινι αβαρία και ςυνειςφορά.
20. Τυμοφλκθςθ και επικαλάςςια αρωγι.
21. Θαλάςςια αςφάλιςθ.
22. Υφγκρουςθ πλοίων.
23. Ακτοπλοΐα. Δρομολόγθςθ Επιβατθγϊν πλοίων. Δρομολογιακζσ περίοδοι. Δρομολογιακζσ γραμμζσ.
24. Φαρικά και Νιμενικά τζλθ. Σλοθγικά δικαιϊματα.
25. Σερί ναυαγίων.

6

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΥΧΟΦΑΓΞΑΦΙΜΡΧ ΔΙΜΑΙΡΧ – ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΥΧΟΦΑΓΞΑΦΙΜΡΧ ΔΙΜΑΙΡΧ – ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ
ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΜΑΙΡΧ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τα είδθ των διοικθτικϊν πράξεων, (β)
αναγνωρίηουν τα κεμελιϊδθ ςυνταγματικά δικαιϊματα, (γ) διακρίνουν τα διοικθτικά δικαςτιρια και τα ζνδικα βοθκιματα
και (δ) να ςυντάςςουν πράξεισ βεβαίωςθσ παράβαςθσ και τισ ςυνακόλουκεσ πράξεισ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ:
A. Βαςικζσ Ζννοιεσ και Αρχζσ υνταγματικοφ Δικαίου
1. «Ξακιματα Υυνταγματικοφ Δικαίου Βενιηζλου Ευάγγελου», ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, εκδόςεισ Αντ. Υάκκουλα, 2008.
2. «Υυνταγματικό Δίκαιο Ατομικά Δικαιϊματα», Δαγτόγλου Σ. 4θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υάκκουλα, (2012).
B. Διοικθτικό Δίκαιο
1. «Διοικθτικό Δίκαιο», Δαγτόγλου Σ., 7θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υάκκουλα, (2014).
2. «Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου», Υπθλιωτόπουλου Επαμεινϊνδα, τόμοσ 1, 14θ ζκδοςθ, εκδόςεισ Οομικι Βιβλιοκικθ,
(2011).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
A. Ενότθτα: Βαςικζσ Ζννοιεσ και Αρχζσ υνταγματικοφ Δικαίου
1. Θ ζννοια του Υυντάγματοσ και θ ζννοια του πολιτεφματοσ (διακρίςεισ) - κεμελιϊδεισ αρχζσ. Φο πολίτευμα τθσ
Δθμοκρατίασ. Φο πολίτευμα τθσ Ελλάδασ.
2. Θ διάκριςθ των λειτουργιϊν και οι αρμοδιότθτζσ τουσ. Ρ Σρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ. Φο εκλογικό ςϊμα.
3. Ατομικά και Μοινωνικά Δικαιϊματα.
B. Ενότθτα: Διοικθτικό Δίκαιο
1. Ζννοια διοικθτικοφ δικαίου - Σθγζσ Διοικθτικοφ Δικαίου - Αρχζσ τθσ διοικθτικισ δράςθσ (νομιμότθτασ - δθμοςίου
ςυμφζροντοσ - προςταςίασ του διοικουμζνου).
2. Θ ζννοια τθσ Διοίκθςθσ (κεντρικά όργανα του Μράτουσ - μεγάλα Υϊματα τθσ Διοίκθςθσ-Σεριφερειακά όργανα του
κράτουσ).
3. Ζννοια και είδθ διοικθτικϊν πράξεων.
4. ργανα ζκδοςθσ διοικθτικϊν πράξεων - διάκριςθ αρμοδιοτιτων.
5. Φα δομικά ςτοιχεία μίασ διοικθτικισ πράξθσ (δικαίωμα προθγοφμενθσ ακρόαςθσ – τφποσ πράξθσ – αιτιολογία –
νομικι βάςθ - διάρκεια).
6. Φα είδθ των προςφυγϊν και τα αποτελζςματά τουσ.
7. Εξζταςθ προςφυγϊν-αιτιςεων κεραπείασ - ενςτάςεων.
8. Ξεταβίβαςθ αρμοδιότθτασ-μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ.
9. Ευκφνθ των υπαλλιλων του Μράτουσ (καταλογιςμόσ - αποηθμίωςθ - αναγωγι).
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘ Ι

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘ Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 8
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ ειςαγωγι των εκπαιδευόμενων ςτον κόςμο τθσ πλθροφορικισ και των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
αποκτϊντασ γνϊςθ και κατανόθςθ επί των βαςικϊν εννοιϊν. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ με τουσ τρόπουσ
αναπαράςταςθσ τθσ πλθροφορίασ ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα (δυαδικό ςφςτθμα, τφποι δεδομζνων και αρχείων κ.λπ.), με
το υλικό μζροσ ενόσ ςφγχρονου θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (δομι, λειτουργία κ.λπ.), κακϊσ και με τθν ζννοια του λογιςμικοφ,
τα χαρακτθριςτικά και τα είδθ του. Φζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν πρακτικά με τθ χριςθ και τθ διαχείριςθ
ςφγχρονων λειτουργικϊν ςυςτθμάτων.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. «Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Χπολογιςτϊν», Behrouz Forouzan, 3θ Ζκδοςθ 2015, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ.
2. «Φεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Τφκμιςθσ και Χριςθσ Σροςωπικοφ Χπολογιςτι», ΓΕΕΘΑ/ΔΙΜΧΒ, Ζκδοςθ 1.0, 2013
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/texniko-egxeiridio.pdf).
3. «Φεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ Τφκμιςθσ και Χριςθσ Windows 10 Σροςωπικοφ Χπολογιςτι», ΓΕΕΘΑ/ΔΙΜΧΒ, 2017
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/egxeiridio-rythmishs-ypologisth-windows-10.pdf).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Ειςαγωγι.
- Αναλογικό και ψθφιακό ςιμα.
- Δυαδικό αρικμθτικό ςφςτθμα.
- Ξονάδεσ δυαδικϊν ψθφίων.
- Αποκικευςθ δεδομζνων (τφποι δεδομζνων, αρχεία κ.λπ.).
2. Ρργάνωςθ και λειτουργία Θ/Χ .
- Δομι υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων.
- Σεριφερειακζσ ςυςκευζσ.
- Υφςτθμα μνιμθσ.
- Αντιμετϊπιςθ δυςλειτουργιϊν.
3. Νογιςμικό Θ/Χ.
- Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ (πρόβλθμα, αλγόρικμοσ, πρόγραμμα, γλϊςςα προγραμματιςμοφ κ.λπ.).
- Είδθ λογιςμικοφ (λογιςμικό ςυςτιματοσ, λογιςμικό εφαρμογϊν, ελεφκερο λογιςμικό κ.λπ.).
- Μφκλοσ ηωισ λογιςμικοφ (ανάλυςθ, ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, ζλεγχοσ, τεκμθρίωςθ κ.λπ.).
- Νειτουργικά ςυςτιματα.
- Microsoft Windows.
- Unix/Linux.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΝΙΞΕΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39

ΝΙΞΕΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ Ι

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) περιγράφουν το ζργο και τθν αποςτολι του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ., ωσ προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Νιμενικισ Αςτυνομίασ,
(β) διακρίνουν τα όρια των τοπικϊν και κακϋ φλθν αρμοδιοτιτων μεταξφ Ν.Υ. – ΕΝ.ΑΜΦ. και ΕΝ.ΑΥ., (γ) περιγράφουν τισ
διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ι αναγγελίασ για τθν πρόςβαςθ ςε επαγγζλματα, ςτο χϊρο αρμοδιότθτασ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., και (δ) να
ςυνοψίηουν τισ διατάξεισ περί Μανονιςμϊν Νιμζνων (αςτυνομικζσ διατάξεισ), τροχαίασ, παρεμπορίου, αγορανομίασ,
ναυαγοςωςτϊν, κυκλοφορίασ ταχυπλόων ςκαφϊν, λοιπϊν καλαςςίων μζςων και μθχανοκίνθτων λζμβων, παράνομων ζργων
ςτον αιγιαλό και τθν παραλία.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. Γενικοί Μανονιςμοί Νιμζνων.
2. Ξόνιμεσ Αςτυνομικζσ Εγκφκλιοι (Ξ.Α.Ε.) - ΔΝΑ.
3. Ιςχφουςα νομοκεςία {π.χ. ΜΡΜ, Ο.Δ. 444/1970 (Αϋ39), Άρκρα 141,156 και 157 του Μ.Δ.Ο.Δ., Ο.2323/1995 (Α’ 145),
Ο.2881/2001 (Αϋ16), Ο. 2971/2001 (Αϋ285), Ο.3551/2007 (Αϋ 76), Ο. 4025/2011 (Α’ 228), Ο.3919/2011 (Αϋ32), Ο. 4497/2017
(Α’ 171), Σ.Δ. 229/1995 (Αϋ130), Σ.Δ. 280/2000 (Αϋ232), Σ.Δ. 31/2018 (Αϋ61), ΜΧΑ Φ.3131/17/1996 (Β’ 178), ΜΧΑ 2123/03/2001
(Β’ 269), ΜΧΑ 10551/2007 (Β’ 246), ΜΧΑ 513.12/13/1188/2013 (Β’ 35), Χ.Α. 91354/2017 (Β’ 2983), Χ.Α. 2132.17/80476/2018 (Β’
5430)}.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1: ΚΕΜΑΣΑ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΑΣΤΝΟΜΛΑ
Ενότθτα Α: Αςτυνομικι αρμοδιότθτα / Αςτυνομικζσ διατάξεισ και Πεικαρχικι εξουςία Προϊςταμζνων Λιμενικών Αρχών
1. Αρμοδιότθτεσ του Νιμενικοφ Υϊματοσ και ςχζςεισ προσ τισ αρμοδιότθτεσ των λοιπϊν Υωμάτων Αςφαλείασ.
2. Αςτυνομικισ φφςθσ διατάξεισ (Γενικοί και Ειδικοί Μανονιςμοί Νιμζνων) - Ματάρτιςθ, ζκδοςθ, κφρωςθ Μανονιςμϊν Νιμζνα Μυριότερεσ διατάξεισ του Γενικοφ Μανονιςμοφ Νιμζνα που ιςχφει για όλεσ τισ Νιμενικζσ Αρχζσ - Σαρουςίαςθ ιςχυόντων
Γενικϊν Μανονιςμϊν Νιμζνων.
3. Σεικαρχικι εξουςία Σροϊςταμζνων Νιμενικϊν Αρχϊν - Ζννοια των διοικθτικϊν κυρϊςεων - Διαδικαςία επιβολισ
διοικθτικϊν κυρϊςεων - Επιδόςεισ - Ζνδικα μζςα - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ
παραβάςεωσ (προβλεπόμενα υποδείγματα και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ) - Δθμόςιοσ Ματιγοροσ.
Ενότθτα Β: Άςκθςθ αρμοδιοτιτων διοικθτικισ αςτυνομίασ
1. Φθροφμενα από τισ Νιμενικζσ Αρχζσ Βιβλία αςτυνομικισ φφςεωσ - Εγγραφζσ ςτο Βιβλίο Υυμβάντων - Σαρουςίαςθ αδειϊν
αςτυνομικισ φφςεωσ - Διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ι αναγγελίασ για τθν πρόςβαςθ ςε επαγγζλματα (ςε κάκε περίπτωςθ
εξετάηονται - τουλάχιςτον - οι διαδικαςίεσ άςκθςθσ δραςτθριότθτασ εκμίςκωςθσ τ/χ ςκαφϊν και μθχανοκίνθτων λζμβων,
κακϊσ και κ.μ.α., παροχζων καταδυτικϊν υπθρεςιϊν, ναυτικοφ πράκτορα, υπαίκριου εμπορίου επί πλοίων, καταςτθμάτων
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςε πλοία και πλωτά ναυπθγιματα, ναυαγοςωςτϊν, καταδυτικϊν ςυνεργείων, καταδυτικϊν
εργαςιϊν, λεμβουχικϊν εργαςιϊν, καλαςςίων ταξί, ρυμουλκϊν, δυτϊν).
2. Φιρθςθ Βιβλίων Εγγραφισ Ξικρϊν Υκαφϊν (Β.Ε.Ξ.Υ.), Νεμβολόγια - Διαδικαςία εγγραφισ.
3. Διαδικαςία ζκδοςθσ αδειϊν εκτζλεςθσ πλόων.
4. Διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων χειριςτϊν ταχυπλόων ςκαφϊν και ζκδοςθσ των αντίςτοιχων αδειϊν.
5. Εργαηόμενοι ςτουσ λιμζνεσ (καταδυτικζσ εργαςίεσ, φορτοεκφορτωτζσ, μικροπωλθτζσ, ναυτικοί πράκτορεσ, ρυμουλκιςεισ
και ρυμουλκικζσ εργαςίεσ, λεμβουχικζσ εργαςίεσ, καλάςςια ταξί κ.λπ.) - Ζλεγχοι - Σαραβάςεισ - Μυρϊςεισ. Υυμβάντα ςτουσ
χϊρουσ αρμοδιότθτασ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
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6. Φόρτωςθ, εκφόρτωςθ, ςτοιβαςία οχθμάτων επί Ε/Γ - Ρ/Γ πλοίων - Σροτεραιότθτα φόρτωςθσ - Χποχρεϊςεισ υπευκφνων Νθπτζα μζτρα - Φορτοεκφόρτωςθ - Νθπτζα μζτρα - Ζλεγχοι - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
7. Ζργα και παρεμβάςεισ ςτον αιγιαλό, παραλία και κάλαςςα - Άδειεσ - Μυρϊςεισ – Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ ςε
περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ παρεμβάςεων - Απλι χριςθ (τραπεηοκακίςματα, ξαπλϊςτρεσ κ.λπ.).
2) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2: ΚΕΜΑΣΑ ΣΡΟΧΑΛΑ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ, ΠΑΡΕΜΠΟΡΛΟΤ ΚΑΛ ΑΓΟΡΑΝΟΜΛΑ
Ενότθτα Α: Σροχαία Αςτυνόμευςθ
1. Σερί εφαρμογισ ΜΡΜ ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ λιμζνων και τουσ εξομοιοφμενουσ χϊρουσ - Τφκμιςθ κυκλοφορίασ Μυριότερεσ διατάξεισ ΜΡΜ και ςυναφϊν νομοκετθμάτων.
2. Διενζργεια τροχονομικϊν ελζγχων (τακτικζσ προςζγγιςθσ - ςθμεία ελζγχου - κυρϊςεισ).
3. Ζλεγχοι για φπαρξθ αλκοόλθσ ςτο αίμα (αλκοτζςτ).
4. Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. ςε τροχαία ατυχιματα (με υλικζσ ηθμιζσ, ςωματικζσ βλάβεσ, κάνατο).
5. Ηφγιςθ οχθμάτων - Χπζρβαρα οχιματα.
6. Ξθχανιματα ζργων και λοιπζσ ειδικζσ κατθγορίεσ οχθμάτων (ςυνοπτικι παρουςίαςθ).
Ενότθτα Β: Παρεμπόριο και Αγορανομία
1. Χπαίκριο εμπόριο (ςτάςιμο - πλανόδιο) ςτουσ λιμζνεσ και επί πλοίων – Άςκθςθ δραςτθριότθτασ - Ζλεγχοι Σαραβάςεισ - Μυρϊςεισ.
2. Αγορανομικζσ Διατάξεισ.
3. Ματαςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.
4. Απαγόρευςθ καπνίςματοσ - Ζλεγχοι - Σαραβάςεισ – Μυρϊςεισ.

Ενότθτα Γ: Μζτρα τάξθσ - χεδιαςμόσ Μζτρων Αςτυνόμευςθσ και Σάξθσ (.ΜΕ.Α.Σ.) ςτο χερςαίο και καλάςςιο πεδίο
Ξζτρα τάξθσ ςτουσ λιμζνεσ, ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ λιμζνων και ςτο καλάςςιο πεδίο (Υχζδια Ξζτρων Αςτυνόμευςθσ και
Φάξθσ).

3) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3: ΕΠΛΜΕΡΟΤ ΚΕΜΑΣΑ ΑΣΤΝΟΜΛΚΟΤ ΕΝΔΛΑΦΕΡΟΝΣΟ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
1. Σερί ρυμοφλκθςθσ και Επικαλάςςιασ αρωγισ (νομικό κακεςτϊσ και διάκριςθ εννοιϊν).
2. Σαροπλιςμζνα πλοία.
3. Σερί ναυαγίων - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
4. Επιςκευζσ πλοίων (νομικό κακεςτϊσ, ενζργειεσ Νιμενικϊν Αρχϊν).
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΣΡΙΟΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ – ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΡ ΣΡΙΟΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΣΡΙΟΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ – ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΡ ΣΡΙΟΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ
ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΜΑΙΡΧ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α)
αναγνωρίηουν τα ποινικά αδικιματα και τα ςτρατιωτικά ποινικά αδικιματα, (β) διακρίνουν τα είδθ των ςτρατιωτικϊν
δικαςτθρίων, (γ) ερμθνεφουν τισ διατάξεισ του Γενικοφ Ξζρουσ του Σοινικοφ Δικαίου (π.χ. ςχετικά με τον δόλο, τθν αμζλεια,
τον αντικειμενικό καταλογιςμό του αποτελζςματοσ ςτον δράςτθ κ.λπ.), (δ) προςδιορίηουν τα ςτοιχεία του ερευνϊμενου
εγκλιματοσ, (ε) διαπιςτϊνουν λόγουσ που αίρουν το άδικο και τον καταλογιςμό τθσ πράξθσ ςτον δράςτθ, και (ςτ) να
κατανοοφν τα ςχετικά με τθν απόπειρα του εγκλιματοσ, τισ μορφζσ ςυμμετοχισ ςτο ζγκλθμα και τθ ςυρροι εγκλθμάτων.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ:
Α. Ποινικό Δίκαιο
1. «Διάγραμμα Σοινικοφ Δικαίου» , Χαραλαμπάκθ Αριςτοτζλθ Εκδόςεισ Υάκκουλα.
2. «Σοινικό Δίκαιο, Επιτομι Γενικοφ Ξζρουσ» , Ξανωλεδάκθ Ιωάννθ, Η’ Ζκδοςθ Εκδόςεισ Υάκκουλα (2005).
3. «Εγχειρίδιο Σοινικοφ Δικαίου Γενικό Ξζροσ», Ξανωλεδάκθ Ιωάννθ - Σαραςκευόπουλου Οικολάου, Β’ Ζκδοςθ,
Εκδόςεισ Υάκκουλα (2006).
4. «Σοινολογία», Ξαργαρίτθ Νάμπρου - Σαραςκευόπουλου Οικολάου, Η’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υάκκουλα (2005).
5. «Σοινικό Δίκαιο, Επιτομι Ειδικοφ Ξζρουσ», Μωςτάρα Αλεξάνδρου, 4Θ ΕΜΔΡΥΘ, ΕΜΔΡΥΕΙΥ ΟΡΞΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ
(2014).
Β. τρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
«Υτρατιωτικό Σοινικό Δίκαιο» , Σαπαδαμάκθ Αδάμ, 7Θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υάκκουλα (2013).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ

Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. Ενότθτα Ποινικοφ Δικαίου (Γενικό μζροσ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ζννοια και περιεχόμενο του Σοινικοφ Δικαίου – χρονικά και τοπικά όρια ιςχφοσ των ποινικϊν νόμων.
Ρριςμόσ εγκλιματοσ (ζννοιεσ αντικειμενικισ και υποκειμενικισ υπόςταςθσ - διακρίςεισ εγκλθμάτων).
Φο αξιόποινο Ι (δόλοσ και αμζλεια).
Φο αξιόποινο ΙΙ (Άδικοσ χαρακτιρασ τθσ πράξθσ – καταλογιςμόσ – λόγοι εξάλειψθσ – ελαττωμζνθ ικανότθτα).
Απόπειρα – ςυμμετοχι.
Σοινολογία Ι (Σοινζσ και μζτρα αςφαλείασ – παραγραφι – αναςτολι εν επιδικία).
Σοινολογία ΙΙ (Υυρροι – υποτροπι – κακ’ ζξθν και κατ’ εξακολοφκθςθ τζλεςθ).

Β. Ενότθτα Ποινικοφ Δικαίου (Ειδικό μζροσ)
1. Σροςβολζσ του Σολιτεφματοσ – Σροδοςία τθσ χϊρασ (εςχάτθ προδοςία – βαςανιςτιρια - παραβίαςθ μυςτικϊν τθσ
Σολιτείασ - καταςκοπεία).
2. Φο αδίκθμα τθσ διατάραξθσ ςυνεδριάςεων – εγκλιματα κατά τισ εκλογζσ – απόδραςθ κρατουμζνου - αντιποίθςθ
αρχισ.
3. Σερί εγκλθματικισ οργάνωςθσ – τρομοκρατία.
4. Εξφβριςθ - ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ - κακόβουλθ βλαςφθμία.
5. Εγκλιματα ςχετικά με το νόμιςμα και τα υπομνιματα (παραχάραξθ – κιβδθλεία - πλαςτογραφία – υφαρπαγι
ψευδοφσ βεβαίωςθσ - υπεξαγωγι εγγράφων).
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6. Εγκλιματα περί τθν υπθρεςία - παραβίαςθ απορριτων (Ψευδορκία - ψευδισ καταμινυςθ – δωροδοκία – κατάχρθςθ
– εξουςίασ – καταπίεςθ – απιςτία - παράβαςθ κακικοντοσ - παραβίαςθ απορριτων τθλεφωνικισ επικοινωνίασ).
7. Εγκλιματα κατά τθσ ηωισ - ςωματικζσ βλάβεσ.
8. Εγκλιματα κατά τθσ προςωπικισ και γενετιςιασ ελευκερίασ (εμπορία ανκρϊπων - παράνομθ κατακράτθςθ παράνομθ βία – απειλι – βιαςμόσ - προςβολι γενετιςιασ αξιοπρζπειασ - αποπλάνθςθ ανθλίκων).
9. Εγκλιματα κατά τθσ ιδιοκτθςίασ και τθσ περιουςίασ (κλοπι – υπεξαίρεςθ – λθςτεία – απάτθ - εκβίαςθ).
Γ. Ενότθτα τρατιωτικοφ Ποινικοφ Δικαίου
1. Ζννοια και ιςχφσ Υτρατιωτικοφ Σοινικοφ Μϊδικα. Διακρίςεισ εγκλθμάτων και ποινϊν.
2. Ρμοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθν εφαρμογι του Υτρατιωτικοφ Σοινικοφ δικαίου ςε ςχζςθ με τον Σοινικό Μϊδικα ςυμμετοχι μθ ςτρατιωτικϊν ςτθ διάπραξθ εγκλθμάτων - θ ζννοια τθσ διαταγισ.
3. Σροςβολζσ κατά τθσ ακεραιότθτασ τα χϊρασ - εγκλιματα προδοςίασ και καταςκοπίασ – εγκλιματα κατά τθσ
ςτρατιωτικισ τάξθσ.
4. Εγκλιματα κατά τθσ ςτρατιωτικισ υποχρζωςθσ.
5. Εγκλιματα κατά τθσ ςτρατιωτικισ πεικαρχίασ.
6. Εγκλιματα κατά των ςτρατιωτικϊν κακθκόντων.
7. Εγκλιματα κατά των απορριτων και τθσ περιουςίασ.
8. Φα ςτρατιωτικά ποινικά δικαςτιρια - Δικονομικά ηθτιματα.
9. Σροανάκριςθ - Ε.Δ.Ε. (εξιγθςθ υποδειγμάτων εντφπων - άςκθςθ προςομοίωςθσ).
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΥΧΟΡΤΩΟ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΜΑΙ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΥΧΟΡΤΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) ςυνοψίηουν τισ βαςικζσ κεςμικζσ διατάξεισ και αρχζσ που διζπουν το ευρωπαϊκό ςφςτθμα φφλαξθσ των
εξωτερικϊν ςυνόρων, (β) κατανοοφν τον ρόλο και τισ αρμοδιότθτεσ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. ςτο εκνικό ςφςτθμα επιτιρθςθσ των
εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων, (γ) περιγράφουν τθ δομι και τον ρόλο του Ρργανιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Υυνοριοφυλακισ
και Ακτοφυλακισ (Frontex) και τον τρόπο ςυνεργαςίασ του με τα Μ-Ξ, (δ) κατανοοφν τισ δομζσ και διαδικαςίεσ τθσ Ξικτισ
Ευρωπαϊκισ Επιχείρθςθσ «ΣΡΥΕΙΔΩΟ», (ε) περιγράφουν το Ευρωπαϊκό Υφςτθμα Επιτιρθςθσ των Εξωτερικϊν Υυνόρων
(EUROSUR) και τθν αξιοποίθςι του ςε εκνικό επίπεδο, (ςτ) παρακζτουν τα ςχετικά διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα και
τισ βάςεισ δεδομζνων ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο για τθ φφλαξθ των ςυνόρων, (η) περιγράφουν τθν ζννοια και τα
χαρακτθριςτικά τθσ ανάλυςθσ κινδφνου και να αναγνωρίηουν τθ ςκοπιμότθτά τθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ ελζγχου ςυνόρων, (θ)
απαρικμοφν τισ πθγζσ και τα είδθ πλθροφοριϊν ςτο πεδίο τθσ ανάλυςθσ κινδφνου, (κ) περιγράφουν το ευρωπαϊκό μοντζλο
ανάλυςθσ κινδφνου (CIRAM) και το πεδίο εφαρμογισ του, (ι) αναγνωρίηουν τισ αρμόδιεσ εκνικζσ Αρχζσ/Χπθρεςίεσ και
Διεκνείσ Ρργανιςμοφσ με τισ/τουσ οποίεσ/ουσ ο Φορζασ μασ ςυνεργάηεται για τουσ ςκοποφσ ελζγχου ςυνόρων, (ια)
περιγράφουν τον τρόπο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν του Φορζα μασ με αρμόδιεσ εκνικζσ Αρχζσ/Χπθρεςίεσ
και Διεκνείσ Ρργανιςμοφσ και (ιβ) να παρακζτουν τρόπουσ λιψθσ κατάλλθλων μζτρων για τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ
παράνομθσ διακίνθςθσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. Ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία και εγκφκλιοι.
2. Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των ατόμων, τθ μετανάςτευςθ και τθν αςφάλεια των
εξωτερικϊν ςυνόρων (Υθμειϊςεισ).
3. Μανονιςμόσ Ε.Ε. 2016/399, περί του κϊδικα τθσ Ε. Ζνωςθσ ςχετικά με το κακεςτϊσ διζλευςθσ προςϊπων από τα
ςφνορα (Μϊδικασ Υυνόρων Schengen).
4. Ματάλογοσ Schengen. Αρικ. SCH - EVAL 48 / FRONT 21 / COMIX 252/19 Ξαρτίου 2009 ζγγραφο Υυμβουλίου Ε.Ε.
«Updated EU Schengen Catalogue on External borders control, Return and readmission».
5. Μανονιςμόσ Ε.Ε. 1624/2016 για τθν ςφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Υυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ.
6. Μανονιςμόσ Ε.Ε. 656/2014 «περί κανόνων επιτθριςεωσ των εξωτερικϊν καλάςςιων ςυνόρων ςτο πλαίςιο τθσ
επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ που ςυντονίηεται από τον Ευρωπαϊκό Ρργανιςμό για τθ Διαχείριςθ τθσ Επιχειρθςιακισ
Υυνεργαςίασ ςτα Εξωτερικά Υφνορα των Μρατϊν Ξελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ».
7. CIRAM_guidelines_2012_interactive_v6.
8. Common Risk Analysis Model – CIRAM Manual 2.0.
9. Eurosur Fusion Services Service Catalogue version 3.1.
10. Επιχείρθςθ ΣΡΥΕΙΔΩΟ - καλάςςια ςφνορα (Διαταγι – Επιχειρθςιακό Υχζδιο).
11. Μανονιςμόσ EUROPOL.
12. United Nations Convention against transnational organized crime and the protocols thereto.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ

Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Θεςμικό πλαίςιο και γενικζσ αρχζσ ςυνοριοφφλαξθσ/ Σολιτικζσ ΕΕ / Ευρωπαϊκι Υτρατθγικι Αςφάλειασ Εξωτερικϊν
Υυνόρων.
2. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςυνόρων – ςτρατθγικζσ ςυνιςτϊςεσ – υποχρεϊςεισ και
προααπαιτοφμενα Μρατϊν – Ξελϊν.
3. Εκνικό ςφςτθμα επιτιρθςθσ καλαςςίων ςυνόρων – Διχπθρεςιακι ςυνεργαςία – Τόλοσ και αρμοδιότθτεσ Ν.Υ. – ΕΝ.ΑΜΦ.
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4. Υυνεργαςία με Frontex.
5. Φιλοξενία ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων του Frontex – Επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ - Δομζσ εποπτείασ - διοίκθςθσ και
ελζγχου των εφαρμοηόμενων δράςεων (Διεκνζσ Υυντονιςτικό Μζντρο Σειραιά - Φοπικά Υυντονιςτικά Μζντρα) – Διαχείριςθ
διατικζμενων κοινοτικϊν πόρων.
6. Ευρωπαϊκό Υφςτθμα Επιτιρθςθσ Εξωτερικϊν Υυνόρων.
7. Βαςικζσ αρχζσ και μεκοδολογία ανάλυςθσ κινδφνου Μοινό Ξοντζλο Ανάλυςθσ Μινδφνου (Common Risk Analysis Model
(CIRAM) - Υυλλογι, ανάλυςθ και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν - Εκτίμθςθ υφιςτάμενων και αναδυόμενων απειλϊν Ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τισ ςυναρμόδιεσ Αρχζσ - Διαβακμιςμζνα ςυςτιματα επικοινωνίασ και διαμοίραςθσ
δεδομζνων - Διατάξεισ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και ςυναφοφσ πολιτικισ προςταςίασ δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα.
8. Ευρωπαϊκοί μθχανιςμοί ποιοτικοφ ελζγχου (Αξιολόγθςθ Υζνγκεν και Αξιολόγθςθ Φρωτότθτασ).
9. Οομοκετικό πλαίςιο περί παράνομθσ διακίνθςθσ αλλοδαπϊν.
10. Ξζτρα πρόλθψθσ και καταςτολισ παράνομθσ διακίνθςθσ υπθκόων τρίτων χωρϊν.
11. Αςτυνομικι ςυνεργαςία με φορείσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ (ΕΝ.ΑΥ, EUROPOL, INTERPOL κλπ).
12. Ξελζτθ περιπτϊςεων.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) διακρίνουν τισ βαςικζσ φυςικοχθμικζσ ιδιότθτεσ των πετρελαιοειδϊν και τισ μεταβολζσ που υφίςταται το
πετρζλαιο όταν διαρρεφςει ςτο καλάςςιο περιβάλλον, (β) περιγράφουν τισ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ των πετρελαιοκθλίδων
και να εφαρμόηουν τισ βζλτιςτεσ εξ αυτϊν ςε περίπτωςθ περιςτατικοφ ρφπανςθσ, (γ) κατανοοφν το Εκνικό Υχζδιο Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ, (δ) αναγνωρίηουν ποιεσ
είναι οι ευκφνεσ των υπαιτίων πρόκλθςθσ ρφπανςθσ και να διακρίνουν τα είδθ των κυρϊςεων που επιβάλλονται ςε αυτοφσ,
(ε) εφαρμόηουν τθ διαδικαςία κάλυψθσ δαπανϊν ςτισ οποίεσ υποβλικθκε το Δθμόςιο για εργαςίεσ απορρφπανςθσ, (ςτ)
κατανοοφν τουσ ρόλουσ των αρμόδιων Διεκνϊν Ρργανιςμϊν ςε περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ρφπανςθσ, (η) εφαρμόηουν τθν
προβλεπόμενθ διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων, (θ) ςυνοψίηουν τισ βαςικζσ διατάξεισ τθσ Δ.Υ. MARPOL, (κ)
περιγράφουν τουσ τρόπουσ που τα διάφορα απόβλθτα διαχειρίηονται επί του πλοίου και (ι) να αναγνωρίηουν τα ηθτιματα
που αφοροφν ςτθν αςτικι ευκφνθ πλοίων για κζματα ρφπανςθσ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. «Φεχνολογία Μαυςίμων και Νιπαντικϊν», (Υ. Υτουρνάσ – Ε. Νόθσ – Φ. Ηαννίκοσ), Ακινα 2000.
2. Δ.Υ. Marpol – Σαραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VΙ.
3. «Αντιμετϊπιςθ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ» ΧΕΟ/ΔΙΣΘΑΣ, Σειραιάσ 2001.
4. Ιςχφουςα Εκνικι και Ενωςιακι νομοκεςία και εγκφκλιοι του Χ.ΟΑ.Ο.Σ. {πχ Ο. 314/76 (Αϋ106), Ο. 855/78 (Αϋ235), Ο.
1147/81 (Αϋ110), Ο.1638/86 (Αϋ 108), Ο. 2252/94 (Αϋ192), Ο. 2881/01 (Α’ 16), Ο. 3100/03 (Αϋ20), Ο. 3393/05 (Αϋ242),
Ο.3482/06 (Αϋ163), Ο. 3497/06 (Αϋ219), Ο. 4037/12 (Α’ 10), Ο. 4470/17(Αϋ65), ΣΔ 197/95 (Αϋ106), ΣΔ 55/98 (Α’ 58), ΣΔ 11/02
(Α’ 06), Ξ.Ε. ΣΘΑΣ 3Θ - 9Θ – 12Θ.

Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΣΕΤΙΥΦΑΦΙΜΩΟ ΤΧΣΑΟΥΘΥ ΦΘΥ ΘΑΝΑΥΥΑΥ
(α) Ιδιότθτεσ πετρελαιοειδϊν.
(β) Υυμπεριφορά πετρελαίου ςτθ κάλαςςα.
(γ)Χλικά και μζςα απορρφπανςθσ.
(δ) Υτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ρφπανςθσ.
(ε) Εκνικό Υχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ
ουςίεσ.
(ςτ)Χποχρεϊςεισ υπευκφνων ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ.
(η)Μάλυψθ δαπανϊν του Δθμοςίου για εργαςίεσ απορρφπανςθσ.
(θ) Διεκνισ Υυνεργαςία ςε περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ρφπανςθσ.
(κ) Σαρουςίαςθ και ανάλυςθ/μελζτθ προγενζςτερων πραγματικϊν περιςτατικϊν ρφπανςθσ.
2. ΕΣΙΒΡΝΘ ΜΧΤΩΥΕΩΟ ΥΕ ΘΕΞΑΦΑ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ
(α) Διαπίςτωςθ παραβάςεων.
(β) Επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2

ΑΓΓΝΙΜΑ Ι

ΑΓΓΝΙΜΑ Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να είναι ςε κζςθ να (α) ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν πλιρωσ κείμενα
ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ,
ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (γ) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε
ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά
κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Νιμενικοφ Υϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, τόςο ςτον
προφορικό όςο και ςτον γραπτό λόγο.

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
A. ΓΕΟΙΜΑ ΑΓΓΝΙΜΑ
1. Virginia Evans , Jenny Doulley Enterprise 4, Express Publishing.
2. W. S. Fowler, New Fowler Use OF english , ED. New Editions, 2001.
3. Martins Brian, Burlington Practice for Michigan Proficiency, Ed. Burlington Books 2013.
4. Paul Heins, Anna Johnson, Mastermind Use of Εnglish, Burlington Books 2012.
B. ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘ - ΟΑΧΦΙΜΘ ΡΤΡΝΡΓΙΑ:
A. Γζντηου, Practice Exercises on Naval Passages & Naval Terms.
Γ. ΝΕΠΙΜΑ
1. Dv Stavropoulos , Oxford Greek English Learners Dictionary, Ed. Heinle.
2. Collins Cobuild, Advanced Dictionary, Ed. Heile, Cencage, Learning Collins.
3. Aγγλοελλθνικό Νεξικό, Edit. Michigan Press.
4. Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. ΥΙΑΤΕΟΡΧ, “Νεξικό Φεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν ρων» , Ed. Michigan Press.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ λοι οι ειςαχκζντεσ πρωτοετείσ Δόκιμοι Νιμενοφφλακεσ οι οποίοι δεν ζχουν γνϊςεισ ι πτυχίο επιπζδου
PROFICIENCY κατατάςςονται μετά από ειδικι κατατακτιριο εξζταςθ (Placement Test) ςε επίπεδα / τμιματα Αγγλικισ : PreLower μζχρι Pre-Proficiency (B1, B2, C1, C2 επίπεδα) ανάλογα με τισ γνϊςεισ τουσ. Υτόχοσ είναι θ αναςυγκρότθςθ και θ
μζγιςτθ δυνατι βελτίωςθ των γνϊςεων των Δοκίμων μζχρι του επιπζδου ADVANCED - PROFICIENCY κακϊσ επίςθσ και θ
πρϊτθ επαφι τουσ με ςτοιχεία Οαυτιλιακισ Ρρολογίασ αρμοδιότθτασ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
λοι οι Δόκιμοι, ςε όλα τα επίπεδα διδάςκονται και αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ ανάλογα του
επιπζδου τουσ και επίςθσ ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ουςιαςτικά, ριματα, χριςθ των χρόνων, ενεργθτικι και πακθτικι
φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, προκζςεισ επιρριματα, ιδιωματιςμοί κ.τ.λ.) ςφνταξθ, λεξιλόγιο, ςε επίπεδο που
απαιτείται ςτισ εξετάςεισ για το πτυχίο Cambridge, FCE και Michigan ECCE και κζματα ανάλογα των απαιτιςεων των
εξετάςεων.
Ρι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δοκίμουσ του ζτουσ
Βακμολογοφνται ωσ εξισ:
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 10 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
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Speaking:20 μονάδεσ.
Use of English: 20 μονάδεσ.
Οαυτικι Ρρολογία: 20 μονάδεσ.

Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1) Ξζκοδοι παρουςίαςθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςε επαγγελματικι ςυνζντευξθ. Χαρακτθριςμόσ προςϊπων.
2) Υφνταξθ Εξζταςθ υπθρεςιακϊν εγγράφων αρμοδιότθτασ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. ςτα αγγλικά. Oνομαςία Χπουργείου/ άλλων
ςυναρμόδιων Χπουργείων.
3) Ρι βακμοί του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. των ςωμάτων αςφαλείασ και των ενόπλων δυνάμεων.
4) Ρργανόγραμμα – Διάρκρωςθ των Χπθρεςιϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. (κεντρικϊν & περιφερειακϊν).
5) Διδαςκαλία των βαςικϊν δομϊν τθσ αγγλικισ γλϊςςασ: ουςιαςτικά, ριματα - χριςθ των χρόνων, ενεργθτικι και πακθτικι
φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, προκζςεισ, επιρρθματικζσ φράςεισ, ιδιωματιςμοί, ςφνταξθ, λεξιλόγιο, ςε επίπεδο που
απαιτείται ςτισ εξετάςεισ για το πτυχίο Cambridge, FCE και Michigan ECCE και προετοιμαςία ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ
πιςτοποίθςθσ επιπζδου C1 - C2 βάςει των ενοτιτων των εγχειριδίων κζματα ανάλογα των απαιτιςεων των εξετάςεων.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τον εξοπλιςμό επικοινωνιϊν που χρθςιμοποιείται ςτισ επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφάλειασ,
(β) διατυπϊνουν ζνα κακοριςμζνο φάςμα ορολογίασ που ςχετίηεται με τισ επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφάλειασ και
(γ) να χρθςιμοποιοφν τον διατικζμενο, κατά περίπτωςθ, εξοπλιςμό επικοινωνιϊν για να διεξάγουν επικοινωνίεσ με
υπθρεςίεσ ξθράσ, με επιχειρθςιακά μζςα του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., με πολεμικά πλοία, κακϊσ και εμπορικά πλοία ι πλοία και ςκάφθ
αναψυχισ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. «Επικοινωνίεσ ΙΙ», Εμμανουιλ Μ. Φαμπακάκθ - Γεωργίου Ξ. Νυμπζρθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2017.
2. «Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Οαυςιπλοΐασ»,(ΕΑΟ) Αρικ. 24.
3. «Εγχειρίδιο τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και διεξαγωγισ υπθρεςιακϊν επικοινωνιϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ».
4. «Επικοινωνίεσ», Ο. Οικθτάκου - Δ. Ξιχαθλίδθ - Σ. Ξαυρομιχάλθ, Ρργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων.
5. «Εγχειρίδιο Υ.ΜΧ.ΣΕΤ.Υ./Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.», Α.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ./Δ.ΕΜΣ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ:
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΤΑΔΙΡΘΕΩΤΙΑΥ - Χαρακτθριςτικά ςυχνοτιτων και διάδοςθ των ραδιοκυμάτων - Διάδοςθ με κφμα εδάφουσ Φροποςφαιρικά κφματα ι ελεφκερου διαςτιματοσ - Μφματα χϊρου ιονοςφαιρικισ διαδόςεωσ - Ξθχανιςμοί διαδόςεωσ Διάδοςθ με απευκείασ κφμα (οπτικισ ευκείασ - direct wave) και ανακλϊμενο από το ζδαφοσ - Υυχνότθτεσ μονόδρομεσ,
αμφίδρομεσ και θμιαμφίδρομεσ.
2. ΕΣΙΓΕΙΑ ΞΕΥΑ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΥ - Γενικι περιγραφι πομποφ / δζκτθ VHF, MF, HF - Μεραίεσ. Γενικι περιγραφι κεραιϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των δορυφορικϊν - Υυντιρθςθ - Φυπικι εγκατάςταςθ VHF. Σεριγραφι.
3. GMDSS - Υκοπόσ του GMDSS - Υυχνότθτεσ κινδφνου και αςφάλειασ πριν το ςφςτθμα GMDSS - Ρριςμόσ των καλαςςίων
περιοχϊν (Α1, Α2, Α3 και Α4) - Απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ GMDSS - Φφποι κεραιϊν - Ξζκοδοι ςυναγερμοφ κινδφνου, επείγοντοσ
και αςφάλειασ - Σεριγραφι του ςυςτιματοσ IΟMARSAT - Σεριγραφι του ςυςτιματοσ COSPAS-SARSAT - Ταδιοφάροι Νειτουργικζσ απαιτιςεισ ςτακμϊν πλοίων - Διακριτικά κλιςθσ - ταυτότθτεσ ςτακμϊν - Υκοπόσ και χριςθ των ευκολιϊν τθσ
Ψθφιακισ Επιλογικισ Μλιςθσ - Βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ DSC - Διάταξθ και τφποι κλιςεων - Αναμεταδότθσ ραντάρ ζρευνασ και
διάςωςθσ - Υφςτθμα EGC.
4. ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Χπθρεςιακά δίκτυα επικοινωνιϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Μζντρα επικοινωνιϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. Φιρθςθ θμερολογίου - Μακικοντα προςωπικοφ - Διεξαγωγι επικοινωνιϊν - Ελλθνικό και διεκνζσ φωνθτικό αλφάβθτο.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ Ι

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 30

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί (α) να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά
επικζςεισ κατά των ιδίων ι τρίτων προςϊπων και να ελζγχουν υπόπτουσ μζςω των κατάλλθλων μεκόδων αςκιςεωσ ελζγχου
και (β) να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να αντιμετωπίηουν άτομα που χριηουν ιδιαίτερθσ
αντιμετϊπιςθσ.
ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΛΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να διακρίνουν τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθν αυτοπροςταςία του προςωπικοφ
του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα
των ιδίων ι τρίτων.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ.
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Σρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο
«Μοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Μοινοφ Σρότυπου Εκπαίδευςθσ
Υυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ: Σροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων τθσ παροφςασ
φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον απολφτωσ αναγκαίο
χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ προκειμζνου να
αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και χωρικά
περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α'. ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ
ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΙΜΑΟΡΦΘΦΩΟ ΜΑΙ ΔΕΠΙΡΦΘΦΩΟ ΥΦΘΟ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘ ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ
ΣΦΩΥΕΙΥ - Φεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Στϊςθ προσ τα εμπρόσ - Στϊςθ προσ τα πίςω - Σλαϊνι πτϊςθ - Στϊςθ προσ τα
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.
ΑΣΡΜΤΡΧΥΕΙΥ ΧΦΧΣΘΞΑΦΩΟ - Φεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Ξζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ.
ΑΣΡΦΧΓΕΥ - Ξεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο
πλιγμα ςτον αντίπαλο.
ΧΤΘΥΘ ΕΝΕΓΧΡΞΕΟΘΥ ΔΧΟΑΞΘΥ - Μλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Σρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ τθσ
δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των μζςων
άςκθςθσ ελζγχου - Μϊδικασ χρωμάτων - Φακτικι τοποκζτθςθ του Νιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Φεχνικι «ορκισ γωνίασ» Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο.
ΕΝΕΓΧΡΥ ΧΣΡΣΦΡΧ ΜΑΙ ΞΕΥΑ ΑΥΜΘΥΘΥ ΕΝΕΓΧΡΧ - Σαρουςία - Διάλογοσ - Φο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ
κινδφνου - Υυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Σροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.
ΑΦΡΞΑ ΣΡΧ ΧΤΘΗΡΧΟ ΙΔΙΑΙΦΕΤΘΥ ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘΥ - Υυνεργάςιμα, αναποφάςιςτα και μθ ςυνεργάςιμα άτομα - Οοθτικά
διαταραγμζνα άτομα - Άτομα με ψυχικζσ αςκζνειεσ - Αντιμετϊπιςθ ατόμων με διανοθτικά και ψυχικά προβλιματα - ΥΘΞΕΙΑ
ΣΙΕΥΘΥ - Υθμεία πίεςθσ που μπορείσ να πιζςεισ με τα χζρια ςου - Υθμεία πίεςθσ που μπορείσ να πλιξεισ με τα χζρια, τα πόδια
και τθν αςτυνομικι ράβδο - ΕΝΕΓΧΡΥ ΞΕ ΑΔΕΙΑ ΧΕΤΙΑ - ΝΑΒΕΥ ΥΧΟΡΔΕΙΑΥ - Ναβι ςτθν κλείδωςθ του αγκϊνα - Ναβι με
κάμψθ του καρποφ - Ναβι με μοχλό ςτο βραχίονα - Ναβζσ ςυνοδείασ με κακιςτοφσ ι ξαπλωμζνουσ διαδθλωτζσ - Ναβζσ
ςυνοδείασ ςε κακιςτοφσ διαδθλωτζσ με χριςθ «ςθμείων πίεςθσ» - ΑΟΑΦΤΡΣΕΥ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε
αγκάλιαςμα από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι
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από μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και
ςυλλιψεισ - ΑΞΧΟΑ ΥΦΡ ΕΔΑΦΡΥ - ΦΕΧΟΙΜΕΥ - Φεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Φεχνικζσ
αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου.
Β. ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΛΑ
1. Ειςαγωγι ςτθν Αυτοπροςταςία, 2. Νιμενικόσ: Θ επιλογι και θ επικινδυνότθτα. Θ ςθμαςία του θκικοφ, 3. Ψποπτοι και
Νιμενικοί, 4. Οοοτροπία - Υυμπεριφορά Νιμενικϊν, 5. Επιπτϊςεισ του ςτρεσ επιβίωςθσ ςτθν αμυντικι ικανότθτα του
Νιμενικοφ (κυκλοφοριακό, όραςθ, ακοι, διανοθτικότθτα), 6. Θ ζννοια του υπόπτου ςτθν αςτυνομικι πρακτικι, 7. Μλίμακα
μζςων άςκθςθσ ελζγχου, 8. Σαράγοντεσ που επθρεάηουν και τθν επιλογι των μζςων άςκθςθσ ελζγχου, 9. Υυνκικεσ
πραγματικϊν αντιπαρακζςεων, 10. Αντιμετϊπιςθ αντιπαρακζςεων, 11. Αντιδράςεισ του Νιμενικοφ ςτον κίνδυνο, 12. Σότε
πυροβολοφν οι φποπτοι, 13. Σαράγοντεσ που επθρεάηουν το αποτζλεςμα μιασ ζνοπλθσ ςφγκρουςθσ, 14. Σαράγοντεσ
επιβίωςθσ.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Χειμερινό Εξάμθνο
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ Ι

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αναγνωρίηουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τθν ορολογία, τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ κακϊσ και
τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ του οπλιςμοφ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ - Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Υε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Υχολι Νιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.

