ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΦΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΜΑΙΟΥΟΡΩΝ
Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
(υμφώνως της Αριθμ. Πρωτ.:2422.5-3/59446/2020/15-09-2020 Κοινής Απόφασης Αρχηγών Γ.Ε.Ν.
και Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ. με θέμα: «Σροποποίηση Κανονισμού Εκπαίδευσης Δοκίμων ημαιοφόρων
Λιμενικού ώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»)

Κατεύθυνση: Κυβερνήτες Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
3ο και 4ο Έτος πουδών

1

ΧΟΛΘ .Δ..Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ: Γϋ ΚΑΙ Δϋ ΕΣΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΘΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Γϋ Ακαδημαϊκό Ζτοσ
Ϊρεσ Εαρινό Εξάμηνο
/εβδ.

Χειμερινό Εξάμηνο

Ϊρεσ
/εβδ.

1.

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ I

2

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ IΙ

2

2.

ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΑ

4

ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΘ ΞΡΟΦΕΝΡΣΡΙΘΥΘ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

2

3.

ΘΕΩΤΘΦΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

4

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΝΡΘΓΘΥΘΥ

3

ΔΙΕΘΟΘΥ ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΑΣΡΦΧΓΘΥ
ΥΧΓΜΤΡΧΥΕΩΟ

3

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΙ ΧΑΤΦΕΥ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ
ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΩΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΩΟ ΥΦΘ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑ ΜΑΙ
ΦΙΥ ΟΑΧΦΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ

4

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) Ι

3

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑ

4

ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑΥ

2

ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ - ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ
ΑΧΦΡΞΑΦΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ

3

7.

ΕΝΕΓΧΡΥ ΣΝΡΙΩΟ

2

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) ΙΙ

2

8.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ V

2

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VI

2

9.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ V

2

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VI

2

4.

5.
6.

φνολο

24

φνολο

24

Δϋ Ακαδημαϊκό Ζτοσ
Ϊρεσ Εαρινό Εξάμηνο
/εβδ.

Χειμερινό Εξάμηνο

Ϊρεσ
/εβδ.

1.

ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ

4

ΟΑΧΦΙΜΘ ΦΕΧΟΘ ΙΙ

3

2.

ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΦΑ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ
ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ

4

ΘΓΕΥΙΑ ΜΑΙ ΝΘΨΘ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ

3

3.

ΟΑΧΦΙΜΕΥ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ / ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΑ
/ ΔΙΑΥΦΘΞΙΜΑ

3

ΟΑΧΣΘΓΙΜΘ

3

4.

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ
ΞΘΧΑΟΙΜΘ

2

ΕΤΕΧΟΑ ΜΑΙ ΔΙΑΥΩΥΘ

6

ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΟΑΧΦΙΜΩΟ
ΧΝΙΜΩΟ

2

ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΦΡΧ ΟΑΧΦΙΜΡΧ ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΡΧ ΤΑΟΦΑΤ & ΘΝΕΜΦΤΡ-ΡΣΦΙΜΑ
ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ

4

6.

ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ

2

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VIII

2

7.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VII

2

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VIII

2

8.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VII

2

5.

φνολο

21

φνολο

23
2

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ I
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Γ Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ I

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 10

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του Ξακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι Δόκιμοι Υθμαιοφόροι Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν
ςτοιχείων θλεκτρονικισ, ςυνδζοντασ τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν από τθ Φυςικι με τισ εφαρμογζσ τουσ ςτθν Θλεκτρονικι.
Υτο επόμενο ςτάδιο παρουςιάηεται θ χριςθ τουσ ςε βαςικά Αναλογικά Θλεκτρονικά Μυκλϊματα, όπωσ για παράδειγμα,
τροφοδοτικά φίλτρα και ενιςχυτζσ. Φελικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ και
ςχεδιαςμοφ των διακριτϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων κακϊσ επίςθσ και οι ζννοιεσ, διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ, τρόποι
απεικόνιςθσ και μζκοδοι μζτρθςθσ των θλεκτρονικϊν ςθμάτων τα οποία υφίςτανται πριν και μετά τθν επεξεργαςία τουσ.
Υτον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που αποςκοποφν ςτο να αποκτιςουν οι
Δόκιμοι Υθμαιοφόροι Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτθ χριςθ θλεκτρονικϊν οργάνων. Οα ζχουν ικανότθτεσ/
δεξιότθτεσ ςτθν καταςκευι θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, ςτθ λιψθ και επεξεργαςία των μετριςεων κακϊσ και ςτθ ςφγκριςθ
μεταξφ κεωρθτικϊν και πειραματικϊν αποτελεςμάτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ' Ζτουσ» , Ε. Μαραγιάννθ, Ξ. Υκλαβοφνου, Α. Φςιγκόπουλου, Ξ. Φαφαλιοφ,
Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
2. «Υτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Μαραγιάννθ, Α. Φςιγκόπουλου, Ξ. Φαφαλιοφ, Β' Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
3. «Αναλογικά Μυκλϊματα Φθλεπικοινωνιϊν», Ε. Μαραγιάννθ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
4. «Βαςικι Θλεκτρονικι», Α. Ξalvino, Εκδόςεισ Φηιολα.

Προαπαιτοφμενα:
1. Φυςικι (Θλεκτρονικι Φυςικι, Θεωρία θμιαγωγϊν, ενϊςεισ P-N).
2. Ξακθματικά (Ανάλυςθ Fourier, Ξιγαδικοί Αρικμοί, Σίνακεσ, Απλά ολοκλθρϊματα, Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ).
3. Θλεκτροτεχνία (Θεωρία Μυκλωμάτων: Υτοιχεία δικτφου, Βαςικά Θεωριματα, απόκριςθ κυκλϊματοσ ςτο πεδίο του
χρόνου και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ).

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Ανορθωτικζσ διατάξεισ και Σροφοδοτικά
Απλι –διπλι ανόρκωςθ, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία διόδων που χρθςιμοποιοφνται ςε ανορκωτικζσ διατάξεισ, κυκλϊματα
εξομάλυνςθσ (φίλτρα C, Σ και L), ςτακεροποίθςθ
8 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 4
3

Εργαςτιριο 1ο : ργανα μετριςεων και χριςθ δοκιμαςτικισ πλακζτασ – breadboard (2 ϊρεσ)
Υκοπόσ του ειςαγωγικοφ εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ των εργαςτθριακϊν οργάνων
(παλμογράφο, εργαςτθριακό τροφοδοτικό, γεννιτρια ςυχνοτιτων, πολφμετρο) κακϊσ και τθ χριςθ του breadboard με
τθν υλοποίθςθ απλϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων.
Εργαςτιριο 2ο : Φροφοδοτικά (2 ϊρεσ)
2. Παθητικά φίλτρα, Σελεςτικόσ Ενιςχυτήσ, Ενεργά φίλτρα
Φαξινόμθςθ, Υυνάρτθςθ Ξεταφοράσ, Μλίςθ ςτθ ηϊνθ αποκοπισ, decibel, Υχεδίαςθ και ανάλυςθ βακυπερατοφ και
υψιπερατοφ φίλτρου. Μυκλϊματα τελεςτικοφ ενιςχυτι (ακροιςτισ, πολλαπλαςιαςτισ, διαφοριςτισ, ολοκλθρωτισ)
Υχεδίαςθ και ανάλυςθ ενεργϊν φίλτρων
12 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 4
Εργαςτιριο 3ο : Φελεςτικόσ Ενιςχυτισ (2 ϊρεσ)
Υκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ των διαφόρων ςυνδεςμολογιϊν του τελεςτικοφ ενιςχυτι και ο ρόλοσ τθσ
ανάδραςθσ ςτθ διαμόρφωςθ του κζρδουσ τάςθσ.
Εργαςτιριο 4ο : Ενεργά Φίλτρα (2 ϊρεσ)
Υκοπόσ του πειράματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ (κεωρθτικά), θ προςομοίωςθ, θ καταςκευι και θ μετριςεισ ενεργϊν
φίλτρων.
3. Transistor Διπολικϊν Ενϊςεων και Ενιςχυτζσ BJT
Γενικι περιγραφι, φυςικι κεϊρθςθ και ανάλυςθ λειτουργίασ, χαρακτθριςτικζσ και ςυνδεςμολογίεσ. Γενικζσ αρχζσ
ενίςχυςθσ, Ανάλυςθ λειτουργίασ ενιςχυτι με τρανηίςτορ ςτθν κατάςταςθ DC και ςτθν κατάςταςθ ΑC
6 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 2
Εργαςτιριο 5ο : Ενιςχυτισ Μοινοφ Εκπομποφ
Υκοπόσ του πειράματοσ είναι θ πειραματικι μελζτθ του κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ ςιματοσ με χριςθ διπολικοφ transistor
ςυνδεςμολογίασ Μ.Ε. Χάραξθ τθσ ευκείασ φορτίου και γραφικόσ προςδιοριςμόσ ςθμείου θρεμίασ Q του transistor.
Απόκριςθ ςυχνότθτασ του ενιςχυτι Μοινοφ Εκπομποφ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52

ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΑ

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 35

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
4

Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Ρ αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ «ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΑ» είναι θ απόκτθςθ των αναγκαίων
γνϊςεων για τθ μετεωρολογικι υποςτιριξθ των επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. και γενικότερα των
ναυτικϊν δραςτθριοτιτων που γίνονται τόςο ςτθν ανοιχτι κάλαςςα όςο και ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ (ακτζσ). H εκπαίδευςθ
αποςκοπεί ςτθν ¨γνωριμία¨ των Δοκίμων με τθν ατμόςφαιρα και τισ Ξετεωρολογικζσ Σαραμζτρουσ με ζμφαςθ ς’ αυτζσ
που επθρεάηουν το καλάςςιο περιβάλλον τθσ ¨δουλειάσ¨ τουσ (άνεμοσ - πίεςθ - κερμοκραςία κλπ). Επιδιϊκεται θ
εκμάκθςθ των τεχνικϊν Σαρατιρθςθσ και εκμετάλλευςθσ των παρατθριςεων αυτϊν με τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
τθλεγραφθμάτων, τθν καταςκευι χαρτϊν ιςοπλθκϊν και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τον καιρό που τουσ
επθρεάηει από αυτοφσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Οαυτικι Ξετεωρολογία», Θ. Χαραντϊνθσ, Υθμειϊςεισ και Φυλλάδιο Ερωτιςεων - Απαντιςεων.
2. «Οαυτικι Ξετεωρολογία», Γ. Μαςιμίδθσ.
Προαπαιτοφμενα: Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ, Σικανότθτεσ.

Παρατηρήςεισ Υε κάκε μάκθμα κα (α) επιδεικνφονται οι ιςχφοντεσ ςυνοπτικοί χάρτεσ επιφάνειασ και οι αντίςτοιχεσ
φωτογραφίεσ των Ξετεωρολογικϊν Δορυφόρων κακϊσ και οι προγνωςτικοί χάρτεσ διάφορων πεδίων για να ¨προλάβουν¨
οι Δόκιμοι να εξοικειωκοφν με τα Ξετεωρολογικά εργαλεία που προβλζπεται να χρθςιμοποιοφν. (β) Θα γίνεται αναφορά
ςτα ιςχφοντα δελτία καιροφ και καλαςςϊν και ςχολιαςμόσ τουσ ςφμφωνα με τον ιςχφοντα καιρό (χάρτεσ κλπ) για να
αποκτιςουν οι Δόκιμοι τόςο τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, όςο και τθν κριτικι ματιά που πρζπει να ζχουν.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΒΑΥΙΜΘ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΑ. Μαιρόσ και κλίμα. Ιςτορικι αναδρομι. Υκοπόσ του μακιματοσ τθσ Οαυτικισ Ξετεωρολογίασ. –
Μαιρόσ και Οαυτικζσ – Διακλαδικζσ Επιχειριςεισ. Θ Εκνικι Ξετεωρολογικι Χπθρεςία (ΕΞΧ), ο Σαγκόςμιοσ
Ξετεωρολογικόσ Ρργανιςμόσ (WMO) και άλλοι ςχετικοί Διεκνείσ Ρργανιςμοί και Χπθρεςίεσ (ECMWF, EUMETSAT). Θ
Οαυτικι Ξετεωρολογικι Χποςτιριξθ και το Οαυτικό Ξετεωρολογικό Μζντρο Ακθνϊν. Φακτικά και ζκτακτα ΔΕΝΦΙΑ
ΜΑΙΤΡΧ και ΘΑΝΑΥΥΩΟ για τθ ΟΑΧΦΙΝΙΑ (μια ¨πρϊτθ επαφι¨). Χριςθ Ξετεωρολογικϊν και Οαυτικϊν Ιςτοςελίδων.
Βαςικά ςτοιχεία Ανάγνωςθσ χαρτϊν με ιςοπλθκείσ και Υτοιχεία Φθλεπιςκόπιςθσ.
2. ΑΦΞΡΥΦΑΙΤΑ. Ρριςμόσ τθσ ατμόςφαιρασ. Βαςικι Χθμικι ςφςταςθ τθσ ατμόςφαιρασ. Πθρόσ και υγρόσ αζρασ. Φυςικι κατακόρυφθ δομι και διαιρζςεισ τθσ ατμόςφαιρασ (αναλυτικά τροπόςφαιρα, ςτρατόςφαιρα και Ιονόςφαιρα και
ςθμαςία τθσ τελευταίασ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ και τα RADAR). Σρότυπεσ ατμόςφαιρεσ – Υτάνταρ Ατμόςφαιρα (ICAO).
Χριςθ τθσ ςτο ςτράτευμα (πχ βολζσ - πτιςεισ).
3. ΒΑΥΙΜΕΥ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΜΕΥ ΣΑΤΑΞΕΦΤΡΙ ΜΑΙ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΜΕΥ ΣΑΤΑΦΘΤΘΥΕΙΥ. Ρριςμοί των βαςικϊν μετεωρολογικϊν
παραμζτρων. Φα ργανα και οι Ξονάδεσ μζτρθςθσ των μετεωρολογικϊν παραμζτρων ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ και
μζςα ςτθν ατμόςφαιρα: Θ Θερμοκραςία: Ρ Ξετεωρολογικόσ κλωβόσ. Θερμόμετρα υδραργφρου, αλκοόλθσ, διμεταλλικά,
κερμόμετρα μεγίςτου και ελαχίςτου, ο κερμογράφοσ. °C, °F, °K. H μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ κάλαςςασ. Θ
Ατμοςφαιρικι πίεςθ και θ Βαρομετρικι τάςθ: Βαρόμετρα (υδραργφρου και μεταλλικά) και Βαρογράφοσ (αλλαγι ταινίασ
κλπ). Ρι χάρτεσ ιςοβαρϊν (πρϊτθ επαφι). Φα Pascal (Pa), hPa, mb, Atm. Θ Βαροβακμίδα (δφναμθ τθσ Βαροβακμίδασ). Θ
Χγραςία: Θ Ξερικι τάςθ των υδρατμϊν και θ τάςθ των κεκορεςμζνων υδρατμϊν. Ρ Ακόρεςτοσ και ο Μορεςμζνοσ αζρασ.
Θ Υχετικι υγραςία (RH), θ Αναλογία μίγματοσ (r), θ ειδικι υγραςία (q), θ απόλυτοσ υγραςία (β). Φο υγρό κερμόμετρο, το
υγρόμετρο και ο υγρογράφοσ. Θ κερμοκραςία του υγροφ κερμομζτρου και το ςθμείο δρόςου (DEW POINT). Θ εξάτμιςθ
και θ ςυμπφκνωςθ του νεροφ: Φα εξατμιςιμετρα. Θ νζφωςθ. (Φα όγδοα του καλυμμζνου ουρανοφ). Θ Ρριηόντια
Ρρατότθτα: Φα ορατόμετρα. Ρ υετόσ: Βροχόμετρο, βροχογράφοσ, χιονόμετρο Ξετεωρολογικόσ Άνεμοσ: Φαχφτθτα,
ζνταςθ και διεφκυνςθ (αλθκισ και ςχετικι). Ξονάδεσ μζτρθςθσ (Knots, Km/h και m/sec). Ανεμόμετρα - Ανεμοδείκτεσ. Θ
κλίμακα Ξποφόρ (BEAUFORT). Αναφορά ςτα αίτια δθμιουργίασ του ανζμου – δυνάμεισ, (επίδραςθ τθσ περιςτροφισ τθσ
γθσ), Γεωςτροφικόσ άνεμοσ - Άνεμοσ βακμίδασ. Οόμοσ BUY - BALLOT. Χριςθ τθσ γεωςτροφικισ κλίμακασ για εκτίμθςθ
του ανζμου από τον ςυνοπτικό χάρτθ. Υχζςεισ πραγματικοφ και γεωςτροφικοφ ανζμου. Αλλαγι διεφκυνςθσ ανζμου
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(VEERING - BACKING). Φο Αβάκιο - Τόδο των ανζμων και θ χριςθ του ςτθν εφρεςθ του πραγματικοφ ανζμου ςτο πλοίο με
πρακτικζσ αςκιςεισ και αςκιςεισ εφρεςθσ του γεωςτροφικοφ ανζμου και εκτίμθςθσ του πραγματικοφ ανζμου από
χάρτεσ επιφάνειασ και ανϊτερθσ ατμόςφαιρασ.
4. ΜΑΦΑΥΜΕΧΘ ΙΥΡΣΝΘΘΩΟ. Ρριςμόσ και βαςικοί κανόνεσ χάραξθσ ιςοπλθκϊν (ιςοβαρϊν, ιςόκερμων, ιςόχγρων, ιςοχψϊν,
ιςοβακϊν, ιςοκυματικϊν κλπ) Ρριςμόσ βακμίδων (βαροβακμίδασ, κερμοβακμίδασ, βακμίδασ φψουσ κλπ) και φυςικι
ςθμαςία τουσ. Σρακτικζσ εφαρμογζσ ςτθ Οαυτιλία.
5. ΜΩΔΙΜEΥ SHIP. (κϊδικασ Ship FM 13 - VII) και SYNOP. Σεριγραφι των βαςικϊν ομάδων (ανζμου, κερμοκραςίασ, πίεςθσ
και τάςθσ). Μωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ του ςιματοσ μετεωρολογικισ παρατιρθςθσ. Υφνταξθ πρϊτου χάρτθ
από SHIP και SYNOP.
6. ΦΘΝΕΣΙΥΜΡΣΘΥΘ ΜΑΙ ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΑ. Θλιοςφγχρονοι - Γεωςφγχρονοι ι/και γεωςτάςιμοι Δορυφόροι. Ξετεωρολογικοί
και ¨ωκεανογραφικοί¨ Δορυφόροι (ΞΔ). Φα ςφννεφα και τα νεφικά ςυςτιματα ςτισ φωτογραφίεσ των ΞΔ. Θερμογραφία
τθσ κάλαςςασ από ΞΔ. Φα μετεωρολογικά RADAR Φφςθ (προζλευςθ) θχϊ RADAR καιροφ. Εντοπιςμόσ καταιγίδασ με
RADAR, LIDAR,κλπ.
7. ΘΕΤΞΡΜΤΑΥΙΑ. Ρ ιλιοσ ωσ πθγι ενζργειασ. Απόκλιςθ του ιλιου. Ξζγιςτο φψοσ του ιλιου. Διάρκεια θμζρασ. Νυκόφωσ Νυκαυγζσ. Θ θλιακι και θ γιινθ ακτινοβολία. Διάδοςθ τθσ κερμότθτασ (μεταφορά – αγωγιμότθτα - ακτινοβολία). Οόμοι
Ακτινοβολίασ. Σαράγοντεσ τοπικϊν μεταβολϊν τθσ κερμοκραςίασ (ϊρα τθσ θμζρασ, εποχι, τοπογραφία, νζφωςθ κλπ). Θ
κερμοκραςία τθσ ατμόςφαιρασ πάνω από ξθρά και πάνω από κάλαςςα. Θ κερμοκραςία τθσ κάλαςςασ (επιφάνειασ και
βάκουσ). Θμεριςια και ετιςια μεταβολι τθσ κερμοκραςίασ. Ρι Αδιαβατικζσ μεταβολζσ. Θ κατακόρυφθ κερμοβακμίδα. Θ
ξθρι
και
θ
υγρι
αδιαβατικι
κερμοβακμίδα.
Θ
αναςτροφι
τθσ
κερμοκραςίασ.
Υυνκικεσ ευςτάκειασ και αςτάκειασ τθσ ατμόςφαιρασ. Θερμοκραςία τροπόςφαιρασ και ςτρατόςφαιρασ. Δείκτεσ
Δυςφορίασ και διαβίωςθ ςτθ κάλαςςα.
8. ΑΦΞΡΥΦΑΙΤΙΜΘ ΣΙΕΥΘ. Ξεταβολζσ τθσ ατμοςφαιρικισ πίεςθσ ςτθν επιφάνεια (θμεριςια μεταβολι). Φα βαρομετρικά
ςυςτιματα, (τα Βαρομετρικά Χαμθλά ι κυκλϊνεσ, τα Βαρομετρικά Χψθλά ι αντικυκλϊνεσ, οι αυλϊνεσ, τα δευτερεφοντα
χαμθλά-υφζςεισ κλπ). Αίτια ςχθματιςμοφ των βαρομετρικϊν ςυςτθμάτων. Χαρακτθριςτικά του καιροφ και των ανζμων
των
βαρομετρικϊν
ςυςτθμάτων
(αντικυκλϊνεσ
υφζςεισ).
Αντικυκλϊνεσ (μόνιμοι - εποχιακοί - κινθτοί – ψυχροί - κερμοί). Εξζλιξθ και κίνθςθ υφζςεων.
Θερμικζσ
υφζςεισ
Γραμμι
λαίλαπασ.
Ξζτωπα: Φο κερμό, το ψυχρό, το ςτάςιμο και το ςυνεςφιγμζνο. Ρ κερμόσ και ο ψυχρόσ τομζασ. Ρ
καιρόσ των μετϊπων (πριν -κατά τθν διζλευςθ -μετά). Ξεταβολι τθσ πίεςθσ με το φψοσ. Εξίςωςθ.
9. ΕΠΑΦΞΙΥΘ ΦΡΧ ΟΕΤΡΧ, ΧΓΤΡΣΡΙΘΥΘ ΦΩΟ ΧΔΤΑΦΞΩΟ, ΟΕΦΘ και ΡΞΙΧΝΘ. Θ εξάτμιςθ του νεροφ - πάγου και οι νόμοι
τθσ. Θ υγροποίθςθ - Σαγοποίθςθ των υδρατμϊν. Ξθχανιςμοί ςχθματιςμοφ νεφϊν. Φφποι νεφϊν (ανϊτερα - μζςα κατϊτερα). Θ Ρμίχλθ (τφποι ομίχλθσ). Υυνκικεσ ςχθματιςμοφ και διάλυςθσ ομίχλθσ. Δροςιά και Σάχνθ, θ υγρι και θ
ξθρι Αχλφσ. Ρ Χετόσ (βροχι, χιόνι, καταιγίδα, χαλάηι).
10.ΓΕΟΙΜΘ ΜΧΜΝΡΦΡΤΙΑ ΦΘΥ ΑΦΞΡΥΦΑΙΤΑΥ. Διανομι των ατμοςφαιρικϊν πιζςεων - Επίδραςθ χερςαίων και καλάςςιων
περιοχϊν - Υυςτιματα ανζμων - Επικρατοφντεσ άνεμοι ςτα διάφορα γεωγραφικά πλάτθ - Φοπικοί άνεμοι - Ετιςιοι
άνεμοι του Αιγαίου (μελτζμια) - Θαλάςςιεσ και απόγειεσ αφρεσ - Ματαβατικοί άνεμοι - Άνεμοι FOEHN - Επίδραςθ του
ανάγλυφου τθσ γθσ ςτον επιφανειακό άνεμο. ΦΡΣΙΜΡΙ ΑΟΕΞΡΙ - ΑΟΕΞΡΙ ΞΕΥΡΓΕΙΡΧ - ΕΝΝΑΔΑΥ.
11.ΦΤΡΣΙΜΡΙ ΜΧΜΝΩΟΕΥ. Ρριςμόσ - Σεριοχζσ δθμιουργίασ και ονομαςίεσ - Εποχζσ εμφάνιςθσ και ςυχνότθτα - Εξζλιξθ
(κίνθςθ, διάλυςθ) - Ρνοματολογία τμθμάτων τροπικοφ κυκλϊνοσ - Σλεφςιμο και επικίνδυνο θμικφκλιο - Επικίνδυνο
τεταρτοκφκλιο - Σροειδοποίθςθ με τθν βοικεια βαρομζτρου, αποκαλαςςίασ, ανζμου, νεφϊν, RADAR - Αναφορζσ
πλοίων - Δελτία καιροφ - Σρακτικοί κανόνεσ αποφυγισ τροπικοφ κυκλϊνα ςτο Βόρειο και Οότιο Θμιςφαίριο - Ξζτρα
προφφλαξθσ εν όρμω - Σαλίρροια λόγω τροπικοφ κυκλϊνα.
12.ΜΧΞΑΦΙΥΞΡΥ. Ρριςμόσ και αίτια δθμιουργίασ κυμάτων κάλαςςασ και αποκαλαςςίασ - Χαρακτθριςτικά κυμάτων Διάδοςθ κυμάτων - Χάρτεσ κυματιςμοφ - Ξετεωρολογικά βοθκιματα για τον προςδιοριςμό τθσ καλφτερθσ πορείασ
πλοίου. Μϊδικασ SHIP: Υυνζχεια - γνωριμία με τισ υπόλοιπεσ – (ναυτικζσ ομάδεσ).
13.ΦΧΣΡΙ ΜΑΙΤΡΧ ΥΦΘΟ ΕΝΝΑΔΑ. Μαιρόσ Βαρομετρικοφ χαμθλοφ, υψθλοφ, αςτάκειασ, ςυνδυαςμοφ χαμθλοφ - υψθλοφ
(καιρόσ Βορείου ρεφματοσ) - Φοπικζσ καταιγίδεσ (μπουρίνια) - Ετθςίων Ανζμων (μελτζμι) – Μαιρόσ Θαλάςςιασ Αφρασ.
Ατμοςφαιρικά (παγκόςμια - τοπικά) και ωκεανογραφικά (WAM) Αρικμθτικά Ξοντζλα πρόγνωςθσ. Φοπικόσ καιρόσ
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πλθςίον ακτϊν.
14.ΣΑΓΡΒΡΧΟΑ - ΣΑΓΡΣΡΙΘΥΘ ΥΦΡ ΣΝΡΙΡ. Δθμιουργία παγόβουνων - Υτάδια ανάπτυξθσ και περιοχζσ - Μίνθςθ - Εποχζσ
εμφάνιςθσ ςε χαμθλότερα γεωγραφικά πλάτθ - Μίνδυνοι - Σαρατιρθςθ από το πλοίο - Χπθρεςίεσ πλθροφοριϊν –
Σαγοποίθςθ ςτο πλοίο - Φφποι παγοποίθςθσ ςτο πλοίο - Σαγοποίθςθ και μετεωρολογικοί παράμετροι – Σρόγνωςθ
ςυνκθκϊν παγοποίθςθσ.
15.ΑΝΝΑ ΧΤΘΥΙΞΑ ΘΕΞΑΦΑ. Φοπικόσ καιρόσ πλθςίον ακτϊν. Σρόγνωςθ Μαιροφ. Φακτικά και ζκτακτα Δελτία Μαιροφ.
Φακτικά και ζκτακτα δελτία καιροφ και καλαςςϊν για τθ ναυτιλία. Εκπομπζσ μετεωρολογικϊν δελτίων και χαρτϊν. Θ
Ταδιοβόλθςθ. Χριςθ για υπολογιςμό βαςικϊν βλθτικϊν παραμζτρων (ςε ςυνδυαςμό με τισ παραμζτρουσ υγραςίασ και
με τα αποτελζςματα των αρικμθτικϊν μοντζλων). ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΦΡ ΣΝΡΙΡ ΜΑΙ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑ. Χρθςιμοποίθςθ εκδόςεων
επί του πλοίου που δίνουν κλιματολογικά ςτοιχεία για διάφορεσ εποχζσ και γεωγραφικά ςθμεία. Νιψθ με FACSIMILLE
μετεωρολογικϊν χαρτϊν από πλοίο εν πλω και εν όρμω. Χριςθ βαςικϊν προγραμμάτων Θ/Χ για υπολογιςμό
δευτερογενϊν μετεωρολογικϊν παραμζτρων. Χριςθ διαδικτφου για λιψθ Ξετεωρολογικϊν Σλθροφοριϊν. Αρχεία
Ε.Ξ.Χ. και εξαγωγι κλιματολογικϊν παραμζτρων. Θ Ξετεωρολογικι Οαυςιπλοΐα.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΕΩΤΘΦΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΕΩΤΘΦΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 27

