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Κατεφθυνςη : ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.
ΑΚΤΟΡΛΟΪΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39

ΑΚΤΟΡΛΟΪΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα:

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 18

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) χρθςιμοποιοφν (ςτον προφορικό και γραπτό λόγο) τουσ όρουσ που αφοροφν ςτθ γιινθ ςφαίρα και
χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτιλία, (β) εξθγοφν τθν χρθςιμότθτα των οπτικϊν και θχθτικϊν βοθκθμάτων που χρθςιμοποιοφνται
ςτθ ναυτιλία, (γ) χρθςιμοποιοφν τα ναυτικά όργανα και τισ ναυτιλιακζσ εκδόςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο πλοίο, (δ)
εξθγοφν τθν επιρεια του καλαςςίου ρεφματοσ ςτθ ναυςιπλοΐα και (ε) να εκτελοφν ναυτικοφσ υπολογιςμοφσ ακτοπλοΐασ
εφαρμόηοντασ, κατά περίπτωςθ, διάφορεσ μεκόδουσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Ναυτιλία» Τόμοσ Α, Χρ. Ντοφνθ - Αν. Δθμαράκθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006
2. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ: Να αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ / ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΣΜΟΙ - Ναυςιπλοΐα - Οριςμοί ςτθ γθ (Γεωγραφικοί πόλοι, ιςθμερινόσ, μεςθμβρινοί,
Ρλάτοσ, παράλλθλοι πλάτουσ, Ρρϊτοσ μεςθμβρινόσ, μικοσ, Διαφορά πλάτουσ και διαφορά μικουσ, Γιινο ελλειψοειδζσ,
Οριςμοί τθσ επιπλάτυνςθσ και τιμι τθσ) - Θαλάςςιο μίλι (sea mile), Διεκνζσ ναυτικό μίλι, ςτάδιο και κόμβοσ.
2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ - Απόκλιςθ - Ραρεκτροπι - Ραραλλαγι - Υπολογιςμόσ Απόκλιςθσ, Ραρεκτροπισ, Ραραλλαγισ - Ρορεία Διόπτευςθ (Απόλυτεσ και ςχετικζσ διοπτεφςεισ) - Μετατροπζσ πορειϊν - διοπτεφςεων.
3. ΟΡΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΧΘΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Φάροι (είδθ, χαρακτθριςτικά, τομείσ) - Φωτοβολία - Απόςταςθ
εμφανίςεωσ φάρου - Συςτιματα καλάςςιασ ςθμάνςεωσ.
4. ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - Αναμζτρθςθ - Υποτφπωςθ - Υπολογιςμόσ γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων με διάφορεσ μεκόδουσ.
5. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΥΜΑΤΑ - Επιρεια ρεφματοσ και άλλων παραγόντων.
6. ΑΚΤΟΡΛΟΪΑ - Ακτοπλοΐα - Αναγνϊριςθ - Γραμμζσ κζςεωσ - Αντιςτοιχία - Ευκυγράμμιςθ - Απόςταςθ - Ιςοβακισ καμπφλθ Οριηόντια γωνία - Στίγματα - Στίγμα ςυγχρόνων διοπτεφςεων - Στίγμα ςυγχρόνων ευκυγραμμίςεων - Στίγμα ςυγχρόνων
αποςτάςεων - Στίγμα ςυγχρόνων οριηοντίων γωνιϊν - Στίγματα ςυγχρόνων διαφόρων ΓΘ - Στίγματα μεταφοράσ Ραράλλαξθ - Αςφάλεια πλου - Ρλοθγία - Αγκυροβολία - Ζλεγχοσ πυξίδων - Ρλουσ με ρεφμα - Ρλουσ με ομίχλθ - Μελζτθ
ακτοπλοϊκοφ ταξιδιοφ.
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Κατεφθυνςη : ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΜΕΤΕΩΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 52