21

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Α’
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39

ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑΥ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 4
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ, (β) διαπιςτϊνουν παραβάςεισ
κατά τον αςτυνομικό ζλεγχο εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια των πλοίων, (γ) κατανοοφν τισ Διεκνείσ Υυμβάςεισ,
τισ εγκυκλίουσ και το μνθμόνιο PARIS MoU, (δ) κατανοοφν τον ρόλο των Αναγνωριςμζνων Ρργανιςμϊν (ΑΡ), (ε) περιγράφουν
τισ διαδικαςίεσ απαγόρευςθσ απόπλου των πλοίων, (ςτ) μεριμνοφν ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ. για τθν
εξαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν – όρων τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ με ζμφαςθ ςε κζματα αςφάλειασ και επικεωριςεων των
πλοίων, διοικθτικοφ ελζγχου ναυτικϊν ατυχθμάτων - περιςτατικϊν κακϊσ και επιβολισ κυρϊςεων, (η) διατυπϊνουν ζνα
κακοριςμζνο φάςμα ορολογίασ που ςχετίηεται με τθν ζρευνα και διάςωςθ και τισ επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφάλειασ, (θ)
περιγράφουν τθν αποςτολι του Ενιαίου Μζντρου Υυντονιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ (ΕΜΥΕΔ), (κ) αναγνωρίηουν τφπουσ
περιςτατικϊν που εμπίπτουν ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων του ΕΜΥΕΔ και (ι) να προβαίνουν ςτθ λιψθ ενεργειϊν και μζτρων
ςφμφωνα με το τοπικό ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ τθσ Νιμενικισ Αρχισ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. Ο.Δ. 93/1974 (Α’293) «Σερί κυρϊςεωσ τθσ υπογραφείςθσ εν Νονδίνο Υυμβάςεωσ "περί Διεκνϊν Μανονιςμϊν προσ
Αποφυγιν Υυγκροφςεων εν Θαλάςςθ, 1972"».
2. Φο Σ.Δ. 94/1977 (Α’ 30) το οποίο τροποποιικθκε με το Σ.Δ. 22/1995 (Αϋ16) και ιςχφει μζχρι ςιμερα.
3. Ο.Δ. 187/1973 (Α’ 261) - Μ.Δ.Ο.Δ.
4. Ο.Δ. 712/1970 (Α’237) – Οαυτικό Ατφχθμα.
5. Ε.Α.Ο. Αρ. 8.
6. Αποφυγι Υυγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα (Ανας. Δθμαράκθ – Χ. Οτοφνθ) Εκδ. 1993.
7. Αποφυγι Υυγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα (Ι. Νιοφλθ) - Εκδ. 2012.
8. IAMSAR MANUAL Vol. 1 - 2 - 3.
9. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Οαυςιπλοΐασ (ΕΑΟ) Αρικ. 10 -24.
10. Εγχειρίδιο Μυβερνθτϊν ςκαφϊν Ν.Υ.
11. «Εγχειρίδιο τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και διεξαγωγισ υπθρεςιακϊν επικοινωνιϊν ΧΕΟ/ΑΝΥ» (Α.Σ. 4444.2/37/96/18-121996 ζγγραφο ΧΕΟ/ΔΑΟ δϋ).
12. GMDSS Manual (ISBN: 978-92-801-1575-8).
13. NP285 Admiralty List of Radio Signals (ALRS) Volume 5 (GMDSS).
14. Σολιτικι αςκιςεων (εγχειρίδιο ςχεδιαςμοφ, διεξαγωγισ και αποτίμθςθσ αςκιςεων πολιτικισ προςταςίασ εκδοκζν
από ΧΣΕΥ/ΓΓΣΣ/δ/νςθ ςχεδιαςμοφ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν τμ. ελζγχου και παρακολοφκθςθσ
ςχεδίων).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΡΧΕ - ΟΡΓΑΝΛΜΟΛ ΠΟΤ ΧΕΣΛΗΟΝΣΑΛ ΜΕ ΣΘΝ ΑΦΑΛΕΛΑ ΣΘ ΝΑΤΛΠΛΟΪΑ
1. I.M.O. (Ιςτορικό – ργανα – Ζργο – Ρργάνωςθ - Νειτουργία).
2. ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ – EMSA (Ζργο - Νειτουργία - Ρδθγίεσ επί κεμάτων αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ).
3. Χ.ΟΑ.Ο.Σ. (ΔΑΟ - ΔΕΣ - Νιμενικζσ Αρχζσ - Αρχζσ Εξωτερικοφ).
4. Ζννοια των Εξουςιοδοτθμζνων Ρργανιςμϊν (Οθογνϊμονεσ). Βαςικό πλαίςιο δραςτθριοποίθςισ τουσ, υποχρεϊςεισ Ε.Ρ.,
νομοκετικό πλαίςιο.
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ΔΛΕΚΝΕΛ ΤΜΒΑΕΛ ΑΦΑΛΕΛΑ ΝΑΤΛΠΛΟΪΑ
1. Σερί αςφάλειασ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα (ΣΑΑΗΕΘ). (Ιςτορικό - διάρκρωςθ - ςφντομθ ανάπτυξθ κεφαλαίων/
παραρτθμάτων/ τροποποιιςεων). Άςκθςθ εφαρμογισ και χειριςμοφ τθσ Υφμβαςθσ ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ.
2. ΜΩΔΙΜΑΥ ΑΥΦΑΝΡΧΥ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ (ISM CODE):Ρριςμόσ, Εφαρμογι, Νειτουργικζσ απαιτιςεισ για ζνα ςφςτθμα Αςφαλοφσ
Διαχείριςθσ (ΥΑΔ). Σιςτοποίθςθ και Επαλικευςθ – τφποι πιςτοποιθτικϊν – νομοκετικό πλαίςιο.
3. ΜΩΔΙΜΑΥ ISPS: Ζλεγχοσ Διαχείριςθσ ναυτικισ αςφάλειασ ςε πλοία, λιμζνεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ – εφαρμογι του
κϊδικα ISPS – Σιςτοποίθςθ – νομοκετικό πλαίςιο.
ΜΝΘΜΟΝΛΟ ΤΝΕΝΝΟΘΘ ΠΑΡΛΛΩΝ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – PARIS MoU)
1. Σεριγραφι - Υφντομο ιςτορικό - Βαςικζσ Αρχζσ.
2. Φρόποσ εφαρμογισ - λιψθ μζτρων.
3. Φρόποσ ςφνταξθσ εντφπων.
4. Διενζργεια επικεϊρθςθσ και είδθ αυτισ.
5. Διαδικαςίεσ PORT STATE CONTROL.
6. Σιςτοποιθτικά πλοίων υπό Πζνθ ςθμαία.
ΝΑΤΣΛΚΟ ΑΣΤΧΘΜΑ (ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ Ν.Δ. 712/70)
1. Ανάπτυξθ ζννοιασ – περιπτϊςεισ.
2. Διενζργεια προανάκριςθσ.
3. Διαδικαςία ενϊπιον των Α.Υ.Ο.Α .
4. Ε.Ν.Χ.Δ.Ο.Α.
ΑΠΑΓΟΡΕΤΘ ΑΠΟΠΛΟΤ ΛΟΓΩ ΔΤΜΕΝΩΝ ΚΑΛΡΛΚΩΝ ΤΝΚΘΚΩΝ
1. Ζννοια – κεςμικό πλαίςιο.
2. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Οαυςιπλοΐασ Αρικμ. (9) Ε.Α.Ο. 9 – Σεδίο εφαρμογισ – Ενζργειεσ Νιμενικϊν Αρχϊν ςε περιπτϊςεισ
αναςτολισ απόπλου λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν – Μριτιρια Αναςτολισ Απόπλου (Γενικά – Ειδικά) και εξαιρζςεισ –
Αναςτολι απόπλου – Ενθμζρωςθ κοινοφ.
ΚΑΛΑΛΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑ
1. Υυςτιματα παρακολοφκθςθσ - διαχείριςθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και υποβολισ αναφορϊν.
2. Μανονιςμόσ Νειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Διαχείριςθσ & Σλθροφοριϊν Μυκλοφορίασ Σλοίων - Απόφαςθ
3239.10/01/03 (Βϋ 1900).
3. Απόφαςθ I.M.O. A 20/Res.857/03-12-1997 – Ματευκυντιριεσ Ρδθγίεσ για τισ Χπθρεςίεσ Ελζγχου Μυκλοφορίασ Σλοίων.
4. Εκνικό Υφςτθμα SafeSeaNet. Δθμιουργία Μοινοτικοφ Υυςτιματοσ Σαρακολοφκθςθσ τθσ Μυκλοφορίασ πλοίων και
Ενθμζρωςθσ – Σ.Δ. 49/2005 (Αϋ66).
5. Εκνικι Ενιαία Οαυτιλιακι Θυρίδα - Σ.Δ. 125/2012 (Αϋ221).
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΛ ΔΛΑΩΘ – ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΠΕΡΛΣΑΣΛΚΩΝ/ΤΜΒΑΝΣΩΝ
1. Διαδικαςίεσ ζρευνασ & διάςωςθσ.
α) Ειςαγωγι ςτθν Ζρευνα & διάςωςθ (SAR) – Οομικό κακεςτϊσ (Διεκνζσ – Εκνικό δίκαιο).
β) Αποςτολι Ενιαίου Μζντρου Υυντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ Ε.Μ.Υ.Ε.Δ. – Ρργάνωςθ – Αρμοδιότθτεσ – Σεριοχι ευκφνθσ.
γ) ροι – Υυντμιςεισ και ερμθνείεσ – Ματθγορίεσ περιςτατικϊν.
δ) Ξζκοδοι ζρευνασ.
ε) Υχεδίαςθ και Διεξαγωγι περιςτατικοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ (SAR).
ςτ) Σεριπτωςιολογικι μελζτθ - Case study.
2. Επικοινωνίεσ ζρευνασ & διάςωςθσ.
α) Υτοιχεία ραδιοκεωρίασ.
β) G.M.D.S.S.
γ) Διακριτικά κλιςθσ και ταυτότθτεσ ςτακμϊν.
δ) Χπθρεςιακά δίκτυα επικοινωνιϊν.
ε) Νειτουργικζσ διαδικαςίεσ επικοινωνιϊν κινδφνου.
3. Διαχείριςθ Σεριςτατικϊν – Υυμβάντων Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
α) Διαχείριςθ και ςχεδιαςμόσ αντιμετϊπιςθσ κρίςιμων περιςτατικϊν – ςυμβάντων αρμοδιότθτασ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
β) Υχεδιαςμόσ – ςυντονιςμόσ – διεφκυνςθ επιχειρθςιακϊν μζςων και μονάδων.
23

γ) Υυνεργαςία με ενιαίο κζντρο ςυντονιςμοφ ζρευνασ και διάςωςθσ (ΕΜΥΕΔ) – κζντρο VTMIS κακϊσ και άλλα κζντρα
επιχειριςεων τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο.
δ) Διαχείριςθ και επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αναφορϊν και ανταλλαγισ ναυτιλιακϊν πλθροφοριϊν
μεταξφ κρατϊν – μελϊν ευρωπαϊκισ ζνωςθσ (SSN).
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2

ΔΙΕΘΟΕΥ ΟΑΧΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ ΜΑΙ ΔΙΕΘΟΕΙΥ – ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΙ
ΘΕΥΞΡΙ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΑ

ΔΙΕΘΟΕΥ ΟΑΧΦΙΜΡ ΔΙΜΑΙΡ ΜΑΙ ΔΙΕΘΟΕΙΥ - ΕΧΤΩΣΑΛΜΡΙ ΘΕΥΞΡΙ ΜΑΙ ΡΤΓΑΟΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΜΑΙΡΧ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν το πλαίςιο λειτουργίασ και τισ βαςικζσ αρχζσ των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν κεςμϊν, (β) ςυνοψίηουν
τα κφρια κεματικά αντικείμενα τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ κακϊσ και άλλων διεκνϊν Υυμβάςεων
που ςυναρτϊνται με τισ αρμοδιότθτεσ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., (γ) διατυπϊνουν (ςτον γραπτό και προφορικό λόγο) ζνα
κακοριςμζνο φάςμα ορολογίασ που περιλαμβάνεται ςτα διεκνι και ενωςιακά ςυμβατικά κείμενα και (δ) να ςυςχετίηουν το
περιεχόμενο των διεκνϊν και ενωςιακϊν κειμζνων ςε ςυνάρτθςθ με τθν εκνικι νομοκεςία κατά τθ διαχείριςθ υπθρεςιακϊν
υποκζςεων.

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. «Δθμόςιο Διεκνζσ Δίκαιο», Τοφκουνασ Εμμανουιλ, Οομικι Βιβλιοκικθ 2014.
2. «Δίκαιο τθσ κάλαςςασ», Ξυλωνόπουλοσ Δθμιτριοσ, Οομικι Βιβλιοκικθ 2012.
3. «Δίκαιο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» (Φόμοσ Ι), Μαλαβρόσ Γ. - Γεωργόπουλοσ Θ., Οομικι Βιβλιοκικθ.
4. «The International Law of the Sea», Yoshigumi Tanaka, Cambridge.
5. «International Law», Rebecca M.M. Wallace, Sweet & Maxwell.
6. «Φο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ςτθν Ελλάδα» Γενικι Γραμματεία τθσ Μυβζρνθςθσ – Γρ. Διεκνϊν και Μοινοτικϊν Θεμάτων, Εκνικό
Φυπογραφείο.
7. «Basic Documents» (Vol. I-II) International Maritime Organization.
8. Ενοποιθμζνθ απόδοςθ τθσ Υυνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθσ Υυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (τεφχοσ C 115/2008).

Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΕΛΑΓΩΓΘ ΣΟ ΔΛΕΚΝΕ ΔΛΚΑΛΟ
1. Ζννοια Δικαίου – Διακρίςεισ – Σθγζσ.
2. Ζννοια Μανόνα Δικαίου – Ιεράρχθςθ – Ιςχφσ και Εφαρμογι – Ερμθνεία.
3. Χποκείμενα Διεκνοφσ Δικαίου.
4. Διεκνισ Υυνκικθ (Υυνομολόγθςθ, ιςχφσ, ανακεϊρθςθ).
ΔΛΚΑΛΟ ΚΑΛΑΑ
1. Ιςτορικι Εξζλιξθ - Σεριεχόμενο τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ UNCLOS 82.
2. Γραμμζσ Βάςθσ - Εςωτερικά φδατα.
3. Αιγιαλίτιδα ηϊνθ – Αβλαβισ Διζλευςθ.
4. Υυνορεφουςα Ηϊνθ.
5. Αποκλειςτικι Ρικονομικι Ηϊνθ.
6. Χφαλοκρθπίδα.
7. Ανοικτι κάλαςςα.
8. Δικαίωμα Υυνεχοφσ Ματαδίωξθσ.
9. Υτενά Διεκνοφσ Οαυςιπλοΐασ.
10. Μακεςτϊσ νθςιϊν – Φεχνθτά νθςιά.
11. Αρχιπελαγικά – Σερίκλειςτα Μράτθ.
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12. Διεκνισ Βυκόσ.
ΔΛΕΚΝΕΛ ΟΡΓΑΝΛΜΟΛ - ΕΕ
1. Διεκνείσ – Σεριφερειακοί Ρργανιςμοί.
2. Διεκνισ Οαυτιλιακόσ Ρργανιςμόσ.
3. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ιςτορικι Αναδρομι.
4. Θεςμικά ργανα τθσ Ε.Ε. και Αρμοδιότθτεσ.
5. Δίκαιο τθσ Ε.Ε. – Οομικζσ πράξεισ – Ενςωμάτωςθ και εφαρμογι.
6. Διαδικαςία Νιψθσ Αποφάςεων.
7. Οαυτιλιακι Οομοκεςία – Σολιτικζσ τθσ Ε.Ε.
8. Βάςεισ Δεδομζνων Ε.Ε. – Ι.Ξ.Ρ.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΣΡΙΟΙΜΘ ΔΙΜΡΟΡΞΙΑ - ΑΟΑΜΤΙΦΙΜΘ
ΦΡΞΕΑΥ ΔΙΜΑΙΡΧ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΣΡΙΟΙΜΘ ΔΙΜΡΟΡΞΙΑ – ΑΟΑΜΤΙΦΙΜΘ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 4
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α)
εφαρμόηουν τισ προβλεπόμενεσ κατά νόμο διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ μίασ ειςαγγελικισ παραγγελίασ ι
ςχθματιςμοφ δικογραφίασ ςτο ςτάδιο χειριςμοφ αυτοφϊρου αδικιματοσ ι και αςτυνομικισ προανάκριςθσ, (β) κατανοοφν
τον ςκοπό τθσ ανάκριςθσ και τθν ανακριτικι διαδικαςία, (γ) εφαρμόηουν τισ κατάλλθλεσ ανακριτικζσ μεκόδουσ ςε ςχζςθ µε
τθν ταυτοποίθςθ του εγκλιματοσ και τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτασ του δράςτθ, (δ) αναγνωρίηουν τισ ενδείξεισ τζλεςθσ
αδικιματοσ και (ε) να διαςφαλίηουν τα δικαιϊματα του κατθγορουμζνου.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ:
1. «Σοινικι Δικονομία», Σαπαδαμάκθ Αδάμ, ΥΦ’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υάκκουλα (2012).
2. «Εφαρμοςμζνθ Σοινικι Δικονομία», Ξαργαρίτθ Νάμπρου, Εκδόςεισ Οομικι Βιβλιοκικθ (2012).
3. «Ανακριτικι», Δθμόπουλου Χαράλαμπου, 2Θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Οομικι Βιβλιοκικθ (2011).
4. «Ανακριτικι», Αλεξιάδθ Υτεργίου, 6Θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υάκκουλα (2006).

Προαπαιτοφμενα: Σοινικό Δίκαιο – Υτρατιωτικό Σοινικό Δίκαιο.