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων γεωδαιςίασ, χαρτογραφίασ, ουράνιασ μθχανικισ, ςφαιρικισ τριγωνομετρίασ και κεωρίασ
ςφαλμάτων κζςεωσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μεκόδουσ ναυςιπλοΐασ και ναυτικϊν υπολογιςμϊν, κακϊσ και ςτα
ςφγχρονα ςυςτιματα θλεκτρονικισ ναυςιπλοΐασ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Οαυτικά Θλεκτρονικά ργανα και Υυςτιματα ECDIS», Α. Σαλλθκάρθ, Γ. Ματςοφλθ, Δ. Δαλακλθ, Κδρυμα Ευγενίδου 2016.
2. «Βελτιωμζνεσ Ξζκοδοι Επίλυςθσ Θεμελιωδϊν Σροβλθμάτων Οαυςιπλοΐασ», Α. Σαλλθκάρθ, Οαυςίβιοσ Χϊρα, Φεφχοσ 3,
Υ.Ο.Δ. 2010.
3. «Υθμειϊςεισ ςφαιρικισ τριγωνομετρίασ», Δ. Γκαμαλετςου, Υ.Ο.Δ. 2007.
4. «Χαρτογραφικζσ Σροβολζσ», Α. Σαλλθκάρθ Υ.Ο.Δ. 2012.
5. «Υθμειϊςεισ Γεωδαιτικισ Αςτρονομίασ», Τ. Μορακίτθσ Ε.Ξ.Σ., Μζντρο Δορυφόρων Διονφςου, Ζκδοςθ Εϋ 2008.
6. «Βαςικζσ Αρχζσ Θεωρίασ Υφαλμάτων Θζςεωσ και Εφαρμογζσ ςτθ Οαυτιλία», Α. Σαλλθκάρθ, Υ.Ο.Δ. 2006.
7. «Admiralty manual of navigation» Volume 1, Edition 2008, Chapter 16 «Navigational Errors».
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Προαπαιτοφμενα:
πικανότθτεσ.

Γενικι Οαυτιλία – Ακτοπλοΐα,

Αναλυτικι γεωμετρία – γεωμετρία καμπυλϊν και επιφανειϊν,

Παρατηρήςεισ Σαρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ των επιςτθμϊν τθσ γεωδαιςίασ, τθσ χαρτογραφίασ, τθσ ουράνιασ
μθχανικισ, κακϊσ και τθσ ςφαιρικισ τριγωνομετρίασ και τθσ κεωρίασ ςφαλμάτων κζςεωσ που χρθςιμοποιοφνται τόςο ςτισ
μεκόδουσ ναυςιπλοΐασ και ναυτικϊν υπολογιςμϊν, όςο και ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα θλεκτρονικισ ναυςιπλοΐασ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΓΕΩΔΑΙΥΙΑΥ - ΧΑΤΦΡΓΤΑΦΙΑΥ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΦΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ.
 Σροςζγγιςθ τθσ επιφάνειασ τθσ Γθσ με τθν επιφάνεια ελλειψοειδοφσ εκ περιςτροφισ (ΕΕΣ). Βαςικζσ παράμετροι ΕΕΣ (a,
b, f, e κλπ). Γεωειδζσ. Ελλειψοειδείσ γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ (φ, λ, h).
 Γεωδαιτικά Υυςτιματα Αναφοράσ και Υυςτιματα Υυντεταγμζνων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία και ςτισ Οαυτικζσ
– Διακλαδικζσ Επιχειριςεισ. Φο παγκόςμιο ςφςτθμα αναφοράσ κζςεωσ UTM. Ξεταςχθματιςμόσ ςυντεταγμζνων.
 Χαρτογραφικζσ Σροβολζσ. Ρριςμόσ και ταξινόμθςθ χαρτογραφικϊν προβολϊν. Νεπτομερισ περιγραφι γενικϊν
χαρακτθριςτικϊν, δυνατοτιτων και περιοριςμϊν τθσ μερκατορικισ και γνωμονικισ χαρτογραφικισ προβολισ.
 Γραφικι καταςκευι πρόχειρου μερκατορικοφ χάρτθ υποτυπϊςεωσ και πρόχειρου γνωμονικοφ χάρτθ υποτυπϊςεωσ
πολικισ γνωμονικισ προβολισ. Γραφικι επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων λοξοδρομικοφ και ορκοδρομικοφ πλου. Ξε χριςθ
μερκατορικοφ και γνωμονικοφ χάρτθ.
 Εξιςϊςεισ μερκατορικισ και γνωμονικισ χαρτογραφικισ προβολισ ςτθ ςφαίρα. Χπολογιςμόσ του δικτφου μεςθμβρινϊν
και παραλλιλων μερκατορικισ και πολικισ γνωμονικισ προβολισ.
 Φα κεμελιϊδθ προβλιματα τθσ ναυςιπλοΐασ: Ευκφ και αντίςτροφο πρόβλθμα λοξοδρομικοφ και ορκοδρομικοφ πλου.
Γραφικι επίλυςθ ευκζωσ και αντίςτροφου προβλιματοσ ¨λοξοδρομικοφ¨ και ¨ορκοδρομικοφ¨ πλου ςτο μερκατορικό
και ςτο γνωμονικό χάρτθ.
 Ευκφ και αντίςτροφο γεωδαιτικό πρόβλθμα - Επίλυςθ με το λογιςμικό MATLAB.
2. ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΥΦΑΙΤΙΜΘΥ ΦΤΙΓΩΟΡΞΕΦΤΙΑΥ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΦΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ.
 Υφαιρικι γεωμετρία. Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί (ακτίνα, διάμετροσ, χορδι). Γραμμζσ ςτθν επιφάνεια τθσ ςφαίρασ
(μζγιςτοι κφκλοι, μικροί κφκλοι). Σόλοι των κφκλων τθσ ςφαίρασ. Υφαιρικι γωνία. Βαςικά κεωριματα ςφαιρικισ
γεωμετρίασ.
 Υφαιρικι τριγωνομετρία. Ρριςμόσ και ςτοιχεία ςφαιρικοφ τριγϊνου. Βαςικά κεωριματα ςφαιρικισ τριγωνομετρίασ.
Επίλυςθ ςφαιρικϊν τριγϊνων.
 Χπολογιςμοί ορκοδρομικοφ πλου ςε τόξο μεγίςτου κφκλου με επίλυςθ ςφαιρικϊν τριγϊνων με το μακθματικό
λογιςμικό MATLAB. Επίλυςθ προβλθμάτων ορκοδρομικοφ πλου και πλου ςτο μζγιςτο ελλειπτικό τόξο με χριςθ
ναυτιλιακοφ λογιςμικοφ.
 Εναλλακτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ προβλθμάτων ορκοδρομικοφ πλου και πλου ςτο μζγιςτο ελλειπτικό τόξο με μεκόδουσ
τθσ γραμμικισ άλγεβρασ και τθσ διανυςματικισ ανάλυςθσ.
 Εφαρμογζσ ςφαιρικισ τριγωνομετρίασ ςτθν Αςτρονομικι Οαυτιλία.
 Υυςτιματα Υυντεταγμζνων ςτθν Αςτρονομικι Οαυτιλία:
- Ρυρανογραφικό ςφςτθμα: Ρρκι αναφορά και απόκλιςθ.
- Αςτρονομικό ςφςτθμα: Αςτρονομικό πλάτοσ και αςτρονομικό μικοσ.
- Ρριηόντιο ςφςτθμα: Αηιμοφκιο και φψοσ.
- Ιςθμερινό ςφςτθμα: Ωριαία γωνία και απόκλιςθ.
 Φο τρίγωνο κζςεωσ τθσ αςτρονομικισ ναυτιλίασ. Επίλυςθ αςτρονομικοφ τριγϊνου κζςεωσ με μεκόδουσ τθσ ςφαιρικισ
τριγωνομετρίασ.
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3. ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΘΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ.
 Φεχνθτοί δορυφόροι και δορυφορικζσ τροχιζσ. Ρι νόμοι του Kepler. Σρόβλεψθ κζςεωσ δορυφόρων - Σαράμετροι
προςδιοριςμοφ δορυφορικϊν τροχιϊν (Μεπλζρια ςτοιχεία). Φφποι δορυφορικϊν τροχιϊν – Επίγειο Κχνοσ Δορυφόρων.
 Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ των δορυφορικϊν ςυςτθμάτων προςδιοριςμοφ κζςθσ και πλοιγθςθσ GNSS. Επεξιγθςθ τθσ
γεωμετρίασ του δορυφορικοφ προςδιοριςμοφ κζςεωσ: α) με τα διανφςματα κζςεωσ, β) ςτθ τομι ςφαιρικϊν επιφανειϊν.
 Γεωμετρία δορυφορικοφ ςχθματιςμοφ και ακρίβεια κζςεωσ δορυφορικοφ δζκτθ.
 Αρχιτεκτονικι ςυςτθμάτων GNSS. Διαςτθμικό τμιμα, επίγειο τμιμα ελζγχου, τμιμα χρθςτϊν.
4. ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΘΕΩΤΙΑΥ ΥΦΑΝΞΑΦΩΟ ΘΕΥΕΩΥ ΥΦΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ.
 Βαςικζσ αρχζσ τθσ κεωρίασ ςφαλμάτων κζςεωσ και παραδείγματα εφαρμογισ ςτθ ναυτιλία και τισ ναυτικζσ
επιχειριςεισ.
 Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ακρίβεια κζςεωσ ςτθ ναυτιλία. Υφάλματα μετριςεων/παρατθριςεων και γεωμετρία
ςτίγματοσ.
 Ελλειπτικζσ και κυκλικζσ περιοχζσ εμπιςτοςφνθσ.
 Ξζςο τετραγωνικό ςφάλμα κζςεωσ drms και κυκλικζσ περιοχζσ εμπιςτοςφνθσ. Εφαρμογζσ ςτθ ναυτιλία.
 Ελλείψεισ ςφάλματοσ. Εφαρμογζσ ςτθ ναυτιλία και τισ ναυτικζσ επιχειριςεισ.
 Σαραδείγματα υπολογιςμοφ ςφάλματοσ κζςεωσ ςτθ ναυτιλία.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΔΙΕΘΟΘΥ ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΑΣΡΦΧΓΘΥ ΥΧΓΜΤΡΧΥΕΩΟ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΔΙΕΘΟΘΥ ΜΑΟΡΟΙΥΞΡΥ ΑΣΡΦΧΓΘΥ ΥΧΓΜΤΡΧΥΕΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 12

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα καταςτιςει τουσ εκπαιδευομζνουσ ικανοφσ να γνωρίηουν (α) τουσ κανόνεσ του Διεκνοφσ Μανονιςμοφ προσ Αποφυγι
Υυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα, (β) τον ςκοπό και τα χαρακτθριςτικά του Υυςτιματοσ Οαυτιλιακισ Υιμανςθσ IALA B., (γ) τισ
βαςικζσ αρχζσ και τισ διαδικαςίεσ χειριςμϊν πλοίου και (δ) να είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν τα παραπάνω ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ πλόεσ (ΧΕΣ, ΘΕΣ).
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1.«ΔΜΑΥ – Φιρθςθ Φυλακισ / ARPA», Ι. Νιοφλθ, Κδρυμα Ευγενίδου, 2010.
2.«Διεκνθσ Μανονιςμόσ προσ Αποφυγι Υυγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα», Ι. Υτρατογιαννθ, Υ.Ο.Δ. 2003.
3.«Χειριςμοι Σολεμικϊν Σλοίων», Ι. Ρικονομόπουλου, Υ.Ο.Δ. 2001.
4.«Υυςτθμα Οαυτιλιακισ Υιμανςθσ IALA B», ΕΜΔ. ΧΧ/ΧΦ.
Προαπαιτοφμενα: 1. ΟΑΧΦΙΝΙΑ 2. ΟΑΧΦΙΜΘ ΦΕΧΟΘ I.
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Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα ςυμπλθρϊνεται με πρακτικζσ αςκιςεισ και εφαρμογζσ εν όρμω και εν πλω κατά τουσ
εκπαιδευτικοφσ πλόεσ (ΧΕΣ και ΘΕΣ).
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Δ.Μ.Α.Υ. και ςυςχετιςμόσ του με τα ςυνθκιςμζνα αίτια των ναυτικϊν ατυχθμάτων.
2. Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικισ κίνθςθσ (αβακίων) για: προςζγγιςθ ι απομάκρυνςθ υπό ςτακερι διόπτευςθ, εφρεςθ
τθρθτζασ πορείασ για διζλευςθ ςε οριςμζνθ απόςταςθ από άλλο πλοίο, προςζγγιςθ ταχφτερου πλοίου ςτθ πλθςιζςτερθ
δυνατι απόςταςθ, εφρεςθ πορείασ και ταχφτθτασ ςτόχου από το ςχετικό ίχνοσ αυτοφ, εφρεςθ αλθκοφσ ανζμου.
3. Οαυτιλιακό Υφςτθμα Υθμάνςεωσ IALA. Γενικι περιγραφι Οαυτιλιακοφ Υυςτιματοσ Υθμάνςεωσ IALA. Χαρακτθριςτικά
ςθμάνςεων: χρϊμα και ςχιμα ςθμαντιρων και επιςθμάτων, χρϊμα και ρυκμόσ φωτόσ. Σλευρικζσ Υθμάνςεισ (Lateral
Marks): περιγραφι χαρακτθριςτικϊν πλευρικϊν ςθμάνςεων περιοχϊν Α και Β. Φεταρτοκυκλικζσ Υθμάνςεισ (Cardinal
Marks). Υθμάνςεισ Ξεμονωμζνου Μινδφνου. Υθμάνςεισ αςφαλϊν υδάτων. Ειδικζσ Υθμάνςεισ.
4. Χειριςμοί Σλοίου: Βαςικζσ κινιςεισ του πλοίου. Υτροφι, κλίςθ, Επίδραςθ δυνάμεων ςτουσ χειριςμοφσ πλοίου.
Επενζργεια ζλικασ/πθδαλίου. Επίδραςθ ανζμου, ρεφματοσ, κυματιςμοφ. Επικάκιςθ (Settlement and Squatt / κακίηθςθ
και δυναμικι διαγωγι). Οαυτιλία ςε ανοικτά και περιοριςμζνα φδατα. Χρθςιμοποίθςθ Τυμουλκϊν - Σλοθγοφ.
Απόπλουσ: άπαρςθ από αγκυροβόλιο, κρθπίδωμα ναφδετο. Ματάπλουσ ςε Νιμάνι: Σαραβολι (Σροςζγγιςθ ςε προβλιτα
με άπνοια - άνεμο - ρεφμα, Σαραβολι ςε προβλιτα - ςε πλοίο παραβεβλθμζνο - ςε πλοίο αγκυροβολθμζνο - ςε πλοίο
δεμζνο ςε ναφδετο), Σρυμνοδζτθςθ με άπνοια ι άνεμο. Τυμοφλκθςθ. Ανεφοδιαςμόσ εν πλω. Σρόςδεςθ ςε προβλιτα με
τθν βοικεια ι μθ ρυμουλκϊν. Χειριςμοί κακοκαιρίασ. Ζρευνα και διάςωςθ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) Ι

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθν Υ.Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. 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.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΝΕΠΙΜΑ (Διακζςιμα ςε Βιβλιοκικθ ΥΟΔ)
DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe.
COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins.
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Aγγλοελληνικό Λεξικό, Ed. MICHIGAN PRESS.
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικών και Επιςτημονικών όρων, ed. Michigan Press.

2) ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Υυνταγματάρχθ ε.α., Μακθγθτι Αγγλικισ ΥΥΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικήσ
Ορολογίασ (Αγγλοελληνικό – ελληνοαγγλικό και ςυντμήςεισ), εκδόςεισ Μωνςταντίνου Φουρίκθ, Ακινα 2002.
Ξακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελληνικό λεξικό ςτρατιωτικήσ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Νεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελληνικό λεξικό επιςτημονικών και ςτρατιωτικών όρων, εκδόςεισ Σαπαηιςθ, 1980.

3) ΟΡΞΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Υταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό νομικών όρων, Οομικι
Βιβλιοκικθ.
Οομικό Νεξικό, εκδόςεισ Υταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Ξιχάλθ, Αγγλοελληνικό λεξικό νομικών όρων (Σλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Υάκκουλασ Αντ. Ο., 2011.
Φςιζπα, Υταφρου, Σλθρεξουςίου Χπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Χποκζςεων – Schengen, ΧΣΕΠ,
«Εννοιολογικό Νεξικό Οομικισ-Διπλωματικισ Ρρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Ρργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Σολιτικοφ και Ρικονομικοφ Υυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.