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΜΕΤΕΩΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 4
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ναυτικι μετεωρολογία, (β) υπολογίηουν τον άνεμο και
τα κφματα με χριςθ τθσ Κλίμακασ Beaufort, (γ) αναγνωρίηουν τα είδθ των νεφϊν και να διακρίνουν το ποςοςτό νζφωςθσ ςε
μια περιοχι, (δ) υπολογίηουν τθν ορατότθτα ςε μια περιοχι και (ε) να χρθςιμοποιοφν τα δελτία μετεωρολογικϊν
προγνϊςεων προκειμζνου εξαςφαλίηουν τθν αςφάλεια του ςκάφουσ, εν πλω και εν όρμω.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Μετεωρολογία», Λ. Ν. Καραπιπζρθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 1997.
2. «Ναυτικι Μετεωρολογία», Α. Γ. Ψυχα - Μ. Ρ. Μθνογιάννθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
3. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Θ ΑΤΜΟΣΦΑΙΑ, Θ ΣΥΝΘΕΣΘ ΤΘΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΘΣ ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ - Σφνκεςθ τθσ γιινθσ ατμόςφαιρασ, ςυςτατικά ξθροφ
αζρα, υδρατμοί και αιωροφμενα ςωματίδια - Κατακόρυφθ τομι των πρϊτων 100 km τθσ ατμόςφαιρασ τθσ Γθσ και
κατακόρυφεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ - Τροπόςφαιρα, τροπόπαυςθ, ςτρατόςφαιρα, ςτρατόπαυςθ, μεςόςφαιρα,
μεςόποπαυςθ, κερμόςφαιρα και εξϊςφαιρα - Κφρια χαρακτθριςτικά τθσ τροπόςφαιρασ - Σθμαςία του Θλίου ωσ κφρια πθγι
ενζργειασ για τισ ατμοςφαιρικζσ διαδικαςίεσ - Φφςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Θλιακό φάςμα, διάχυςθ, ανάκλαςθ,
απορρόφθςθ - Επίδραςθ τθσ μεταβολισ του πλάτουσ ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ - Επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ κλίςεωσ του
Θλίου ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ - Επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ διάρκειασ τθσ θμζρασ ςτθν ζκκεςθ ςτο θλιακό φωσ Αναςτροφι κερμοκραςίασ, φψουσ και επιφανείασ - Θερμοβακμίδα - Ιδιότθτεσ των υδρατμϊν ςτθν ατμόςφαιρα - Εξάτμιςθ,
ςυμπφκνωςθ, λανκάνουςα κερμότθτα εξατμίςεωσ - Κορεςμζνοσ αζρασ - Διαδικαςία αναμείξεωσ, ψφξεωσ και εξατμίςεωσ των
υδρατμϊν, με τισ οποίεσ ζνα δείγμα αζρα μπορεί να ζλκει ςε κορεςμό - Σθμείο δρόςου, απόλυτθ υγραςία, ςχετικι υγραςία,
τάςθ των υδρατμϊν - Πργανα προςδιοριςμοφ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα (ακροβάκμια κερμόμετρα, αυτογραφικά
κερμόμετρα, περίςτρεπτο και αναρροφθτικό κερμόμετρο) - Πργανα προςδιοριςμοφ τθσ κερμοκραςίασ τθσ κάλαςςασ
(υδροκερμόμετρα, αναςτρζψιμα κερμόμετρα και κερμόμετρα βάκουσ) - Πργανα προςδιοριςμοφ τθσ απόλυτθσ και ςχετικισ
υγραςίασ του αζρα (ψυχρόμετρα, υγρόμετρα, υγρογράφοι) - Μετεωρολογικόσ κλωβόσ.
2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΡΙΕΣΘ - Σχζςθ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ ς’ ζνα ςθμείο με το βάροσ τθσ ςτιλθσ αζρα που εκτείνεται από
το ςθμείο αυτό μζχρι τα εξωτερικά κράςπεδα - Μονάδεσ μετριςεωσ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ. Μετατροπζσ μονάδων Μεταβολζσ τθσ τιμισ τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ με ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ - Μζςθ
ατμοςφαιρικι πίεςθ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ - Ιςοβαρείσ, ιςαλοβαρείσ, βαροβακμίδα, βαρομετρικι τάςθ - Ροιοτικι
ερμθνεία τθσ θμεριςιασ μεταβολισ τθσ πιζςεωσ - Γράφθμα τθσ θμεριςιασ μεταβολισ τθσ πιζςεωσ - Πργανα προςδιοριςμοφ
τθσ ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ (υδραργυρικά και μεταλλικά βαρόμετρα, βαρογράφοσ).
3. ΑΝΕΜΟΣ/ΚΥΜΑΤΑ - Άνεμοσ - Κλίμακα Beaufort - Δφναμθ τθσ βαροβακμίδασ - Δφναμθ Coriolis (γεωςτροφικι) - Κυκλοφορία
του ανζμου επιφάνειασ γφρω από υψθλά και χαμθλά κζντρα πιζςεωσ - Ρροςδιοριςμόσ κατευκφνςεωσ και εντάςεωσ του
ανζμου επιφάνειασ ςε διάφορα ςθμεία ενόσ χάρτθ, ςτον οποίο απεικονίηεται θ κατανομι τθσ βαρομετρικισ πιζςεωσ - Είδθ
ανζμων - Νόμοσ του Buys-Ballot - Εφαρμογι τθσ ζννοιασ τθσ οριηόντιασ διαφοράσ κερμοκραςίασ ςτθν ποιοτικι εξιγθςθ
ςχθματιςμοφ απόγειασ και καλάςςιασ αφρασ - Δθμιουργία αναβατικοφ και καταβατικοφ ανζμου - Ρεριοχζσ όπου
παρατθροφνται καταβατικοί άνεμοι - Τοπικοί άνεμοι τθσ Μεςογείου - Τοπικι τροποποίθςθ του καιροφ κοντά ςε ακτζσ Πργανα προςδιοριςμοφ τθσ διευκφνςεωσ και ταχφτθτασ του ανζμου (ανεμοδείκτεσ, ανεμόμετρα, ανεμογράφοι) - Αίτια
δθμιουργίασ κυμάτων - Χαρακτθριςτικά του κφματοσ. Ραράγοντεσ απ’ τουσ οποίουσ εξαρτϊνται - Κίνθςθ των μορίων ς’ ζνα
κφμα - Επίδραςθ που ζχουν ςτα κφματα, το ρεφμα, θ φπαρξθ πάγου ςτθ κάλαςςα και το βάκοσ τθσ κάλαςςασ. Ενζργεια των
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κυμάτων - Τςουνάμι (tsunamis) - Στάςιμα κφματα και κφματα seiches - Κφματα που κραφονται και κυματωγι - Μζτρθςθ
κυμάτων από το πλοίο.
4. ΝΕΦΘ ΚΑΙ ΥΕΤΟΣ - Σχθματιςμόσ νεφϊν όταν αζρασ που περιζχει υδρατμοφσ ανυψϊνεται, ψφχεται αδιαβατικά και γίνεται
κορεςμζνοσ - Ανάγκθ υπάρξεωσ και οριςμόσ πυρινων ςυμπυκνϊςεωσ - Νζφθ από παγοκρυςτάλλουσ, ςταγονίδια νεροφ ι
ςυνδυαςμό αυτϊν - Ονομαςία και περιγραφι των δζκα βαςικϊν τφπων νεφϊν - Ρικανό φψοσ βάςεωσ των δζκα βαςικϊν
τφπων νεφϊν - Υετόσ - Βροχι, ψεκάδεσ, χαλάηι, χιόνι, χιονόνερο.
5. ΟΑΤΟΤΘΤΑ - Μείωςθ τθσ ορατότθτασ από τθν παρουςία ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα κοντά ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ Ομίχλθ, υγρι και ξθρι αχλφσ - Εφαρμογι των εννοιϊν των διαδικαςιϊν που καταλιγουν ςε υπερκορεςμό τθσ ατμόςφαιρασ
και ςτθ διαίρεςθ των ομιχλϊν - Ροιοτικι ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ομίχλθσ ακτινοβολίασ. Ρεριοχζσ και εποχζσ κατά τισ
οποίεσ ςχθματίηεται και λόγοι που οδθγοφν ςτθ διάλυςι τθσ - Ροιοτικι ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ομίχλθσ οριηόντιασ
μεταφοράσ. Ρεριοχζσ και εποχζσ κατά τισ οποίεσ ςχθματίηεται και λόγοι που οδθγοφν ςτθ διάλυςι τθσ - Ροιοτικι ερμθνεία
των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό καλάςςιου καπνοφ ι ομίχλθ εξατμίςεωσ και τυπικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ
μπορεί να απαντθκεί - Ροιοτικι ερμθνεία των ςυνκθκϊν που οδθγοφν ςτο ςχθματιςμό ομίχλθσ αναμείξεωσ.
6. ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΘΣ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΡΙΕΣΕΩΣ - Ηϊνεσ κυκλοφορίασ που κα υπιρχαν ςτθ Γθ αν θ επιφάνειά
τθσ ιταν ομογενισ και αν ο άξονασ τθσ περιςτροφισ δεν είχε κλίςθ ωσ προσ το επίπεδο τθσ εκλειπτικισ - Μοντζλο μονοφ
κυττάρου κυκλοφορίασ - Μοντζλο τριπλοφ κυττάρου κυκλοφορίασ - Μζςθ κατανομι ατμοςφαιρικισ πιζςεωσ ςτθν επιφάνεια
τθσ Γθσ τουσ μινεσ Ιανουάριο και Ιοφλιο - Χαρακτθριςτικά και κζςθ τθσ ηϊνθσ ιςθμερινϊν νθνεμιϊν τθσ υποτροπικισ ηϊνθσ
ςυγκλίςεωσ, των αλθγϊν ανζμων, των υποτροπικϊν ωκεανίων υψθλϊν, των επικρατοφντων δυτικϊν ανζμων και των
ανατολικϊν ανζμων των πολικϊν περιοχϊν - Μουςωνικά ςυςτιματα - Ρεριοχζσ, ςτισ οποίεσ απαντϊνται αλθκι μουςωνικά
ςυςτιματα - Ροιοτικι ερμθνεία των αιτιϊν των μουςωνικϊν ςυςτθμάτων
7. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙΟΥ, ΔΟΜΘ ΤΩΝ ΥΦΕΣΕΩΝ - Αζριεσ μάηεσ και ςχθματιςμόσ αυτϊν - Ρεριοχι προελεφςεωσ αζριασ μάηασ
και χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται να ζχει μια περιοχι προελεφςεωσ - Χαρακτθριςτικζσ περιοχζσ προελεφςεωσ αρκτικοφ,
πολικοφ, τροπικοφ και ιςθμερινοφ τφπου αερίων μαηϊν - Θερμά και ψυχρά μζτωπα - Απεικόνιςθ κερμοφ και ψυχροφ
μετϊπου ςε χάρτθ καιροφ - Ρεριγραφι με τθ βοικεια διαγράμματοσ του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ ενόσ
εξιδανικευμζνου κερμοφ μετϊπου - Ρεριγραφι με τθ βοικεια διαγράμματοσ του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ
ενόσ εξιδανικευμζνου ψυχροφ μετϊπου - Φφεςθ (οριςμόσ) - Απεικόνιςθ υφζςεωσ ςε ςυνοπτικό χάρτθ επιφανείασ ι ςε χάρτθ
προγνϊςεωσ - Τα ςτάδια του κφκλου ηωισ μίασ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου - Ρεριγραφι οικογζνειασ υφζςεων - Λεπτομερι
διαγράμματα υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου για το Β και το Ν θμιςφαίριο - Λεπτομερι διαγράμματα τομϊν υφζςεωσ πολικοφ
μετϊπου (μία ςτθν πλευρά που βρίςκεται προσ τον πόλο από το κζντρο και μία ςτθν πλευρά που βρίςκεται προσ τον
Ιςθμερινό) - Ρεριγραφι τθσ ςυνικουσ κινιςεωσ μιασ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου - Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν
ερμθνεία των μεταβολϊν του καιροφ που παρατθροφνται κατά τθ διζλευςθ μιασ μετωπικισ υφζςεωσ που το κζντρο τθσ
βρίςκεται προσ τθν πλευρά του πόλου από τον παρατθρθτι (ςτο Β και ςτο Ν θμιςφαίριο) - Εφαρμογι γνωςτϊν εννοιϊν ςτθν
ερμθνεία των μεταβολϊν του καιροφ που παρατθροφνται κατά τθ διζλευςθ μίασ μετωπικισ υφζςεωσ με το κζντρο τθσ προσ
τθν πλευρά του Ιςθμερινοφ από τον παρατθρθτι (ςτο Β και ςτο Ν θμιςφαίριο) - Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ
ςφςφιξθ μιασ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου - Απεικόνιςθ ςε ςυνοπτικό χάρτθ υφζςεωσ πολικοφ μετϊπου με ςυνεςφιγμζνο
μζτωπο - Ερμθνεία του ςχθματιςμοφ ψυχρϊν ι κερμϊν ςυςφίξεων - Λεπτομερι διαγράμματα τομϊν που διζρχονται από