Παρατθριςεισ

Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. Ενότθτα Ποινικισ Δικονομίασ
1. Ζννοια και περιεχόμενο τθσ Σοινικισ Δικονομίασ – Είδθ ποινικϊν δικαςτθρίων (κακ’ φλθν και κατά τόπον
αρμοδιότθτα).
2. Διάδικοι ςτθν ποινικι δίκθ (κατθγοροφμενοσ – πολιτικϊσ ενάγων – αςτικϊσ υπεφκυνοσ – ο ρόλοσ του ςυνθγόρου
υπεράςπιςθσ).
3. Ρ ρόλοσ του Ειςαγγελζα – ζννοια τθσ άςκθςθσ τθσ ποινικισ δίωξθσ.
4. Θ ζννοια τθσ προδικαςίασ (προκαταρκτικι εξζταςθ – προανάκριςθ – κφρια ανάκριςθ – θ ζννοια του
βουλεφματοσ).
5. Θ διαδικαςία ςτο ακροατιριο – ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ.
6. Εκτζλεςθ ποινικϊν αποφάςεων και παραγραφι ποινϊν – ποινικό μθτρϊο.
7. Φα είδθ των αποφάςεων (αναβλθτικι – οριςτικι – τελεςίδικθ – αμετάκλθτθ).
8. Ζννοια και χειριςμόσ του αυτοφϊρου αδικιματοσ (ςφλλθψθ - ανακριτικζσ πράξεισ – υποδείγματα των προσ
ςυμπλιρωςθ εντφπων – επιδόςεισ - νυχτερινζσ ζρευνεσ - λιψθ απολογίασ κατθγορουμζνου – διάκριςθ από τθ
λιψθ ανωμοτί κατάκεςθσ – άςκθςθ προςομοίωςθσ).
9. Ξελζτθ περιπτϊςεων.
Β. Ενότθτα Ανακριτικισ
1.
2.
3.
4.
5.

Φο τεκμιριο ακωότθτασ του κατθγορουμζνου και θ προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων κατά τθν ανάκριςθ.
Θ κζςθ και οι φορείσ τθσ ανάκριςθσ ςτθν ποινικι δίκθ.
Θ ςθμαςία τθσ ζρευνασ του τόπου του εγκλιματοσ και οι βαςικοί κανόνεσ διενζργειάσ τθσ.
Ρι κανόνεσ διενζργειασ τθσ ζρευνασ.
Θ αυτοψία και θ αποτφπωςθ του τόπου του εγκλιματοσ.
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6. Θ πραγματογνωμοςφνθ ωσ αποδεικτικό μζςο.
7. Θ ανάκριςθ των μαρτφρων.
8. Θ εξζταςθ του κατθγορουμζνου.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΑΦΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΡΞΑΔΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΜΡΙΟΩΟΙΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΑΦΡΞΙΜΘ ΜΑΙ ΡΞΑΔΙΜΘ ΨΧΧΡΝΡΓΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να
αναγνωρίηουν και να περιγράφουν τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που επθρεάηουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και (β) να
κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ και τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΓΤΑΦΙΑ
«Εγχειρίδιο επί κεμάτων ψυχοκοινωνικισ μζριμνασ προςωπικοφ» – Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ. Διεφκυνςθ
Χγειονομικισ Χποςτιριξθσ.
ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΓΤΑΦΙΑ
α) «Μοινωνικι Ψυχολογία» Φόμοι Α ́ , Β ,́ Γεωργάσ Δ., (1995), Ελλθνικά Γράμματα.
β)«Εκπαίδευςθ ςτθ διεκδικθτικι ςυμπεριφορά» ςτο βιβλίο «Θζματα γνωςιακισ και ςυμπεριφοριςτικισ κεραπείασ»,
Μαλπάκογλου, Θ. (1996), Φόμοσ Γ ,́ Γιάννθσ Ξπουλουγοφρθσ, Ελλθνικά Γράμματα.
γ) «Θ γλϊςςα του ςϊματοσ και οι τεχνικζσ ανάκριςθσ», Χριςτοδοφλου Γ. Χριςτοσ, (2009).
ΠΕΟΘ ΒΙΒΝΙΡΓΤΑΦΙΑ ΞΕΦΑΦΤΑΥΞΕΟΘ ΥΦΑ ΕΝΝΘΟΙΜΑ
α) «Οικιςτε τισ φοβίεσ», MarksM Isaac (2001), Ξζδουςα.
β) «Γνωςιακζσ διαςτρεβλϊςεισ» ςτο βιβλίο Feeling Good Handbook. (Αιςκανκείτε καλά), David D. Burns, (1999), Σατάκθσ.
γ) «Connected»(Υυνδεδεμζνοι), Christakis A, Nikolas (2010), Μάτοπτρο.
δ) «Θ Υυναιςκθματικι Οοθμοςφνθ ςτο χϊρο τθσ Εργαςίασ», Daniel Goleman (1999), Σεδίο.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΟΑΝΧΥΘ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑΥ
α) ΕΣΙΘΕΦΙΜΡΦΘΦΑ – ΒΙΑ.
β) ΘΧΞΡΥ.
γ) ΨΧΧΙΜΕΥ ΔΙΑΦΑΤΑΧΕΥ.
δ) ΡΧΥΙΡΕΠΑΤΦΘΥΕΙΥ.
ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΑΓΧΡΧΥ
α) ΦΡΒΡΥ – ΑΓΧΡΥ.
β) ΕΤΓΑΥΙΑΜΡ ΑΓΧΡΥ - ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΕΠΡΧΘΕΟΩΥΘ.
γ) ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΙΑΜΡ ΑΓΧΡΥ.
δ) ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΜΤΙΥΕΩΟ (ΨΧΧΡΝΡΓΙΜΩΟ).
ε) ΓΟΩΥΙΑΜΑ ΝΑΘΘ.
ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΜΑΙ ΥΧΟΑΙΥΘΘΞΑΦΙΜΘ ΟΡΘΞΡΥΧΟΘ
α) ΞΘ ΝΕΜΦΙΜΘ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ.
β) ΔΙΕΜΔΙΜΘΦΙΜΘ ΥΧΞΣΕΤΙΦΡΤΑ.
γ) ΔΧΟΑΞΙΜΘ ΦΘΥ ΡΞΑΔΑΥ.
δ) ΥΧΟΑΙΥΘΘΞΑΦΙΜΘ ΟΡΘΞΡΥΧΟΘ ΥΦΘΟ ΕΤΓΑΥΙΑ.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΑ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :

ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΑ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να
κατανοοφν τθ Θεωρία των εφαρμοςμζνων μακθματικϊν και του λογιςμοφ, κακϊσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων ςε μθχανικά τεχνικά προβλιματα μακθματικϊν.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. «Ανϊτερα Ξακθματικά - Schaum’s outline series», Spiegel, R., Murray, 14θ Ζκδοςθ, McGraw Hill,
1963, ISBN 07-060229-8.
2.

«Εφαρμογζσ Ξιγαδικϊν ςτα ΘΟ», Υπουδι.

3.

«Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ», Υπουδι.

4.

«Γενικά Ξακθματικά Ι», Χ,Γ., Ηαγοφρασ και Δ.Ο. Γεωργίου, 1θ Ζκδοςθ, Ελλθνικά Γράμματα, 2003,
ISBN 960-4O6-468-1.
Υθμειϊςεισ του διδάςκοντα.

5.

Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Υυναρτιςεισ μίασ μεταβλθτισ, παράγωγοι, αόριςτο, οριςμζνο ολοκλιρωμα ςτοιχειωδϊν ςυναρτιςεων, μιγαδικοί
αρικμοί.
2. Γραμμικι Άλγεβρα πίνακεσ, ορίηουςεσ, γραμμικά ςυςτιματα, διανυςματικοί χϊροι. Γραμμικζσ διαφορικζσ εξιςϊςεισ με
ςτακεροφσ ςυντελεςτζσ.
3. Γραμμικά ςυςτιματα διαφορικϊν εξιςϊςεων. Αναπτφγματα Fourier περιοδικϊν ςυναρτιςεων. Ξεταςχθματιςμόσ
Laplace.
4. Ρλοκλθρωτικόσ Νογιςμόσ, Νογάρικμοι.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΝΙΞΕΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ ΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
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ΝΙΞΕΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ ΙΙ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) παρζχουν ςυνδρομι ςε δράςεισ χερςαίασ, καλάςςιασ και τροχαίασ αςτυνόμευςθσ ςφμφωνα με τα κακικοντα
που τουσ ζχουν ανατεκεί, (β) ελζγχουν τθν ορκι εφαρμογι αγορανομικϊν διατάξεων, (γ) ελζγχουν τθν εφαρμογι τθσ
νομοκεςίασ περί αιγιαλοφ και παραλίασ, (δ) ςυντάςςουν ατομικζσ διοικθτικζσ πράξεισ, (ε) ςυμμετζχουν ενεργά ςε
περιςτατικά, που εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Νιμενικισ Αςτυνομίασ, ςτο χϊρο ευκφνθσ τουσ και (ςτ) να λειτουργοφν ωσ
Δθμόςιοι Ματιγοροι.