4) ΟΑΧΦΙΜΘΥ-ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Υερδίτςα, Σαναγιϊτθ, Πεντάγλωςςο Λεξικό Ναυτικών Όρων, ‘Ιδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1θ εκδ. 1971.
Δοφναβθ, Γεωργίου (2005) ΙΜΟ Τυποποιημζνεσ Ναυτικζσ Φράςεισ Επικοινωνίασ. ‘Ιδρυμα Ευγενίδου (http://enautilia.googlecode.com/svn/trunk/pdf/IMO_typopoihmenes_nautikes_fraseis_epikoinwnias.pdf).
Μαλπαξίδθ, Σ.Γ., Μαρυοφφλλθ, Α.Α., Τάμφου Α.Δ. & Φςαοφςθ Μ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Ξιχελι, Λεξικό Ναυτικών & Ναυτιλιακών
‘Όρων (αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό), εκδόςεισ Υταφυλίδθ, Ακινα 2008.
Μαμαρινοφ, Μωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό ναυτικών, ναυτιλιακών και τεχνικών όρων,
εκδόςεισ Εμμ. Ο. Υταυριδάκθ, Σειραιάσ 1992.
Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικών-οικονομικών-τεχνικών κ.λπ. όρων (ελληνοαγγλικό-αγγλοελληνικό
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977.

5) ΒΙΒΝΙΑ-ΕΓΧΕΙΤΙΔΙΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)
Captain Stuart T. Sheppard, Virginia Evans – Jenny Dooley, Career paths: Merchant Navy (Books 1-2-3), Express Publishing
2013.
Virginia Evans, Jenny Dooley and Mark Giendale, Career paths: Fishing and seafood industry (Books 1-2-3), Express
Publishing.
Δευτερευόντωσ:
John Taylor and James Goodwell (CPO, USN-Ret), Career paths: Navy (Books 1-2-3), Express Publishing.
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Robert G. Samson, English for Careers :The language of the Navy in English.

6) ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ & ΜΕΙΞΕΟΑ ΕΣΙ ΘΕΞΑΦΙΜΩΟ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΩΟ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ
-SOLAS
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει.
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων.
-MLC 2006.
http://www.emsa.europa.eu/emcip.html (ευρωπαϊκι πλατφόρμα ναυτικϊν ατυχθμάτων - ςυμβάντων).

Προαπαιτοφμενα: Ρι Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του Δϋ
εαρινοφ εξαμινου.

Παρατηρήςεισ
Υτόχοσ του 5ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. ςε κζματα ενόσ
ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που
εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Νιμενικοφ Υϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. λοι οι Δ.Υ.Ν.Υ. ΕΝ.ΑΜΦ., ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου, που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ πιςτοποίθςθ, διδάςκονται αναλυτικά
ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ματά
τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςθσ ορολογίασ οι Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ
τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο
λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Ρι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. του ζτουσ και
κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ
χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. Βακμολογοφνται δε, ωσ εξισ :
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 20 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
Speaking:10 μονάδεσ.
Use of English: 10 μονάδεσ.
Οαυτιλιακι- ορολογία:30.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Σλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO
Vocabulary,Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Νιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ,
ζρευνασ - διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.).
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Reading: Σλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςυμβάςεωσ, δελτίου
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ
περιεχομζνου.
Writing: Σεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Νιμενικισ Αρχισ με κινδυνεφον πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ - διάςωςθσ, διάλογοσ
με μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου, ζκφραςθ απόψεων.
Use of English: Οοείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικζσ δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςθσ ορολογίασ (νοείται ωσ κατακτθκείςα θ
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs,Word building etc).

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Ξζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά.
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ, Δ/Π, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships).
3) Φα μζρθ - εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου.
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.
5) Φα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου.
6) Φθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Φωνθτικό Αλφάβθτο - ΙΞΡ Standard Vocabulary, Οαυτιλιακζσ
οδθγίεσ.
7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα.
8) Υθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων).
9) Οαυτιλιακζσ μετριςεισ.
10) Φα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Θζματα ναυτολόγθςθσ.
11) Ιεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.
12) Οαυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ ναυτικϊν κόμπων – Τυμοφλκθςθ.
13) Χφαλοχρωματιςμόσ - Υυντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου.
14) Σθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων.
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων - Φόρτωςθ πλοίου και ςχετικόσ εξοπλιςμόσ.
16) Ξζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ.
17) Τυμοφλκθςθ.
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Οαυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.
19) Οαυτικι μετεωρολογία – καιρόσ – άνεμοι - κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ
κλίμακα Douglas.
20) Οαυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων.
21)Μανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Ξζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.
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23) Φα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ).
24) Ξζκοδοι ναυςιπλοΐασ.
25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ.
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων (ΔΜΑΥ).
27) Θζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Θαλάςςια αλιεία.
28) Μομβικζσ Διεκνείσ Υυμβάςεισ - Μϊδικεσ (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006).

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΑΥΦΑΝΕΙΑ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑΥ

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ Ξακιματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ,
προκειμζνου αυτοί να: (α) περιγράφουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων όταν
απειλείται θ αςφάλεια των πλοίων και τθσ ναυςιπλοΐασ εν γζνει, (β) γνωρίηουν τθ βαςικι νομοκεςία ςε εκνικό επίπεδο, ςε
επίπεδο Ε.Ε. και Διεκνϊν Ρργανιςμϊν ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ και ναυτικισ αςφάλειασ (maritime safety),
(γ) γνωρίηουν, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ΝΥ – ΕΝ.ΑΜΦ., για τθν εξαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν – όρων τθσ αςφάλειασ
ναυςιπλοΐασ των πλοίων (πιςτοποιθτικά, ατυχιματα, επικεωριςεισ, κ.λ.π.), (δ) περιγράφουν τισ διαδικαςίεσ απαγόρευςθσ
απόπλου των πλοίων και επιβολισ κυρϊςεων, (ε) εξοικειωκοφν με τισ ζννοιεσ του διοικθτικοφ ελζγχου ναυτικϊν
ατυχθμάτων – περιςτατικϊν ςε υπό ελλθνικι ςθμαία πλοία και πλοία ςτα οποία εργάηονται Ζλλθνεσ ναυτικοί ι επιβαίνουν
Ζλλθνεσ πολίτεσ, τα Ανακριτικά Υυμβοφλια Οαυτικϊν Ατυχθμάτων (Α.Υ.Ο.Α.) και τθν Ελλθνικι Χπθρεςία Διερεφνθςθσ
Οαυτικϊν Ατυχθμάτων (ΕΝ.Χ.Δ.Ο.Α.) (ςτ) περιγράφουν τα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και
παράκτιασ επιτιρθςθσ καλαςςίου πεδίου που διακζτει ι χρθςιμοποιεί το Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ των πλοίων με τουσ Διεκνείσ Μανονιςμοφσ Αποφυγισ Υυγκροφςεων (ΔΜΑΥ) (Εκνικό Υφςτθμα επιτιρθςθσ
Θαλαςςίου Χϊρου).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. ΟΔ 93/1974 (Α’ 293) «Σερί Μυρϊςεωσ τθσ Χπογραφείςθσ εν Νονδίνο Υυμβάςεωσ "Σερί Διεκνϊν Μανονιςμϊν Σροσ
Αποφυγιν Υυγκροφςεων εν Θαλάςςθ, 1972"».
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2. Σ.Δ. 94/1977 (Α’ 30) το οποίο τροποποιικθκε με το Σ.Δ. 22/1995 (ΦΕΜ16 Αϋ) και ιςχφει μζχρι ςιμερα.
3. ΟΔ 187/1973 (Α’ 261) - Μ.Δ.Ο.Δ.
4. ΟΔ 712/1970 (Α’237) – Οαυτικό Ατφχθμα.
5. Ε.Α.Ο. ΑΤ. 8.
6. Αποφυγι ςυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα (Ανασ. Δθμαράκθ – Χ. Οτοφνθ) Εκδ. 1993.
7. Αποφυγι ςυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα (Ι. Νιοφλθ) - Εκδ. 2012.

Προαπαιτοφμενα:

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
ΑΡΧΕ - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΘΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ
1. I.M.O. (Ιςτορικό – ργανα -‘Ζργο – Ρργάνωςθ - Νειτουργία).
2. ΕΧΤΩΣΑΙΜΘ ΕΟΩΥΘ – EMSA (Ζργο -Νειτουργία - Ρδθγίεσ επί κεμάτων αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ).
3. ΧΟΑΟΣ (ΔΑΟ - Νιμενικζσ Αρχζσ - Αρχζσ Εξωτερικοφ).
ΒΑΙΚΘ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ
Σερί αςφάλειασ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα (ΣΑΑΗΕΘ). (Ιςτορικό - διάρκρωςθ - ςφντομθ ανάπτυξθ κεφαλαίων/
παραρτθμάτων/ τροποποιιςεων). Άςκθςθ εφαρμογισ και χειριςμοφ τθσ Υφμβαςθσ ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ.
ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΣΤΧΘΜΑ (ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΔ 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 ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΘΘΚΩΝ
1. Ζννοια – κεςμικό πλαίςιο.
2. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Οαυςιπλοΐασ Αρικμ. (9) ΕΑΟ 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.
ΘΑΛΑΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
1. Υυςτιματα παρακολοφκθςθσ - διαχείριςθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και υποβολισ αναφορϊν.
2. Μανονιςμόσ Νειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Διαχείριςθσ & Σλθροφοριϊν Μυκλοφορίασ Σλοίων - Απόφαςθ
3239.10/01/03 (ΦΕΜ 1900 Βϋ22-12-2003).
3. Απόφαςθ IMO A 20/Res.857/03-12-1997 – Ματευκυντιριεσ Ρδθγίεσ για τισ Χπθρεςίεσ Ελζγχου Μυκλοφορίασ Σλοίων.
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4. Εκνικό Υφςτθμα SafeSeaNet. Δθμιουργία Μοινοτικοφ Υυςτιματοσ Σαρακολοφκθςθσ τθσ Μυκλοφορίασ πλοίων και
Ενθμζρωςθσ – Σ.Δ. 49/2005 (ΦΕΜ 66 Αϋ11-03-2005).
5. Εκνικι Ενιαία Οαυτιλιακι Θυρίδα - Σ.Δ. 125/2012( ΦΕΜ 221 Αϋ 08-11-2012).

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΝΕΓΧΡΥ ΣΝΡΙΩΟ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΝΕΓΧΡΥ ΣΝΡΙΩΟ
ΦΡΞΕΙΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Γ Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Σιςτωτικζσ Ξονάδεσ Ξακιματοσ :

(κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)

Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ,
προκειμζνου αυτοί να (α) περιγράφουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν κζματα αςφαλοφσ διαχείριςθσ των εταιρειϊν και
πλοίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Μεφαλαίου IX τθσ ΔΥ SOLAS (Μϊδικασ ISM), ελζγχου διαχείριςθσ τθσ ναυτικισ
αςφάλειασ (maritime security) ςτα πλοία, τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και τουσ λιμζνεσ από μθ νόμιμεσ ενζργειεσ, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του Μεφαλαίου ΧΙ-2 τθσ ΔΥ SOLAS (Μϊδικασ ISPS), του ν. 3622/2007 (Αϋ281), του Μανονιςμοφ 725/2004ΕΜ
και τθσ Ρδθγίασ 2005/65/ΕΜ, όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ των υπόχρεων πλοίων, ςφμφωνα με
τθ Υφμβαςθ Οαυτικισ Εργαςίασ, 2006 (β) κατανοοφν τθν ςυμφωνία του PARIS MoU, τθν εφαρμογι τθσ μζςω επικεωριςεων
πλοίων επιβολισ κυρϊςεων και απαγόρευςθσ απόπλου των πλοίων (γ) περιγράφουν τα είδθ ελζγχου, επικεϊρθςθσ και
πιςτοποίθςθσ πλοίων με Ελλθνικι Υθμαία και να κατανοοφν το ρόλο των Αναγνωριςμζνων Ρργανιςμϊν (ΑΡ).
Προαπαιτοφμενα:

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ

ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΑ ISPS):
Ζλεγχοσ Διαχείριςθσ ναυτικισ αςφάλειασ ςε πλοία, λιμζνεσ και λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ – εφαρμογι του κϊδικα ISPS –
Σιςτοποίθςθ – νομοκετικό πλαίςιο.
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ΚΩΔΙΚΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ (ISM CODE):
Ρριςμόσ, Εφαρμογι, Νειτουργικζσ απαιτιςεισ για ζνα ςφςτθμα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (ΥΑΔ). Σιςτοποίθςθ και Επαλικευςθ
– τφποι πιςτοποιθτικϊν – νομοκετικό πλαίςιο.
ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΠΛΟΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΜΝΘΜΟΝΙΟΤ ΤΝΕΝΝΟΘΘ ΠΑΡΙΙΩΝ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING –
PARIS MoU):
α) Σεριγραφι - Υφντομο ιςτορικό - Βαςικζσ Αρχζσ, β) Φρόποσ εφαρμογισ - λιψθ μζτρων γ) Φρόποσ ςφνταξθσ εντφπων, δ)
Διενζργεια επικεϊρθςθσ και είδθ αυτισ ε)Διαδικαςίεσ PORT STATE CONTROL ςτ) Σιςτοποιθτικά πλοίων υπό Πζνθ ςθμαία.
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΘΜΑΙΑ:
α) Σεριγραφι - Υφντομο ιςτορικό ΜΕΕΣ - Βαςικζσ Αρχζσ, β) Διενζργεια επικεϊρθςθσ και είδθ αυτισ γ) Σιςτοποιθτικά
πλοίων. δ) Ζννοια των Εξουςιοδοτθμζνων Ρργανιςμϊν (Οθογνϊμονεσ), βαςικό πλαίςιο δραςτθριοποίθςισ τουσ,
υποχρεϊςεισ Ε.Ρ., νομοκετικό πλαίςιο.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ V
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ V

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 22

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν αφοπλιςμό ατόμου που τουσ απειλεί με πυροβόλο όπλο κακϊσ και
(β) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ κατά τισ εξαγωγζσ φποπτων οδθγϊν από τα οχιματά τουσ.
ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
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 ΙV
17

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Α. ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ.
ΑΦΡΣΝΙΥΞΡΥ ΑΦΡΞΡΧ ΣΡΧ ΥΕ ΑΣΕΙΝΕΙ ΞΕ ΣΧΤΡΒΡΝΡ ΡΣΝΡ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Φεχνικζσ αφοπλιςμοφ: Α)
ταν απειλείςαι από μπροςτά Β) ταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Φεχνικζσ
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΠΑΓΩΓΕΥ ΧΣΡΣΦΩΟ ΡΔΘΓΩΟ ΑΣΡ ΦΑ ΡΧΘΞΑΦΑ ΦΡΧΥ - Βαςικζσ αρχζσ
προςταςίασ κατά τθν εξαγωγι - Φεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.

B. ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ.
1. Φροφρθςθ - Ξεταγωγζσ Μρατουμζνων 2. Αςκιςεισ Σροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ Ρικογενειακά επειςόδια 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Ρμόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Σρακτικι άςκθςθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων
φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ V
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Γ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ V

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 22

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να εκτελοφν βολζσ με οπλιςμό του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. εφαρμόηοντασ τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).

Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙV
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Παρατηρήςεισ
Υε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται αρμοδίωσ ςτθ Υ.Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Ξάκθμα: ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ II
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ IΙ

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 8

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Ρι Δόκιμοι Υθμαιοφόροι Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. αποκτοφν εκτεταμζνθ γνϊςθ πάνω ςτα ψθφιακά κυκλϊματα (ςυνδυαςτικά και
ακολουκιακά) και ςτα κυκλϊματα επεξεργαςίασ ςιματοσ. Υτον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που αποςκοποφν ςτο να αποκτιςουν οι Δόκιμοι Υθμαιοφόροι Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. τθν απαραίτθτθ γνϊςθ
ςτθ λειτουργία ψθφιακϊν ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων κακϊσ και ςτθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και πειραματικϊν
αποτελεςμάτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ψθφιακά Μυκλϊματα» , Α. Φςιγκόπουλοσ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2014.
2. «Ψθφιακι Υχεδίαςθ», Ξ. Ξorris Mano, Εκδόςεισ Σαπαςωτθρίου.
3. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ' Ζτουσ», Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2019.

Προαπαιτοφμενα:

Παρατηρήςεισ
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Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Ειςαγωγή ςτην Ψηφιακή Λογική
Σφλεσ, δυαδικοί αρικμοί, άλγεβρα Boole.
Υυνάρτθςθ Boole, πίνακασ αλικειασ, μζκοδοι γραφισ και απλοποίθςθσ ςυνάρτθςθσ Boole, παραδείγματα
ςυνδυαςτικϊν κυκλωμάτων.
8 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 2
Εργαςτιριο 1ο : Σφλεσ ψθφιακισ λογικισ με διακριτά ςτοιχεία και ολοκλθρωμζνα
2. υνδυαςτικά ψηφιακά κυκλϊματα
Ακροιςτζσ, Αφαιρζτεσ, Μωδικοποιθτζσ, Αποκωδικοποιθτζσ, Σολυπλζκτεσ, Ματαχωρθτζσ, ROM, RAM.
10 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 4
Εργαςτιριο 3ο : Αρικμθτικά κυκλϊματα
Υκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ με διακριτζσ πφλεσ των κυκλωμάτων του θμιακροιςτι, του πλιρουσ
ακροιςτι. Ξε τθ χριςθ του ολοκλθρωμζνου DM74LS83 να υλοποιθκεί το κφκλωμα ενόσ 4 bits παράλλθλου ακροιςτι /
αφαιρζτθ.
3. Ακολουθιακά Ψηφιακά Κυκλϊματα
Flip-flop: Φ, D, JK, Διάγραμμα καταςτάςεων, πίνακασ καταςτάςεων, εξιςϊςεισ καταςτάςεων.
Υφγχρονοι και αςφγχρονοι μετρθτζσ, παραδείγματα ακολουκιακϊν κυκλωμάτων
8 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτηριακζσ: 2
Εργαςτιριο 8ο : Δεκαδικόσ απαρικμθτισ
Υκοπόσ του πειράματοσ είναι θ καταγραφι ςε δεκαδικι μορφι του αρικμοφ των παλμϊν που προζρχονται από μια
γεννιτρια.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΘ ΞΡΟΦΕΝΡΣΡΙΘΥΘ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΘ ΞΡΟΦΕΝΡΣΡΙΘΥΘ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ
Ζτοσ Γ Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 14
20

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα ζρκουν οι ςπουδαςτζσ ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ μακθματικισ μοντελοποίθςθσ και τισ εφαρμογζσ τουσ ςτο πλαίςιο
των κετικϊν επιςτθμϊν κακϊσ επίςθσ και κεμάτων που άπτονται του ενδιαφζροντοσ του Ν.Υ. -ΕΝ.ΑΜΦ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Επιχειρθςιακι Ζρευνα», Β. Μϊςτογλου, Εκδόςεισ Φηιόλα, 2015.
2. «Υτατιςτικι Ξζκοδοι – Εφαρμογζσ», Ηαχαροποφλου Χρυςοφλα, Εκδότθσ "ΥΡΦΙΑ" Ανϊνυμθ Εκδοτικι & Εμπορικι
Εταιρεία, 2012.
3. Υθμειϊςεισ του διδάςκοντα.

Προαπαιτοφμενα: Γραμμικι Άλγεβρα, Ανάλυςθ ςυναρτιςεων μιασ και πολλϊν μεταβλθτϊν, Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ,
Αρικμθτικι Ανάλυςθ, Σικανότθτεσ, Υτατιςτικι.

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. τοιχεία Επιχειρηςιακήσ Ζρευνασ - Γραμμικόσ Προγραμματιςμόσ
Ρριςμοί και Ξεκοδολογία Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ.
Ματθγοριοποίθςθ και Βαςικζσ Αρχζσ Διαμόρφωςθσ Σροβλθμάτων Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ.
Γραμμικόσ Σρογραμματιςμόσ - Ρριςμόσ του Σροβλιματοσ .
Γραφικι Επίλυςθ Σροβλθμάτων Γραμμικοφ Σρογραμματιςμοφ.
Επίλυςθ Σροβλθμάτων Γραμμικοφ Σρογραμματιςμοφ με τον Αλγόρικμο Simplex
2. τατιςτική Μοντελοποίηςη
Ερμθνεία και Χποκζςεισ ενόσ Υτατιςτικοφ Ξοντζλου.
Γραμμικά Ξοντζλα και Ανάλυςθ Διακφμανςθσ.
Γενικευμζνα Γραμμικά Ξοντζλα και Ξθ Γραμμικά Ξοντζλα.
3. Μαθηματική Μοντελοποίηςη Φυςικϊν Φαινομζνων και Διαδικαςιϊν
Ξοντελοποίθςθ φυςικϊν φαινομζνων και υπολογιςτικι επίλυςι τουσ.
Σροςομοίωςθ και Σρόγνωςθ Θαλάςςιου Μυματιςμοφ.
Υτοιχεία Αρικμθτικισ Επίλυςθσ Διαφορικϊν Εξιςϊςεων.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΝΡΘΓΘΥΘΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΝΡΘΓΘΥΘΥ
ΦΡΞΕΙΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ
ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα καταςτιςει τουσ εκπαιδευομζνουσ ικανοφσ να γνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ, τισ δυνατότθτεσ, τουσ περιοριςμοφσ και
τισ προοπτικζσ εξζλιξθσ των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ναυτιλίασ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1.«Οαυτικα Θλεκτρονικά ργανα ΜΑΙ Υυςτιματα ECDIS», Α.
Κδρυμα Ευγενίδου 2015.
2. «Οαυτιλιακό Ταντάρ με Υφςτθμα ARPA», Δ. Σουλιζηου Υ.Ο.Δ. 2005.

Σαλλθκάρθ,

Γ.

Ματςοφλθ,

Δ.