κερμι και ψυχρι ςφςφιξθ - Ρεριγραφι του καιροφ που παρατθρείται κατά τθ διζλευςθ ψυχρισ ι κερμισ ςυςφίξεωσ ςτο Β
και ςτο Ν θμιςφαίριο - Μετωπικι και μθ μετωπικι ςφινα υφζςεωσ - Απεικόνιςθ μετωπικϊν και μθ μετωπικϊν ςφθνϊν
υφζςεων ςε ςυνοπτικό χάρτθ (Β θμιςφαίριο) - Ερμθνεία και περιγραφι του καιροφ που ςχετίηεται με τθ διζλευςθ μίασ
ςφινασ υφζςεωσ.
8. ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΕΣ - Αντικυκλϊνασ - Διάκριςθ αντικυκλϊνων ςε μόνιμουσ, εποχικοφσ, κινθτοφσ, κερμοφσ και ψυχροφσ και
απεικόνιςθ αντικυκλϊνα ςε ςυνοπτικό χάρτθ (Β και Ν θμιςφαίριο) - Ρεριγραφι των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν ενόσ
αντικυκλϊνα.
9. ΤΟΡΙΚΟΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ - Γενικά - Θ καιρικι κατάςταςθ ςτουσ τροπικοφσ κυκλϊνεσ - Δθμιουργία και εξζλιξθ τροπικϊν
κυκλϊνων - Επικίνδυνο θμικφκλιο, τεταρτοκφκλιο και χειριςτό θμικφκλιο - Αίτια ςχθματιςμοφ τροπικϊν κυκλϊνων - Ρεριοχζσ
και εποχζσ, ςτισ οποίεσ εμφανίηονται οι τροπικοί κυκλϊνεσ - Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των τροπικϊν κυκλϊνων των
διαφόρων περιοχϊν - Ρρογνωςτικά για τθν προςζγγιςθ των τροπικϊν κυκλϊνων - Χειριςμοί πλοίου που βρίςκεται κοντά ι
μζςα ςε τροπικό κυκλϊνα - Ρρακτικοί κανόνεσ αποφυγισ του κζντρου του τροπικοφ κυκλϊνα.
10. ΜΕΤΕΩΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - Οργάνωςθ, λειτουργία και ςτόχοι του Ραγκόςμιου Μετεωρολογικοφ
Οργανιςμοφ - Ρθγζσ πλθροφοριϊν που φκάνουν ςτθ μετεωρολογικι υπθρεςία - οι πλθροφοριϊν μεταξφ εμπορικϊν
πλοίων και μετεωρολογικισ υπθρεςίασ - Υπθρεςίεσ που παρζχουν ςτθ ναυτιλία οι μετεωρολογικζσ υπθρεςίεσ - Ρεριγραφι
του δελτίου καιροφ και των περιεχομζνων κακενόσ από τα τμιματά του - Ρλθροφορίεσ που λαμβάνονται με το
τθλεομοιότυπο - Υπθρεςίεσ παροχισ αγγελιϊν κφελλασ.
11. ΜΕΤΕΩΟΛΟΓΙΚOΙ ΚΩΔΙΚΕΣ - Ανάγκθ χριςεωσ των κωδικϊν - Ρεριγραφι των τφπων ςθμάτων καιροφ που ζχουν
υιοκετθκεί από τον WHO και είναι διακζςιμοι για χριςθ από τουσ ναυτιλλόμενουσ - Ρεριγραφι τθσ μεκόδου
αναπαραςτάςεωσ μετεωρολογικϊν ςτοιχείων με ςυμβολικά γράμματα - Χρθςιμοποίθςθ των βιβλίων κωδικοποιιςεωσ και
αποκωδικοποιιςεωσ που προορίηονται για τα πλοία.
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12. ΡΟΓΝΩΣΘ ΚΑΙΟΥ - Εφαρμογι των προθγουμζνων γνϊςεων ςτθν ερμθνεία των ςυμβόλων και των ιςοβαρικϊν τφπων ςε
χάρτεσ καιροφ που εκδίδονται απ’ τθ μετεωρολογικι υπθρεςία ι λαμβάνονται με τθλεομοιότυπο, δζκτθ NAVTEX, δζκτθ EGC
και ραδιοτθλζτυπο (NBDP) - Εφαρμογι των προθγουμζνων γνϊςεων ςτθν ερμθνεία ςυνοπτικϊν χαρτϊν και χαρτϊν
προγνϊςεωσ για τθν εξακρίβωςθ τθσ κατευκφνςεωσ του ανζμου, περιοχϊν νεφϊςεωσ και υετοφ, περιοχϊν ομίχλθσ, πάγου
και περιοχϊν με καλό καιρό.
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Κατεφθυνςη : ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΕΩΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΕΩΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 5 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 65
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 30
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 5
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τισ αρχζσ λειτουργίασ του radar, (β) κατανοοφν τθν λειτουργία των κυκλωμάτων τθσ ςυςκευισ του
radar, (γ) χρθςιμοποιοφν του διακόπτεσ και τουσ ρυκμιςτζσ τθσ ςυςκευισ του radar, (δ) διακρίνουν τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ
ςυςκευισ Radar 3 cm και τθσ ςυςκευισ Radar 10 cm, (ε) αναγνωρίηουν τθν θχϊ και τθν ςθμαςία τθσ ςτθ ναυςιπλοΐα και (ςτ)
να χρθςιμοποιοφν το radar για τον υπολογιςμό ςτίγματοσ και για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων ςτθ κάλαςςα ςφμφωνα με τουσ
Δ.Κ.Α.Σ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «αντάρ», Γ.Σ. Λιναρδάτου - Δ.Σ. Λιναρδάτου, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
2. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
3. «Διεκνείσ Κανονιςμοί αποφυγισ Συγκροφςεων ςτθ Θάλαςςα - Τιρθςθ Φυλακισ/ARPA», Ι. Σ. Λιοφλθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ
Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2013.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ: Οι περιγραφζσ και επιδείξεισ των λειτουργιϊν όλων των ςυςκευϊν/ςυςτθμάτων κα πρζπει να ςυνοδεφονται
από πρακτικζσ εφαρμογζσ με οδθγίεσ και επίβλεψθ από τουσ διδάςκοντεσ ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ ι ςε άλλο
αντίςτοιχο. Να αναφζρεται και θ αγγλικι ορολογία των όρων που διδάςκονται.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΑΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ RADAR - Ειςαγωγι - Μονάδεσ μετριςεωσ - Ρλθροφορίεσ που παρζχει θ ςυςκευι radar - Θ ζννοια τθσ
θχοφσ - Μζτρθςθ αποςτάςεωσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ διοπτεφςεωσ - Άλλεσ πλθροφορίεσ - Θ ςυςκευι radar ναυςιπλοΐασ Βαςικά μζρθ του radar - Ρεριγραφι τθσ λειτουργίασ του radar - Συχνότθτα λειτουργίασ, ςυχνότθτα επαναλιψεωσ παλμϊν και
διάρκεια παλμοφ εκπομπισ - Ενδείκτθσ Ρλάνου Θζςεων - Δζςμεσ ακτινοβολίασ - Υπολογιςμοί/Αςκιςεισ.
2. ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΣΥΣΚΕΥΘΣ RADAR - Το γενικό διάγραμμα του radar - Μονάδεσ εκπομπισ - λιψθσ
(ςυνοπτικι περιγραφι, λειτουργία) - Ρεριγραφι λειτουργίασ βαςικϊν κυκλωμάτων ςυςκευισ Radar - Κεραίεσ Radar - Κφριοσ
και πλευρικοί λοβοί - Κίνδυνοι από τθν ακτινοβολία Radar.
3. ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΘΣ ΣΥΣΚΕΥΘΣ RADAR - Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ τθσ ςυςκευισ Radar - Θαλάςςιεσ επιςτροφζσ
και περιοριςμόσ τουσ - Επιςτροφζσ βροχισ και περιοριςμόσ τουσ – Εκκίνθςθ – Κράτθςθ ςυςκευισ - Αλλαγι κλίμακασ.
4. ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΘΣ RADAR - Συςκευι Radar 3 cm και 10 cm - Σφγκριςθ τθσ ςυςκευισ Radar 3 cm με τθ ςυςκευι
Radar 10 cm - Επιλογι ςυςκευισ radar - Ελάχιςτθ απόςταςθ ανιχνεφςεωσ και οι παράμετροι που τθν επθρεάηουν - Μζγιςτθ
απόςταςθ ανιχνεφςεωσ και οι παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν - Διάκριςθ κατά απόςταςθ και οι παράμετροι που τθν
επθρεάηουν - Διάκριςθ κατά διόπτευςθ και οι παράμετροι που τθν επθρεάηουν - Ραραμόρφωςθ τθσ εικόνασ radar και οι
παράμετροι που τθν επθρεάηουν.
5. ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΤΘΣ ΘΧΟΥΣ ΚΑΙ Θ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΘΣ ΣΤΘ ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ - Σαφινεια τθσ εικόνασ radar - Ομοιότθτα θχοφσ - ςτόχου Θχϊ των ακτϊν - Χαρακτθριςτικά και ανακλαςτικζσ αρετζσ ςτόχων - Ανακλαςτιρεσ Radar - αδιοςθμαντιρεσ Radar Ramarks
και Racons. Σφγκριςθ - Εντοπιςμόσ ςτόχων - Ρλθροφορίεσ χαρτϊν ςχετικά με το radar.
6. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ - Ρροβλιματα ανιχνεφςεωσ και μζκοδοι αναγνωρίςεωσ των ςτόχων - Ραράπλουσ ακτισ Ρλοιγθςθ με το radar, κίνδυνοι και αντιμετϊπιςι τουσ - Θ τεχνικι χρθςιμοποιιςεωσ των παράλλθλων γραμμϊν - Μζτρθςθ
διοπτεφςεωσ με τθν εικόνα αποκεντρωμζνθ - Αναγνϊριςθ τθσ θχοφσ μικροφ απομονωμζνου ςτόχου - Ακριβισ πλεφςθ και
αλλαγι πορείασ - Ζλεγχοσ ξεςζρματοσ άγκυρασ.
7. TO RADAR ΩΣ ΒΟΘΘΘΜΑ ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΩΣ - To radar ωσ βοικθμα αποφυγισ ςυγκροφςεωσ - Οι πλθροφορίεσ
Radar και θ επάρκειά τουσ - Διόπτευςθ και μεταβολι τθσ διοπτεφςεωσ - Απόςταςθ και μεταβολι τθσ αποςτάςεωσ - Σχετικι
κίνθςθ - Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ςχετικισ κινιςεωσ - Αλλαγι τθσ αναπρωριςεωσ του πλοίου. Ρροςανατολιςμοί τθσ
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εικόνασ του ραντάρ - Ελάχιςτθ απόςταςθ προςεγγίςεωσ και χρόνοσ τθσ ελάχιςτθσ αποςτάςεωσ προςεγγίςεωσ - Αλθκισ
κίνθςθ του πλοίου/Στακεροποίθςθ ωσ προσ το νερό και ωσ προσ το βυκό - Αλθκισ κίνθςθ του πλοίου και ςτόχου ωσ προσ το
νερό/Αναπρϊρθςθ και ταχφτθτα διά μζςου του νεροφ - Αλθκισ κίνθςθ με ςτακεροποίθςθ ωσ προσ το βυκό/Ρορεία και
ταχφτθτα ωσ προσ το βυκό - Σφγκριςθ μεταξφ αλθκοφσ κινιςεωσ με ςτακεροποίθςθ, ωσ προσ το βυκό και ωσ προσ το νερό Σφγκριςθ όλων των δυνατϊν παρουςιάςεων εικόνασ ραντάρ - Ακρίβεια παρουςιάςεων αλθκοφσ κινιςεωσ.
8. ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ TOY RADAR ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Δ.Κ.Α.Σ. - Θ υποχρζωςθ χρθςιμοποιιςεωσ του Radar (κανόνασ 5) - Radar
και αςφαλισ ταχφτθτα (κανόνασ 6) - Θ ςωςτι χρθςιμοποίθςθ του Radar (κανόνασ 7) - Εκτίμθςθ του κινδφνου ςυγκροφςεωσ
με το Radar (κανόνασ 19 δ και ε) - Χειριςμόσ για τθν αποφυγι ςυγκροφςεωσ (κανόνασ 8 α και β) - Χειριςμοί ςε ςτενοφσ
διαφλουσ (κανόνασ 9).
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Κατεφθυνςη : ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΓΑΝΑ
ΣΤΘ ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΟΓΑΝΑ ΣΤΘ ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 5 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 65
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 5