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. Γενικοί Μανονιςμοί Νιμζνων.
2. Ξόνιμεσ Αςτυνομικζσ Εγκφκλιοι (Ξ.Α.Ε.) – ΔΝΑ.
3. Ιςχφουςα νομοκεςία {π.χ. ΜΡΜ, Ο.Δ. 444/1970 (Αϋ39), Άρκρα 141,156 και 157 του Μ.Δ.Ο.Δ., Ο.2323/1995 (Α’ 145),
Ο.2881/2001 (Αϋ16), Ο. 2971/2001 (Αϋ285), Ο.3551/2007 (Αϋ 76), Ο. 4025/2011 (Α’ 228), Ο.3919/2011 (Αϋ32), Ο. 4497/2017
(Α’ 171), Σ.Δ. 229/1995 (Αϋ130), Σ.Δ. 280/2000 (Αϋ232), Σ.Δ.31/2018 (Αϋ61), ΜΧΑ Φ.3131/17/1996 (Β’ 178), ΜΧΑ 2123/03/2001
(Β’ 269), ΜΧΑ 10551/2007 (Β’ 246), ΜΧΑ 513.12/13/1188/2013 (Β’ 35), Χ.Α. 91354/2017 (Β’ 2983), Χ.Α. 2132.17/80476/2018 (Β’
5430)}.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1: ΚΕΜΑΣΑ ΚΑΛΑΛΑ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ
Ενότθτα Α: Καλάςςια Αςτυνόμευςθ
Διενζργεια ελζγχων ςτα ταχφπλοα ςκάφθ και λοιπά καλάςςια μζςα αναψυχισ, μικρά ςκάφθ, παροχείσ καταδφςεων
αναψυχισ - Ενζργειεσ ςτελεχϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ - Φακτικζσ προςζγγιςθσ - Σαραβάςεισ - Μυρϊςεισ - Επιμζρουσ διοικθτικζσ
ενζργειεσ.
Ενότθτα Β: Ναυαγοςώςτεσ - Λουτρικζσ Εγκαταςτάςεισ
Οαυαγοςϊςτεσ - Νουτρικζσ εγκαταςτάςεισ - Θαλάςςια λουτρά - Ζλεγχοι - Σαραβάςεισ - Μυρϊςεισ.
2) ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2: ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ - ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΛΠΣΩΘ
1. Υυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων για βεβαίωςθ παραβάςεων Μανονιςμϊν Νιμζνων (Ζκκεςθ βεβαίωςθσ
παράβαςθσ - Απόφαςθ Επιβολισ Σροςτίμου).
2. Επίδειξθ φωτ/φων ςελίδων Βιβλίου Υυμβάντων - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων - Υυμπλιρωςθ με τα απαιτοφμενα ςτοιχεία
(εικονικά δεδομζνα).
3. Επίδειξθ τρόπου μζτρθςθσ ςτον αιγιαλό - παραλία - Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα – ηθτοφμενα - Εξάςκθςθ
εκπαιδευομζνων.
4. Επίδειξθ υποδειγμάτων βεβαιϊςεων ςυνδρομισ νομίμων προχποκζςεων ρυμουλκϊν, λαντηϊν, καλαςςίων ταξί κ.λπ.
5. Ματάδειξθ των εντφπων που ςυμπλθρϊνονται από τον Δθμόςιο Ματιγορο - Εικονικό Υενάριο με δεδομζνα – ηθτοφμενα Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων.
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ΣΡΟΧΑΛΑ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΚΑΛ ΑΓΟΡΑΝΟΜΛΑ
1. Επίδειξθ εικονικϊν αδειϊν κυκλοφορίασ, φορτωτικϊν εγγράφων και λοιπϊν ςυναφϊν εγγράφων και παραςτατικϊν
ςτοιχείων (αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, κάρτα καυςαερίων, ηυγολόγια, ταχογράφοι κ.λπ) Δ/Χ και Ι/Χ αυτοκινιτων και
δικφκλων, Φ/Γ οχθμάτων όλων των κατθγοριϊν, λεωφορείων κ.λπ.
2. Υυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων για τθν περίπτωςθ τροχαίου ατυχιματοσ (με υλικζσ ηθμιζσ, ςωματικζσ
βλάβεσ, κάνατο) - Εικονικά ςενάρια με δεδομζνα – ηθτοφμενα - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων.
3. Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα - ηθτοφμενα, ελζγχου μζτρθςθσ αλκοόλθσ ςτο αίμα με αλκοολόμετρο - Εξάςκθςθ
εκπαιδευομζνων.
4. Υυμπλιρωςθ των μπλοκ παραβάςεων του Μ.Ρ.Μ. (παράνομθσ ςτάςθσ - ςτάκμευςθσ, λοιπϊν παραβάςεων Μ.Ρ.Μ.,
παραβάςεων για οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλ) - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων.
5. Υυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων εντφπων για τθν αφαίρεςθ και απόδοςθ των ςτοιχείων κυκλοφορίασ ενόσ οχιματοσ
και τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του οδθγοφ (Ζκκεςθ Αφαίρεςθσ - Ζκκεςθ Απόδοςθσ) - Διαδικαςία αφαίρεςθσ πινακίδων.
6. Διενζργεια ελζγχων ςε Δ/Χ και Ι/Χ αυτοκίνθτα, δίκυκλα και Φ/Γ οχιματα όλων των κατθγοριϊν, λεωφορείων κ.λπ. (ιςχφσ
αδειϊν, αςφαλιςτθρίων εγγράφων, ταχογράφων, ηυγολογίων, φορτωτικϊν εγγράφων κ.λπ.) - Εικονικά ςενάρια με
δεδομζνα - ηθτοφμενα, διενεργουμζνων ελζγχων - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων.
7. Υυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων μπλοκ παραβάςεων (Εντολι Ελζγχου - Ζκκεςθ Ελζγχου Σαράβαςθσ κ.λπ.) για τισ
περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ παραβάςεων των ιςχυουςϊν Αγορανομικϊν Διατάξεων.
8. Διενζργεια ελζγχων ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (ιςχφσ και φπαρξθ αδειϊν, αγορανομικϊν υπευκφνων,
τιμοκαταλόγων κ.λπ.) (Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα - ηθτοφμενα) - Εξάςκθςθ εκπαιδευομζνων.
9. Εικονικό ςενάριο με δεδομζνα - ηθτοφμενα, ελζγχου και βεβαίωςθσ παράβαςθσ για τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ Εξάςκθςθ εκπαιδευόμενων.
ΚΑΛΑΛΑ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ
1. Χποδείγματα Βιβλίου Εγγραφισ Ξικρϊν Υκαφϊν και Νεμβολογίου - Υυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων με
εικονικά δεδομζνα.
2. Χποδείγματα αδειϊν εκτζλεςθσ πλόων εραςιτεχνικοφ και επαγγελματικοφ ςκάφουσ κ.λπ.
3. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμίςκωςθσ καλαςςίων μζςων αναψυχισ και ςυμμετοχισ για τισ εξετάςεισ προσ
απόκτθςθ άδειασ χειριςτι τ/χ ςκάφουσ - Εικονικό ςενάριο.
4. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ άδειασ εκτζλεςθσ πλόων εραςιτεχνικοφ και επαγγελματικοφ ςκάφουσ - Εικονικό ςενάριο.
5. Χποδείγματα αδειϊν χειριςτι τ/χ ςκάφουσ, άδειασ πθδαλιοφχου κ.λπ.
6. Διενζργεια ελζγχων ςε χειριςτζσ ιδιωτικϊν - εκμιςκοφμενων καλαςςίων μζςων αναψυχισ και εκμιςκωτζσ (φπαρξθ ιςχφσ αδειϊν, των προβλεπόμενων εφοδίων κ.λπ.).
7. Διενζργεια ελζγχων ςε λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ προσ διαπίςτωςθ φπαρξθσ ναυαγοςωςτϊν (φπαρξθ αδειϊν, του
προβλεπόμενου εξοπλιςμοφ κ.λπ.).
8. Ματανομι εκπαιδευομζνων ςε ομάδεσ και διανομι εικονικϊν ςεναρίων διαφόρων κεμάτων του μακιματοσ Νιμενικισ
Αςτυνομίασ κατά περίπτωςθ, προσ επίλυςι τουσ - Υυηιτθςθ ςτθν τάξθ και παρουςίαςι τουσ από τισ ομάδεσ των
εκπαιδευόμενων.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΑΟΘΤΩΣΙΟΑ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΜΑΙ ΜΑΦΑΣΡΝΕΞΘΥΘ ΔΙΑΜΤΙΥΕΩΟ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΟΘΤΩΣΙΟΑ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΜΑΙ ΜΑΦΑΣΡΝΕΞΘΥΘ ΔΙΑΜΤΙΥΕΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ,ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΜΑΙ ΔΙΜΑΙΡΧ
Ζτοσ Αϋ
Εαρινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) ςυνοψίηουν ζνα προκακοριςμζνο εφροσ εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν διατάξεων για τθν προςταςία των
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςε ςυνάρτθςθ με τα κακικοντά τουσ, (β) κατανοοφν το πεδίο εφαρμογισ των κεμελιωδϊν
δικαιωμάτων, κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ των παραβιάςεϊν τουσ, (γ) αναγνωρίηουν άτομα ι ομάδεσ που χριηουν ειδικισ
βοικειασ και διεκνοφσ προςταςίασ και να τα κατευκφνουν ςτισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ, (δ) αναγνωρίηουν περιπτϊςεισ
παραβίαςθσ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων όλων των ατόμων κατά τθν άςκθςθ κακθκόντων ςυνοριοφφλαξθσ και (ε) να
ςυμμορφϊνονται με τθ εκνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία περί κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και διεκνοφσ προςταςίασ,
κατά τθν άςκθςθ κακθκόντων ςυνοριοφφλαξθσ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ
α) Εκνικι Οομοκεςία
1. Μϊδικασ Ξετανάςτευςθσ και Μοινωνικισ Ζνταξθσ, Ο. 4251/2014 (Α’ 80).
2. Αλλοδαποί - Χπθρεςίεσ Αςφλου και Σρϊτθσ Χποδοχισ - Οόμοσ 3907/2011 (Αϋ7).
Κδρυςθ Χπθρεςίασ Αςφλου και Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ
Ρδθγίασ 2008/115/Ε.Μ. «ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ − μζλθ για τθν επιςτροφι των
παρανόμωσ διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν» και λοιπζσ διατάξεισ.
3. Εφαρμογι διατάξεων Ο. 3801/2009.
Εγκφκλιοσ Χπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 5/28-4-2010.
Εφαρμογι των διατάξεων του ν. 3801/2009 (Α’ 163).
4. Μτιςθ Ελλθνικισ Ικαγζνειασ από μετανάςτεσ - Οόμοσ 3838/2010 (Α'49).
Υφγχρονεσ διατάξεισ για τθν Ελλθνικι Ικαγζνεια και τθν πολιτικι ςυμμετοχι ομογενϊν και νομίμωσ διαμενόντων μεταναςτϊν
και άλλεσ ρυκμίςεισ.
5. Μακοριςμόσ θμεριςιασ κατ’ άτομο δαπάνθσ τροφοδοςίασ προςϊπων που τελοφν υπό νόμιμο περιοριςμό.
Φροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 363.24/2013/31781 (Βϋ2349) απόφαςθσ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν - Οαυτιλίασ και Αιγαίου
«Μακοριςμόσ θμεριςιασ κατ’ άτομο δαπάνθσ τροφοδοςίασ προςϊπων που τελοφν υπό νόμιμο περιοριςμό από Χπθρεςίεσ
του Νιμενικοφ Υϊματοσ − Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ» (Βϋ2796/13).
6. Άδεια διαμονισ αλλοδαποφ – Δικαιολογθτικά.
Απόφαςθ Χπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ οικ. 13703/28-6-2007 (Β'113) - Φροποποίθςθ τθσ υπ'
αρικμ. 24103/2005 (Β' 1804) Χπουργικισ Απόφαςθσ περί «Μακοριςμοφ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ και
ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3386/2005».
7. Αλλοδαποί – Ξετανάςτευςθ.
Οόμοσ 3536/2007 (Α'42).
Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Χπουργείου Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ.
8. Ρικογενειακι επανζνωςθ αλλοδαπϊν.
Σροεδρικό Διάταγμα 131/2006 (Α'143).
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Ρδθγία 2003/86/Ε.Μ. ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ.
Είςοδοσ και παραμονι αλλοδαπϊν ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια - Μτιςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ και άλλεσ
διατάξεισ.
9. Οόμοσ 4443/2016 «Υφςταςθ Εκνικοφ Ξθχανιςμοφ Διερεφνθςθσ Σεριςτατικϊν Αυκαιρεςίασ ςτα ςϊματα αςφαλείασ και
τουσ υπαλλιλουσ των καταςτθμάτων κράτθςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
β) Ευρωπαϊκι και Διεκνισ Οομοκεςία
1. Ρικουμενικι Διακιρυξθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (1948).
2. Υφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με το Μακεςτϊσ των Σροςφφγων (1951) και το Σρωτόκολλο του 1967.
3. Διεκνισ Υφμβαςθ του ΡΘΕ για τθν Εξάλειψθ όλων των Ξορφϊν Φυλετικϊν Διακρίςεων (1965).
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4. Διεκνζσ Υφμφωνο για τα Ατομικά και Σολιτικά Δικαιϊματα (1966) και το 1989 το πρωτόκολλο τθσ αρικ. 2 ςχετικά με τθ
κανατικι ποινι.
5. Διεκνζσ Υφμφωνο για τα Ρικονομικά, Μοινωνικά και Σολιτιςτικά Δικαιϊματα (1966).
6. Υφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν κατά των βαςανιςτθρίων και άλλων τρόπων ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ
μεταχείριςθσ ι τιμωρίασ (1984).
7. Διακιρυξθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τισ βαςικζσ αρχζσ δικαιοςφνθσ για τα κφματα τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ
κατάχρθςθσ εξουςίασ (1985).
8. Υφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Σαιδιοφ (1989) και το 2000 πρωτόκολλα τθσ υπ 'αρικ. 1 και 2.
9. Διεκνισ Υφμβαςθ για τθν Σροςταςία των Δικαιωμάτων λων των Ξεταναςτϊν Εργαηομζνων και των μελϊν των
οικογενειϊν τουσ (1990).
10. Υφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία (2006).
11. Ευρωπαϊκι Υφμβαςθ για τθν Σροςταςία των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και των Θεμελιωδϊν Ελευκεριϊν (1950).
12. Ευρωπαϊκόσ Μοινωνικόσ Χάρτθσ (1961).
13. Διλωςθ ςχετικά με τθν Αςτυνομία, του Υυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (1979).
14. Ευρωπαϊκι Υφμβαςθ για τθν Σρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων και τθσ Απάνκρωπθσ ι Φαπεινωτικισ Ξεταχείριςθσ ι Φιμωρίασ
(1987).
15. Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε. (2000).
16. Ευρωπαϊκόσ Μϊδικασ Αςτυνομικισ Δεοντολογίασ, του Υυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (2001).
17. Οομολογία ΕΔΔΑ.
18. Μανονιςμόσ (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν.
γ) Ρργανιςμοί
1. Γραφείο του Ψπατου Αρμοςτι για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα.
2. Ψπατοσ Αρμοςτισ του ΡΘΕ για τουσ Σρόςφυγεσ.
3. Διεκνισ Ρργανιςμόσ Ξετανάςτευςθσ.
4. Ρργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΑ ΘΕΞΕΝΙΩΔΘ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΜΑΦΑ ΦΘ ΥΧΟΡΤΙΑΜΘ ΦΧΝΑΠΘ ΜΑΙ ΦΘ ΞΕΦΑΟΑΥΦΕΧΥΘ
α) Φα ανκρϊπινα δικαιϊματα τα οποία ςυνδζονται με τα κακικοντα του ςυνοριοφφλακα.
β) Φα δικαιϊματα ςυνοριοφυλάκων.
γ) Φα επαγγελματικά πρότυπα των ςυνοριοφυλάκων και κϊδικασ δεοντολογίασ.
ΕΟΦΡΣΙΥΞΡΥ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΣΕΤΙΥΦΑΦΙΜΩΟ ΥΦΑ ΘΑΝΑΥΥΙΑ ΜΑΙ ΧΕΤΥΑΙΑ ΥΧΟΡΤΑ
α) Ειςαγωγι ςτο δικαίωμα ςτθ ηωι.
β)Υτάδια που ςχετίηονται με τον εντοπιςμό και τθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ςτθ κάλαςςα (ςχεδιαςμόσ, προετοιμαςία,
εντοπιςμόσ, διάςωςθ, ςφλλθψθ και διαχείριςθ) ςε ςυμμόρφωςθ με τθν προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και τθσ
αρχισ τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ και των μαηικϊν απελάςεων.
γ) Διαχείριςθ ευάλωτων ομάδων ι ατόμων ςε ευάλωτθ κατάςταςθ.
δ) Σρόςβαςθ ςτθ διεκνι προςταςία.
ΧΣΡΔΡΧΘ ΜΑΙ ΒΡΘΘΕΙΑ
α) Ειςαγωγι ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα για τθν υποδοχι και τθν παροχι βοικειασ.
β) Χποδοχι και βοικεια.
γ) Ματαπολζμθςθ των διακρίςεων.
ΜΤΑΦΘΥΘ
α) Ειςαγωγι ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν κράτθςθ και τθ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ.
β) Σεριοριςμόσ τθσ ελευκερίασ ςτθν περίπτωςθ των ευάλωτων ομάδων (θλικιωμζνων, παιδιϊν, ατόμων με αναπθρίεσ) και
ατόμων ςε ευάλωτθ κατάςταςθ.
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ΜΑΦΑΓΤΑΦΘ ΜΑΙ ΦΑΧΦΡΣΡΙΘΥΘ
α) Ειςαγωγι ςτθ διαδικαςία καταγραφισ και ταυτοποίθςθσ.
β) Ανκρϊπινα δικαιϊματα τα οποία δφναται να παραβιαςτοφν κατά τθν καταγραφι και ταυτοποίθςθ.
ΥΧΟΕΟΦΕΧΠΕΙΥ
α) Ειςαγωγι ςε ηθτιματα κεμελιωδϊν δικαιωμάτων που προκφπτουν κατά τθ λιψθ ςυνζντευξθσ και τθν επικοινωνία.
β) Φο μοντζλο PEACE (ΕΙΤΘΟΘ).
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΑΝΕΧΦΙΜΩΟ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΡΥ ΕΝΕΓΧΡΥ ΑΝΕΧΦΙΜΩΟ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Αϋ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ του μακιματοσ είναι οι εκπαιδευόμενοι να (α) διακρίνουν τισ κατθγορίεσ αδειϊν αλιείασ και ειδικϊν αδειϊν
αλίευςθσ, ςυνοψίηοντασ τισ απαιτιςεισ εφαρμογισ τουσ και τισ διαφορζσ τουσ, (β) αναγνωρίηουν τισ διαφορετικζσ μεκόδουσ
αλιείασ όπωσ και τουσ χρονικοφσ και τοπικοφσ περιοριςμοφσ που διζπουν τθν κάκε μία ξεχωριςτά, (γ) κατανοοφν τα
διαφορετικά είδθ αλιευτικϊν εργαλείων όπωσ και τθν διαδικαςία μζτρθςθσ τουσ, (δ) διακρίνουν τα βαςικά είδθ αλιευμάτων
και να κατονομάηουν τα ελάχιςτα μεγζκθ τουσ, (ε) εφαρμόηουν τθ διοικθτικι διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων και τθν ποινικι
διαδικαςία αλιευτικϊν παραβάςεων όπου απαιτείται, (ςτ) κατανοοφν το ρόλο και τθ λειτουργία του Μζντρου
Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ και τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ μζςω του Δορυφορικοφ Υυςτιματοσ
Σαρακολοφκθςθσ, (η) αναγνωρίηουν τουσ ρόλουσ των αρμόδιων Διεκνϊν Ρργανιςμϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ Χπθρεςίασ
Ελζγχου Αλιείασ (EFCA), (θ) διενεργοφν αλιευτικζσ επικεωριςεισ εν πλω, ςε λιμζνεσ εκφόρτωςθσ, ςε οχιματα μεταφοράσ και
ςε ςθμεία πϊλθςθσ και (κ) να επιδεικνφουν ορκι κρίςθ κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ αλιευτικϊν αποφάςεων ςτο πλαίςιο τθσ
χρθςτισ διοίκθςθσ και προςταςίασ των διοικοφμενων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ αλιευτικι νομοκεςία και τον κϊδικα
διοικθτικισ διαδικαςίασ και δικονομίασ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία-Νομολογία
Εκνικι Νομοκεςία:
1. Ο.Δ. 420/1970 Αλιευτικόσ Μϊδικασ.
2. Διατάξεισ Γενικϊν Μανονιςμϊν Νιμζνων Σερί Αλιείασ.
3. Διατάξεισ Ειδικϊν Μανονιςμϊν Νιμζνων Σερί Αλιείασ.
Ενωςιακι Νομοκεςία
1. Μανονιςμόσ 1967/2006 «Ξζτρα Διαχείριςθσ για τθ Βιϊςιμθ Εκμετάλλευςθ των αλιευτικϊν Σόρων».
2. Ε.Μ. 1224/2009 «Μανονιςμόσ Ελζγχου Αλιείασ».
3. Ε.Μ. 404/2011 «Εκτελεςτικόσ Μανονιςμόσ του Ε.Μ. 1224/2009».
4. Ε.Μ. 1380/2013 «Μοινι Αλιευτικι Σολιτικι».
5. Ε.Μ. 1379/2013 «Μοινι Ρργάνωςθ Σροϊόντων Αλιείασ».
6. Ε.Μ. 1005/2008 «Σαράνομθ – Νακραία - Άναρχθ Αλιεία».
Επαγγελματικι αλιεία – Μζκοδοι αλιείασ
Γρι – Γρι
1. Β.Δ. 23-03-1953(γρι – γρι θμζρασ - νφχτασ).
2. Σ.Δ. 25/1993 (γρι-γρι θμζρασ – νφχτασ).
3. Β.Δ. 17-08-1955 (γρι – γρι θμζρασ κατά τθ νφχτα).
4. Β.Δ. 764/1969 (Διαςτάςεισ ματιϊν διχτφου γρι – γρι νφχτασ).
5. Β.Δ. 445/1963 (Διαςτάςεισ ματιϊν γρι – γρι θμζρασ).
6. Ε.Μ. 1967/2006.
7. Διαταγζσ- Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
Μθχανότρατα
1. Β.Δ. 917/1966 (Σερί αλιείασ δια μθχανοτρατϊν).
2. Ε.Μ. 1967/2006.
3. Χ.Α. 271/2576/2014 (Υχζδιο Διαχείριςθσ Αλιείασ με το εργαλείο Ξθχανότρατα. Άδειεσ αλίευςθσ Ξθχανότρατασ - Χρονικζσ
Απαγορεφςεισ).
4. Χ.Α. 4023/64557/2014 (Χρονικζσ Απαγορεφςεισ ςτα Διεκνι).
5. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
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Βιντηότρατα
1. Ε.Μ. 1967/2006.
2. Β.Δ. 817/1966 (Αλιεία δια βιντηοτρατϊν).
3. Χ.Α. 6719/146097/2016 (Υχζδιο Διαχείριςθσ Βιντηότρατασ - όροι άςκθςθσ αλιείασ).
4. Χ.Α. 2054/131362/2018 (Σρόςκετεσ τοπικζσ απαγορεφςεισ βιντηότρατασ).
5. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
Λοιπζσ μζκοδοι αλιείασ
1. Σ.Δ. 157/2004 (Αλιεία με ιχκυοπαγίδεσ).
2. Σ.Δ. 65/2014 (Αλιεία Αχινϊν).
3. Σ.Δ. 109/2002 (Αλιεία Δολωμάτων).
4. Σ.Δ. 48/2018 (Ρλοκοφρια).
5. Σ.Δ. 174/2013 (Αλιεία Ακερίνασ).
6. Σ.Δ. 86/1998, Σ.Δ. 227/2003 (Αλιεία οςτράκων).
7. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
Εραςιτεχνικι Αλιεία
1. Σ.Δ. 373/1985.
2. Διατάξεισ Γ.Μ.Ν.
3. Διατάξεισ Ε.Μ.Ν.
4. Ε.Μ 1967/2006.
5. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
ΜΕΣΡΘΘ ΔΛΧΣΤΩΝ
1. Ε.Μ. 517/2008.
2. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
ΑΛΛΕΛΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΛΚΩΝ ΨΑΡΛΩΝ (ερυκρόσ τόνοσ- ξιφίασ - μακρφπτεροσ τόνοσ)
1. Ε.Μ. 1627/2016 (Σολυετζσ ςχζδιο αποκατάςταςθσ τόνου).
2. Χ.Α. 5632/104626/29-09-2015(Αλιεία μεγάλων πελαγικϊν ψαριϊν).
3. Χ.Α. 46/11830/12-02-2016.
4. Ε.Μ. 2107/2017.
5. Υυςτάςεισ ICCAT.
6. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
Ζλεγχοσ αλιείασ
Αλιευτικζσ επικεωριςεισ – αλιευτικοί ζλεγχοι εν πλω, ςτθν ξθρά (λιμζνεσ εκφόρτωςθσ, οχιματα, ςθμεία πϊλθςθσ –
αποκικευςθσ – διακίνθςθσ ιχκφων - ιχκυόςκαλεσ), διαδικαςία διοικθτικοφ ελζγχου αλιείασ - διαδικαςία βεβαίωςθσ
παράβαςθσ – επιβολι κυρϊςεων.
1. Ε.Μ. 1224/2009.
2. Ε.Μ. 404/2011.
3. Ο.Δ. 420/1970 (Αλιευτικόσ Μϊδικασ).
4. Χ.Α. 3866/78486/2015 (Υφςτθμα επιβολισ Ξορίων - Points system).
5. Ο. 2717/1999 (Μϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ).
6. Ο. 2690/1999 (Μϊδικασ διοικθτικισ Διαδικαςίασ).
7. Χ.Α. 1750/32219/2015.
8. Ο. 4177/2013.
9. Χ.Α. 91354/2017.
10. Βαςικό Σρόγραμμα ςπουδϊν (Core Curriculum) για τθν κατάρτιςθ επικεωρθτϊν αλιείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Χπθρεςίασ
Ελζγχου Αλιείασ (European Fisheries Control Agency - ΕFCA).
11. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ και ΧΣΑΑΦ.
Δορυφορικό φςτθμα Παρακολοφκθςθσ Αλιευτικών καφών
1. Ε.Μ. 1224/2009 «Μανονιςμόσ Ελζγχου Αλιείασ».
2. Ε.Μ. 404/2011 «Εκτελεςτικόσ Μανονιςμόσ του Ε.Μ. 1224/2009».
3. Αρικ. 3147/99 Απόφαςθ ΧΕΟ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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4. Αρικ. 162252/08-01-2007 Απόφαςθ ΧΣΑΑΦ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
5. Αρικ. 2142.1-2/54191/2017/19-07-17 Απόφαςθ Χ.ΟΑ.Ο.Σ.
6. Διαταγζσ - Εγκφκλιοι ΔΕΝΑΝ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Άδειεσ αλιείασ (Ατομικζσ – ςκάφουσ) – ειδικζσ άδειεσ αλίευςθσ (Ξεγάλα Σελαγικά Είδθ, Ξθχανότρατα, Γρι – γρί,
Βιντηότρατα, Ρλοκοφρια κ.λπ.).
2. Εραςιτεχνικι Αλιεία.
3. Αλιευτικά εργαλεία και μζκοδοι επαγγελματικισ αλιείασ (Ξθχανότρατα – Γρι-γρι – Βιντηότρατα – Δίχτυα – Σαραγάδια –
Ρςτρακαλιεία – Δολϊματα – Ιχκυοπαγίδεσ – Αχινοί).
4. Διαδικαςία διενζργειασ αλιευτικϊν επικεωριςεων (εν πλω – ςε ςθμεία εκφόρτωςθσ – ςε ςθμεία πϊλθςθσ).
5. Υφνταξθ αλιευτικϊν παραβάςεων και διαδικαςία διοικθτικϊν κυρϊςεων. Σοινικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο αλιείασ κακϊσ
και διάκεςθσ – διακίνθςθσ αλιευτικϊν προϊόντων.
6. Αλιεφματα - Αναγνϊριςθ Φοννοειδϊν και λοιπϊν ειδϊν που βρίςκονται ςε Υχζδια Αποκατάςταςθσ των E.E. & ICCAT.
7. Μζντρο Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.) και Δορυφορικζσ Υυςκευζσ Αυτόματου Εντοπιςμοφ (Δ.Υ.Α.Ε.).
8. Θλεκτρονικό όργανο μζτρθςθσ ανοίγματοσ ματιϊν ανά εργαλείο και όργανο μζτρθςθσ πάχουσ νιματοσ των διχτφων
αλιείασ – χριςθ αυτϊν - τρόποσ υπολογιςμοφ των μετριςεων.
9. Ρλοκλθρωμζνο Υφςτθμα Σαρακολοφκθςθσ και καταγραφισ των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων (Ρ.Υ.Σ.Α.) - Θμερολόγια
Αλιείασ και Θλεκτρονικά Θμερολόγια Αλιείασ (ERS).
10. Διεκνζσ και Ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο τθσ αλιείασ - Διεκνισ Υυνεργαςία.