Δαλακλι,

3. «ΔΜΑΥ – Φιρθςθ Φυλακισ/ARPA», Ι. Νιοφλθ, Κδρυμα Ευγενίδου 2010.
4. Εςωτερικζσ ςθμειϊςεισ Υ.Ο.Δ.
Προαπαιτοφμενα: Θλεκτρονικοί χάρτεσ και ςυςτιματα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν ςτθ ναυςιπλοΐα και τισ ναυτικζσ
επιχειριςεισ.
Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα ςυμπλθρϊνεται με πρακτικζσ αςκιςεισ και εφαρμογζσ, οι οποίεσ εκτελοφνται πζραν των 39
ωρϊν διδαςκαλίασ, τόςο ςε προςομοιωτζσ ναυτιλίασ, όςο και κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ πλόεσ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Ιςτορικι Εξζλιξθ, Υθμερινι Ματάςταςθ και Σροοπτικζσ των Θλεκτρονικϊν Οαυτικϊν Ρργάνων και Υυςτθμάτων.
2. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ Θλεκτρονικϊν Οαυτικϊν Ρργάνων και Υυςτθμάτων. Αρχζσ κυματικισ κεωρίασ και διάδοςθσ
ραδιοκυμάτων. Διάδοςθ κυμάτων ςτθν ατμόςφαιρα και επιδράςεισ/αλλοιϊςεισ. Σλεονεκτιματα ςθμάτων ανά κατθγορία
ςυχνότθτασ εκπομπισ και εφαρμογζσ. Γενικζσ αρχζσ μετριςεωσ αποςτάςεωσ με ραδιοκφματα. Φεχνικζσ μετριςεωσ
αποςτάςεωσ, με παλμικό κφμα, με κφμα FM, με κφμα διαμορφωμζνο με κϊδικα.
3. Ρλοκλθρωμζνα ςυςτιματα Γεφφρασ και Ρλοκλθρωμζνα ςυςτιματα Οαυτιλίασ. Ρριςμόσ. Σροδιαγραφζσ. Σλεονεκτιματα
– μειονεκτιματα. Σαραδείγματα εφαρμογϊν.
4. Ματθγορίεσ Οαυτιλιακοφ Ταντάρ. Υφςτθμα αυτομάτου παρακολουκιςεωσ ςτόχων ARPA και ΞARPA. Αρχζσ λειτουργίασ
και παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ επιδόςεισ τθσ ςυςκευισ ραντάρ - ARPA.
5. Αυτόματο Υφςτθμα Αναγνϊριςθσ Σλοίων (AIS). Εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων των ςυςτθμάτων AIS και ARPA για
αςφαλι ναυςιπλοΐα και αποφυγι ςυγκροφςεων. Υωςτι χριςθ και εφαρμογι από τον Αξιωματικό Φυλακισ Γεφφρασ.
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6. Δορυφορικά Υυςτιματα Οαυςιπλοΐασ GNSS. Γενικζσ αρχζσ δορυφορικοφ προςδιοριςμοφ κζςεωσ. Ματθγορίεσ,
επιχειρθςιακζσ δυνατότθτεσ, περιοριςμοί και προοπτικζσ των υφιςτάμενων και αναδυόμενων Δορυφορικϊν Υυςτθμάτων
Οαυςιπλοΐασ. Σαγκόςμια και περιφερειακά ςυςτιματα δορυφορικισ ναυτιλίασ. Υυςτιματα επαφξθςθσ SBAS και LBAS.
Υυνοπτικι περιγραφι των ςυςτθμάτων GPS, Galileo, GLONASS, BEIDOU, EGNOS, WASS, GAGAN, MAS, IRNSS. Δορυφορικζσ
Φροχιζσ. Υφγκριςθ τροχιϊν ςυςτθμάτων δορυφορικισ ναυτιλίασ. Δορυφορικά ςιματα. Ακρίβεια, Υφάλματα Δορυφορικϊν
Υυςτθμάτων Οαυςιπλοΐασ. Γενικζσ αρχζσ διαφορικοφ δορυφορικοφ προςδιοριςμοφ κζςεωσ. Χριςθ διαφορικοφ GPS/GNSS
ςτθ ναυςιπλοΐα και GPS/RTK ςτισ καλάςςιεσ επιςτιμεσ και τισ ναυτικζσ επιχειριςεισ. Φρωτότθτα - Ευαλωτότθτα
Δορυφορικϊν Υυςτθμάτων Οαυςιπλοΐασ και τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ. Φφποι δορυφορικϊν δεκτϊν και μζκοδοι/τεχνικζσ
λειτουργίασ τουσ.
7. Επίγεια θλεκτρονικά ςυςτιματα προςδιοριςμοφ κζςεωσ. Φο ςφςτθμα LORAN - E. Αρχζσ λειτουργίασ, επιχειρθςιακζσ
δυνατότθτεσ και προοπτικζσ. Χριςθ του ςυςτιματοσ LORAN - E ωσ ςυμπλθρωματικοφ - εναλλακτικοφ ςυςτιματοσ των
ςυςτθμάτων δορυφορικισ ναυτιλίασ GNSS.
8. Άλλα Θλεκτρονικά Οαυτικά ργανα και Υυςτιματα: Οαυτικζσ Ψθφιακζσ Συξίδεσ (μαγνθτικζσ και γυροςκοπικζσ ψθφιακζσ
πυξίδεσ, γυροςκοπικζσ πυξίδεσ laser με οπτικό δακτφλιο, ι περιζλιξθ οπτικισ ίνασ). Δορυφορικζσ πυξίδεσ. Θχοβολιςτικζσ
ςυςκευζσ, Δρομόμετρα (Δρομόμετρα ζλικασ, δρομόμετρα πίεςθσ, δρομόμετρα θλεκτρομαγνθτικισ επαγωγισ, δρομόμετρα
doppler, δρομόμετρα ακουςτικισ ςυςχζτιςθσ), Ματαγραφείσ Δεδομζνων Φαξιδιοφ VDR, Σορειογράφοι, Αυτόματα ςυςτιματα
πθδαλιουχιςεωσ, Αυτόματα ςυςτιματα πλεφριςθσ. Υυςτιματα Αδρανειακισ Οαυτιλίασ. Υφςτθμα Αναγνϊριςθσ και
Σαρακολοφκθςθσ Σλοίων Ξεγάλθσ Εμβζλειασ (LIRT). Σαγκόςμιο Οαυτιλιακό Υφςτθμα Μινδφνου και Αςφάλειασ GMDSS.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΙ ΧΑΤΦΕΥ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΩΟ
ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΩΟ ΥΦΘ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑ ΜΑΙ ΦΙΥ ΟΑΧΦΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΙ ΧΑΤΦΕΥ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΓΕΩΓΤΑΦΙΜΩΟ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΩΟ ΥΦΘ
ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑ ΜΑΙ ΦΙΥ ΟΑΧΦΙΜΕΥ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ
ΦΡΞΕΙΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ
ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 32

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα καταςτιςει τουσ εκπαιδευομζνουσ ικανοφσ να γνωρίηουν (α) τα βαςικά χαρακτθριςτικά, τθ δομι και το περιεχόμενο των
θλεκτρονικϊν χαρτϊν ψθφιδωτισ και δυανυςματικισ μορφισ και των λοιπϊν ψθφιακϊν γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν που
χρθςιμοποιοφνται
ςτθ ναυτιλία και ςτισ ναυτικζσ επιχειριςεισ, (β) τισ αρχζσ λειτουργίασ και τισ επιχειρθςιακζσ
δυνατότθτεσ των ςυςτθμάτων απεικόνιςθσ θλεκτρονικοφ χάρτθ και πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία και
ςτισ ναυτικζσ επιχειριςεισ (ςυςτιματα ECS, ECDIS, WECDIS, Φακτικά Υυςτιματα Διαχείρθςθσ Ξάχθσ κλπ.), (γ) να εκτελοφν
προετοιμαςία και ςχεδίαςθ πλου ακτοπλοΐασ και ωκεανοπλοΐασ με το ςφςτθμα ECDIS, (δ) τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ
δυνατότθτεσ των Υυςτθμάτων Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν (ΥΓΣ) και τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςισ τουσ για τθν
αποτελεςματικότερθ ςχεδίαςθ και υποςτιριξθ των ναυτικϊν επιχειριςεων και (ε) να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςουν και να
καταςκευάςουν βαςικοφσ κεματικοφσ χάρτεσ και χάρτεσ υποτυπϊςεωσ ςε διάφορα προβολικά ςυςτιματα με επεξεργαςία
των ψθφιακϊν γεωγραφικϊν.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1.
2.
3.
4.
5.

«Οαυτικά Θλεκτρονικά ργανα και Υυςτιματα ECDIS», Α. Σαλλθκάρθ, Γ.Ματςοφλθ, Δ. Δαλακλι,
Κδρυμα
Ευγενίδου 2015.
«Υυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ», Α. Σαλλθκάρθ, Εκδ. Υ.Ο.Δ. 2015.
«Υυςτιματα Απεικόνιςθσ Θλεκτρονικοφ Χάρτθ και Σλθροφοριϊν Σολεμικϊν Σλοίων», WECDIS
Α. Δρίβασ, Οαυςίβιοσ Χϊρα, Υ.Ο.Δ. 2014, Φεφχοσ 5, ςελ. 41-57.
«Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν ARCGIS/ARCVIEW», Α. Ηιςου, Εκδ Α. Υταμοφλθ.
Εςωτερικζσ ςθμειϊςεισ Υ.Ο.Δ.

Προαπαιτοφμενα:

1. Οαυτιλία.
2. Θλεκτρονικά Υυςτιματα Σλοιγθςθσ.

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Γεωδαιτικά Υυςτιματα Αναφοράσ και Υυςτιματα Υυντεταγμζνων ςτθν Θ/Ο Οαυτιλία και τισ Οαυτικζσ Επιχειριςεισ.
- Γεωδαιτικά Υυςτιματα Αναφοράσ (ΓΥΑ) και γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ. Ελλειπτικζσ γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ (φ, λ,
h) και Μαρτεςιανζσ γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ (X, Y, Z).
- Σαγκόςμια και περιφερειακά ΓΥΑ. Σαγκόςμιο Γεωδαιτικό Υφςτθμα Αναφοράσ WGS - 84 και Ευρωπαϊκό
Γεωδαιτικό Υφςτθμα ED-50.
- Σαγκόςμιο ςφςτθμα αναφοράσ κζςεωσ UTM και χριςθ του ςτισ διακλαδικζσ επιχειριςεισ.
- Ξεταςχθματιςμοί ςυντεταγμζνων.
- Εφαρμογζσ Γεωδαιτικϊν Υυςτθμάτων Αναφοράσ (ΓΥΑ) ςτθ ναυτιλία και τισ ναυτικζσ και διακλαδικζσ επιχειριςεισ.
- Μίνδυνοι ναυτικοφ ατυχιματοσ και αςτοχίασ ναυτικϊν/διακλαδικϊν επιχειριςεων λόγω λανκαςμζνθσ,
πλθμμελοφσ χριςθσ Γεωδαιτικϊν Υυςτθμάτων Αναφοράσ (ΓΥΑ).

ι

2. Υυςτιματα Απεικόνιςθσ Θλεκτρονικοφ Χάρτθ και Σλθροφοριϊν ςτθ Οαυςιπλοΐα.
- Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ, δυνατότθτεσ και περιοριςμοί ςυςτθμάτων Θ/Ο Χάρτθ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία
και τισ ναυτικζσ επιχειριςεισ.
- Ματθγορίεσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ χάρτθ. Υυςτιματα ECS, ECDIS, RCDS, WECDIS.

3. Θλεκτρονικοί Χάρτεσ και Ψθφιακζσ Γεωγραφικζσ Σλθροφορίεσ.
- Ματθγορίεσ θλεκτρονικϊν χαρτϊν. Θλεκτρονικοί ναυτικοί χάρτεσ ψθφιδωτισ (raster) και διανυςματικισ (vector)
μορφισ.
- Θλεκτρονικοί Οαυτιλιακοί Χάρτεσ ENC, Θλεκτρονικοί Οαυτικοί Χάρτεσ RNC, Θλεκτρονικοί Οαυτικοί Χάρτεσ DNC.
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- Θλεκτρονικοί χάρτεσ και ψθφιακζσ γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ που χρθςιμοποιοφνται
ςυςτιματα θλεκτρονικοφ χάρτθ (ECS, ECDIS,RCDS, WECDIS).

ςτα

διαφορετικά

4. Θλεκτρονικοί Οαυτιλιακοί Χάρτεσ ENCs.
- Δομι και περιεχόμενο Θλεκτρονικϊν Οαυτιλιακϊν Χαρτϊν ENC. Σροδιαγραφζσ S - 57, S - 100 και S - 101 του Διεκνοφσ
Χδρογραφικοφ Ρργανιςμοφ (ΔΧΡ).
- Χωρικά και περιγραφικά αντικείμενα.Φοπολογικό μοντζλο Θλεκτρονικϊν Οαυτιλιακϊν Χαρτϊν
εφαρμογισ.

ENC. Σαραδείγματα

- Ματθγορίεσ χριςθσ των Θλεκτρονικϊν Οαυτιλιακϊν Χαρτϊν ENC.
- Μρυπτογράφθςθ, διανομι και ενθμζρωςθ των Θλεκτρονικϊν Οαυτιλιακϊν Χαρτϊν ENC. Σεριφερειακά Υυντονιςτικά
Μζντρα Διακζςεωσ θλεκτρονικϊν χαρτϊν (RENCs).

5. Φο ςφςτθμα ECDIS.
- Νειτουργικζσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςυςτθμάτων ECDIS του Διεκνοφσ Οαυτιλιακοφ Ρργανιςμοφ (ΙΞΡ).Οομικό
κακεςτϊσ ςυςτθμάτων ECDIS. Απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ STCW του ΙΞΡ.
- Σροετοιμαςία και Υχεδίαςθ πλου ακτοπλοΐασ και ωκεανοπλοΐασ με το ECDIS - Σρακτικζσ αςκιςεισ και

εφαρμογζσ.

- Μίνδυνοι ναυτικοφ ατυχιματοσ λόγω λανκαςμζνθσ, ι πλθμμελοφσ χριςθσ του ECDIS. Σαρουςίαςθ επιλεγμζνων
ςυμβάντων (case studies).

6. Φο ςφςτθμα WECDIS.
- Νειτουργικζσ δυνατότθτεσ των ςυςτθμάτων WECDIS.
- Ματθγορίεσ και χρθςιμότθτα των ψθφιακϊν γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν και των επιπρόςκετων ςτρατιωτικϊν
επικεμάτων (Additional Military Layers – AMLs) που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα WECDIS για τθν υποςτιριξθ των
Οαυτικϊν Επιχειριςεων.

7. Χαρτογραφικζσ Σροβολζσ.
Φο ευκφ και το αντίςτροφο πρόβλθμα τθσ αναλυτικισ χαρτογραφίασ. Φαξινόμθςθ χαρτογραφικϊν προβολϊν.
Σαραμορφϊςεισ χαρτογραφικϊν προβολϊν (γραμμικζσ, γωνιακζσ, εμβαδικζσ). Υυντελεςτζσ παραμόρφωςθσ και
ελλείψεισ παραμόρφωςθσ. Σεριγραφι γενικϊν χαρακτθριςτικϊν, δυνατοτιτων και περιοριςμϊν τθσ μερκατορικισ και
γνωμονικισ χαρτογραφικισ προβολισ. Εξιςϊςεισ μερκατορικισ και γνωμονικισ χαρτογραφικισ προβολισ ςτθ ςφαίρα
και ςτο ελλειψοειδζσ. Χπολογιςμόσ του δικτφου μεςθμβρινϊν και παραλλιλων μερκατορικισ και πολικισ γνωμονικισ
προβολισ. Χαρτογραφικζσ προβολζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραδοςιακι ναυτιλία, ςτουσ ςτρατιωτικοφσ και
αεροναυτικοφσ χάρτεσ, ςτα Υυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ και ςε άλλεσ εφαρμογζσ ςε περιβάλλον Υυςτιματοσ
Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν (GIS).

8. Υυςτιματα Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν (GIS).
- Βαςικά χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ Υυςτθμάτων Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν GIS (ΥΓΣ).
- Εφαρμογζσ Υυςτθμάτων Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν ςτθν υποςτιριξθ των Οαυτικϊν Επιχειριςεων.
- Θεματικά επίπεδα γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν καλαςςίου περιβάλλοντοσ, Φακτικϊν Υυςτθμάτων Διαχείριςθσ
εφαρμογϊν ςε περιβάλλον Υυςτιματοσ Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν.
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9. Ματαςκευι Χαρτϊν ςε Σεριβάλλον Υυςτιματοσ Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν.
- Ψθφιακά μοντζλα εδάφουσ και ψθφιακά μοντζλα βυκοφ.
- Ματαςκευι ναυτικϊν χαρτϊν υποτυπϊςεωσ, κακϊσ και επιχειρθςιακϊν κεματικϊν χαρτϊν ςε περιβάλλον
Υυςτιματοσ Γεωγραφικϊν Σλθροφοριϊν (GIS).
- Ματαςκευι χαρτϊν ανάγλυφου βυκοφ και ανάγλυφου εδάφουσ ςε περιβάλλον Υυςτιματοσ Γεωγραφικϊν
Σλθροφοριϊν (GIS). Εφαρμογζσ ςτισ ναυτικζσ και διακλαδικζσ επιχειριςεισ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΟΑΧΦΙΜΘ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΣΘΓΙΜΘΥ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑΥ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 10

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κερμοδυναμικισ και τθσ μθχανικισ ρευςτϊν και θ εν ςυνεχεία
κατανόθςθ των βαςικϊν καταςκευαςτικϊν και λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυμβατικϊν και ςυνδυαςμζνων
ςυςτθμάτων ναυτικισ πρόωςθσ κακϊσ και των βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και δικτφων ενόσ πλοίου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ξθχανζσ Εςωτερικισ Μαφςεωσ», Φόμοι 1 & 2, Ν.Χ. Μλιανθ, Ι.Μ. Οικολοφ και Ι.Α. Υιδζρθ, Κδρυμα Ευγενίδου, Ακινα 20172018.
2. «Αρχζσ Εμβολοφόρων Ξθχανϊν Εςωτερικισ Μαφςεωσ», Μ.Δ. Τακόπουλοσ, Εκδόςεισ Φοφντα, 1988.
3. «Ξθχανικι των Τευςτϊν», Ο. Σαντηαλθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, 2017.
4. «Marine EngineerinG», Roy L. Harrington, SNAME, 1971.
5. Εςωτερικζσ ςθμειϊςεισ (παρουςιάςεισ, αςκιςεισ, υπολογιςτικά κζματα).
Προαπαιτοφμενα

Παρατηρήςεισ Ρι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 20% περίπου των ςυνολικϊν. Φα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.
26

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Θερμοδυναμικι. Σρϊτοσ Θερμοδυναμικόσ Οόμοσ. Ανοικτό & κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Εντατικά, εκτατικά
μεγζκθ. Εςωτερικι ενζργεια, κερμότθτα. Ζργο ογκομεταβολισ. Φεχνικό ζργο. Ζργο ροισ. Ενκαλπία. 1οσκερμοδυναμικόσ
νόμοσ για ανοικτό & κλειςτό ςφςτθμα.
2. Ματαςτατικι εξίςωςθ τελείου αερίου. Βαςικζσ κερμοδυναμικζσ μεταβολζσ τελείου αερίου: Ιςόκλιπτθ,
ιςοκερμοκραςιακι, ιςοόγκθ, αδιαβατικι, πολυτροπικι. Θερμικι/Ψυκτικι Ξθχανι. Θερμικόσ και ψυκτικόσ κφκλοσ
Carnot.
3. Ρριςμόσ ρευςτϊν. Ιδιότθτεσ ρευςτϊν. Υτατικι ρευςτϊν: Χδροςτατικι πίεςθ. Σίεςθ τθσ ατμόςφαιρασ. Ξζτρθςθ τθσ
πίεςθσ. Εργαςτιριο: Ξζτρθςθ πίεςθσ με ανεμόμετρο. Ρι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ.
4. Υτατικι ρευςτϊν: Δυνάμεισ – κζντρο πίεςθσ. Άνωςθ ι άντωςθ. Σλεφςθ. Μινθματικι ρευςτϊν: Βαςικζσ ζννοιεσ – είδθ
ροισ. Βαςικζσ εξιςϊςεισ ροισ. Εξίςωςθ τθσ ςυνζχειασ. Ιςοηφγιο ενζργειασ.
5. Μινθματικι ρευςτϊν: Ιςοηφγιο ενζργειασ για μόνιμθ ροι. Εξίςωςθ Bernoulli. Ενεργειακά φψθ – Σιεηομετρικι γραμμι.
Δυναμικι κεϊρθςθ ςε ροι ρευςτοφ – Ιςχφσ. Εργαςτιριο: Αντλθτικι εγκατάςταςθ. Ρι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ.
6. Τοι αςυμπίεςτων ρευςτϊν ςε ςωλινεσ: Βαςικζσ εξιςϊςεισ ροισ ςε ςωλινεσ. Απϊλειεσ ενζργειασ. Ρλικζσ απϊλειεσ.
Εργαςτιριο: Μυκλοφορθτισ: Ρι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ.
7. Ξετάδοςθ & Υυςτιματα Ελζγχου Μίνθςθσ Σλοίου: Άμεςθ & ζμμεςθ μετάδοςθ κίνθςθσ ςτον ζλικα. Diesel - θλεκτρικι
πρόωςθ. Υφνδεςμοι, μειωτιρεσ (Ωςτικόσ τριβζασ, ελικοφόροσ άτρακτοσ, χοάνθ, ςτυπειοκλίπτθσ & ακροπρυμναία
ζδρανα). Ζλικεσ. Ξθ ςυμβατικά ςυςτιματα πρόωςθσ: Θλεκτροκίνθτοι ζλικεσ ςε περιςτρεφόμενο κζλυφοσ. Σρόωςθ με
δζςμθ νεροφ. Υυςτιματα αναςτροφισ με χριςθ αναςτροφζα & ελίκων μεταβλθτοφ βιματοσ. Άμεςθ αναςτροφι τθσ
μθχανισ.
8. Υυνδυαςμζνα Υυςτιματα Οαυτικισ Σρόωςθσ: Υυνδυαςμόσ Diesel & Αεριοςτρόβιλων. Φαξινόμθςθ ςυνδυαςμζνων
ςυςτθμάτων ναυτικισ πρόωςθσ, ονοματογραφία. CODAG – CODOG. Υυνδυαςμόσ ελίκων κινουμζνων από Diesel &
δζςμθσ νεροφ με ιςχφ παρεχόμενθ από αεριοςτρόβιλο (WARP). Υυςτιματα CODOGX, CODAGX & COGAGX – DX.
Υυνδυαςμοί αεριοςτρόβιλων: COGΡG – COGΑG. Υυςτιματα COGAS, COGES.
9. Οαυτικοί Εμβολοφόροι Μινθτιρεσ: Φετράχρονοι και δίχρονοι κινθτιρεσ diesel: Βαςικά χαρακτθριςτικά και λειτουργικζσ
επιδόςεισ. Φετράχρονοι και δίχρονοι ναυτικοί κινθτιρεσ αερίων καυςίμων (κινθτιρεσ διπλοφ καυςίμου και κινθτιρεσ
αερίου με ςπινκθριςτι): Βαςικά χαρακτθριςτικά και λειτουργικζσ επιδόςεισ.
10.Σεριγραφι Βαςικϊν Φμθμάτων Οαυτικϊν Εμβολοφόρων Μινθτιρων: Μορμόσ μθχανισ (Υκελετόσ, βάςθ, ςϊμα κυλίνδρων,
ςυνδζτεσ). Χιτϊνια. Μεφαλι κυλίνδρων. Ξθχανιςμόσ κίνθςθσ βαλβίδων. Ελατιρια. Ωςτιρια. Τάβδοι & ηφγωκρα.
Διωςτιρασ. Βάκτρο. Ηφγωμα. Υτυπειοκλίπτθσ. Υτροφαλοφόροσ άξονασ. Εκκεντροφόροσ άτρακτοσ. Μφριοι τριβείσ βάςθσ.
Φριβείσ. Υφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου. Χπερπλιρωςθ. Υάρωςθ. Υφςτθμα λίπανςθσ: Υφςτθμα λιπαντελαίου, λίπανςθ
κυλίνδρου. Υφςτθμα ψφξθσ με γλυκό νερό. Δευτερεφον κφκλωμα ψφξθσ με καλαςςινό νερό. Εκκίνθςθ με ςφςτθμα αζρα.
11.Οαυτικοί Αεριοςτρόβιλοι: Ματθγοριοποίθςθ. Αρχι λειτουργίασ κυρίων υποςυςτθμάτων. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ
αεριοςτρόβιλων. Υφγκριςθ με εμβολοφόρεσ ΞΕΜ. Φφποι αεριοςτρόβιλων. Υυμπιεςτισ: Αρχι λειτουργίασ αξονικϊν και
ακτινικϊν ςυμπιεςτϊν. Θάλαμοσ Μαφςθσ: Φφποι, λειτουργία και καταπονιςεισ. Υτρόβιλοσ: Ματαςκευαςτικά
χαρακτθριςτικά, βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ. Φο μάκθμα πραγματοποιείται ςτο Εικονικό Εργαςτιριο Αεριοςτρόβιλων
όπου παρουςιάηονται και αναλφονται οι διάφοροι τφποι αεριοςτρόβιλων κακϊσ και τα ςυναφι υποςυςτιματά τουσ.
12.Βοθκθτικά Υυςτιματα Σλοίου: Διατάξεισ επεξεργαςίασ βαρζων πετρελαίων. Αντλία τροφοδοςίασ πετρελαίου. Αντλία
λαδιοφ λίπανςθσ. Ψυγεία λαδιοφ. Φυγοκεντρικόσ διαχωριςτισ λαδιοφ. Αντλία ψφξεωσ κυλίνδρων και πωμάτων. Ψυγείο
νεροφ ψφξθσ κφριασ μθχανισ. Αντλία ψφξθσ εμβόλων κφριασ μθχανισ. Αεροςυμπιεςτζσ, αεροφυλάκια.
Θλεκτρογεννιτριεσ. Υυςτιματα αφαλάτωςθσ νεροφ.
13.Ξθχανιματα Χειριςμϊν Σλοίου: Υυςτιματα πθδαλιοφχθςθσ. Σρωραίοσ ζλικασ χειριςμϊν. Υτακεροποιθτισ (stabilizer).
Εργάτεσ και βαροφλκα προςδζςεωσ. Δίκτυα Σλοίου: Ματάςβεςθσ πυρκαγιάσ. Εξάντλθςθσ κυτϊν και αντιμετϊπιςθσ
διαρροισ. Χγιεινισ, πόςιμου νεροφ & νεροφ χριςθσ. Ζρματοσ. Σαραλαβισ και μεταγγίςεωσ πετρελαίου.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ
ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΑΧΦΡΞΑΦΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ - ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΑΧΦΡΞΑΦΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Γ Εαρινό Εξάμθνο
ΜΧΒΕΤΟΘΦΩΟ Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)

Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν ςτισ κεμελειϊδεισ ζννοιεσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων
(θλεκτρικι τάςθ, θλεκτρικό ρεφμα, ςφνκετθ αντίςταςθ, ιςχφσ κ.λ.π.) ςτθν περιγραφι των ςτοιχειωδϊν θλεκτρικϊν
ςτοιχείων που ςυνκζτουν ζνα θλεκτρικό κφκλωμα κακϊσ και ςτουσ βαςικοφσ νόμουσ και κανόνεσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν μελζτθ και ανάλυςθ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων. Επίςθσ ςτθν φλθ του μακιματοσ περιλαμβάνεται μια αναφορά
ςτθ κεωρία των Υυςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου. Φο μάκθμα αποτελεί κεμελειϊδεσ υπόβακρο για όλα τα μακιματα
Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ, Φθλεπικοινωνιϊν.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Υθμειϊςεισ εκάςτου διδάςκοντα, Αναρτιςεισ ςτο e-class Υ.Ο.Δ.
«Θεωρία Μοιλωμάτων ΙΙ – Υ.Α.Ε.», Α. Ξαγουλάσ.
«Θλεκτρικά Μυκλϊματα», Ι.Δ. Μανελλόπουλοσ, Χ. Ο. Βαηοφρασ, Υ.Ο. Νιβιεράτοσ.
«Ξακιματα Ειδικισ Θλεκτροτεχνίασ – Φόμοσ Ι». Ε.Ο. Σρωτονοτάριοσ.
«Ξζκοδοι Επιλφςεωσ Θλεκτρικϊν Δικτφων», Ι.Μ. Χατηθλάου.
«Electric Circuits», J.A. Edminister, Schaum’s Outline Series, MC Graw Hill.
«Engineering Circuit Analysis» , W. H. Hayt and J.E. Kemmerly, MC Graw Hill.
«Υυςτιματα Αυτόματου Ζλεγχου – Φομοι Α, Β, Γ», Μ.Α. Μαρυμπακασ, Ε.Μ. Υερβετασ, 1978.
«Modern Control Analysis», K. Ogata Prentice – Hall, 1970
«Feedback and Control Systems», J.J. Distefano, A. R. Stubberud, I.J. Williams MC Graw Hill 1976.

Προαπαιτοφμενα:
Υυναρτιςεισ μίασ μεταβλθτισ , παράγωγοι , αόριςτο και οριςμζνο ολοκλιρωμα ςτοιχειωδϊν ςυναρτιςεων.
Γραμμικι Άλγεβρα πίνακεσ, ορίηουςεσ, γραμμικά ςυςτιματα.
Ξιγαδικοί αρικμοί (βαςικζσ πράξεισ, πολικι -εκκετικι μορφι).
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΙ ΕΝΝΟΙΕ ΣΟΤ ΘΛΕΚΣΡΙΜΟΤ (2 ϊρεσ)
Θλεκτρικό ρεφμα, Θλεκτρικι τάςθ, Θλεκτρεγερτικι δφναμθ.
Ξορφζσ τάςεων και ρευμάτων Εντάςεισ και τάςεισ τθσ φφςεωσ και τθσ τεχνικισ.
Αγωγοί , μονωτζσ, θμιαγωγοί.
Οόμοσ Ohm ειδικι αντίςταςθ.
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Οομοσ Joule θλεκτρικι ιςχφσ.

2. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ (2 ϊρεσ)
Θλεκτρικό ςτοιχείο, φορζσ αναφοράσ τάςεωσ-ρεφματοσ. Ζννοια τθσ γραμμικότθτασ θλεκτρικοφ ςτοιχείου.
Ενεργθτικά και πακθτικά θλ. Υτοιχεία.
Φα 3 βαςικά θλεκτρικά ςτοιχεία R, L, C, ςχζςεισ τάςεωσ-ρεφματοσ.
Σθγζσ τάςεωσ και ρεφματοσ (ιδανικζσ και πραγματικζσ).

3. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ/ΔΙΚΣΤΟ (3 ϊρεσ)
Φοπολογικζσ ζννοιεσ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων (κόμβοσ, βρόχοσ, οφκαλμόσ, ςυνδεςθ ςειράσ και παράλλθλθ).
Οόμοι Kirchhof. Ματάςτρωςθ εξιςϊςεων αναλφςεωσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ / δικτφου ςτο ςυνεχζσ ρεφμα,
παραδείγματα.

4. ΒΑΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΝΑΛΤΕΩ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ/ΔΙΚΣΤΩΝ (4 ϊρεσ)
Ιςοδφναμα θλεκτρικά δίκτυα, ιςοδυναμία πραγματικϊν πθγϊν τάςεωσ – ρεφματοσ.
Θεϊρθμα Millman και δυαδικό.
Θεϊρθμα επαλλθλίασ.
Διαιρζτθσ τάςεωσ και ρεφματοσ. Εφαρμογζσ - παραδείγματα.

5. ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ/ΔΙΚΣΤΑ ΣΘΝ ΘΜΙΣΟΝΙΚΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΣΑΣΑΘ (5 ϊρεσ )
Ξιγαδικοί αρικμοί, βαςικζσ πράξεισ, πολικι/εκκετικι μορφι.
Σαράςταςθ θμιτονοειδοφσ ςυναρτιςεωσ με χριςθ ςτρεφομζνου μιγαδικοφ αρικμοφ (phasor).
Ζννοια τθσ «μόνιμθσ κατάςταςθσ».
Υχζςεισ τάςεωσ-ρεφματοσ των τριϊν βαςικϊν θλεκτρικϊν ςτοιχείων R,L,C ςτο μιγαδικό επίπεδο. Υφνκετθ αντίςταςθ Η(ω).
Ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων/δικτφων ςτθν Θ.Ξ.Μ.
Ιςχφσ ςτθν Θ.Ξ.Μ. (ενεργόσ – άεργοσ –φαινομζνθ ), ςυντελεςτισ ιςχφοσ.

6. ΘΕΩΡΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΣΘΜΑΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΕΩ ΘΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ (5 ϊρεσ)
Θεϊρθμα Thevenin- Norton, παραδείγματα.
Θεϊρθμα μεγίςτθσ μεταβιβάςεωσ ιςχφοσ - προςαρμογι φορτίου.
Ξζκοδοσ ρευμάτων βρόχων, παραδείγματα.
Ξζκοδοσ τάςεων κόμβων, παραδείγματα.

7. ΑΝΑΛΤΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ και ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΘ ΤΧΝΟΣΘΣΑ (4 ϊρεσ)
Αναπτφγματα περιοδικϊν ςυναρτιςεων ςε ςειρζσ Fourier. Ξορφι ‘Α’, Ξορφι ‘Β’, εκκετικι μορφι.
Φάςματα Fourier ( πλάτουσ, ιςχφοσ, γωνίασ ) Θεϊρθμα Parseval. Χπολογιςμόσ ιςχφων ςε ςιματα αναλυμζνα κατά
Fourier. Υυνάρτθςθ μεταφοράσ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ ω.
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8. ΑΝΑΛΤΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ και ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΘ ΜΙΓΑΔΙΚΘ ΤΧΝΟΣΘΣΑ (6 ϊρεσ)
Ρριςμόσ μεταςχθματιςμοφ Laplace και βαςικζσ ιδιότθτζσ του. Ξεταςχθματιςμοί Laplace ςτοιχειωδϊν ςθμάτων.
Σαραδείγματα ςε ςυνκετότερα ςιματα. Αντίςτροφοσ μεταςχθματιςμόσ Laplace. Ανάπτυξθ ςε απλά κλάςματα (μζκοδοσ
Heaviside) . Σαραδείγματα εφρεςθσ αντιςτρόφου. Υυνάρτθςθ μεταφοράσ ςτο πεδίο τθσ μιγαδικισ ςυχνότθτασ s.
Ξεταςχθματιςμζνα κατά Laplace βαςικά θλεκτρικά ςτοιχεία R, L, C με αρχικζσ καταςτάςεισ.
Ξελζτθ ςυςτθμάτων και θλεκτρικϊν δικτφων ςτθν Εκκετικι Ξόνιμθ Ματάςταςθ ( Ε.Ξ.Μ.) Γενικευμζνθ ςφνκετθ
αντίςταςθ Z( s ), παραδείγματα. Γενικι μζκοδοσ επίλυςθσ ενόσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ με χριςθ μεταςχθματιςμοφ
Laplace Σαραδείγματα επιλφςεωσ κυκλωμάτων.

9. ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ (.Α.Ε.) (8 ϊρεσ)
Υφςτθμα, χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςτιματοσ, ζλεγχοσ ςυςτιματοσ, αυτόματοσ ζλεγχοσ. Βαςικό διάγραμμα ΥΑΕ.
Υυνάρτθςθ μεταφοράσ ςυςτιματοσ, διαγράμματα Bode. Υχζςθ ςυναρτιςεωσ μεταφοράσ και κρουςτικισ αποκρίςεωσ
ςυςτιματοσ, ςυνζλιξθ. Απόκριςθ ςυςτθμάτων ςτο πεδίο του χρόνου, αρμονικι απόκριςθ.
Διαγράμματα βακμίδων ςυνδζςεισ βακμίδων. Θ ζννοια τθσ ανάδραςθσ. Ελεγκτζσ, κατθγορίεσ ελεγκτϊν, βαςικοί τφποι
ελεγκτϊν (ιδανικϊν – πραγματικϊν).

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) IΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) IΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ., μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθν Υ.Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ. 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.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΝΕΠΙΜΑ (Διακεςιμα ςε Βιβλιοκικθ Υ.Ο.Δ.)
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DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe.
COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins.
Aγγλοελληνικό Λεξικό, EDIT. MICHIGAN PRESS.
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικών και Επιςτημονικών όρων, ed. Michigan Press.

2) ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Υυνταγματάρχθ ε.α., Μακθγθτι Αγγλικισ ΥΥΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικήσ
Ορολογίασ (Αγγλοελληνικό – ελληνοαγγλικό και ςυντμήςεισ), εκδόςεισ Μωνςταντίνου Φουρίκθ, Ακινα 2002.
Ξακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελληνικό λεξικό ςτρατιωτικήσ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Νεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελληνικό λεξικό επιςτημονικών και ςτρατιωτικών όρων, εκδόςεισ Σαπαηιςθ, 1980.

3) ΟΡΞΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Υταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό νομικών όρων, Οομικι
Βιβλιοκικθ.
Οομικό Νεξικό, εκδόςεισ Υταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Ξιχάλθ, Αγγλοελληνικό λεξικό νομικών όρων (Σλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Υάκκουλασ Αντ. Ο., 2011.
Φςιζπα, Υταφρου, Σλθρεξουςίου Χπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Χποκζςεων – Schengen, ΧΣΕΠ,
«Εννοιολογικό Νεξικό Οομικισ-Διπλωματικισ Ρρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Ρργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Σολιτικοφ και Ρικονομικοφ Υυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.

4) ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Σανοφςθ, Ιωάννθ, Αςτυνομικόσ θηςαυρόσ: αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό αλφαβητικό λεξικό αςτυνομικήσ και νομικήσ
ορολογίασ, εκδόςεισ: Ξετζωρο.
Διεκνισ Ρργανιςμόσ Ξεταναςτεφςεωσ (ΔΡΞ), Γλωςςάριο
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf

για

την

Μετανάςτευςη,

Ακινα/Φίρανα

2009.

5) ΒΙΒΝΙΑ-ΕΓΧΕΙΤΙΔΙΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)
John Taylor - Jenny Dooley, Career paths: Police (Books 1-2-3), Express Publishing 2011 (first published).
Δευτερευόντωσ:
John Taylor and Jeff Zeter, Career paths: Command & control (Books 1-2-3), Express Publishing.

6) ΜΡΙΟΑ ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΜΡΤΞΡΧ ΦΡΧ FRONTEX
Ελλθνικό μετάφραςμα του Μλαδικοφ Σλαιςίου Σροςόντων για τθ Φφλαξθ των Υυνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το
εκνικό γλωςςάριο αυτοφ.
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2012.
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Common Core Curriculum for Mid-level Management Education.
Αγγλοελλθνικό γλωςςάριο όρων που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μετάφραςθσ του Common Core Curriculum –
Interoperability Assessment Programme.

7) ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΑ ΕΤΓΑΝΕΙΑ FRONTEX (CDs)
The Basic English language tool for border guards at airports.
The Mid-level English language tool for border guards at airports.
The Βasic English language tool for air and maritime crew members.

8) ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ&ΜΕΙΞΕΟΑ ΕΣΙ ΘΕΞΑΦΙΜΩΟ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΩΟ Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ
-UNCLOS 1982.
-SOLAS.
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει.
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων.
-MLC 2006.
-Schengen Convention.
-Schnegen Border Code.
-Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook).

Προαπαιτοφμενα: Ρι Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ. να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του 5ου
χειμερινοφ εξαμινου.

Παρατηρήςεισ
Υτόχοσ του 6ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ. ςε κζματα
ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα αςτυνομικοφ/
επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, νομικϊν όρων ςχετικά με το εφροσ των ποινικϊν αδικθμάτων, τθν παράνομθ διακίνθςθ
προςϊπων κι αγακϊν που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Νιμενικοφ Υϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ. λοι οι Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ. ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ πιςτοποίθςθ
διδάςκονται αναλυτικά ορολογία νομικι, αςτυνομικι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ματά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςθσ ορολογίασ οι Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ.
αςκοφνται και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι,
ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Ρι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ
τουσ Δ.Υ.Ν.Υ. – ΕΝ. ΑΜΦ. του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν
διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων.
Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ :
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 20 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
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Speaking: 10 μονάδεσ.
Use of English: 10 μονάδεσ.
Οομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Σλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, περιγραφι υπόπτου διάλογοσ με κζντρο
επιχειριςεων, περιγραφι ςφλλθψθσ υπόπτου, διαχείριςθ πλικουσ – επιβατϊν, διάςωςθ μεταναςτϊν, ςφλλθψθ
διακινθτϊν, ανάκριςθ κ.λπ.).
Reading: Σλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ, αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και
επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Σεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Νιμενικισ Αρχισ με κζντρο επιχειριςεων, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ ςφλλθψθσ
υπόπτων, διάλογοσ - περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, φποπτου χϊρου, προςϊπου, ζκφραςθ απόψεων επί νομικοφ
κειμζνου.
Use of English: Οοείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (ωσ κατακτθκείςα νοείται θ
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs,Word Building etc.).
ΑΣΤΝΟΜΙΚΘ - ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΘ – ΝΟΜΙΚΘ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Σεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων.
2) Υωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων.
3) Μλιςθ αμζςου δράςεωσ.
4) Αςτυνομικι εξάρτυςθ.
5) Θζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).
6) Ρχιματα Σεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων.
7) Σαρακολοφκθςθ - Ματαδίωξθ –Υυλλιψεισ.
8) Μράτθςθ – Ανάκριςθ.
9) Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ.
10) Μζντρα κράτθςθσ.
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ.
12) Είδθ Εγκλθμάτων : Αντιτρομοκρατία.
13) Μλοπι είδθ κλοπισ.
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α.
16) Μεκτθμζνο Υζνγκεν – Άρκρα τθσ Υυνκικθσ Υζνγκεν και του Μϊδικα Υυνόρων Υζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ
κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Υζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Υυνοριακοί ζλεγχοι.
17) Θεμελιϊδθ δικαιϊματα.
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.
19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία.
20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Ξετανάςτευςθ – Ξελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν.
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS.
22) Φο κακεςτϊσ του Αιγαίου – Χφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ – ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ – ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
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ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 18

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν αςτυνομικισ αυτοάμυνασ για να αντιμετωπίηουν
αποτελεςματικά επικζςεισ κατά των ιδίων ι τρίτων προςϊπων και να ελζγχουν υπόπτουσ μζςω των κατάλλθλων μεκόδων
αςκιςεωσ ελζγχου.
ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αςτυνομικισ ζρευνασ κατά τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
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 V

Παρατηρήςεισ
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.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Α. 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
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ςτον ζλεγχο - ΕΝΕΓΧΡΥ ΧΣΡΣΦΡΧ ΜΑΙ ΞΕΥΑ ΑΥΜΘΥΘΥ ΕΝΕΓΧΡΧ - Σαρουςία - Διάλογοσ - Φο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ Ενδείξεισ κινδφνου - Υυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Σροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.
B. ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ.
1. Ζρευνεσ κτιρίων / πλοίων - Βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ - Ανίχνευςθ - ςχεδιαςμόσ - αναμονι - κάλυψθ - προβλθματικζσ
περιοχζσ - Θζςθ όπλου - Ζρευνα και προςζγγιςθ - Υτάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - Διαδοχι τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ Σροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - Σροςζγγιςθ ςτο κτίριο / πλοίο - Υθμείο ειςόδου Αρχζσ κίνθςθσ - Σλθρότθτα ζρευνασ - Μίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Μίνθςθ ςε διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλλθψθ - Χριςθ φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων - Φακτικζσ κίνθςθσ μζςα
από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Φακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι - Φακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν ζρευνα για φποπτο
άτομο. 2. Σρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ - ομθρίασ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Γ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 20

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αναγνωρίηουν τισ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).

Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ V

Παρατηρήςεισ
Υε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται αρμοδίωσ ςτθ Υ.Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Δ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 49

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα καταςτιςει τουσ εκπαιδευομζνουσ ικανοφσ να εκτελοφν ςχεδίαςθ (α) πλου ακτοπλοΐασ ςε περιοριςμζνα φδατα υπό τθν
επίδραςθ ρεφματοσ με χρθςιμοποίθςθ των ελικτικϊν ςτοιχείων του πλοίου, (β) πλου ςε περιοριςμζνα φδατα για ορατι/
τυφλι πλοιγθςθ και (γ) ορατισ/ τυφλισ αγκυροβολίασ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Οαυτιλία», Ι. Δθμαράκθ, Χ. Οτοφνθ, Φόμοσ Α, Κδρυμα Ευγενίδου.
2. «Γενικι Οαυτιλία (Ακτοπλοΐα – Σλοιγθςθ)», Ι. Ρικονομόπουλου, Ακινα 2004.
3. Οαυτιλιακζσ οδθγίεσ – πλοθγοί Ελλθνικϊν Ακτϊν.
4. Φαροδείκτθσ Ελλθνικϊν Ακτϊν.
5. ΧΕΕ 64 (ΙΟΦ 1), ζκδοςθ ΧΧ/ΣΟ.
6. Ξόνιμεσ αγγελίεσ για τουσ ναυτιλλόμενοσ (ΧΧ/ΣΟ).
7. Ρ.Φ.ΑΥ ΟΜ - 2 (Υχεδίαςθ/ Εκτζλεςθ ορατισ/ τυφλισ πλοιγθςθσ).
Προαπαιτοφμενα: ΓΕΟΙΜΘ ΟΑΧΦΙΝΙΑ - ΑΜΦΡΣΝΡΛΑ

Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα είναι κατεξοχιν εφαρμοςμζνο και ςυμπλθρϊνεται με επιπλζον πρακτικζσ αςκιςεισ και
εφαρμογζσ, οι οποίεσ εκτελοφνται, τόςο ςε προςομοιωτζσ ναυτιλίασ, όςο και κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ πλόεσ (ςφμφωνα
με το ετιςιο πρόγραμμα πρακτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.)