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τα θλεκτρονικά ναυτιλιακά όργανα των πλοίων, (β) χρθςιμοποιοφν το δρομόμετρο, βυκόμετρο και
τθ ναυτιλιακι πυξίδα του ςκάφουσ, (γ) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ ναυςιπλοΐασ, (δ) αναγνωρίηουν τα
ςυςτιματα δορυφορικισ ναυτιλίασ και (ε) να χρθςιμοποιοφν το GPS του ςκάφουσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ναυτικά Θλεκτρονικά Πργανα και Συςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Ραλλθκάρθ - Γ. Θ. Κατςοφλθ - Δ. Α.
Δαλακλι, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
2. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΡΥΞΙΔΕΣ - Γυροςκοπικζσ πυξίδεσ - Ρεριγραφι του γυροςκοπίου. Ελεφκερο γυροςκόπιο - Ιδιότθτεσ του γυροςκοπίου Συμπεριφορά του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε ςχζςθ με επίπεδο του ορίηοντα ςτα διάφορα πλάτθ τθσ Γθσ - Επίδραςθ του
πλάτουσ και τθσ κατεφκυνςθσ του άξονα ςτθ φαινόμενθ κακ’ φψοσ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Επίδραςθ του
πλάτουσ ςτθ φαινόμενθ κακ’ αηιμοφκ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Μετατροπι του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε
ελεγχόμενο και ςτακεροποίθςθ του άξονά του ςτον μεςθμβρινό - Σφάλμα πλάτουσ - Σφάλμα πλάτουσ, πορείασ και ταχφτθτασ
- Ραράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται το μζγεκοσ και το πρόςθμό του - Υπολογιςμόσ τθσ τιμισ του ςφάλματοσ και του
πρόςθμοφ του με χριςθ του μακθματικοφ τφπου και των ειδικϊν πινακιδίων - Αντιςτάκμιςθ ι διόρκωςθ ςτουσ διαφόρουσ
τφπουσ γυροπυξίδων - Σφάλματα που δθμιουργεί θ αλλαγι πορείασ ι ταχφτθτασ - Σφάλματα που δθμιουργεί ο διατοιχιςμόσ
και ο προνευςταςμόσ του πλοίου - Διαδικαςίεσ εκκίνθςθσ και κράτθςθσ γυροπυξίδων - Αναγνϊριςθ τυχόν ανωμαλιϊν και
αντιμετϊπιςι τουσ - Αναφορά ςτον απαιτοφμενο χρόνο ςτακεροποίθςθσ των πυξίδων ςτον Βορρά από τθν αποκατάςταςθ
λειτουργίασ τουσ - Ρεριγραφι των επαναλθπτϊν - φκμιςθ των επαναλθπτϊν - Τρόποι μεταβίβαςθσ των πλθροφοριϊν
πορείασ ςε άλλα όργανα (RADAR, GPS κ.λπ.) - Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ βλάβθσ - Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ βλάβθσ - Ρυξίδεσ laser - Αρχζσ λειτουργίασ - Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ Σφάλματα - Χειριςμόσ - Συντιρθςθ - Ρυξίδεσ οπτικισ ίνασ - Αρχζσ λειτουργίασ - Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ Σφάλματα - Χειριςμόσ - Συντιρθςθ - Δορυφορικζσ πυξίδεσ - Αρχζσ λειτουργίασ - Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ Σφάλματα - Χειριςμόσ - Συντιρθςθ.
2. AYTOMATA ΡΘΔΑΛΙΑ - Θ τιρθςθ τθσ πορείασ του πλοίου και οι τρόποι διαπιςτϊςεωσ εκτροπισ από τθν πορεία του και
επαναφορά του ςε αυτιν - Συγκρότθςθ ςφγχρονθσ εγκαταςτάςεωσ πθδαλουχίασ. Λειτουργία των μονάδων τθσ - Θλεκτρικόσ
ζλεγχοσ ςτροφισ του πθδαλίου - Χειροκίνθτθ λειτουργία του πθδαλίου - Αυτόματθ λειτουργία του πθδαλίου - Διακόπτεσ και
ρυκμιςτζσ των αυτόματων πθδαλίων - Επίδραςθ και αποτζλεςμα κάκε ρυκμιςτι και παράμετροι που επθρεάηουν τθ ρφκμιςι
του ι τθ ςυνδυαςμζνθ ρφκμιςθ περιςςότερων ρυκμιςτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των προρυκμιηομζνων ρυκμιςτϊν) Χρθςιμοποίθςθ των καταγραφϊν του πορειογράφου για τθ διαπίςτωςθ των κατάλλθλων ρυκμίςεων - Διαδικαςία εκκίνθςθσ κράτθςθσ, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεωσ πθδαλίου - Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ του
πθδαλίου και δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι - Διαδικαςία αλλαγισ τρόπου πθδαλιοφχθςθσ χειροκίνθτο αυτόματο ανάγκθσ και αντίςτροφα - Λόγοι που επιβάλλουν τθν ζγκαιρθ αλλαγι από αυτόματο ςε χειροκίνθτο - Θ
υπερκάλυψθ λειτουργιϊν (override) τθσ λειτουργίασ ανάγκθσ (emergency operation) - H αναγκαιότθτα υπάρξεωσ χειριςμοφ
ανάγκθσ τθσ πρφμθσ - Ρεριγραφι λειτουργίασ χειριςτθρίου Non - Follow Up (NFU) - Ρεριγραφι των θλεκτρονικϊν πθδαλίων
(Adaptive auto - pilot and steering control systems) - Ρροδιαγραφζσ λειτουργίασ πθδαλίων (performance standards/imo) Δοκιμζσ και γυμνάςια του πθδαλίου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ - Ενδείκτεσ ταχφτθτασ ςτροφισ πθδαλίου (Rate of turn
indicators).
3. ΔΟΜΟΜΕΤΑ - Ταχφτθτα και δίαρμα - Ταχφτθτα ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό - Ανάλυςθ τθσ
ταχφτθτασ ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό, ςε εγκάρςια και διαμικθ ςυνιςτϊςα και επίδραςθ των
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ςυνιςτωςϊν αυτϊν ςτισ ενδείξεισ των δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ θλεκτρονικϊν δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ
δρομόμετρων ακουςτικοφ ςυςχετιςμοφ - Αρχι λειτουργίασ δρομόμετρων τφπου Doppler - Ρικανά ςφάλματα και αιτίεσ που
τα προκαλοφν ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Ρεριγραφι δρομόμετρων δφο αξόνων και χριςθ τουσ κατά τουσ
χειριςμοφσ πρόςδεςθσ του πλοίου - Κυριότερεσ πθγζσ ςφαλμάτων ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Ακρίβεια
μετριςεων δρομόμετρων - Διακρίβωςθ δρομόμετρων - Τρόποσ μεταβίβαςθσ τθσ πλθροφορίασ τθσ ταχφτθτασ του πλοίου ςε
βοθκθτικοφσ ενδείκτεσ.
4. ΒΥΘΟΜΕΤΑ - Αρχι λειτουργίασ των βυκομζτρων - Χαρακτθριςτικά λειτουργίασ βυκομζτρων, ςυχνότθτα εκπομπισ λιψεωσ, ςυχνότθτα επαναλιψεωσ εκπομπισ και διάρκεια παλμοφ εκπομπισ - Ενδείκτεσ βάκουσ (αναλογικοί, ψθφιακοί
κ.λπ.) - Καταγραφζασ βάκουσ - Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των θχοβολιςτϊν ςυςκευϊν - Διαδικαςία εκκίνθςθσ - κράτθςθσ
ςυςκευϊν βυκομζτρων - Ρεριγραφι ψευδοθχοφσ - Σφάλματα ςτισ ενδείξεισ των βυκομζτρων.
5. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΡΛΕΥΙΣΕΩΣ - Το δρομόμετρο Doppler ωσ όργανο πλευρίςεωσ - Συςτιματα πλευρίςεωσ που εγκακίςτανται
ςτον προβλιτα με υπεριχουσ και με θλεκτρομαγνθτικά κφματα - Συςτιματα που θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτο κλαςικό
Radar και ςτο Radar διαμορφϊςεωσ ςυχνότθτασ.
6. LRIT (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING RECEIVER) - Σκοπόσ ανάπτυξθσ του LRIT - Ρεριγραφι των μερϊν του
ςυςτιματοσ - Εκπεμπόμενεσ πλθροφορίεσ - Ρλοία που είναι υποχρεωμζνα να εκπζμπουν LRIT μθνφματα - Διαδικαςία και
τρόποσ εκπομπισ - Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ρφκμιςισ του, ϊςτε να μπορεί να εκπζμπει τισ πλθροφορίεσ LRIT ςε
μεταβλθτά διαςτιματα.
7. ΔΟΥΦΟΙΚΘ ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ - Βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ ναυςιπλοΐασ - Δορυφορικζσ τροχιζσ (Οι Νόμοι του Κζπλερ) Γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ - Κακοριςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων - Τα κυριότερα ςυςτιματα
γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων.
8. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΟΥΦΟΙΚΘΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Κατθγορίεσ ςυςτθμάτων Δορυφορικισ Ναυτιλίασ - Ραγκόςμια και Ρεριφερειακά
Συςτιματα Δορυφορικισ Ναυτιλίασ - Δορυφορικά και επίγεια ςυςτιματα επαυξιςεων - Γενικι περιγραφι ςυςτθμάτων
Glonass, Galileo, BeiDou, EGNOS, WAAS, QZSS, GAGAN, IRNSS - Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ GPS - Δορυφόροι του ςυςτιματοσ
- Τομείσ του ςυςτιματοσ. Επίγειοι ςτακμοί ελζγχου - Αρχι λειτουργίασ και τρόποσ κακοριςμοφ του ςτίγματοσ - Κωδικοποίθςθ
των ςθμάτων - Ρεριγραφι του ναυτιλιακοφ μθνφματοσ - Ακρίβεια του ςτίγματοσ - Σφάλματα του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ Κατθγορίεσ δεκτϊν - Ρεριγραφι τυπικοφ δζκτθ και αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που παρζχει - Διαφορικό GPS - Διαφορζσ
μεταξφ του GPS και των άλλων ςυςτθμάτων κακοριςμοφ του ςτίγματοσ.
9. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΡΟΙΘΣΕΩΣ ΡΛΟΙΩΝ - Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ AIS - Το τθλεπικοινωνιακό μοντζλο του AIS Τφποι πομποδεκτϊν AIS - Σφνκεςθ τθσ πλθροφορίασ AIS - Διαςυνδεόμενοσ εξοπλιςμόσ με το ςφςτθμα AIS - Σφμβολα του
ςυςτιματοσ AIS - Τα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ AIS - Γενικι αποτίμθςθ του ςυςτιματοσ AIS - Εξελίξεισ του ςυςτιματοσ
AIS. Το ςφςτθμα Αναγνωρίςεωσ και Ραρακολουκιςεωσ Ρλοίων Μεγάλθσ Εμβζλειασ (LRIT).
10. ΚΑΤΑΓΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΕΙΟΓΑΦΟΙ - Ναυτικά ατυχιματα και θ ανάγκθ καταγραφισ των δεδομζνων
ταξιδίου - Καταγραφι των ςτοιχείων ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ με ςφςτθμα VDR και ενδεικτικι καταςκευι του Καταγραφόμενα ςτοιχεία ςυςτιματοσ VDR - Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ - Τα απλοποιθμζνα ςυςτιματα καταγραφισ
δεδομζνων ταξιδίου SVDR - Κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων VDR / SVDR - Καταγραφι
δεδομζνων ταξιδίου με πορειογράφο - Ρορειογράφοσ με καταγραφικό χαρτί - Ρορειογράφοσ με θλεκτρονικό χάρτθ Ρεριγραφι ςυςκευισ - Εκκίνθςθ, κράτθςθ και ρφκμιςθ ςυςκευισ - Λειτουργία ςυςκευισ - Συναγερμοί και ςφάλματα Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πορειογράφου.
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Κατεφθυνςη :

ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 6 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 78

ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΘ

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 6
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ 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 ΕΚΣΕΔ, και (δ) να ςυνεργάηεται με εναζρια, πλωτά και χερςαία μζςα που ςυμμετζχουν ςε επιχειριςεισ ζρευνασ
και διάςωςθσ, υπό το ςυντονιςμό και τισ εντολζσ του ΕΚΣΕΔ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. Εγχειρίδιο Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ (Ε.Α.Ν.) Αρικ. 10/24.
2. Εγχειρίδιο τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων και διεξαγωγισ υπθρεςιακϊν επικοινωνιϊν Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Νόμοσ 211/1947 (Aϋ35) «Ρερί τθσ εν Σικάγο τθ 7 Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείςασ Συμβάςεωσ Διεκνοφσ Ρολιτικισ
Αεροπορίασ».
4. Νόμοσ 1844/1989 (Αϋ100) «Κφρωςθ ςφμβαςθσ για τθν ναυτικι ζρευνα και διάςωςθ».
5. Νόμοσ 1045/1980 (Α’95) «Ρερί κυρϊςεωσ τθσ υπογραφείςθσ εισ Λονδίνον Διεκνοφσ Συμβάςεωσ περί αςφάλειασ τθσ
ανκρϊπινθσ ηωισ εν καλάςςθ 1974».
6. ΚΥΑ Αρικ. 1432.52/93/26.7.93 (Βϋ647) «Κανονιςμόσ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ Ενιαίου Κζντρου Συντονιςμοφ Ζρευνασ και
Διάςωςθσ».
7. Νόμοσ 2975/2001 (Αϋ294) «Κφρωςθ του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και
τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ιταλικισ Δθμοκρατίασ για τθ ςυνεργαςία ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτο Ιόνιο Ρζλαγοσ».
8. Νόμοσ 4004/2011 (Αϋ189) «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
Κυβζρνθςθσ τθσ Μάλτασ για ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και διάςωςθσ».
9. Νόμοσ 4431/2016 (Αϋ207) «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
Κυβζρνθςθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ για τθ ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ Ζρευνασ και Διάςωςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
10. Κανονιςμόσ (Ε.Ε.) 656/2014 «περί κανόνων επιτθριςεωσ των εξωτερικϊν καλάςςιων ςυνόρων ςτο πλαίςιο τθσ
επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ που ςυντονίηεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό 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 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 Μαΐου
2004).
18. Resolution 167 (78) Guidelines on the treatment of persons rescued at sea (20 Μαΐου 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 ώρεσ
1. ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΘΣ (Search and Rescue, SAR) - Οργάνωςθ - Συντονιςμόσ - Ρόροι - Ιατρικι βοικεια ςτα
πλοία/ςκάφθ (MEDICO) - Σχζδια επιχειριςεων - Στάδια επιχειριςεων SAR - Ζγγραφα επιχείρθςθσ - Εκπαίδευςθ και αςκιςεισ.
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2. ΛΘΨΘ ΡΛΘΟΦΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ - Γενικά - Στάδια SAR - Οριςμόσ του RCC ι του RSC υπεφκυνου για τθν
ανάλθψθ διαχείριςθσ περιςτατικοφ SAR - Διαδικαςίεσ αίτθςθσ ςυνδρομισ από ξζνο RCC - Γενικζσ εκτιμιςεισ του ςυντονιςτι
SAR.
3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ - Γενικά - Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ - Εκτίμθςθ τθσ τοποκεςίασ του
περιςτατικοφ κινδφνου - Κίνθςθ επιηϊντων μετά το περιςτατικό κινδφνου - Αναφορά παραγόντων που επθρεάηουν τθν
ζρευνα - Βοθκιματα προγραμματιςμοφ αναηιτθςθσ βαςιςμζνα ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΕΕΥΝΑΣ - Γενικά - Επιλογι επιχειρθςιακϊν πόρων - Αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν ζρευνασ Επιλογι μεκόδων αναηιτθςθσ - Μζκοδοι οπτικισ ζρευνασ - Μζκοδοι θλεκτρονικισ ζρευνασ - Μζκοδοι νυχτερινισ ζρευνασ Μζκοδοι ζρευνασ από τθν ςτεριά - Κίνθςθ αντικειμζνου ζρευνασ - Οριςμόσ και περιγραφι των υποπεριοχϊν ζρευνασ ςχεδιαςμόσ του επί ςκθνισ ςυντονιςμοφ - Σχζδια επιχείρθςθσ ζρευνασ - Εκτζλεςθ τθσ ζρευνασ - Ενθμερϊςεισ - Διαδικαςίεσ
ζρευνασ από εναζρια μζςα, μονάδεσ επιφανείασ ςτθ κάλαςςα και επιχειρθςιακοφσ πόρουσ ςτθν ξθρά - Απενθμερϊςεισ
προςωπικοφ ζρευνασ - Συνζχιςθ τθσ ζρευνασ.
5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΘΣ - Γενικά - Εντοπιςμόσ και επακόλουκεσ διαδικαςίεσ - Ραράδοςθ προςωπικοφ και
εξοπλιςμοφ διάςωςθσ - Ρρομικειεσ και εξοπλιςμόσ επιβίωςθσ - ίψθ προμθκειϊν - Ιατρικό προςωπικό - Διάςωςθ από
αεροπορικι μονάδα, από ναυτικι μονάδα ι από μονάδα τθσ ςτεριάσ - Ειδικζσ απαιτιςεισ ςε τοποκεςίεσ που ζχουν ςυντριβεί
αεροςκάφθ - Συνδρομι ςε περιςτατικά προςκαλάςςωςθσ - Διάςωςθ ατόμων από ςκάφθ που ζχουν εςωτερικι ηθμιά, ζχουν
ανατραπεί ι προςκαλαςςωκεί - Υποκαλάςςια ζρευνα και διάςωςθ - Επιχειριςεισ μαηικϊν διαςϊςεων - Φροντίδα επιηϊντων
- Ενθμζρωςθ επιηϊντων - Χειριςμόσ αποκανόντων - Ρίεςθ από κρίςιμα ςυμβάντα - Ρεράτωςθ τθσ διάςωςθσ.
6. ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ SAR - Γενικά - Κλείςιμο μιασ υπόκεςθσ SAR - Αναςτολι και επανζναρξθ επιχείρθςθσ ζρευνασ Τελικζσ αναφορζσ - Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ - Case Studies - Αρχειοκζτθςθ υποκζςεων - Απενθμζρωςθ.
7. Ανάκτθςθ και φροντίδα των διαςωκζντων επί ςκθνισ.
8. Επί ςκθνισ διαχείριςθ. (Κακικοντα διοικθτι επί ςκθνισ).
9. Αςκιςεισ διαχείριςθσ εικονικϊν περιςτατικϊν ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα κεωρία και τα μνθμόνια ενεργειϊν.
10. Μνθμόνια ενεργειϊν και κατθγοριοποίθςθ περιςτατικϊν Ε-Δ, check lists.
11. CASE STUDY (Μελζτθ περιςτατικϊν Ε-Δ αξιολόγθςθ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων).

12

Κατεφθυνςη : ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ ΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ ΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ Βϋ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 15
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ βαςικϊν γνϊςεων επί κεμάτων του τομζα πλθροφορικισ, που
κα ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων τουσ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ των
εκπαιδευόμενων με βαςικζσ ζννοιεσ, τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ του διαδικτφου, των βάςεων δεδομζνων και τθσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και θ πρακτικι εκπαίδευςι τουσ ςε ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εφαρμογζσ επεξεργαςίασ
κειμζνου και υπολογιςτικϊν φφλλων. Τζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν πρακτικά με τθ χριςθ εςωτερικϊν
εφαρμογϊν του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν», Behrouz Forouzan, 3θ Ζκδοςθ 2015, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ.
2. «Δίκτυα Υπολογιςτϊν», Andrew S. Tanenbaum, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ.
3. «Τεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ φκμιςθσ και Χριςθσ Ρροςωπικοφ Υπολογιςτι», ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ, Ζκδοςθ 1.0, 2013
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/texniko-egxeiridio.pdf).
4. «Τεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ φκμιςθσ και Χριςθσ Windows 10 Ρροςωπικοφ Υπολογιςτι», ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ, 2017
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/egxeiridio-rythmishs-ypologisth-windows-10.pdf).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Επεξεργαςία κειμζνου.
- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ κειμζνου και ςελίδασ, πίνακεσ, εικόνεσ, αυτοματοποιθμζνο
κείμενο, περιεχόμενα, παρακολοφκθςθ αλλαγϊν κ.ά).
2. Τπολογιςτικά φφλλα.
- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ πινάκων, ςυναρτιςεισ, διαγράμματα, φίλτρα κ.ά).
3. Βάςεισ δεδομζνων.
- Οριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ.
- Ερωτιματα (queries).
4. Διαδίκτυο.
- Δίκτυα Θ/Υ (μζςα μετάδοςθσ, IP δίκτυα, δίκτυα δεδομζνων Υπθρεςιϊν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., δίκτυο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ»).
- Ραγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web).
- Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (λειτουργία, πρωτόκολλα SMTP, POP, IMAP, υπθρεςία e-mail Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.).
5. Εςωτερικζσ εφαρμογζσ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
6. Ηλεκτρονική διακυβζρνηςη.
- Οριςμοί, βαςικζσ ζννοιεσ και παραδείγματα εφαρμογισ.
- Ψθφιακζσ υπογραφζσ και θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) Ι