38

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΜΤΑΦΙΜΘ ΜΑΙ ΔΘΞΡΥΙΑ ΑΥΦΑΝΕΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39

ΜΤΑΦΙΜΘ ΜΑΙ ΔΘΞΡΥΙΑ ΑΥΦΑΝΕΙΑ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΥΦΑΝΕΙΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο επί των κεματικϊν αντικειμζνων που αφοροφν
ςτθ δθμόςια και ςτθν κρατικι αςφάλεια, (β) οργανϊνουν τθν τιρθςθ των διαβακμιςμζνων ςχεδίων – υλικϊν επί των
κεματικϊν αντικειμζνων δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ, κακϊσ και του κρυπτογραφικοφ υλικοφ και εξοπλιςμοφ, (γ)
αναγνωρίηουν τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για τουσ ςκοποφσ δθμόςιασ και κρατικισ
αςφάλειασ, (δ) χειρίηονται τα διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ βάςεισ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τα κζματα τθσ
δθμόςιασ και τθσ κρατικισ αςφάλειασ, (ε) αποκωδικοποιοφν τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των
πλθροφοριϊν για κάκε κζμα που ανάγεται ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και Σροςταςίασ Θαλαςςίων
Υυνόρων, (ςτ) προβαίνουν ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ, για τθν πρόλθψθ, καταςτολι
και αντιμετϊπιςθ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ παραβατικότθτασ και (η) να ςυμμετζχουν ςε περιςτατικά που εκκινοφν από
περιοχι ευκφνθσ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ ι εκδθλϊνονται ςε αυτιν, επί των κεματικϊν αντικειμζνων δθμόςιασ και κρατικισ
αςφάλειασ, ςε επιχειρθςιακό επίπεδο.
ΟΑΤΜΩΦΙΜΑ ΜΑΙ ΝΑΘΤΕΞΣΡΤΙΡ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο περί ναρκωτικϊν και
λακρεμπορίου, (β) αναγνωρίηουν τισ ναρκωτικζσ ουςίεσ και τουσ χριςτεσ, κακϊσ και τα βαςικά αδικιματα περί ναρκωτικϊν
και λακρεμπορίου, (γ) οργανϊνουν και να ελζγχουν τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων Βιβλίων (Αδικθμάτων, Ματαςχεκειςϊν
Οαρκωτικϊν Ρυςιϊν), (δ) χειρίηονται τα διακζςιμα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ βάςεισ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τα
κζματα των ναρκωτικϊν και του λακρεμπορίου, (ε) αποκωδικοποιοφν τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ ςυλλογι και
ανάλυςθ πλθροφοριϊν και (ςτ) να ςυμμετζχουν ςε περιςτατικά που εκκινοφν από περιοχι ευκφνθσ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ ι
εκδθλϊνονται ςε αυτιν, επί των κεματικϊν αντικειμζνων ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου, ςε επιχειρθςιακό επίπεδο.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
1. Εκνικό ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και περιβάλλον αςφαλείασ ςτθν Ελλάδα, www.rieas.gr .
2. Ετιςιεσ Εκκζςεισ του ΕΣΙΨΧ, του ΣΡΦ, του Ρ.Θ.Ε. κ.ά.
3. Ιςτοςελίδεσ εκνικϊν και διεκνϊν φορζων (UN, Europol, Frontex κ.ά.).
4. Ιςχφουςα Διεκνισ, Ευρωπαϊκι και Εκνικι Οομοκεςία.
5. Εγκφκλιοι – Διαταγζσ Χ.ΟΑ.Ο.Σ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Θεματικά αντικείμενα κρατικισ αςφάλειασ
1. Μανονιςμοί Ε.Ε. και Αποφάςεισ Υυμβουλίου Αςφαλείασ Ρ.Θ.Ε. – επιβολι περιοριςτικϊν μζτρων και κυρϊςεων.
2. Φρομοκρατία (απειλζσ κατά του κράτουσ και του πολιτεφματοσ – αςφμμετρεσ απειλζσ).
3. Σειρατεία.
4. Ξελζτθ περιπτϊςεων.
Θεματικά αντικείμενα δθμόςιασ αςφάλειασ
1. Σλθροφοριακό Υφςτθμα SCHENGEN (SIS II).
2. Μλοπζσ - αναηθτιςεισ – ανευρζςεισ ςκαφϊν και κινθτιρων καλάςςθσ – εξαφανιςκζντα άτομα - πτϊματα γνωςτισ άγνωςτθσ ταυτότθτασ.
3. Ρργανωμζνο ζγκλθμα και ειδικζσ ανακριτικζσ πράξεισ.
4. Υυλλογι πειςτθρίων και διαφφλαξθ ςκθνισ εγκλιματοσ.
5. Σρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων.
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Θεματικά αντικείμενα επιχειρθςιακισ και ςτρατθγικισ ανάλυςθσ πλθροφοριϊν
1. Υυλλογι, αξιολόγθςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ, διανομι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν – ανάλυςθ κινδφνου.
2. Σλθροφοριακά ςυςτιματα και βάςεισ δεδομζνων, αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ και Σροςταςίασ Θαλαςςίων
Υυνόρων.
3. Εκνικι/ διεκνισ ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ Χπθρεςίεσ (Ε.Χ.Σ., ΕΝ.ΑΥ, Υ.Δ.Ρ.Ε., EUROPOL, INTERPOL κλπ).
4. Ξελζτθ περιπτϊςεων.
Θεματικά αντικείμενα Ενότθτασ Οαρκωτικϊν
1. Ρριςμοί (Οαρκωτικά – Σρόδρομεσ Ενϊςεισ).
2. Σαγκόςμιεσ Φάςεισ – Ρδοί.
3. Αναγνϊριςθ Οαρκωτικϊν Ρυςιϊν – Χρθςτϊν.
4. Απόκρυψθ Οαρκωτικϊν Ρυςιϊν – Ζρευνεσ.
5. Σλθροφοριοδότεσ.
6. Σαρακολοφκθςθ.
7. Βαςικά Εγκλιματα Εμπορίασ – Οομοκεςία.
8. Υχεδιαςμόσ & Εκτζλεςθ Επζμβαςθσ – Επιβίβαςθσ – Ζρευνασ ςε πλοίο.
3. Σεριπτωςιολογία.
Θεματικά αντικείμενα Ενότθτασ Νακρεμπορίου
1. Ρριςμοί – Υπουδαιότθτα για τθν Ρικονομία τθσ Χϊρασ.
2. Οομοκεςία.
3. Νακρεμπόριο πετρελαίου – αλκοόλ – καπνικϊν ειδϊν – άλλων ειδϊν.
4. Υυναρμόδιεσ Χπθρεςίεσ (δικαιοδοςία, ςυνεργαςία).
5. Υτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ επί χάρτου – Αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν – Επζμβαςθ.
6. Σεριπτωςιολογία.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘ - ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘ ΑΝΝΘΝΡΓΤΑΦΙΑ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘ - ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘ ΑΝΝΘΝΡΓΤΑΦΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
(Α) ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΠΘΡΕΛΩΝ - ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν ζνα προκακοριςμζνο εφροσ διοικθτικϊν εγγράφων, (β) διακρίνουν τα είδθ και τθ δομι των
ςτρατιωτικϊν και άλλων δθμοςίων εγγράφων, (γ) διεκπεραιϊνουν τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία, (δ)
εφαρμόηουν διαδικαςίεσ διακίνθςθσ εγγραφϊν τόςο ςε ζντυπθ μορφι όςο και με θλεκτρονικά μζςα, (ε) ςυντάςςουν
ζγγραφα τθρϊντασ τθν απαιτοφμενθ δομι και τα βαςικά χαρακτθριςτικά που διζπουν ζνα δθμόςιο ζγγραφο, (ςτ)
προςδιορίηουν το βακμό αςφαλείασ και προτεραιότθτασ ενόσ εγγράφου, βάςει των ςτοιχείων και του περιεχομζνου του, (η)
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μζτρα διαςφάλιςθσ που απαιτοφνται κατά τθν αποςτολι, λιψθ και τιρθςθ των
διαβακμιςμζνων εγγράφων, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτον Εκνικό Μανονιςμό Αςφαλείασ (Ε.Μ.Α.) και (θ) να αρχειοκετοφν τθν
ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία ςτον κατάλλθλο φάκελο ι υποφάκελο, ςφμφωνα με το ιςχφον κεματολόγιο.
(Β) ΚΕΜΑΣΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΤΠΘΡΕΛΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) εφαρμόηουν το νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο επί των κεματικϊν αντικειμζνων που αφοροφν ςτθν
οικονομικι λειτουργία των Νιμενικϊν Αρχϊν, (β) κατθγοριοποιοφν και επιλζγουν τα κατάλλθλα ζγγραφα επί των δαπανϊν
των Νιμενικϊν Αρχϊν και προςωπικοφ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., (γ) χρθςιμοποιοφν τθ μθχανογραφικι εφαρμογι Σαρακολοφκθςθσ
Δαπανϊν και εκτζλεςθσ του Σροχπολογιςμοφ για τθν καταχϊριςθ των δικαιολογθτικϊν δαπανϊν, (δ) ςυντάςςουν τα
απαραίτθτα ζγγραφα, κατά περίπτωςθ, επί των δαπανϊν των Νιμενικϊν Αρχϊν και προςωπικοφ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. και (ε) να
τθροφν τουσ κανόνεσ του Δθμόςιου Νογιςτικοφ.

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ
ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ - ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ
α)Μανονιςμόσ Υτρατιωτικισ Αλλθλογραφίασ, Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ξάρτιοσ 2005.
β)Εκνικόσ Μανονιςμόσ Αςφαλείασ (Ε.Μ.Α.) .
γ)Μανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμοςίων Χπθρεςιϊν (Μ.Ε.Δ.Χ.),Χπουργείο Εςωτερικϊν - Ξάρτιοσ 2003.
δ)Ιςχφουςα νομοκεςία Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Εφαρμογισ Υυςτθμάτων Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων από
τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.
ε)Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.
ΘΕΞΑΦΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
α) Ιςχφουςα νομοκεςία Δθμόςιου Νογιςτικοφ και εγκφκλιοι κακοριςμοφ δικαιολογθτικϊν δαπανϊν Δθμοςίου.
β) Υυλλογι διατάξεων Δθμοςίου Νογιςτικοφ (Οομοκεςία – Εγκφκλιοι - Οομολογία), e-book Ζκδοςθ 2.7.2014.
γ)Διπλωματικι Εργαςία: Δθμόςιοι Χπόλογοι, Φμιμα Οομικισ, Φομζασ Δθμοςίου Δικαίου και Σολιτικισ Επιςτιμθσ,
Δθμοκρίτειο Σανεπιςτιμιο Θράκθσ, 2004.
δ) Διπλωματικι Εργαςία: Ρ Θεςμόσ του Δθμοςίου Χπολόγου, Φμιμα Οομικισ, Φομζασ Δθμοςίου Δικαίου και Σολιτικισ
Επιςτιμθσ, Αριςτοτζλειο Σανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ, 2008.
ε) Δθμόςιο Νογιςτικό και Σροχπολογιςμοί, Ξαςτρογιάννθ Φ, Εκδόςεισ Αρναοφτθ, Ακινα 2015.
ςτ) Υφγχρονθ Νογιςτικι, Ε. Ξπατςινίλα και Μ. Σατατοφκα, Εκδόςεισ Υταμοφλθ, 2010.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
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Λ. ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΣΡΑΣΛΩΣΛΚΘ - ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΘ ΑΛΛΘΛΟΓΡΑΦΛΑ
α) Αντικείμενο - Ρριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ.
β) Είδθ και Δομι Υτρατιωτικϊν - Διοικθτικϊν Εγγράφων.
γ) Γλϊςςα και Χαρακτθριςτικά Υτρατιωτικϊν - Διοικθτικϊν Εγγράφων.
δ) Διακίνθςθ Ειςερχόμενθσ/Εξερχόμενθσ Αλλθλογραφίασ.
ε) Ρργάνωςθ Αρχείου/Αρχειοκζτθςθ Αλλθλογραφίασ - Φαξινόμθςθ και Φαξικζτθςθ Εγγράφων και Υχεδίων.
ςτ) Βακμοί Αςφαλείασ – Σροτεραιότθτασ.
η) Υφνταξθ Εγγράφων και Διεκπεραίωςθ Αλλθλογραφίασ.
θ) Φιρθςθ/Μίνθςθ Διαβακμιςμζνων Εγγράφων - Νειτουργία ΜΕΣΙΜ - Διακίνθςθ Υθμάτων - Μρυπτοεπικοινωνία.
ΛΛ. ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΛΛΜΕΝΛΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
α) Φακτικόσ Σροχπολογιςμόσ – Ξεςοπρόκεςμο Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Υτρατθγικισ- Ζςοδα – Ζξοδα - Απόφαςθ Ανάλθψθσ
Χποχρζωςθσ (Αίτθμα Δζςμευςθσ Σίςτωςθσ). Ρριςμοί και επεξιγθςθ εννοιϊν.
β) Ξθτρϊο Δζςμευςθσ – Νθξιπρόκεςμεσ, Απλιρωτεσ, Εκκρεμείσ Χποχρεϊςεισ & Δεςμεφςεισ.
γ) Σεριγραφι των βαςικϊν δαπανϊν του Αρχθγείου και του ζνςτολου προςωπικοφ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
δ) Σεριγραφι διαδικαςίασ υποβολισ αιτιματοσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ – Ζγκριςθ, εκτζλεςι τθσ και αποςτολι
δικαιολογθτικϊν για ζλεγχο και πλθρωμι – Διαγράμματα ροισ.
ε) Βαςικζσ Δαπάνεσ τθσ Νειτουργίασ των Νιμενικϊν Αρχϊν: Υτακερι και Μινθτι Φθλεφωνία, Ενοίκιο, Ψδρευςθ, Θλεκτρικι
Ενζργεια, Φαχυδρομικά, Ματ’ αποκοπι χοριγθμα γραφικισ φλθσ – κζρμανςθσ – κακαριότθτασ - μικροδαπανϊν
επιχειρθςιακϊν μζςων Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
ςτ) Σερί δαπανϊν, ανάλυςθ δαπανϊν, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ των δικαιολογθτικϊν.
η) Δαπάνεσ Ρδοιπορικϊν Εςωτερικοφ (Αποςπάςεισ – Ξετακζςεισ - Σλεφςιμα – Ρδοιπορικά).
θ) Φρόποι ορκισ ςυμπλιρωςθσ δικαιολογθτικϊν λειτουργικϊν δαπανϊν των Νιμενικϊν Αρχϊν και καταχϊριςισ τουσ ςτθ
μθχανογραφικι εφαρμογι του Σροχπολογιςμοφ.
κ) Ξιςκοδοςία Σροςωπικοφ και κρατιςεισ επί των αποδοχϊν τουσ.
ι) Σαγία Σροκαταβολι: Αρμοδιότθτεσ - Ρριςμόσ – Ματανομι - Δαπάνεσ, ελλείμματα και ζλεγχοσ διαχειρίςεων - Φρόποι
Σλθρωμισ - Φιρθςθ Ξθχανογραφικισ εφαρμογισ – Αρμοδιότθτεσ χρθςτϊν ςυςτιματοσ.
ια) Σεριπτωςιολογικζσ μελζτεσ.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Διδαςκόμενο Μάκθμα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2