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Υχεδίαςθ πλου ακτοπλοΐασ: Επιλογι δρομολογίου. Οαυτιλιακοί κίνδυνοι. Βάκοσ αςφαλείασ. Επιλογι χαρτϊν.
Χπολογιςμόσ χρόνου απόπλου - κατάπλου. Σαράγοντεσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ ςχεδίαςθ. Επιλογι
ςθμείων για εκτζλεςθ μετριςεων (παρατθριςεων). Υθμεία αλλαγισ πορείασ.
2. Σλουσ υπό τθν επίδραςθ ρεφματοσ. Σορεία πυξίδασ, πορεία – ταχφτθτα ωσ προσ το βυκό. Φρίγωνο ρεφματοσ.
Χπολογιςμόσ ςτοιχείων (διεφκυνςθ και ζνταςθ) ρεφματοσ - ανζμου. Διόρκωςθ πορείασ πυξίδασ ανάλογα με τθ
διεφκυνςθ - ζνταςθ ρεφματοσ.
3. Επίλυςθ αβακίων: λιψεωσ κζςεωσ, εφρεςθσ αλθκοφσ ανζμου, κλπ.
4. Αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν Φαροδείκτθ. Ρριςμοί Ρνοματολογία και ταξινόμθςθ πυρςϊν (Συρςόσ, Φάροσ, Φανόσ, Φανοί
Ματευκφνςεωσ, Ικυντιριοι φανοί, Φανοί ευκυγραμμίςεωσ, Ματακόρυφοι και Ρριηόντιοι φανοί, Φωτοςθμαντιρεσ).
Χαρακτθριςτικά πυρςϊν: Φάςθ, Χρϊμα, Σερίοδοσ, Εςτιακό Ψψοσ, Φωτιςτικι Φωτοβολία, Ρνομαςτικι Φωτοβολία,
Γεωγραφικι φωτοβολία, Χπολογιςμόσ αποςτάςεωσ εμφανίςεωσ φάρου. Διαίρεςθ Εκνικοφ Φαρικοφ Δικτφου ςε
περιοχζσ. Εκνικόσ και Διεκνισ Αρικμόσ Συρςοφ. Επιτμιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο Φαροδείκτθ.
5. Αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν Οαυτιλιακϊν οδθγιϊν (πλοθγοί) Ελλθνικϊν Ακτϊν με παράλλθλθ χριςθ του ναυτικοφ
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χάρτθ τθσ αντίςτοιχθσ περιοχισ.
6. Σλουσ ςε περιοριςμζνα φδατα – Ρρατι / Φυφλι Σλοιγθςθ:
 Ευκυγραμμίςεισ - ικυντιρια ςθμεία και διοπτεφςεισ. Διοπτεφςεισ - αποςτάςεισ αςφαλείασ. Βαςικζσ Ρδθγίεσ Υχεδίαςθσ
Ρρατισ / Φυφλισ πλοιγθςθσ – Υυμβολιςμοί χάρτου και ςχεδίαςθ Τ/Ε – Ρργάνωςθ Ρμάδοσ Οαυτιλίασ. Βαςικζσ Ρδθγίεσ
Υχεδίαςθσ Ρρατισ / Φυφλισ πλοιγθςθσ – Υυμβολιςμοί χάρτου και ςχεδίαςθ Τ/Ε – Ρργάνωςθ Ρμάδοσ
ΟαυτιλίασΒαςικζσ Ρδθγίεσ Υχεδίαςθσ Ρρατισ / Φυφλισ πλοιγθςθσ – Υυμβολιςμοί χάρτου και ςχεδίαςθ Τ/Ε –
Ρργάνωςθ Ρμάδοσ Οαυτιλίασ.
 Βαςικζσ Ρδθγίεσ Υχεδίαςθσ Ρρατισ / Φυφλισ πλοιγθςθσ – Υυμβολιςμοί χάρτου και ςχεδίαςθ Τ/Ε – Χαρακτθριςτικά
κφκλου ςτροφισ (Ελικτικά Υτοιχεία Σλοίου) - Χρθςιμοποίθςθ ελικτικϊν ςτοιχείων ςτθν πλοιγθςθ - Ρργάνωςθ Ρμάδοσ
Οαυτιλίασ.
 Ξζκοδοι αλλαγισ πορείασ: Αλλαγι πορείασ με Φυχαία Διόπτευςθ - Αλλαγι πορείασ με διόπτευςθ επί του νζου ίχνουσ
- Αλλαγι πορείασ με διόπτευςθ παράλλθλθ ωσ προσ το νζο ίχνοσ. -Αλλαγι πορείασ υπό τθν επίδραςθ ρεφματοσ.
 Επεξιγθςθ μεκόδου ςχεδιάςεωσ ορατισ / τυφλισ πλοιγθςθσ ςτο ναυτικό χάρτθ – ςθμειωματάριο αξιωματικοφ
ναυτιλίασ. Χριςθ παραλλιλων τθριςεωσ κζςεωσ (parallel index) και μεταφορά αυτϊν ςτο Τ/Ε.
 Σρακτικι εξάςκθςθ ςτθ ςχεδίαςθ πλου ςε περιοριςμζνα φδατα για ορατι / τυφλι πλοιγθςθσ.
7. Αγκυροβολία: Επιλογι Αγκυροβολίου - Υχεδίαςθ και εκτζλεςθ ορατισ / τυφλισ αγκυροβολίασ, αγκυροβολία με ανάποδα
- κακοκαιρία επ’ αγκφρα - ζλεγχοσ αγκυροβολίου (κφκλοσ αςφαλείασ γζφυρασ και πρφμθσ) - αγκυροβολία ωσ προσ άλλο
πλοίο – αγκυροβολία με δφο άγκυρεσ.
8. Υτοιχεία Οαυτικισ Γεωγραφίασ Ευρωπαϊκϊν Ακτϊν, Ξεςογείου και Ξαφρθσ Θαλάςςθσ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΦΑ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ

Διδαςκόμενο Ξάκθμα: ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΦΑ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Δ Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 38
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα καταςτιςει τουσ εκπαιδευομζνουσ ικανοφσ να γνωρίηουν και να εφαρμόηουν (α) τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ αςτρονομικισ
ναυτιλίασ για τθν εκτζλεςθ αςτρονομικϊν παρατθριςεων και τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ για τον προςδιοριςμό
αςτρονομικοφ ςτίγματοσ, (β) τα αίτια δθμιουργίασ του φαινόμενου και των χαρακτθριςτικϊν τθσ παλίρροιασ και των
παλιρροιακϊν ρευμάτων και τθν εφαρμογι μεκόδων πρόγνωςθσ και (γ) να εμβακφνουν και να ςυμπλθρϊςουν τισ γνϊςεισ
που ζχουν αποκομίςει από ςυναφι μακιματα Οαυτιλίασ και Θαλαςςίων Επιςτθμϊν προθγουμζνων ετϊν.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «ΔΜΑΥ - Φιρθςθ Φυλακισ/ARPA», Ι. Νιοφλθ, Κδρυμα Ευγενίδου 2010.
2. «Οαυτικά Θλεκτρονικά ργανα και Υυςτιματα», Α. Σαλλθκάρθ, Γ. Ματςοφλθ, Δ. Δαλακλι, Κδρυμα Ευγενίδου 2015.
3. «Αςκιςεισ Αςτρονομικισ Οαυτιλίασ», Χ. Γεωργιάδθ, Υ.Ο.Δ. 2005.
4. «Ρ Οαυτικόσ Εξάντασ και θ χριςθ του ςτθν Αςτρονομικι Οαυτιλία Υ.Ο.Δ.», Χ. Γεωργιάδθ, Ιοφνιοσ 2013.
5. «Εγχειρίδιο χριςθσ του λογιςμικοφ NAVPACK».
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6. «Βαςικζσ Αρχζσ Θεωρίασ Υφαλμάτων Θζςεωσ και Εφαρμογζσ ςτθ Οαυτιλία», Α. Σαλλθκάρθ Υ.Ο.Δ. 2006.
7. «Admiralty Manual of Navigation Volume 1», Edition 2008, Chapter 16 «Navigational Errors».
8. Ρ.Φ.ΑΥ ΟΜ - 2 (ΥΧΕΔΙΑΥΘ/ ΕΜΦΕΝΕΥΘ ΡΤΑΦΘΥ/ ΦΧΦΝΘΥ ΣΝΡΘΓΘΥΘΥ).

Προαπαιτοφμενα:

Παρατηρήςεισ: Φο μάκθμα ςυμπλθρϊνεται με επιπλζον πρακτικζσ αςκιςεισ και εφαρμογζσ, οι οποίεσ εκτελοφνται τόςο ςε
προςομοιωτζσ ναυτιλίασ, όςο και κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ πλόεσ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Θ Ρυράνια ςφαίρα: Ρριςμόσ - Μινιςεισ τθσ Γθσ - Φαινόμενθ Σεριςτροφι Ρυράνιασ Υφαίρασ - Θλιακό Υφςτθμα (Οόμοι
του Μζπλερ) - Σεριφορά τθσ Γθσ πζριξ του Θλίου (Εκλειπτικι, Ιςθμερινό Υθμεία, Θλιοςτάςια, Εποχζσ, Εαρινό Υθμείο)
Υελινθ (Μινιςεισ και φάςεισ).
2. Σεριγραφι και ερμθνεία του φαινομζνου τθσ παλίρροιασ. Φφποι παλίρροιασ.
Ξζκοδοι Σρόγνωςθσ Σαλιρροιϊν ςτθ ναυτιλία με χριςθ πινάκων και με ναυτιλιακό λογιςμικό. Σαλιρροιακά επίπεδα.
Σροςδιοριςμοφ ϊρασ και φψουσ πλιμμθσ και ρθχίασ για κφριουσ και δευτερεφοντεσ λιμζνεσ. Γραφικι καταςκευι
θμεριςιασ καμπφλθσ παλίρροιασ. Χπολογιςμόσ χρονικισ περιόδου αςφαλοφσ ειςόδου και παραμονισ ςε λιμζνα για τον
οποίο το βφκιςμα του πλοίου του δεν επιτρζπει τον μόνιμο ελλιμενιςμό. Χπολογιςμόσ χρονικισ περιόδου αςφαλοφσ
διελεφςεωσ επάνω από αβακι ι κάτω από γζφυρα.
3. Ρ χρόνοσ ςτθν αςτρονομικι ναυτιλία. Θλιακόσ Χρόνοσ. Αςτρικόσ Χρόνοσ (Αςτρικι Θμζρα, Φοπικόσ Αςτρικόσ Χρόνοσ,
Ωρικι Γωνία Εαρινοφ Υθμείου ωσ προσ Γκρινουιτσ. Υυςχετιςμόσ GMT και GHA (γ) Εφρεςθ LHA. Ξετατροπζσ Χρόνου
(Χρόνοσ και Ξικοσ) - Ξετατροπι GMT ςε LMT - Ϊρα Ηϊνθσ - Θμερομθνία Γκρινουιτσ. Διεκνισ Ατομικόσ Χρόνοσ ^emps
Αtomique !ntemational). Υυντονιςμζνοσ Σαγκόςμιοσ Χρόνοσ (Universal Time Coordinated) εμβόλιμου δευτερολζπτου
(leap second). Χρόνοσ GPS. Ξετατροπι Ξονάδων Φόξου ςε Ξονάδεσ Χρόνου. Φιρθςθ Χρόνου ςτο Σλοίο.
4. Αναγνϊριςθ αςτζρων. Ρρκογραφικι, ςτερεογραφικι και αηιμουκιακι ιςαπζχουςα προβολι και χριςθ τουσ ςτθν
απεικόνιςθ τθσ ουράνιασ ςφαίρασ. Χάρτεσ και διαγράμματα απεικονίςεωσ ουράνιασ ςφαίρασ. Υθμαντικοί αςτζρεσ και
αςτεριςμοί, χριςιμοι για τθ Οαυτιλία και τον προςδιοριςμό ςτίγματοσ Αναγνϊριςθ αςτζρων με χριςθ δίςκου
αναγνωρίςεωσ (star finder). Αναγνϊριςθ πλανθτϊν και αςτζρων μθ απεικονιηόμενων ςε |"star finder". Σροκακοριςμόσ
παρατθρθκθςομζνων απλανϊν.
5. Σροςδιοριςμόσ ςφάλματοσ γυροπυξίδασ εν πλω. Επεξιγθςθ τεχνικισ λιψεωσ Αηιμοφκ - Σροςδιοριςμόσ Υφάλματοσ
Γυροπυξίδοσ με παρατιρθςθ Θλίου (Χπολογιςμόσ Εφρουσ (AMPLITUDE) κατά Ανατολι ι Δφςθ Θλίου και Χπολογιςμόσ
Αηιμοφκ παρατθριςεωσ.
6. Σροετοιμαςία, ςχεδίαςθ, εκτζλεςθ και υποτφπωςθ πλου ακτοπλοΐασ με ζντυπουσ ναυτικοφσ χάρτεσ και ναυτιλιακζσ
εκδόςεισ και με το ςφςτθμα ECDIS. Υυνδυαςμζνθ επιχειρθςιακι χρθςιμοποίθςθ των ςυςτθμάτων ECDIS, ARPA και AIS.
Φα κζματα αυτά ςυμπλθρϊνονται με επιπλζον πρακτικζσ αςκιςεισ και εφαρμογζσ, οι οποίεσ εκτελοφνται τόςο ςε
προςομοιωτζσ ναυτιλίασ, όςο και κατά τουσ εκπαιδευτικοφσ πλόεσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Υπουδϊν τθσ
Υ.Δ.Υ.Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ.
7. Επίλυςθ προβλθμάτων αςτρονομικισ ναυτιλίασ με: α) παραδοςιακζσ μεκόδουσ με χριςθ ναυτιλιακϊν εκδόςεων και β)
με χριςθ ναυτιλιακοφ λογιςμικοφ.
8. Εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ ςφαλμάτων κζςεωσ ςτθ ναυτιλία και τισ ναυτικζσ επιχειριςεισ.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΟΑΧΦΙΜΕΥ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ / ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΑ / ΔΙΑΥΦΘΞΙΜΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΟΑΧΦΙΜΕΥ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΕΥ / ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΑ / ΔΙΑΥΦΘΞΙΜΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΝΑΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ
ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Δ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα εξοικειϊςει τον ςπουδαςτι με τα ςυςτιματα αςυρμάτων δικτφων του πλοίου προσ πλοίο ι ακτι ι ιπτάμενο μζςο, μζςω
επιγείων ι δορυφορικϊν ηεφξεων ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ ηϊνεσ του Θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ

Προαπαιτοφμενα:

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Διάδοςθ Θ/Ξ κυμάτων ςτθν τροπόςφαιρα και Θλεκτρομαγνθτικόσ Ρρίηων, Διάδοςθ Θ/Ξ κυμάτων ςτθν Ιονόςφαιρα,
επικοινωνίεσ πζραν του ορίηοντοσ.
2. Ηϊνεσ και Διαχείριςθ Υυχνοτιτων – Ρ ανταγωνιςμόσ ςτθν κατοχι Θ/Ξ φάςματοσ, Επικοινωνίεσ ELF / VLF/ LF.
3. Αρχιτεκτονικι Σομποδεκτϊν ΘF για επικοινωνίεσ μζςω Ιονόςφαιρασ, Επικοινωνίεσ οπτικισ επαφισ LOS VHF/UHF επί
πλοίου.
4. Ξικροκυματικά Αςφρματα Ευρυηωνικά Δίκτυα (Point-to-point, Wifi, Wimax, Αιγζασ).
5. Μεραίεσ Φθλεπικοινωνιϊν επί πλοίου – Θλεκτρομαγνθτικι Υυμβατότθτα.
6. Μωδικοποίθςθ Φωνισ, Εικόνασ, Video και Δεδομζνων
Εςωτερικϊν/Εξωτερικϊν Επικοινωνιϊν Δεδομζνων επί πλοίου.

Σρωτόκολλα,

Δίκτυα

και

Μζντρα

Ξεταγωγισ

7. Υυςτιματα Διάχυςθσ Φάςματοσ (Spread Spectrum Systems).
8. Δορυφόροι LEO, MEO, GEO και διαςτθμικι μθχανικι, Διεκνι Υτρατιωτικά Δορυφορικά Δίκτυα.
9. Σροχπολογιςμόσ Ηεφξθσ Δορυφορικϊν Φθλεπικοινωνιϊν, Δορυφορικά Υυςτιματα επί πλοίου – Ξελζτθ Εγκατάςταςθσ.
10.Φακτικά Διακλαδικά Φθλεπικοινωνιακά Δίκτυα, Υτρατιωτικι Χριςθ Μινθτισ Φθλεφωνίασ και Σολιτικϊν.
11.Θλεκτρονικόσ Σόλεμοσ ςτισ Φθλεπικοινωνίεσ (Σαρεμβολζσ, Χποκλοπζσ, Ταδιογωνιομετρία, COMMINT).
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12.Δορυφορικόσ Υτακμόσ – Νειτουργία (Εργαςτθριακό).
13.Επίγεια Φθλεπικοινωνιακι Ηεφξθ με πλοίο (Εργαςτθριακό).

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΞΘΧΑΟΙΜΘ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘ ΞΘΧΑΟΙΜΘ
ΦΡΞΕΑΥ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΞΘΧΑΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΜΩΟ ΧΝΙΜΩΟ
Ζτοσ Δ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 14

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι θ πρϊτθ επαφι του Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Μυβερνιτθ με τα βαςικά κεφάλαια - ενότθτεσ τθσ
Φεχνικισ Ξθχανικισ και τθσ Μλαςςικισ Υτατικισ και θ απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με τισ βαςικζσ αρχζσ και κεωρίεσ που
διζπουν τθ ςυμπεριφορά των ναυπθγικϊν καταςκευϊν και τθν εκμάκθςθ βαςικϊν μεκόδων ςχεδιαςμοφ και καταςκευισ
μθχανικϊν ςυςτθμάτων. Επίςθσ, θ κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ επιβαλλόμενθσ φόρτιςθσ και τθσ αναπτυςςόμενθσ ζνταςθσ
και παραμόρφωςθσ ςε απλά και ςφνκετα προβλιματα. Υτον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται
εργαςτθριακζσ ϊρεσ (χριςθ προγραμμάτων και εφαρμογϊν μζςω Θ/Χ) που αποςκοποφν ςτθν εποπτεία και ςτθν μζγιςτθ
δυνατι ενεργό ςυμμετοχι του ςπουδαςτι ςτο μάκθμα με ςτόχο τθν καλφτερθ αντίλθψθ των φαινομζνων, τθσ ανάλυςθσ
των ναυπθγικϊν καταςκευϊν και κυρίωσ των βαςικϊν ναυπθγικϊν δομικϊν ςτοιχείων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Εφαρμοςμζνθ Ξθχανικι», Ι. Μωνςταντόπουλοσ, 2005.
2. «Αςκιςεισ Εφθρμοςμζνθσ Ξθχανικισ» (Φεφχθ I,II), Χ. Μανδιλασ, Ι. Μωνςταντόπουλοσ, 2011.
3. «Engineering Mechanics of Solids», Egor Popov, 1985.
4. «Mechanics of Material», J.Gere, S.Thimoshenko, 2012.
Προαπαιτοφμενα: Ξακθματικά, Θεωρθτικι Ξθχανικι.

Παρατηρήςεισ
Σροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε ςυνεργεία, π.χ. του Οαυςτάκμου Υαλαμίνασ. 1.
Νεβθτοποιείο - Ελαςματουργείο: Σαραδείγματα δομικϊν ναυπθγικϊν ςτοιχείων Σλοίων (δοκϊν και άλλων ελαςμάτων) που
αςτόχθςαν λόγω κάμψθσ και λυγιςμοφ. Φρόποι κεραπείασ - αποκατάςταςθσ.
2.Εφαρμογείο: παραδείγματα καταςκευισ – ςυναρμογισ μθχανικϊν ςυςτθμάτων, που αναλαμβάνουν φορτίςεισ και
καταπονοφνται από κάμψθ ι / και λυγιςμό.
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Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. Γενικζσ Ζννοιεσ - Ρριςμόσ τάςθσ Υκοπόσ Εφαρμοςμζνθσ Ξθχανικισ - Αντοχισ Χλικϊν. Εςωτερικζσ δυνάμεισ. Ζννοια τθσ
τάςθσ. Φάςεισ ςε πλάγια επίπεδα αξονικά φορτιςμζνθσ ράβδου. Ξζγιςτθ ορκι τάςθ, μζγιςτθ διατμθτικι τάςθ.
Υυντελεςτισ αςφαλείασ.
Απεικόνιςθ μζςω τριςδιάςτατθσ εφαρμογισ ςε Θ/Χ των εςωτερικϊν δυνάμεων και των αναπτυςςόμενων τάςεων
(ορκϊν - διατμθτικϊν) που παρατθροφνται ςε διατομζσ μίασ ράβδου, υπό ςυνικθ αξονικι φόρτιςθ.
Εφρεςθ διαγραμμάτων / ςχζςεων τάςεων - φορτίςεων.
2. Σαραμόρφωςθ ράβδων υπό αξονικι φόρτιςθ. Ανθγμζνθ ορκι παραμόρφωςθ. Διαγράμματα τάςεων - παραμορφϊςεων
υλικϊν. Οόμοσ του Hooke, Ξζτρο Ελαςτικότθτασ, Υυντελεςτισ Poisson.
Υε ςυνζχεια των αποτελεςμάτων τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ, ανάλυςθ μζςω τθσ ίδιασ εφαρμογισ Θ/Χ των
παραμορφϊςεων που εμφανίηονται ςε διατομζσ ράβδου, υπό τθν επιβλθκείςα αξονικι φόρτιςθ.
Εφρεςθ διαγραμμάτων / ςχζςεων τάςεων - παραμορφϊςεων.
3. Διαξονικι ζνταςθ Επίπεδθ ζνταςθ. Γενικευμζνοσ Οόμοσ του Hooke για ιςότροπα υλικά. Υχζςεισ τάςεων παραμορφϊςεων ςε προβλιματα επίπεδθσ ζνταςθσ. Ξεταςχθματιςμόσ τάςεων ςε προβλιματα επίπεδθσ ζνταςθσ.
4. Εςωτερικά εντατικά μεγζκθ δοκϊν. Υτατικζσ ροπζσ και ροπζσ αδρανείασ επιπζδων ςχθμάτων. Χπολογιςμόσ
διαγραμμάτων εςωτερικϊν μεγεκϊν.
Χπολογιςμόσ εντατικϊν μεγεκϊν ιςοςτατικϊν δοκϊν υπό ςυνδυαςμοφσ φορτίςεων (ςθμειακά - κατανεμθμζνα φορτία
και ροπζσ κάμψθσ), με χριςθ προγράμματοσ Θ/Χ. Διερεφνθςθ των αποτελεςμάτων.
5. Απλι κάμψθ δοκϊν Φο πρόβλθμα τθσ κάμψθσ δοκϊν με ςυμμετρικι διατομι. Ζκφραςθ ορκϊν τάςεων.
Χπολογιςμόσ με χριςθ Θ/Χ των αναπτυςςόμενων ορκϊν τάςεων λόγω κάμψθσ ςε πρότυπεσ ςυμμετρικζσ διατομεσ που
χρθςιμοποιοφνται ωσ καταςκευαςτικά ςτοιχεία ςε Σλοία, βάςθ των αποτελεςμάτων που προζκυψαν
ςτθν
προθγοφμενθ ενότθτα.
6. Μαμπτικι παραμόρφωςθ δοκϊν. Διαφορικι εξίςωςθ ελαςτικισ γραμμισ. Χπολογιςμόσ καμπτικϊν παραμορφϊςεων
δοκϊν.
7. Ελαςτικι Ευςτάκεια – Νυγιςμόσ. Σαραδείγματα ευςτακοφσ, αςτακοφσ ιςορροπίασ. Μριτιρια ευςτάκειασ. Ελαςτικόσ
λυγιςμόσ, τφποσ του Euler. Σαραδείγματα εμφάνιςθσ του φαινομζνου του λυγιςμοφ μζςω προςομοίωςθσ. Χπολογιςμοί
αντοχισ ςε λυγιςμό μζςω προγράμματοσ Θ/Χ, των βαςικϊν δομικϊν ςτοιχείων ενόσ Σλοίου.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΟΑΧΦΙΜΩΟ ΧΝΙΜΩΟ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΣΙΥΦΘΞΘ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΟΑΧΦΙΜΩΟ ΧΝΙΜΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΘΥ ΞΘΧΑΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΜΩΟ ΧΝΙΜΩΟ
Ζτοσ Δ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
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Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του Ξακιματοσ είναι θ επαφι του Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Μυβερνιτθ με τα καταςκευαςτικά και λειτουργικά υλικά
(μζταλλα, κράματα, πολυμερι, κεραμικά, ςφνκετα υλικά) και τισ εφαρμογζσ τουσ ςε ναυτικζσ πλατφόρμεσ, θ κατανόθςθ τθσ
ςχζςθσ δομισ - φυςικϊν και μθχανικϊν ιδιοτιτων, θ εκτίμθςθ των κερμικϊν και μθχανικϊν επιδράςεων ςτθν ποιότθτα των
υλικϊν, θ αξιολόγθςθ των μθχανιςμϊν φκοράσ και διάβρωςθσ αλλά και των τεχνικϊν προςταςίασ των υλικϊν όταν
λειτουργοφν ςε αντίξοο περιβάλλον (καλαςςινό νερό και αζρα) κακϊσ και θ επίδραςθ των χειριςμϊν ςτθν δομικι και
λειτουργικι κατάςταςθ των υλικϊν. Υτον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται αντικείμενα όπωσ
μικροςκοπικι παρατιρθςθ, διάβρωςθ, κερμικζσ κατεργαςίεσ, μθχανουργικζσ κατεργαςίεσ που αποςκοποφν ςτθ φυςικι
εποπτεία και ςτθν καλφτερθ ενεργό ςυμμετοχι του ςπουδαςτι ςτο μάκθμα με ςτόχο τθν καλφτερθ αντίλθψθ των
φαινομζνων, μθχανιςμϊν και τεχνολογιϊν που αφοροφν τα ναυπθγικά υλικά.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Επιςτιμθ και Φεχνολογία Οαυτικϊν Χλικϊν», Ο. Ξελανίτθ, Εςωτερικι Ζκδοςθ Υ.Ο.Δ., 2011.
2. «Επιςτιμθ και Φεχνολογία των Χλικϊν» (μετάφραςθ ςτα ελλθνικά) των Callister D. William, Rethwisch G. David, Εκδόςεισ
Φηιόλα, 2016 (Φο ίδιο ςφγγραμμα μπορεί να καλφψει τισ διδακτικζσ ανάγκεσ των μακθμάτων Επιςτιμθ Χλικϊν, Φεχνολογία
Χλικϊν για Μυβερνιτεσ και Ξθχανικοφσ).

Προαπαιτοφμενα:
Ξακθματικά (παράγωγοι και ολοκλθρϊματα, διανυςματικόσ λογιςμόσ, ςτατιςτικι και πικανότθτεσ), Φυςικι (μετριςεισ,
βακμονόμθςθ, ςφάλματα μετριςεων, φυςικι κρυςταλλικϊν).

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Χλικϊν. Ματθγορίεσ υλικϊν και εφαρμογζσ. Φεχνολογία των υλικϊν και κζματα ναυτικισ
άμυνασ. Ξζταλλα & κράματα, αμζταλλα υλικά (κεραμικά, πολυμερι, ςφνκετα).
Ξεταλλογραφικό Ξικροςκόπιο Αρχι λειτουργίασ μεταλλογραφικοφ μικροςκοπίου. Ξικροςκοπικι εξζταςθ μετάλλων και
κραμάτων.
Ξεταλλικά Χλικά: Υφςτθμα ςιδιρου – άνκρακα. Ξεταςχθματιςμοί φάςεων. Διαγράμματα ιςορροπίασ των φάςεων.
Χάλυβεσ και Χυτοςίδθροι. Ξεταςχθματιςμοί φάςεων/κερμικζσ κατεργαςίεσ χαλφβων. Επιφανειακζσ κατεργαςίεσ χαλφβων.
Βελτίωςθ των Ιδιοτιτων των Χλικϊν. Εμβαπτότθτα. Νοιπά μεταλλικά υλικά
Φυςικι Φκορά και Διάβρωςθ των Ξεταλλικϊν Χλικϊν Φριβι και φκορά των υλικϊν. Διάβρωςθ των μεταλλικϊν υλικϊν.
Σροςταςία από τθ διάβρωςθ. Υχεδιαςμόσ για προςταςία από διάβρωςθ: Οαυπθγικά κράματα και χρϊματα.
Ρικονομοτεχνικι διαχείριςθ τθσ διάβρωςθσ.
Ξζκοδοι Ξορφοποίθςθσ Χλικϊν και Υυγκολλιςεισ. Σρωτοβάκμιεσ μζκοδοι (Χφτευςθ, Μονιομεταλλουργία, Θλεκτρολυτικι
μορφοποίθςθ). Δευτεροβάκμιεσ Ξζκοδοι (Ξθχανικζσ κατεργαςίεσ, εργαλειομθχανζσ. Μοπι μετάλλων. Ρξυγονοκόλλθςθ,
θλεκτροςυγκόλλθςθ).
Ξθ μεταλλικά υλικά: Μεραμικά, πολυμερι και ςφνκετα υλικά. Σαραγωγι, μορφοποίθςθ, ιδιότθτεσ και ναυτικζσ εφαρμογζσ
τουσ.
Ξθχανικζσ ιδιότθτεσ των Χλικϊν. Ξθχανικζσ καταπονιςεισ (εφελκυςμόσ, κλίψθ, ςτρζψθ, κροφςθ).
Αςτοχία των Χλικϊν. Αρχζσ κραυςτομθχανικισ, Ρλκιμθ και Ψακυρι αςτοχία, Μόπωςθ και Ερπυςμόσ.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΝΙΞΕΟΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Δ Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΘΑΝΑΥΥΙΡΧ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΡΥ

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ,
προκειμζνου αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ διατάξεισ τθσ Δ.Υ. MARPOL, (β) διακρίνουν τισ βαςικζσ φυςικοχθμικζσ
ιδιότθτεσ των πετρελαιοειδϊν και τισ μεταβολζσ που υφίςταται το πετρζλαιο όταν διαρρεφςει ςτο καλάςςιο περιβάλλον,
(γ) περιγράφουν τισ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ των πετρελαιοκθλίδων, επιλζγοντασ τισ βζλτιςτεσ εξ αυτϊν ανά περίπτωςθ
περιςτατικοφ ρφπανςθσ, (δ) κατανοοφν το Εκνικό Υχζδιο Ζκτακτθσ Ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ρφπανςθσ
από πετρζλαιο και άλλεσ επιβλαβείσ ουςίεσ, (ε) αναγνωρίηουν ποιεσ είναι οι ευκφνεσ των υπαιτίων πρόκλθςθσ ρφπανςθσ,
διακρίνοντασ τα είδθ των κυρϊςεων που επιβάλλονται ςε αυτοφσ, (ςτ) κατανοοφν τθ διαδικαςία κάλυψθσ δαπανϊν ςτισ
οποίεσ υποβάλλεται το Δθμόςιο για εργαςίεσ απορρφπανςθσ, (η) κατανοοφν τουσ ρόλουσ των αρμόδιων Διεκνϊν
Ρργανιςμϊν ςε περιπτϊςεισ περιςτατικϊν ρφπανςθσ, (θ) περιγράφουν τουσ τρόπουσ διαχείριςθσ διαφόρων αποβλιτων επί
του πλοίου, (κ) αναγνωρίηουν τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν αςτικι ευκφνθ πλοίων για κζματα ρφπανςθσ και να (ι)
εφαρμόηουν τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων επιδεικνφοντασ ορκι κρίςθ κατά τθν ζκδοςθ
αποφάςεων επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1.
2.
3.
4.

«Φεχνολογία καφςιμων και λιπαντικϊν», (Υ. Υτοφρνασ - Ε. Νόθσ - Φ. Ηαννίκοσ), Ακινα 2000.
Δ.Υ. MARPOL - Σαρατιματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VL.
«Αντιμετϊπιςθ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ» ΧΕΟ/ΔΙΣΘΑΣ, Σειραιάσ 2001.
Ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία και εγκφκλιοι του Χ.ΟΑ.Ο.Σ. {ΣΧ Ο. 314/76 (Α'106), Ο. 855/78 (Α'235), Ο.
1147/81 (Α'110), Ο.1638/86 (Α' 108), Ο. 2252/94 (Α'192), Ο. 2881/01 (Α' 16), Ο. 3100/03 (Α'20), Ο. 3393/05 (Α'242),
Ο.3482/06 (Α'163), Ο. 3497/06 (Α'219), Ο. 4037/12 (Α' 10), Ο. 4470/17(Α'65), ΣΔ 197/95 (Α'106), ΣΔ 55/98 (Α' 58), ΣΔ
11/02 (Α' 06), Ξ.Ε. ΣΘΑΣ 3Θ - 9Θ - 12Θ }.

Προαπαιτοφμενα:

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΑΟΦΙΞΕΦΩΣΙΥΘ ΣΕΤΙΥΦΑΦΙΜΩΟ ΤΧΣΑΟΥΘΥ ΦΘΥ ΘΑΝΑΥΥΑΥ
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Ιδιότθτεσ πετρελαιοειδϊν.
Υυμπεριφορά πετρελαίου ςτθ κάλαςςα.
Χλικά και μζςα απορρφπανςθσ.
Υτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ρφπανςθσ.
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.
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(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.
(γ) Διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων.
(δ) Χπολογιςμόσ προςτίμων.
(ε) Άςκθςθ ζνδικων μζςων.
(ςτ) Γαλάηιο Φαμείο.
3. ΔΙΕΘΟΕΥ ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ
(α) Δ.Υ. MARPOL.
(β) Διεκνζσ κακεςτϊσ για τθν αςτικι ευκφνθ πλοίων για ηθμιζσ από ρφπανςθ.
(γ) Νοιπζσ Διεκνείσ Υυμβάςεισ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ – ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ – ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Δ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 18

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να χρθςιμοποιοφν χειροπζδεσ κακϊσ και (β) να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν
αςτυνομικισ αυτοάμυνασ ϊςτε να αντιδροφν ςε επικζςεισ υπόπτων - κακοποιϊν.
ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να αναγνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτισ περιπτϊςεισ ομθρειϊν
κακϊσ και (β) να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τισ ςκθνζσ εγκλιματοσ και τθ διαφφλαξθ πειςτθρίων.

Διδακτικά Εγχειρίδια
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 VΙ

Παρατηρήςεισ
44

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.
Μρίνεται 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.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Α. ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ.
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 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.

Β. ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ.
1. Ρχυρϊςεισ - Ρμθρείεσ: - Αναγνϊριςθ προβλιματοσ - Υκοπόσ και αρχζσ διαπραγματεφςεων - Αποςτολι διαπραγματευτϊν
- επιλογι - Φεχνικζσ διαλόγου - Υφνδρομο τθσ Υτοκχόλμθσ - Διαχειριςτικζσ ενζργειεσ (Επίπεδα Διοίκθςθσ - Σερίμετροι) Ρμθρίεσ Νιμενικϊν 2. Υκθνι Εγκλιματοσ, διαφφλαξθ πειςτθρίων.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Δ
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 26

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).
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Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙ

Παρατηρήςεισ
Υε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Υ.Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Ξάκθμα: ΟΑΧΦΙΜΘ ΦΕΧΟΘ ΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39

ΟΑΧΦΙΜΘ ΦΕΧΟΘ ΙΙ

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί (α) να προβλζπουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κατά τον πλου του, (β) να εκτελοφν
χειριςμοφσ του πλοίου / ςκάφουσ κατά τθν πρόςδεςθ, άπαρςθ και κατά τον πλου του και (γ) να προετοιμάηουν το πλοίο /
ςκάφοσ για εργαςίεσ δεξαμενιςμοφ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
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 - LL.O., όπωσ μεταφράςτθκε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Προαπαιτοφμενα:
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Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΕΠΙΔΡΑΘ ΠΘΔΑΛΙΟΤ ΚΑΙ ΕΛΙΚΩΝ ΣΟΤ ΧΕΙΡΙΜΟΤ
- Σθδάλια - Ζλικεσ. Γενικά - Επίδραςθ των ελίκων ςτουσ χειριςμοφσ - Υυνδυαςμζνθ επίδραςθ ζλικασ και πθδαλίου Σλευρικά μζςα προϊςεωσ, πλευρικοί ωκθτιρεσ - Υπθλαίωςθ - Μφκλοσ ςτροφισ - Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθν
ικανότθτα χειριςμϊν - Απόςταςθ κρατιςεωσ - Επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ.
2. ΧΕΙΡΙΜΟΙ ΠΛΟΙΟΤ
- Γενικά - Σρόςδεςθ ςε ναφδετο - Άπαρςθ από ναφδετο - Σλεφριςθ - Σρυμνοδζτθςθ - Άπαρςθ πλευριςμζνου πλοίου Υτροφι πλοίου ςε περιοριςμζνο χϊρο - Χειριςμοί με ρυμουλκά - Χδροδυναμικζσ επιδράςεισ ςτουσ χειριςμοφσ των
πλοίων - Αγκυροβολία - Χειριςμοί ςε κακοκαιρία.
3. ΔΕΞΑΜΕΝΙΜΟ
- Ξζκοδοι δεξαμενιςμοφ - Ξόνιμθ δεξαμενι - Σλωτι δεξαμενι - Σροετοιμαςία δεξαμενιςμοφ - Ευςτάκεια κατά τον
δεξαμενιςμό και αποδεξαμενιςμό - Δεξαμενιςμόσ ζμφορτου πλοίου - Εργαςίεσ κατά τον δεξαμενιςμό.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ
- Υφγκρουςθ - Διαρροι και αντιμετϊπιςι τθσ - Εκοφςια προςάραξθ - Ακοφςια προςάραξθ - Ανζλκυςθ προςαραγμζνου
πλοίου - Βλάβθ ςτο πθδάλιο - Τυμοφλκθςθ - Άνκρωποσ ςτθ κάλαςςα - Διάςωςθ με ελικόπτερο - Αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
5. ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
- Ειςαγωγι - Υτελζχωςθ πλοίων / ςκαφϊν Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Εκτζλεςθ βαρδιϊν - Είδθ αποςτολϊν - Ετοιμότθτα πλθρϊματοσ
- Ενζργειεσ εκτάκτου ανάγκθσ - Ξζςα πρόςδεςθσ - Εξοπλιςμόσ ςκάφουσ - Αςφάλεια εργαςίασ - Βαςικζσ μθχανικζσ
βλάβεσ - Μαφςιμα - Απϊλεια ευςτάκειασ - Χειριςμοί ςκάφουσ - Αγκυροβολία ςκάφουσ - Ξετεωρολογία / Μαιρικζσ
ςυνκικεσ - Διάςωςθ ναυαγοφ - Τυμοφλκθςθ - Αςφάλεια πυρκαγιάσ - Ενζργειεσ κατά τθσ διαρροισ - Σλεφςθ με
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΓΕΥΙΑ ΜΑΙ ΝΘΨΘ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΓΕΥΙΑ ΜΑΙ ΝΘΨΘ ΑΣΡΦΑΥΕΩΟ
ΦΡΞΕΙΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ
ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ ΜΑΙ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΩΟ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 12

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Ρι ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν αρχϊν τθσ Θγεςίασ.
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. « Σλουσ προσ τθν Θγεςία», Μοςμά Χρθςτίδθ, Ακινα 2018.
2. «Θεωρία Σαιγνίων - Ξακθματικά μοντζλα ςφγκρουςθσ και ςυνεργαςίασ», Μ. Ξθλολιδάκθ, Εκδόςεισ ΥΡΦΙΑ 2009.
Προαπαιτοφμενα: Γραμμικι Άλγεβρα, Ανάλυςθ ςυναρτιςεων μιασ και πολλϊν μεταβλθτϊν, Επιχειρθςιακι Ζρευνα Γραμμικόσ Σρογραμματιςμόσ, Βελτιςτοποίθςθ - Ξθ Γραμμικόσ Σρογραμματιςμόσ.

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Θγεςία
1. Ρργάνωςθ και Διοίκθςθ: Ειςαγωγι και οριςμοί .
2. Υτρατιωτικι θγεςία ςφμφωνα με τον Θουκυδίδθ και τουσ αρχαίουσ φιλοςόφουσ.
3. Θγεςία και Υϊματα Αςφαλείασ.
4. Θεωρίεσ περί θγεςίασ και τρόποι ςυμπεριφοράσ του θγζτθ.
5. Υφγχρονεσ επιχειριςεισ.
6. Θγεςία ςτο Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
7. Υκοτεινι πλευρά τθσ θγεςίασ.
Νιψθ Αποφάςεων
1. Θεωρία Αποφάςεων.
Φο Βαςικό Σρόβλθμα Απόφαςθσ.
Δζνδρα Αποφάςεων – Αναλφςεισ Δζνδρων με το Μριτιριο τθσ Αναμενόμενθσ Αξίασ.
Ανάλυςθ του Βαςικοφ Σροβλιματοσ Απόφαςθσ – Αξία Σλθροφορίασ.
2. Εργαλεία τθσ Θεωρίασ Αποφάςεων.
Θ Χποκειμενικότθτα ςτα Σροβλιματα Αποφάςεων.
Υυναρτιςεισ Ωφελιμότθτασ/Χρθςιμότθτασ και ο Τόλοσ τουσ.
Μριτιρια Επιλογισ Αποφάςεων.
Υυναρτιςεισ Ωφελιμότθτασ Μάτω από Αβεβαιότθτα.
Θ Ξζκοδοσ Minimax.
3. Θεωρία παιγνίων.
Βαςικζσ ζννοιεσ.
Μυριαρχοφμενεσ Υτρατθγικζσ, Ιςορροπία και Ιςορροπία κατά Nash.
Υυνεργατικά Σαίγνια και εφαρμογζσ.
Σαίγνια Ξθδενικοφ Ακροίςματοσ.
Υυγκρουςιακά Σαίγνια και εφαρμογζσ.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΟΑΧΣΘΓΙΜΘ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΟΑΧΣΘΓΙΜΘ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΣΘΓΙΜΘΥ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑΥ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 4

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Οα αποκτιςουν οι ςπουδαςτζσ τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων ναυπθγικισ και ςχεδίαςθσ πλοίων.
Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ με τθν υδροςτατικι, τθν γεωμετρία του πλοίου, τθν ευςτάκεια, τθν αντίςταςθ
και τθν πλεφςθ ςτον κυματιςμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Principles of Naval Architecture», VoL. 1, 2, 3, Lewis, Sname.
2. «Introduction to Naval Architecture », Gilmer & Johnson.
3. Υθμειϊςεισ Οαυπθγικισ.
Προαπαιτοφμενα: Ειςαγωγι ςτθν Οαυτικι Ξθχανολογία, Ξθχανικι