ΑΓΓΝΙΜΑ ΙΙ

ΑΓΓΝΙΜΑ ΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: 2
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να είναι ςε κζςθ να (α) ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν πλιρωσ κείμενα
ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ,
ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (γ) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε
ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά
κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Νιμενικοφ Υϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΑ ΕΓΧΕΙΤΙΔΙΑ ΓΕΟΙΜΡΧ ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡΧ ΣΤΡΥ ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΥΘ ΠΕΟΘΥ ΓΝΩΥΥΑΥ)
1. Mission: FCE- ed, Express Publishing.
2. W. S. Fowler, New Fowler USE of English Proficiency, ed. New editions, 2001.
3. Advanced Masterclass CAE (Oxford).
4. Martins Brian, Burlington Practice for Michigan Proficiency,ed. Burlington Books.
5. Shannon Callahan, Trevor Williams, Perspectives on Proficiency STUDENT'S BOOK, ed. Burlington Books 2017.
6. Shannon Callahan, Trevor Williams, Perspectives on Proficiency WORKBOOK, ed. Burlington Books 2017 I.
7. Shannon Callahan, Trevor Williams, Perspectives on Proficiency COMPANION ed. Burlington Books 2017.
8. Virginia Evans ,Peter Humphries, ECPE tests Michigan Proficiency,Express Publishing.
9. Virginia Evans ,Bob Obee, CPE Practice tests , Express Publishing.
10. Virginia Evans ,Bob Obee CPE listening and Speaking, Express Publishing.
11. Virginia Evans ,Jenny Doulley Enterprise 2,(elementary) 3 (Pre intermediate), Express Publishing.
12. Paul Heins, Anna Johnson, Mastermind Use of English, Burlington Books 2012.
Προαπαιτοφμενα: Ρι Δόκιμοι να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του Αϋ χειμερινοφ
εξαμινου.
Παρατθριςεισ λοι οι Δόκιμοι, ςε όλα τα επίπεδα διδάςκονται και αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ
ανάλογα του επιπζδου τουσ και επίςθσ ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ουςιαςτικά, ριματα, χριςθ των χρόνων, ενεργθτικι
και πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, προκζςεισ επιρριματα, ιδιωματιςμοί, ςφνταξθ, λεξιλόγιο κ.τ.λ.). Υτόχοσ
του εξαμινου είναι θ εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε επίπεδο που απαιτείται ςτισ εξετάςεισ για το πτυχίο
Cambridge, FCE και Michigan ECCE και κζματα ανάλογα των απαιτιςεων των εξετάςεων ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ.
Βακμολογοφνται ωσ εξισ:
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 10 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
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Speaking: 20 μονάδεσ.
Use of English: 20 μονάδεσ.
Οαυτικι Ρρολογία: 20 μονάδεσ.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Σροετοιμαςία ϊςτε να τουσ δίνεται θ δυνατότθτα προαιρετικισ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για πιςτοποίθςθ επιπζδου C1 C2.
2. Σαραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςτθν αγγλικι γλϊςςα επί κεματικϊν αντικειμζνων ναυτιλιακοφ και
αςτυνομικοφ/ επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, ειδικότερα εξάςκθςθ ϊςτε να αποκτθκοφν οι δεξιότθτεσ προφορικοφ, γραπτοφ
λόγου και κατανόθςθσ γραπτοφ και ακουςτικοφ κειμζνου για να ζχουν τθ δυνατότθτα προαιρετικισ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ
για πιςτοποίθςθ επιπζδου C1 - C2.
Listening: Σλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ κακθμερινισ αγγλικισ γλϊςςασ,
ηωισ, δελτίο ειδιςεων κ.λπ.)
Reading: Σλιρθσ κατανόθςθ ςυνοχισ κειμζνου, γενικοφ νοιματοσ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων
κεμάτων και τεχνικϊν ι ναυτιλιακοφ περιεχομζνου.
Writing: Σεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ επιβίωςθσ, περιγραφι εικόνασ, ζκφραςθ απόψεων (τφπου και επιπζδου FCE/ECCE).
Use of English: Βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ και χριςθ όλων των χρόνων και causative, Subjunctive, Use of Modal Verbs Ability, Permission, Prohibition, Possibility, Probability. Αςκιςεισ: Selective Cloze, Sentence, Reconstruction Word Building etc.
3. Υυμπλθρωματικά επεκτείνεται θ εκμάκθςθ ναυτιλιακισ ορολογίασ που ειςιχκθ ιδθ από το Αϋ χειμερινό εξάμθνο Αϋ ζτουσ
ςε μικρό εφροσ:
1) Ξζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά.
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου) (Φ/Γ, Δ/Π, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships).
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙI

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί (α) να αναγνωρίηουν το πλαίςιο που διζπει τθν χριςθ τθσ αςτυνομικισ ράβδου κακϊσ και τεχνικϊν
αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να ςυλλαμβάνουν αποτελεςματικά άτομα που χριηουν ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ και (β) να
εκτελοφν ςωματικζσ ζρευνεσ ςε υπόπτουσ, να αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ για τθν χριςθ χειροπεδϊν κακϊσ και να
αντιδροφν ςε απόπειρεσ αφοπλιςμοφ του όπλου τουσ και ςε επικζςεισ με μαχαίρι από κακοποιοφσ.
ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΛΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία – Πθγζσ
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ.
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Σρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α.2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Μοινά
Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Μοινοφ Σρότυπου Εκπαίδευςθσ
Υυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ Ι
Παρατθριςεισ Σροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων τθσ παροφςασ
φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον απολφτωσ αναγκαίο
χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ προκειμζνου να
αποφεφγεται θ δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και χωρικά
περιοριςμζνο περιβάλλον τθσ αίκουςασ.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ.
ΧΤΘΥΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΤΑΒΔΡΧ - ΟΡΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο ςκοπόσ τουσ - Φρόποσ και κζςθ
μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Υτάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ χριςθ
τθσ - Υθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Υθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ
που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Φεχνικζσ κτυπθμάτων με τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ
αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Φεχνικζσ
προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - ΑΟΑΦΤΡΣΕΥ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, με
εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό, ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ - ΑΞΧΟΑ ΥΦΡ ΕΔΑΦΡΥ
- ΦΕΧΟΙΜΕΥ - Φεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Φεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται
από πάνω ςου - ΥΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΕΧΟΑ - ΟΡΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ - Βαςικζσ αρχζσ για αςφαλι ςωματικι ζρευνα - Μλιμάκωςθ των
τακτικϊν και περιπτϊςεισ ςωματικισ ζρευνασ - Υθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που πρζπει να ερευνάσ - Φεχνικζσ
ςωματικισ ζρευνασ - Υωματικι ζρευνα ςε αδζςμευτο άτομο - Υωματικι ζρευνα πολλϊν αδζςμευτων ατόμων - Φεχνικζσ
ςωματικισ ζρευνασ ςε δεςμευμζνουσ ςυλλαμβανόμενουσ - ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΦΡΧ ΡΣΝΡΧ ΥΡΧ - Βαςικζσ αρχζσ προςταςίασ του
όπλου - Φεχνικζσ προςταςίασ του όπλου ςου ςε απόπειρα αφοπλιςμοφ από μπροςτά - Φεχνικζσ προςταςίασ του όπλου ςου
ςε απόπειρα αφοπλιςμοφ από πίςω - ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΕΣΙΘΕΥΕΩΟ ΞΕ ΞΑΧΑΙΤΙ - Φρόποι μαχαιρϊματοσ - Βαςικζσ αλικειεσ
γφρω από τα μαχαίρια και τθ χριςθ τουσ - Βαςικζσ αρχζσ άμυνασ ςε επίκεςθ με μαχαίρι - Φεχνικζσ άμυνασ ςε επικζςεισ με
μαχαίρι - ΧΤΘΥΘ ΧΕΙΤΡΣΕΔΩΟ - ΟΡΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ - Φρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ
χειροπεδϊν - Διπλό κλείδωμα (αςφάλεια) χειροπεδϊν - Μλειδιά χειροπεδϊν - Υυντιρθςθ χειροπεδϊν - Σικανοί τρόποι
απελευκζρωςθσ ςυλλαμβανομζνου από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Φεχνικζσ χειροπζδθςθσ Αφαίρεςθ χειροπεδϊν από τον κρατοφμενο.
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Β. ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΛΑ.
1. Διανοθτικι προετοιμαςία Νιμενικοφ, 2. Φάςμα ετοιμότθτασ - Επίπεδα ετοιμότθτασ Νιμενικοφ, 3. Σλθςιάηοντασ τον
κίνδυνο, 4. Μλιμάκωςθ των μζςων άςκθςθσ ελζγχου. Χριςθ όπλων, 5. Επαφι και ζλεγχοσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, 6.
Διανοθτικζσ διαδικαςίεσ υπόπτου, 7. Φα χαρακτθριςτικά επίκεςθσ των κακοποιϊν, 8. Βαςικζσ αρχζσ τακτικισ αντιμετϊπιςθσ
των περιςτατικϊν, 9. Εκτίμθςθ των τακτικϊν μάχθσ, 10. Αναφορά - Ανάλυςθ κανατθφόρων λακϊν Νιμενικϊν.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙΙ

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 36

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ : 3
Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αναγνωρίηουν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τθν ορολογία, τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ κακϊσ και
τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ του οπλιςμοφ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
Ενδεικτικι Βιβλιογραφία - Πθγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).
Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ Ι
Παρατθριςεισ Υε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Υχολι Νιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ

ΦΧΥΙΜΘ ΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘ ΑΓΩΓΘ

Διδαςκόμενο Μάκθμα: ΦΧΥΙΜΘ ΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘ ΑΓΩΓΘ
ΦΡΞΕΑΥ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Α - Β
Ϊρεσ ανά θμζρα: τουλάχιςτον 1 Υφνολο ωρϊν (5Χ 13 εβδομάδεσ) : 65 (ανά εξάμθνο)

ΔΟΚΛΜΟΛ ΛΛΜΕΝΟΦΤΛΑΚΕ
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 65

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μακιματοσ: --Μακθςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Θ ςωματικι αγωγι και οι ακλοπαιδιζσ πραγματοποιοφνται εκτόσ εκπαιδευτικϊν ωρϊν και αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ και
διατιρθςθ ςωματικισ δφναμθσ και ικανότθτασ, ςτθν αξιοποίθςθ των ςωματικϊν προςόντων, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ
αγωνιςτικοφ πνεφματοσ και αυτοπεποίκθςθσ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατθριςεισ Ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθ ςυχνότθτα και τον τόπο διεξαγωγισ φυςικισ αγωγισ ρυκμίηονται με
Θμεριςια Διαταγι του Διοικθτι, κατόπιν ειςιγθςθσ του Αξιωματικοφ Ακλθτιςμοφ.
Περιγραφι γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότθτασ, κεφαλαίου και εργαςτθρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Θ φυςικι αγωγι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα παρακάτω:
1. Γενικι και Υτρατιωτικι Φυςικι Αγωγι.
2. Μολφμβθςθ.
3. Υτίβοσ ι Δρόμοι αντοχισ και ταχφτθτασ.
4. Δρομικζσ αςκιςεισ - Μυκλικι Σροπόνθςθ.
5. Ιςτιοπλοΐα ανοικτισ καλάςςθσ.
6. Σολεμικζσ Φζχνεσ.
7. Διδαςκαλία χοροφ.
Εκτόσ από τθ γενικι υποχρεωτικι άκλθςθ, ο κάκε ςπουδαςτισ, ανάλογα με τισ ατομικζσ του επιδόςεισ και κλίςεισ,
ςυμμετζχει και ςε ακλθτικζσ ομάδεσ τθσ Υχολισ. Δφναται ομάδεσ τθσ Υχολισ να αγωνίηονται με αντίςτοιχεσ ομάδεσ άλλων
Υτρατιωτικϊν και Αςτυνομικϊν Υχολϊν, ςτο πλαίςιο αγϊνων Ενόπλων Δυνάμεων και Υωμάτων Αςφαλείασ, όπωσ επίςθσ να
ςυμμετζχουν και ςε αγϊνεσ που διοργανϊνουν άλλοι φορείσ, ςτο πλαίςιο τθσ εξωςτρζφειασ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΕΜΑΣΑ ΕΜΛΝΑΡΛΩΝ Ι ΕΜΛΝΑΡΛΑΚΩΝ ΔΛΑΛΕΞΕΩΝ

1.

Θζματα Οαυτολογίασ και Οθολόγθςθσ Σλοίων.

2.

Σρϊτεσ Βοικειεσ και Σρόλθψθ Ξεταδιδόμενων Οοςθμάτων.

3.

Βαςικζσ Αρχζσ Οαυαγοςωςτικισ.

4.

Οομοκεςία Σροςωπικοφ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.

5.

Θζματα τθσ διαχείριςθσ τθσ ναυτικισ αςφάλειασ ςτα πλοία και ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ (Μϊδικεσ ISM και
ISPS).

6.

Ζλεγχοσ κράτουσ λιμζνα ςτο πλαίςιο του Ξνθμονίου Υυνεννόθςθσ των Σαριςίων (Paris MoU).

7.

Ζλεγχοσ κράτουσ ςθμαίασ – ζκτακτεσ επικεωριςεισ.

8.

Θζματα εξουςιοδοτθμζνων Ρργανιςμϊν (Οθογνωμόνων).

9.

Επικοινωνιακζσ Δεξιότθτεσ και Δθμόςιεσ Υχζςεισ.

10.

Νειτουργίεσ Ακτοφυλακϊν και καλάςςιεσ επιχειριςεισ.

11.

Θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ
ενδομεταφορζσ - Δικαιϊματα επιβατϊν ςτισ καλάςςιεσ και εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ.

12.

Ανάλυςθ κινδφνου (Risk analysis).

13.

Θζματα Εκιμοτυπίασ και Σρωτοκόλλου.

14.

Ξετεωρολογία.

15.

Διαχείριςθ εργαςιακοφ άγχουσ.

16.

Επιχειρθςιακζσ Ξονάδεσ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.

17.

Θλεκτρονικό Ζγκλθμα – Μυβερνοαςφάλεια.

18.

Εγκλθματολογία.
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