Παρατηρήςεισ Ρι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 10% περίπου των ςυνολικϊν. Φα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΥΧΕΔΙΑΥΘ ΟΑΧΦΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΜΕΧΩΟ: Οαυπθγικι ςπείρα ςχεδίαςθσ. Ιεραρχικι ςχεδίαςθ. Φιλοςοφία ςχεδίαςθσ πλοίου.
Υχεδίαςθ πλοίων. Βιματα ςχεδίαςθσ. ΧΔΤΡΥΦΑΦΙΜΘ & ΓΕΩΞΕΦΤΙΑ ΣΝΡΙΡΧ: Θ παράςταςθ του πλοίου. Υχζδιο γραμμϊν.
Υτατικι Ιςορροπία του πλοίου. Αρχι Αρχιμιδθ. Ρνοματολογία των βαςικϊν μεγεκϊν τθσ γεωμετρίασ του πλοίου.
Εκτόπιςμα. Deadweight. Χωρθτικότθτα. Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του πλοίου περιεχόμενα ςτο υδροςτατικό
διάγραμμα. Ανάγνωςθ υδροςτατικοφ διαγράμματοσ. Ειδικοί τφποι πλοίων.
2. ΕΧΥΦΑΘΕΙΑ: Εγκάρςια ευςτάκεια. Ξετάκεντρο. Μζντρο βάρουσ. Σείραμα ευςτακείασ, Διαμικθσ ευςτάκεια, Τοπι
μεταβολισ διαγωγισ. Ξετακίνθςθ βαρϊν κατά τουσ τρεισ άξονεσ. Σροςκαφαίρεςθ βαρϊν ςε τυχοφςα κζςθ του πλοίου.
Επίδραςθ ελεφκερθσ επιφάνειασ υγροφ. Ευςτάκεια μεγάλων γωνιϊν κλίςεωσ. Αρνθτικό μετακεντρικό φψοσ και
επιπτϊςεισ. Απϊλεια αντϊςεωσ. Εφαρμογζσ.
3. ΑΟΦΙΥΦΑΥΘ: Φυςικι ομοιότθτα ςυςτθμάτων. Διαςτατικι ανάλυςθ. Υτοιχειϊδθσ εξζταςθ τθσ αντιςτάςεωσ ςωμάτων
κινουμζνων εντόσ ρευςτϊν ι ςτθν διαχωριςτικι μεταξφ δφο ρευςτϊν επιφάνεια. Αντίςταςθ ςϊματοσ που κινείται μζςα
ςε ομοιογενζσ ρευςτό. Αντίςταςθ ςϊματοσ που κινείται μεταξφ δφο ρευςτϊν. Υυνιςτϊςεσ τθσ αντιςτάςεωσ πλοίου.
Χπολογιςμόσ αντιςτάςεωσ τριβισ. Ξζκοδοσ ευρζςεωσ τθσ υπολοίπου αντιςτάςεωσ πλοίου. Δεξαμενζσ προτφπων.
Υτοιχειϊδθσ επεξιγθςθ.
4. ΣΤΡΩΥΘ: Ξζκοδοσ προϊςεωσ πλοίων. Φφποι ελίκων. Αλλθλεπίδραςθ πλοίου και ζλικασ. Υυντελεςτζσ αλλθλεπιδράςεωσ.
Υπθλαίωςθ. Φφςθ, κεωρία και αποτελζςματα τθσ ςπθλαίωςθσ.
5. ΣΝΕΧΥΘ ΥΕ ΜΧΞΑΦΙΥΞΡ: Μινιςεισ του πλοίου ςε κυματιςμό. Ματαπονιςεισ του πλοίου ςε κυματιςμό.
6. ΕΝΙΜΦΙΜΡΦΘΦΑ: Σαράμετροι που επθρεάηουν τθν ελικτικότθτα και τθν ικανότθτα τθριςεωσ πορείασ ενόσ πλοίου.
Δοκιμζσ ελικτικϊν ικανοτιτων πλοίου.
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7. ΕΣΙΒΙΩΥΙΞΡΦΘΦΑ: Ξεκοδολογία δόμθςθσ πλοίου. Είδθ επιβιωςιμότθτασ.
8. ΧΣΡΓΤΑΦΕΥ: Ακουςτικι υπογραφι. Ξαγνθτικι υπογραφι. Θερμικι υπογραφι.
9. ΜΡΥΦΡΥ: Μοςτολόγθςθ. Ανάλυςθ κόςτουσ κφκλου ηωισ.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΤΕΧΟΑ ΜΑΙ ΔΙΑΥΩΥΘ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΤΕΧΟΑ ΜΑΙ ΔΙΑΥΩΥΘ
ΦΡΞΕΙΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΝΙΞΕΟΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 6 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 78
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ του ςυςτιματοσ ζρευνασ και διάςωςθσ, (β) περιγράφουν τα ςτάδια και τισ
κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, (γ) εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ
ζρευνασ ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία, υπό το
ςυντονιςμό και τισ εντολζσ του ΕΜΥΕΔ, (δ) εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ και μεκόδουσ διάςωςθσ ςφμφωνα με τθν εκνικι,
ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία, υπό το ςυντονιςμό και τισ εντολζσ του ΕΜΥΕΔ και (ε) να ςυνεργάηονται με εναζρια, πλωτά
και χερςαία μζςα που ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, υπό το ςυντονιςμό και τισ εντολζσ του ΕΜΥΕΔ.
Διδακτικά Εγχειρίδια - Πηγζσ
1. «Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Οαυςιπλοΐασ» (ΕΑΟ) ΑΤΙΘ. 10/24.
2. «Εγχειρίδιο ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΜΩΟ ΔΙΜΦΧΩΟ ΜΑΙ ΔΙΕΠΑΓΩΓΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΜΩΟ ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ Α.Ν.Υ. - ΕΝΑΜΦ.».
3. Νόμος 211/1947 (A 35) «Σερί τθσ εν Υικάγο ΦΘ 7 Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείςασ Υυμβάςεωσ Διεκνοφσ Σολιτικισ
Αεροπορίασ».
4. Νόμος 1844/1989 (Αϋ100) «Κύρωση Υφμβαςθσ για τθν ναυτικι ζρευνα και διάςωςθσ».
5. Οόμοσ 1045/1980 (Α’ 95) «Σερί Μυρϊςεωσ τθσ υπογραφείςασ εισ Νονδίνον Διεκνοφσ Υυμβάςεωσ περί Αςφάλειασ τθσ
Ανκρϊπινθσ Ηωισ εν Θαλάςςθ 1974».
6. ΜΧΑ ΑΤΙΘ. 1432.52/93/26.7.93 (Βϋ 647) «Μανονιςμόσ Ρργάνωςθσ και Νειτουργίασ Ενιαίου Μζντρου Υυντονιςμοφ Ζρευνασ
και Διάςωςθσ».
7. Νόμος 2975/2001 (Α 294) «του Ξνθμονίου Υυνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Μυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
Μυβζρνθςθσ τθσ Ιταλικισ Δθμοκρατίασ για τθ ςυνεργαςία ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτο Ιόνιο Σζλαγοσ».
8. Οόμοσ 4004/2011 (Αϋ189) «Μφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Μυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
Μυβζρνθςθσ τθσ Ξάλτασ για ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και διάςωςθσ».
9. Οόμοσ 4431/2016 (Αϋ207) «Μφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Μυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
Μυβζρνθςθσ τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ για τθ ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ ζρευνασ και διάςωςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
10. Μανονιςμοφσ (ΕΕ) 656/2014 «Σερί Μανόνων Επιτθριςεωσ των εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων ςτο πλαίςιο τθσ
επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ που ςυντονίηεται από τον Ευρωπαϊκό Ρργανιςμό για τθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ
ςυνεργαςίασ ςτα εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ».
11. «International Convention on Maritime Search and Rescue», 1979 (SAR CONVENTION).
12. « International Convention for the Safety of life at sea», 1974 (SOLAS).
13. « International Convention on I International Civil Aviation», 1944.
14. «IAMSAR Manual» Vol. 1 - 2 – 3.
15. «GMDSS ManuaL» (ISBN: 978-92-801-1575-8).
16. «NP285 Admiralty List of radio signals (ALRS) Volume 5 (GMDSS)».
17. «Resolution 155 (78) Adoption of amendments to the international convention on maritime search and rescue» (20
ΞΑΛΡΧ 2004).
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18. «Resolution 167 (78) Guidelines on the treatment of persons rescued at sea» (20 ΞΑΛΡΧ 2004).
19. «Large scale rescue operations at sea - Guidance on insuring the safety and security of seafarers and rescued persons».
20. «Rescue at sea - A guide to principles and practices as applied to refugees and migrants».
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
1. ΦΡ ΥΧΥΦΘΞΑ ΕΤΕΧΟΑΥ ΜΑΙ ΔΙΑΥΩΥΘΥ (Search and Rescue, SAR) - Ρργάνωςθ - Υυντονιςμόσ - Σόροι - Ιατρικι βοικεια ςτα
πλοία/ςκάφθ (MEDICO) - Υχζδια επιχειριςεων - Υτάδια επιχειριςεων SAR - Ζγγραφα επιχείρθςθσ - Εκπαίδευςθ και
αςκιςεισ.
2. ΝΘΨΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΑΥ ΜΑΙ ΑΤΧΙΜΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΕΥ - Γενικά - Υτάδια SAR - Ρριςμόσ του RCC ι του RSC υπεφκυνου για τθν
ανάλθψθ διαχείριςθσ περιςτατικοφ SAR - Διαδικαςίεσ αίτθςθσ ςυνδρομισ από ξζνο RCC - Γενικζσ εκτιμιςεισ του ςυντονιςτι
SAR.
3. ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΑΟΑΗΘΦΘΥΘΥ - Γενικά - Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ - Εκτίμθςθ τθσ τοποκεςίασ του
περιςτατικοφ κινδφνου - Μίνθςθ επιηϊντων μετά το περιςτατικό κινδφνου - Αναφορά παραγόντων που επθρεάηουν τθν
ζρευνα - Βοθκιματα προγραμματιςμοφ αναηιτθςθσ βαςιςμζνα ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ .
4. ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ ΕΤΕΧΟΑΥ - Γενικά - Επιλογι επιχειρθςιακϊν πόρων - Αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν ζρευνασ Επιλογι μεκόδων αναηιτθςθσ - Ξζκοδοι οπτικισ ζρευνασ - Ξζκοδοι θλεκτρονικισ ζρευνασ - Ξζκοδοι νυχτερινισ ζρευνασ Ξζκοδοι ζρευνασ από τθν ςτεριά - Μίνθςθ αντικειμζνου ζρευνασ - Ρριςμόσ και περιγραφι των υποπεριοχϊν ζρευνασ ςχεδιαςμόσ του επί ςκθνισ ςυντονιςμοφ - Υχζδια επιχείρθςθσ ζρευνασ - Εκτζλεςθ τθσ ζρευνασ - Ενθμερϊςεισ - Διαδικαςίεσ
ζρευνασ από εναζρια μζςα, μονάδεσ επιφανείασ ςτθ κάλαςςα και επιχειρθςιακοφσ πόρουσ ςτθν ξθρά - Απενθμερϊςεισ
προςωπικοφ ζρευνασ - Υυνζχιςθ τθσ ζρευνασ.
5. ΥΧΕΔΙΑΥΞΡΥ ΜΑΙ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΙΥ ΔΙΑΥΩΥΘΥ - Γενικά - Εντοπιςμόσ και επακόλουκεσ διαδικαςίεσ - Σαράδοςθ προςωπικοφ
και εξοπλιςμοφ διάςωςθσ - Σρομικειεσ και εξοπλιςμόσ επιβίωςθσ - Τίψθ προμθκειϊν - Ιατρικό προςωπικό - Διάςωςθ από
αεροπορικι μονάδα, από ναυτικι μονάδα ι από μονάδα τθσ ςτεριάσ - Ειδικζσ απαιτιςεισ ςε τοποκεςίεσ που ζχουν
ςυντριβεί αεροςκάφθ - Υυνδρομι ςε περιςτατικά προςκαλάςςωςθσ - Διάςωςθ ατόμων από ςκάφθ που ζχουν εςωτερικι
ηθμιά, ζχουν ανατραπεί ι προςκαλαςςωκεί - Χποκαλάςςια ζρευνα και διάςωςθ - Επιχειριςεισ μαηικϊν διαςϊςεων Φροντίδα επιηϊντων - Ενθμζρωςθ επιηϊντων - Χειριςμόσ αποκανόντων - Σίεςθ από κρίςιμα ςυμβάντα - Σεράτωςθ τθσ
διάςωςθσ.
6. ΕΜΦΙΞΘΥΘ ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ SAR - Γενικά - Μλείςιμο μιασ υπόκεςθσ SAR - Αναςτολι και επανζναρξθ επιχείρθςθσ ζρευνασ Φελικζσ αναφορζσ - Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ - Case Studies - Αρχειοκζτθςθ υποκζςεων - Απενθμζρωςθ.
7. Ανάκτθςθ και φροντίδα των διαςωκζντων επί ςκθνισ.
8. Επί ςκθνισ διαχείριςθ. (Μακικοντα διοικθτι επί ςκθνισ).
9. Αςκιςεισ διαχείριςθσ εικονικϊν περιςτατικϊν ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα κεωρία και τα μνθμόνια ενεργειϊν.
10. Ξνθμόνια ενεργειϊν και κατθγοριοποίθςθ περιςτατικϊν Ε - Δ, check lists.
11. CASE STUDY (Ξελζτθ περιςτατικϊν Ε - Δ αξιολόγθςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων).

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΦΡΧ ΟΑΧΦΙΜΡΧ - ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΡΧ
ΤΑΟΦΑΤ & ΘΝΕΜΦΤΡ-ΡΣΦΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΦΡΧ ΟΑΧΦΙΜΡΧ - ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΡΧ ΤΑΟΦΑΤ & ΘΝΕΜΦΤΡ-ΡΣΦΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ
ΦΡΞΕΙΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ
ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
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Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52

Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 26

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Α) H ενδελεχισ αναλυτικι περιγραφι λειτουργίασ και απόδοςθσ ςυςτθμάτων ςτρατιωτικοφ ραντάρ εντοπιςμοφ,
ιχνθλάτθςθσ και εγκλωβιςμοφ ςτόχων ιδιαιτζρωσ ςτον αεροναυτικό επιχειρθςιακό χϊρο.
Β) Επιςκόπθςθ Εφαρμογϊν Υτρατιωτικοφ Ταντάρ.
Γ) Ενδελεχισ επιςκόπθςθ αρχϊν και εφαρμογϊν Θλεκτροπτικϊν Υυςτθμάτων ςαν βαςικϊν Αιςκθτιρων ςτον Αεροναυτικό
Σόλεμο. Εξετάηονται θ αρχιτεκτονικι, θ παραμετρικι ανάλυςθ, κακϊσ και θ δυναμικι εφαρμογισ ενόσ θλεκτροπτικοφ
ςυςτιματοσ ςτον εντοπιςμό αεροναυτικϊν ςτόχων, κακϊσ και αντίμετρα κατά του αντιπάλου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. Υθμειϊςεισ Οαυτικϊν Φθλεπικοινωνιϊν, Ταντάρ, Ι. Μοφκου ΘΟΣ.
2. «Υυςτιματα Ρπλιςμοφ» Φόμοσ 1, Δ. Σουλιεηου.
3. «Principles of Modern Radar»,M. Richards, J. Scheer, W. Holm,– Vol 1, «Basic Principles», VOL.2, «Advanced Techniques»,
VOL 3, «Radar Applications», Scitech 2010- 2014
4. «Ειςαγωγι ςτα Θλεκτρο-οπτικά Υυςτιματα», Χποπλοιάρχου Χ. Ξπολάκθ, Υ.Ο.Δ. 2018.
Προαπαιτοφμενα: Βαςικόσ Διαφορικόσ, Ρλοκλθρωτικόσ και Διανυςματικόσ Νογιςμόσ. Θεωρία Σικανοτιτων και Υτατιςτικι.

Παρατηρήςεισ

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ

Α. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΡΑΝΣΑΡ
1. Βαςικζσ Ζννοιεσ και Ρριςμοί, Χριςεισ και Ματθγορίεσ Ταντάρ, Θλεκτρομαγνθτικό Φάςμα και Ηϊνεσ Υυχνοτιτων. 3 ϊρεσ
εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
2. Δομικά Ξζρθ Ταντάρ – Σομπόσ – Μεραία – Δζκτθσ – Επεξεργαςτισ Υιματοσ – Ρκόνθ – 3 ϊρεσ εκ των οποίων
εργαςτθριακζσ: 1.
3. Εξίςωςθ του ραντάρ, παράμετροι και διαφορετικζσ μορφζσ τθσ, βελθνεκζσ ραντάρ. 3 ϊρεσ εκ των οποίων
εργαςτθριακζσ:1.
4. Ταδιοδιατομι ραντάρ (RCS), ςκζδαςθ ακτινοβολίασ, ςκάφθ stealth. 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
5. Διάδοςθ ςιματοσ ςτθν ατμόςφαιρα και φαινόμενα εξαςκζνθςθσ, διάκλαςθσ, περίκλαςθσ, ςυμβολισ και
κυματοδιγθςθσ, Θλεκτρομαγνθτικόσ Ρρίηων, Σολυοδικό Φαινόμενο (Multipath) Νογιςμικό AREPS (Advanced Refraction
Effects Prediction Software). Ταδιοκάλυψθ και Αεράμυνα. 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
6. Clutter και Οαυτικά Ταντάρ, Υυνάρτθςθ Αςάφειασ (Ambiguity function). 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
7. Σαλμικό Doppler Ταντάρ, Φαςματικι Σαράςταςθ Υιματοσ, Ενδείκτθσ Μινουμζνου Υτόχου (ΞΦΙ), Φυφλζσ Φαχφτθτεσ,
Χαμθλι, Ξεςαία και Χψθλι Υυχνότθτα Επανάλθψθσ Σαλμϊν (PRF), Ξεταβλθτι PRF, Aςάφεια μζτρθςθσ απόςταςθσ
ζναντι μζτρθςθσ ταχφτθτοσ ςτόχου (Range vs. Doppler Ambiguity). 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
8. Σικανότθτεσ Φϊραςθσ και Ψευδοςυναγερμοφ, Υφμφωνθ και Αςφμφωνθ Ρλοκλιρωςθ Σαλμϊν, Τοι Υιματοσ ςτο
Ψθφιακό ραντάρ, κατϊφλιο (Threshold) ςιματοσ, ραντάρ ςτακεροφ ρυκμοφ. 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
9. Υυμπίεςθ Σαλμϊν (PC, chirp) και Ευκρίνεια Διαχωριςμοφ Απόςταςθσ Σολλαπλϊν Υτόχων, Ταντάρ Υυνεχοφσ Μφματοσ
(FMCW), Ταντάρ Xαμθλισ Ανιχνευςιμότθτοσ (LPI). 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
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10.Ταντάρ Ιχνθλάτιςθσ Υιματοσ (Tracking Radar), Γωνιακι Ιχνθλάτιςθ με κωνικι ςάρωςθ ι μετατόπιςθ λοβϊν, μονοπαλμικό
ραντάρ, ραντάρ βλθμάτων επιφανείασ - αζροσ και επιφανείασ - επιφανείασ. 3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ:1.
11. Διαμορφϊςεισ Ταντάρ (Track While Scan, Single Target Track κλπ) – Φίλτρα Εκτίμθςθσ Φροχιϊν Υτόχων – Φίλτρο Μάλμαν,
3 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
12.Ταντάρ τριςδιάςτατθσ ζρευνασ ςτόχων (3D Radar), Ταντάρ Φαςικισ Διάταξθσ και Θλεκτρονικισ Υάρωςθσ Δζςμθσ, Aegis,
2 ϊρεσ εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
13.Ταντάρ Υυνκετικοφ Ανοίγματοσ Απεικόνιςθσ Επιφανείασ (SAR) και αντίςτροφο (ISAR), 2 ϊρεσ εκ των οποίων
εργαςτθριακζσ: 1.
14.Σολυςτατικά και Σακθτικά Ταντάρ για ανίχνευςθ ςτόχων stealth. (Υυςτιματα VERA και Silent Sentry), 2 ϊρεσ εκ των
οποίων εργαςτθριακζσ: 1.
Β. ΘΛΕΚΣΡΟ-ΟΠΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ
1. Βαςικζσ αρχζσ ηλεκτρομαγνητικήσ θεωρίασ
1.1 Γενικά.
1.2 Φο θλεκτρομαγνθτικό κφμα.
2. τοιχεία ραδιομετρίασ και ανάλυςη θερμικϊν πηγϊν
2.1 Γενικά.
2.2 Ξεγζκθ ραδιομετρίασ, Θερμικζσ πθγζσ.
3. Ειςαγωγή ςτην οπτική φυςική
3.1 Γενικά.
3.2 Ρριςμοί βαςικϊν μεγεκϊν.
3.3 Βαςικζσ ιδιότθτεσ φακϊν και κατόπτρων, Φο οπτικό πεδίο ενόσ ςυςτιματοσ και οι παράμετροι του.
4. Οπτικοί ανιχνευτζσ
4.1 Γενικά.
4.2 Φωτοανιχνευτζσ (Photodetectors).
4.2.1 Φο φωτοθλεκτρικό φαινόμενο – Φωτοδίοδοι κενοφ.
4.2.2 Φο εςωτερικό φωτοθλεκτρικό φαινόμενο – Φωτοαγϊγιμοι ανιχνευτζσ.
4.3 Θερμικοί ανιχνευτζσ.
4.3.1 Ρ κερμοθλεκτρικόσ μθχανιςμόσ κερμικισ ανίχνευςθσ.
Ρ πυροθλεκτρικόσ μθχανιςμόσ κερμικισ ανίχνευςθσ.
5. Διατριβή ςτην ανιχνευτική βελτιςτοποίηςη ενόσ βολομετρικοφ ςτοιχείου
5.1 Γενικά.
5.2 Διάταξθ ανιχνευτικοφ ςτοιχείου – Αρχικι ςκζψθ.
5.3 Αναλυτικι προςζγγιςθ.
5.4 Ξοντελοποίθςθ μζςω πεπεραςμζνων ςτοιχείων.
5.5 Σειραματικι προςζγγιςθ μζςω Fourier Transfer Interferometer (FTIR).
5.6 Αποτελζςματα κεωρθτικισ ανάλυςθσ και πειραματικϊν μετριςεων.
5.6.1 Διαδικαςία επικφρωςθσ μζςω πειραματικϊν μετριςεων.
5.6.2 Διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ.
5.6.3 Εξάρτθςθ από τθν ςυχνότθτα και προςαρμογι ωσ προσ αυτι.
5.7 Επιςκόπθςθ υλικϊν.
5.7.1 Βελτιςτοποίθςθ δια τθσ χριςεωσ διαφορετικϊν τφπων γυάλινου υλικοφ.
5.7.2 Βελτιςτοποίθςθ δια τθσ χριςεωσ Poly – Si.
5.8 Γενίκευςθ τθσ χριςθσ του ςτοιχείου απορρόφθςθσ ςτο υπζρυκρο φάςμα.
6. Ζνα ολοκληρωμζνο ηλεκτροπτικό ςφςτημα και αναφορά ςε ςτρατιωτικζσ εφαρμογζσ
6.1 Γενικά.
6.2 Διατάξεισ εικονολθψίασ.
6.3 Διατάξεισ λζιηερ.
6.3.1 Επιςκόπθςθ τθσ αρχισ λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ λζιηερ.
6.3.2 Θ οπτικι ςυνεκτικότθτα.
6.4 Χπζρυκρθ ζρευνα και παρακολοφκθςθ (IR Search & Track).
6.5 Θλεκτροπτικά αντίμετρα.
6.5.1 Σακθτικά θλεκτροπτικά αντίμετρα.
6.5.2 Ενεργθτικά θλεκτροπτικά αντίμετρα.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ – ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VΙΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ – ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ VΙΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 24

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να χρθςιμοποιοφν τθν αςτυνομικι ράβδο και μθ ςυμβατικά όπλα για να
ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.
ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν ορκζσ τακτικζσ ςε επιχειριςεισ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ., ϊςτε να μθν τίκεται
ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα αυτϊν των ιδίων ι τρίτων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
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 VΙΙ

Παρατηρήςεισ
Σροκειμζνου 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.
Μρίνεται 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.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Α. ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ.
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 - ΧΤΘΥΘ ΞΘ ΥΧΞΒΑΦΙΜΩΟ ΡΣΝΩΟ.
54

Β. ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ.
Σρακτικι εφαρμογι μζςω προςομοιοφμενων ςεναρίων.

Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Δ
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26

ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 26

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.)
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).

Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ VΙΙ

Παρατηρήςεισ
Υε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ϊρεσ
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται αρμοδίωσ ςτθ Υ.Δ.Υ.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΚΤΒΕΡΝΘΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΤΒΕΡΝΘΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ

Ζτοσ Δ Χειμερινό και Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ που διατίκενται ανά εβδομάδα ςτο Χειμερινό Εξάμθνο : 9 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
Ϊρεσ που διατίκενται ανά εβδομάδα ςτο Εαρινό Εξάμθνο : 7 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :

117
91

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.).
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Εαρινοφ Εξαμήνου: (κατόπιν ζγκριςθσ Ε.Υ.).
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