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) Ι
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ, μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθ Σχολι 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 Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΛΕΞΙΚΑ
DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe
COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins
Aγγλοελληνικό Λεξικό, Ed. MICHIGAN PRESS
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικών και Επιςτημονικών όρων, ed. Michigan Press
2) ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Συνταγματάρχθ ε.α., Κακθγθτι Αγγλικισ ΣΣΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικήσ Ορολογίασ
(Αγγλοελληνικό – ελληνοαγγλικό και ςυντμήςεισ), εκδόςεισ Κωνςταντίνου Τουρίκθ, Ακινα 2002.
Μακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελληνικό λεξικό ςτρατιωτικήσ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Λεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελληνικό λεξικό επιςτημονικών και ςτρατιωτικών όρων, εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 1980.
3) ΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Σταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελληνικό - ελληνοαγγλικό λεξικό νομικών όρων, Νομικι
Βιβλιοκικθ.
Νομικό Λεξικό, εκδόςεισ Σταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Μιχάλθ, Αγγλοελληνικό λεξικό νομικών όρων (Ρλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Σάκκουλασ Αντ. Ν., 2011.
Τςιζπα, Σταφρου, Ρλθρεξουςίου Υπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Υποκζςεων – Schengen, ΥΡΕΞ,
«Εννοιολογικό Λεξικό Νομικισ-Διπλωματικισ Ορολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Οργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Ρολιτικοφ και Οικονομικοφ Συςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.
4) ΝΑΥΤΙΚΘΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Σερδίτςα, Ραναγιϊτθ, 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).
Καλπαξίδθ, Ρ.Γ., Καρυοφφλλθ, Α.Α., άμφου Α.Δ. & Τςαοφςθ Κ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Μιχελι, Λεξικό Ναυτικών & Ναυτιλιακών
‘Όρων (αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό), εκδόςεισ Σταφυλίδθ, Ακινα 2008.
Καμαρινοφ, Κωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελληνικό & ελληνοαγγλικό λεξικό ναυτικών, ναυτιλιακών και τεχνικών όρων, εκδόςεισ
Εμμ. Ν. Σταυριδάκθ, Ρειραιάσ 1992.
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Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικών-οικονομικών-τεχνικών κ.λπ. όρων (ελληνοαγγλικό-αγγλοελληνικό
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977.
5) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ (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.
Robert G. Samson, English for Careers :The language of the Navy in English.
6) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
-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: Οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του
Βϋ εαρινοφ εξαμινου.
Παρατηρήςεισ Στόχοσ του 3ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα
ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ. Πλοι οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ
πιςτοποίθςθ διδάςκονται αναλυτικά ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Κατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι Δόκιμοι αςκοφνται
και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, ουςιαςτικά,
πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Οι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δόκιμουσ
του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί εξετάηοντασ
παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. Βακμολογοφνται δε ωσ
εξισ :
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 20 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
Speaking:10 μονάδεσ.
Use of English: 10 μονάδεσ.
Ναυτιλιακι- ορολογία:30.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Ρλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO Vocabulary,
Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Λιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ, ζρευνασ διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.)
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Reading: Ρλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, δελτίου
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Ρεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Λιμενικισ Αρχισ με κινδυνεφον πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ διάςωςθσ, διάλογοσ με
μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου, ζκφραςθ απόψεων.
Use of English: Νοείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικζσ δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (νοείται ωσ κατακτθκείςα θ
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs, Word building etc).
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Μζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά.
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ, Δ/Ξ, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships).
3) Τα μζρθ - εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου.
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.
5) Τα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου.
6) Τθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνθτικό Αλφάβθτο - ΙΜΟ Standard Vocabulary Ναυτιλιακζσ οδθγίεσ.
7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα.
8) Σθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων).
9) Ναυτιλιακζσ μετριςεισ.
10) Τα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Θζματα ναυτολόγθςθσ.
11) Ιεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.
12) Ναυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ ναυτικϊν κόμπων – υμοφλκθςθ.
13) Υφαλοχρωματιςμόσ - Συντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου.
14) Ρθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων.
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων - Φόρτωςθ πλοίου και ςχετικόσ εξοπλιςμόσ.
16) Μζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ.
17) υμοφλκθςθ.
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Ναυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.
19) Ναυτικι μετεωρολογία – καιρόσ - άνεμοι - κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ
κλίμακα Douglas.
20) Ναυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων.
21)Κανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Μζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.
23) Τα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ).
24) Μζκοδοι ναυςιπλοΐασ.
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25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ.
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων Δ.Κ.Α.Σ.
27) Θζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Θαλάςςια αλιεία.
28) Κομβικζσ Διεκνείσ Συμβάςεισ - Κϊδικεσ (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006).
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙII

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί να εκτελοφν αφοπλιςμό ατόμου που τουσ απειλεί με πυροβόλο όπλο κακϊσ και να εφαρμόηουν τισ
βαςικζσ αρχζσ κατά τισ εξαγωγζσ φποπτων οδθγϊν από τα οχιματά τουσ.
ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν αςτυνομικζσ περιπολίεσ και να χρθςιμοποιοφν τισ ςωςτζσ μεκόδουσ
αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ
ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β) να εκτελοφν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ ελζγχου οχθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ
των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ.
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Μνθμόνιο Ενεργειϊν Ρρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α.2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Κοινά
Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Κοινοφ Ρρότυπου Εκπαίδευςθσ
Συνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ
Παρατηρήςεισ Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων τθσ παροφςασ
φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον απολφτωσ αναγκαίο
χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ προκειμζνου αποφεφγεται θ
δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον
τθσ αίκουςασ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ.
ΑΦΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΑΡΕΙΛΕΙ ΜΕ ΡΥΟΒΟΛΟ ΟΡΛΟ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Τεχνικζσ αφοπλιςμοφ:
Α) Πταν απειλείςαι από μπροςτά Β) Πταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Τεχνικζσ
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΡΟΡΤΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΡΟ ΤΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΟΥΣ - Βαςικζσ αρχζσ
προςταςίασ κατά τθ εξαγωγι - Τεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
ΡΤΩΣΕΙΣ - Τεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Ρτϊςθ προσ τα εμπρόσ - Ρτϊςθ προσ τα πίςω - Ρλαϊνι πτϊςθ - Ρτϊςθ προσ τα
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.
ΑΡΟΚΟΥΣΕΙΣ ΧΤΥΡΘΜΑΤΩΝ - Τεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Μζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ.
ΑΡΟΦΥΓΕΣ - Μεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο
πλιγμα ςτον αντίπαλο.
ΧΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ - Κλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Ρρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ τθσ
δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των μζςων
άςκθςθσ ελζγχου - Κϊδικασ χρωμάτων - Τακτικι τοποκζτθςθ του Λιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Τεχνικι «ορκισ γωνίασ» Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΡΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΣΚΘΣΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - Ραρουςία - Διάλογοσ - Το πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ
κινδφνου - Συναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Ρροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.
Β. ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ.
ΡΕΙΡΟΛΙΕΣ
1. Ρεριπολίεσ - Μορφζσ, 2. Ρεηι περιπολία, 3. Ζλεγχοσ υπόπτου (αγνϊςτου, αυξθμζνα μζτρα, υψθλοφ κινδφνου),
4. Τακτικζσ προςζγγιςθσ υπόπτου, 5. Ρεηι καταδίωξθ, 6. Αντιδράςεισ ζνοπλου υπόπτου, 7. Ζλεγχοσ ατόμων που οπλοφοροφν
νόμιμα, 8. Εξαγωγι όπλου από τθ κικθ. Ρρόταξθ του όπλου, 9. Σθμαςία του αιφνιδιαςμοφ ςε μια ζνοπλθ ςυμπλοκι, 10.
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Ρικανζσ ςυνζπειεσ ενεργειϊν του Λιμενικοφ, 11. Ρριν και μετά τθν εξζλιξθ τθσ αντιπαράκεςθσ: Κίνθςθ μζςα ςτθν φονικι
ηϊνθ, Αφοπλιςμόσ υπόπτου, Τελικι προςζγγιςθ, Ζρευνα για όπλα, Ρροςτάτευςε το όπλο ςου, 12. Μνθμόνιο ενεργειϊν
Λιμενικοφ προςωπικοφ για τθ φφλαξθ ςτόχων (Λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, Λιμενικζσ Αρχζσ, ελλιμενιηόμενα πλοία ειδικοφ
ενδιαφζροντοσ και άλλων αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ ςτόχων), 13. Ζλεγχοσ Οχθμάτων *Εποχοφμενθ περιπολία,
Αυτοπεικαρχία, Ραρουςία υπεροχισ, Αξιολόγθςθ επειςοδίων, Ενδείξεισ κίνδυνου, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων
αγνϊςτου κίνδυνου (βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, Ρροςζγγιςθ υπόπτου οχιματοσ, ζξοδοσ επιβατϊν από το φποπτο
όχθμα, εκδιλωςθ επίκεςθσ, ζλεγχοσ οχθμάτων με ιδιαίτερα προβλιματα, ζρευνα οχιματοσ), Μνθμόνιο ενεργειϊν Λιμενικϊν
ςε ζλεγχο οχθμάτων αγνϊςτου κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου (διαδοχικζσ ενζργειεσ ζλεγχου υψθλοφ
κινδφνου, βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ επειςοδίων υψθλοφ κινδφνου, ζξοδοσ επιβατϊν από το όχθμα), Μνθμόνιο ενεργειϊν
Λιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου, Ζλεγχοσ δικφκλων, Καταδιϊξεισ οχθμάτων / κανόνεσ αςφάλειασ χριςθ
όπλων, 14. Μονάδεσ ελζγχου (Γενικά, Κατθγορίεσ, Αρικμθτικι ςφνκεςθ / ρόλοι / μζςα, Επιλογι του χϊρου, Εγκατάςταςθ
μονάδοσ, Διαδοχικζσ ενζργειεσ ελζγχου).
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ IΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ IΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα:

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί (α) να εκτελοφν βολζσ με τον οπλιςμό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. εφαρμόηοντασ τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ
και (β) να αναγνωρίηουν τθσ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Οπλοτεχνικισ- Σκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).
Προαπαιτοφμενα: ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ – ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙΙ
Παρατηρήςεισ Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τθσ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Το γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Σχολι Λιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.

ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΑΤΘ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑ ΜΕ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΑΤΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 5 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ): 65

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 20

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 5
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ ναυςιπλοΐασ με θλεκτρονικοφσ χάρτεσ, (β) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τα
δομικά ςτοιχεία και το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν ναυτικϊν χαρτϊν, (γ) αναλφουν τα γενικά χαρακτθριςτικά και βαςικζσ
λειτουργιζσ ςυςτθμάτων ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) και (δ) να υποτυπϊνουν πλου με το ECDIS.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Ναυτικά Θλεκτρονικά Πργανα και Συςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Ραλλθκάρθ – Γ. Θ. Κατςοφλθ – Δ. Α.
Δαλακλι, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
2. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑΣ ΜΕ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΧΑΤΕΣ – Ιςτορικι εξζλιξθ μεκόδων ναυςιπλοΐασ με θλεκτρονικοφσ
χάρτεσ – Βαςικζσ μονάδεσ του ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ χάρτθ – Κατθγορίεσ ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ χάρτθ – Κατθγορίεσ
θλεκτρονικϊν χαρτϊν – Γενικά χαρακτθριςτικά, κατθγορίεσ και παραδείγματα χαρτϊν ψθφιδωτισ μορφισ – Γενικά
χαρακτθριςτικά, κατθγορίεσ και παραδείγματα θλεκτρονικϊν ναυτικϊν χαρτϊν διανυςματικισ μορφισ – Σφγκριςθ χαρτϊν
ψθφιδωτισ και διανυςματικισ μορφισ.
2. ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΧΑΤΕΣ (ENC) – Βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί – Κατθγορίεσ χριςεωσ Θλεκτρονικϊν
Ναυτιλιακϊν Χαρτϊν – Δομι και περιεχόμενο των Θλεκτρονικϊν Ναυτιλιακϊν Χαρτϊν – Χωρικά και περιγραφικά
αντικείμενα.
3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ECDIS – Βαςικζσ αποφάςεισ του Ι.Μ.Ο. για το ECDIS –
Απαιτιςεισ εκπαιδεφςεωσ τθσ μεκόδου ναυςιπλοΐασ με το ECDIS – Βαςικοί οριςμοί των προδιαγραφϊν ECDIS του Ι.Μ.Ο. –
Βαςικζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ ECDIS – Λειτουργία ECDIS για απεικόνιςθ RNC και άλλων θλεκτρονικϊν
χαρτϊν (ςφςτθμα RCDS) – Λειτουργικζσ και ναυτιλιακζσ δυνατότθτεσ ECDIS – Καταςτάςεισ λειτουργίασ του ECDIS – Βάςθ
Δεδομζνων Θλεκτρονικοφ Ναυτιλιακοφ Χάρτθ Συςτιματοσ SENC και Ναυτικϊν Χαρτϊν Ψθφιδωτισ μορφισ SRNC –
Βιβλιοκικθ χαρτογραφικϊν ςυμβόλων του ECDIS – Κλίμακα απεικονιηόμενων Θλεκτρονικϊν Χαρτϊν. Ραράμετροσ ελάχιςτθσ
κλίμακασ SCAMIN – Απεικόνιςθ αβακϊν περιοχϊν – Επιλογι πυκνότθτασ απεικονιηόμενων χαρτογραφικϊν πλθροφοριϊν –
Συνικθσ απεικόνιςθ – Βαςικι απεικόνιςθ – Απεικόνιςθ άλλων πλθροφοριϊν – φκμιςθ οκόνθσ τθσ ςυνκικθσ περιβάλλοντοσ
φωτιςμοφ – Απεικόνιςθ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν τθσ βάςεωσ δεδομζνων SENC – Συμβολιςμόσ περιοχϊν ειδικϊν
ςυνκθκϊν – Εκτζλεςθ διαδικαςιϊν κλαςικισ ναυτιλίασ με το ECDIS – Σχεδίαςθ γραμμϊν κζςεωσ και χειρωνακτικι
υποτφπωςθ ςτίγματοσ ςτο ECDIS – Σχεδίαςθ διοπτεφςεων αςφαλείασ και οριοκζτθςθ επικινδφνων περιοχϊν ςτο ECDIS –
Αναγραφι ιδιοχείρων ςθμειϊςεων ςτον θλεκτρονικό χάρτθ του ECDIS – Ενδείξεισ καταςτάςεωσ και ςιματα κινδφνου.
4. ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΘ ΡΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ECDIS – Βαςικζσ διαδικαςίεσ προετοιμαςίασ πλου με το ECDIS – Καταχϊρθςθ
ςτοιχείων ςκάφουσ ςτο ECDIS – Ζλεγχοσ και ςυμπλιρωςθ τθσ βάςεωσ δεδομζνων Θλεκτρονικοφ Χάρτθ SENC – Ρρομικεια,
εγκατάςταςθ και διόρκωςθ Θλεκτρονικϊν Χαρτϊν ςτο ECDIS – Ενθμζρωςθ των θλεκτρονικϊν ναυτιλιακϊν χαρτϊν (ENC) ςτο
ECDIS – Εγκατάςταςθ και διόρκωςθ ναυτικϊν χαρτϊν ψθφιδωτισ μορφισ RNC – Σχεδίαςθ δρομολογίου πλου με το ECDIS –
Ζλεγχοσ και επικφρωςθ ςχεδιαςκζντοσ δρομολογίου – Κακοριςμόσ ςθμείων ςτροφισ πθδαλίου.
5. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΤΥΡΩΣΘ ΡΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ECDIS – Δυνατότθτεσ του ECDIS ςτθν κατάςταςθ λειτουργίασ «Ραρακολοφκθςθ
Ρλου» - Ρροςανατολιςμόσ θλεκτρονικοφ χάρτθ – Απεικόνιςθ κζςεωσ και πορείασ ςκάφουσ – Απεικόνιςθ αλθκοφσ ι ςχετικισ
κινιςεωσ – Απεικόνιςθ δρομολογίου πλου και κζςεων (ςτιγμάτων) του πλοίου – Ρρόβλεψθ μελλοντικισ κζςεωσ πλοίου και
προςομοίωςθ χειριςμοφ – Διαςφνδεςθ του ECDIS με το ςφςτθμα προςδιοριςμοφ κζςεωσ – Διαςφνδεςθ του ECDIS με τθ
γυροπυξίδα και το δρομόμετρο – Διαςφνδεςθ του ECDIS με το ναυτιλιακό Radar και το ςφςτθμα αυτόματθσ υποτυπϊςεωσ
ςτόχων (ARPA) – Διαςφνδεςθ ECDIS με το AIS – Απεικόνιςθ πλθροφοριϊν μεταβλθτοφ ι και προςωρινοφ χαρακτιρα –
Εκτζλεςθ ναυτιλίασ αναμετριςεωσ ςτο ECDΙS – Ρροειδοποιιςεισ και ςιματα κινδφνου – Καταγραφι και ανάκτθςθ ςτοιχείων
πλου ςτο ECDIS – Εφεδρικό ςφςτθμα αςφαλείασ ECDIS.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Ζτοσ Β Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 5 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ): 65

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 40

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 5
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) οργανϊνουν και εκτελοφν πλου του ςκάφουσ με τθ χριςθ ναυτικϊν χαρτϊν, ναυτιλιακϊν εκδόςεων και με το
ςφςτθμα ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), (β) οργανϊνουν και εκτελοφν πλου του ςκάφουσ με τθν
ςυνδυαςμζνθ επιχειρθςιακι χρθςιμοποίθςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ECDIS, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) και
AIS (Automatic Identification System), (γ) προβλζπουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αςφάλεια του ςκάφουσ κατά τον
πλου του και (δ) να εφαρμόηουν ςτο ςκάφοσ τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ των πλοίων / ςκαφϊν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Ναυτικά Θλεκτρονικά Πργανα και Συςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Ραλλθκάρθ - Γ. Θ. Κατςοφλθ - Δ. Α.
Δαλακλι, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
2. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
3. «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ρλοίων / Σκαφϊν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.».
4. «Ναυτιλία», Τόμοσ Α, Χρ. Ντοφνθ - Αν. Δθμαράκθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006.
5. «Ναυτικι Τζχνθ και ζκτακτεσ ανάγκεσ», Κ. Τροπολίτθσ - Γ. Τριάντθσ, Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων.
6. «Ναυτικι Τζχνθ», Γ. Ι. Φαμθλωνίδθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2006.
7. «Ρρόλθψθ ατυχθμάτων επί του πλοίου εν πλω και εν όρμω», Εγχειρίδιο του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ - International
Labour Office - Ι.L.O., όπωσ μεταφράςτθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Ρροετοιμαςία, ςχεδίαςθ, εκτζλεςθ και υποτφπωςθ πλου ακτοπλοΐασ με ζντυπουσ ναυτικοφσ χάρτεσ, ναυτιλιακζσ εκδόςεισ
και με το ςφςτθμα ECDIS. Συνδυαςμζνθ επιχειρθςιακι χρθςιμοποίθςθ των ςυςτθμάτων ECDIS, ARPA και AIS.
2. Αςκιςεισ και μελζτθ περιπτϊςεων επιχειριςεων ζρευνασ και διάςωςθσ.
3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ - Ειςαγωγι - Στελζχωςθ πλοίων / ςκαφϊν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. - Εκτζλεςθ βαρδιϊν - Είδθ
αποςτολϊν - Ετοιμότθτα πλθρϊματοσ - Ενζργειεσ εκτάκτου ανάγκθσ - Μζςα πρόςδεςθσ - Εξοπλιςμόσ ςκάφουσ - Αςφάλεια
εργαςίασ - Βαςικζσ μθχανικζσ βλάβεσ - Καφςιμα - Απϊλεια ευςτάκειασ - Χειριςμοί ςκάφουσ - Αγκυροβολία ςκάφουσ Μετεωρολογία / Καιρικζσ ςυνκικεσ - Διάςωςθ ναυαγοφ - υμοφλκθςθ - Αςφάλεια πυρκαγιάσ - Ενζργειεσ κατά τθσ διαρροισ Ρλεφςθ με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
4. Μελζτθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Ρλοίων / Σκαφϊν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Ναυτικοί υπολογιςμοί ακτοπλοΐασ.
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ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα:

ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ζτοσ Β Εαρινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 5 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 65
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 20
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 5
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Διεκνοφσ Συμβάςεωσ SOLAS για τισ επικοινωνίεσ κινδφνου, (β) εφαρμόηουν τισ
κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ που προβλζπονται για τισ επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ ςτο Ραγκόςμιο
Ναυτιλιακό Σφςτθμα Κινδφνου και Αςφάλειασ (Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS), (γ) χρθςιμοποιοφν τισ
αντίςτοιχεσ, κατά περίπτωςθ, ςυςκευζσ για τισ επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ και (δ) να αναγνωρίηουν
ςυςτιματα επικοινωνιϊν που δεν υπάγονται ςτο κακεςτϊσ του GMDSS.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Ναυτικά Θλεκτρονικά Πργανα και Συςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Ραλλθκάρθ - Γ. Θ. Κατςοφλθ - Δ. Α.
Δαλακλι, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
2. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
ΔΙΕΘΝΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘ SOLAS - Το νζο Ραγκόςμιο Σφςτθμα Κινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS) - Ρεριοχζσ λειτουργίασ του
GMDSS - Ρεριγραφι απαιτοφμενου ραδιοεξοπλιςμοφ πλοίων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ.
Λειτουργικζσ απαιτιςεισ. Διακεςιμότθτα απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. Απαιτιςεισ προςωπικοφ ραδιοεπικοινωνιϊν - Βαςικζσ
αρχζσ για δθμιουργία αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και βελτίωςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ προςωπικοφ πλοίου
και προςωπικοφ τερματικοφ ςτακμοφ.
2.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΔΙΟΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΘΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΘΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ
και αςφάλειασ για το Ραγκόςμιο Ναυτιλιακό Σφςτθμα Κινδφνου και Αςφάλειασ (GMDSS). Γενικζσ διατάξεισ - Συχνότθτεσ για
τον κίνδυνο και τθν αςφάλεια του GMDSS - Ρεριοχζσ, διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ. Ρροςταςία ςυχνοτιτων για επικοινωνίεσ
κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ του GMDSS - Ακρόαςθ ςτισ ςυχνότθτεσ επικοινωνιϊν κινδφνου και αςφάλειασ του
GMDSS - Λειτουργικζσ διαδικαςίεσ για επικοινωνίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ του GMDSS. Γενικά - Μινυμα
Κινδφνου. Μεταβίβαςθ μθνφματοσ κινδφνου - Λιψθ και επιβεβαίωςθ λιψθσ μθνυμάτων κινδφνου - Ρροετοιμαςίεσ για τθ
διεκπεραίωςθ τθσ ανταπόκριςθσ κινδφνου - Ανταπόκριςθ κινδφνου - Επικοινωνίεσ Συντονιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ Επιτόπιεσ επικοινωνίεσ. Σιματα ραδιοεντοπιςμοφ - Λειτουργικζσ επικοινωνίεσ για επικοινωνίεσ επείγοντοσ και αςφάλειασ ςτο
GMDSS - Επικοινωνίεσ επείγοντοσ - Υγειονομικζσ μεταφορζσ - Επικοινωνίεσ αςφάλειασ - Εκπομπζσ πλθροφοριϊν Ναυτικισ
Αςφάλειασ - Σιματα προειδοποίθςθσ ςυναγερμοφ κινδφνου - Εξουςία πλοιάρχου - Ρτυχία για το προςωπικό των ςτακμϊν
πλοίων και επίγειων ςτακμϊν - Κατθγορίεσ πτυχίων - Ρροχποκζςεισ απόκτθςθσ πτυχίων του GMDSS, δεξιότθτεσ
πιςτοποιθμζνου χειριςτι - Επικεϊρθςθ ςτακμϊν πλοίων και επίγειων ςτακμϊν - Ϊρεσ εργαςίασ των ςτακμϊν τθσ κινθτισ
ναυτικισ υπθρεςίασ και τθσ κινθτισ ναυτικισ δορυφορικισ υπθρεςίασ. Γενικά - Διαδικαςία ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ ςτθν
κινθτι ναυτικι υπθρεςία - Εκχωροφμενεσ ςυχνότθτεσ ςτουσ ςτακμοφσ πλοίων και παράκτιουσ ςτακμοφσ εκτόσ των
περιςτατικϊν κινδφνου και αςφάλειασ - Γενικζσ διαδικαςίεσ για ςτενι ηϊνθ άμεςθσ εκτφπωςθσ τθλεγραφίασ (NBDP) ςτθν
κινθτι ναυτικι υπθρεςία - Γενικι ραδιοτθλεφωνικι διαδικαςία ςτθν κινθτι ναυτικι υπθρεςία - Γενικζσ διατάξεισ,
προκαταρκτικοί χειριςμοί, κλιςεισ μζςω ραδιοτθλεφωνίασ, μζκοδοσ κλιςθσ, μεταβίβαςθ ραδιοτθλεγραφθμάτων,
επιβεβαίωςθ λιψεωσ, διεκπεραίωςθ τθσ διακίνθςθσ, χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ. Διάρκεια και ζλεγχοσ τθσ εργαςίασ.
Δοκιμζσ - Κλιςεισ, επιβεβαίωςθ κλιςεων και ανταλλαγι τθσ διακίνθςθσ με τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ Χρζωςθ και εκκακάριςθ λογαριαςμϊν των ναυτικϊν ραδιοεπικοινωνιϊν - Ρροςαρτιματα που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία
και τθ εκμετάλλευςθ των ςτακμϊν.
3.
ΡΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΔΟΥΦΟΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - Γενικά: Ραρόν
ςφςτθμα. Αναφορά περί του νζου ςυςτιματοσ. Χρθςιμοποιοφμενα ςυςτιματα ςτο GMDSS. Απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ πλοίων.
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Δίκτυο επικοινωνιϊν ξθράσ για ςυντονιςμό - SAR. International Aeronautical and Maritime Search And Rescue (IAMSAR) Δορυφορικζσ υπθρεςίεσ - Γενικά περί των δορυφορικϊν ςυςτθμάτων και επικοινωνιϊν. Δορυφορικό ςφςτθμα INMARSAT EPIRB περιοχισ L (1.6GHz) - Δορυφορικό ςφςτθμα COSPAS - SARSAT. Βαςικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ. Συςκευζσ
ςυναγερμοφ χρθςιμοποιοφμενεσ επί πλοίων. Διαςτθμικόσ τομζασ. Τερματικζσ μονάδεσ τοπικοφ χριςτθ. Κζντρα Ελζγχου
Αποςτολισ (MCCs). Λειτουργικζσ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ. EPIRB, δορυφόροι Εγκατάςταςθ πομποδζκτθ. Σφςτθμα ψθφιακισ επιλογικισ κλιςθσ (DSC) - Γενικζσ πλθροφορίεσ. Βαςικι περιγραφι του
ςυςτιματοσ. Σφνδεςθ με GPS. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ VHF, MF, HF - Συναγερμόσ κινδφνου, επιβεβαίωςθ λιψθσ και
επανάλθψθ - Λιψθ DSC - Συςκευζσ DSC επί πλοίων - Σφςτθμα διαςποράσ μθνυμάτων ναυτικισ αςφάλειασ - Γενικζσ
πλθροφορίεσ. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ - Υπθρεςίεσ NAVTEX, HF/MSI, SAFETYNET. Γενικι περιγραφι, αρχζσ
λειτουργίασ, ςφνκεςθ μθνυμάτων - Υπθρεςίεσ μεγάλθσ εμβζλειασ: α) Μζςω δορυφόρου. β) Μζςω HF - αδιοεξοπλιςμόσ
ςωςτικϊν μζςων (SAR): Radar SART, AIS SART, αεροναυτικόσ πομποδζκτθσ VHF, φορθτό VHF, VHF EPIRB - Εκπομπι και λιψθ
ςθμάτων ςυναγερμοφ και μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ - Ανταπόκριςθ κινδφνου, επείγοντοσ και
αςφάλειασ - Λιψθ πλθροφοριϊν M.S.I. - Επιτόπιεσ επικοινωνίεσ - Συςκευζσ EPIRB και ςυςκευζσ ραδιοεντοπιςμοφ Λειτουργία των υποςυςτθμάτων του GMDSS ςαν ενιαίο ςφςτθμα - Χριςθ Διεκνοφσ Κϊδικα Σθμάτων - Ναυτικοφ λεξιλογίου
ΙΜΟ - Εγχειρίδιο ζρευνασ και διάςωςθσ MERSAR - Δορυφορικό ςφςτθμα επικοινωνιϊν INMARSAT - Γενικά (περιγραφι του
ςυςτιματοσ). Ραρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Δορυφόροι. Επίγειοι παράκτιοι ςτακμοί (ΕΡΣ). Στακμοί ςυντονιςτζσ δικτφων (ΣΣΔ).
Επίγειοι ςτακμοί πλοίου (ΕΣΡ). Εγγραφι ςτο δορυφορικό ςφςτθμα INMARSAT. Χρθςιμοποιοφμενεσ ςυχνότθτεσ - Τθλεφωνικι
και ραδιοτθλετυπικι υπθρεςία. (Σχθματιςμόσ διεκνοφσ αρικμοφ - Αυτόματεσ και χειροκίνθτεσ κλιςεισ - Κλιςεισ υπθρεςιακϊν
πλθροφοριϊν, τεχνικισ βοικειασ και αναφοράσ ςτίγματοσ - Κλιςεισ προζλευςθσ πλοίου και προζλευςθσ ξθράσ - Κλιςεισ
δεδομζνων και πανομοιότυπου). Κλιςεισ μεταξφ πλοίων - Υπθρεςίεσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ. (Τθλεφωνικζσ και
τθλετυπικζσ κλιςεισ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ) - Κατεφκυνςθ κεραίασ προσ τον δορυφόρο - Συςτιματα Inmarsat Δορυφορικό τερματικό INMARSAT - C. Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ. Τφποι ΕΣΡ Inmarsat - C. Τφποι και χαρακτθριςτικά
χρθςιμοποιοφμενων καναλιϊν. Δοκιμζσ ζγκριςθσ δοκιμϊν. Διαδικαςίεσ LOG - IN LOG OUT. Υπθρεςίεσ Inmarsat - C Δορυφορικό τερματικό (INMARSAT - B). Γενικι περιγραφι. Δορυφορικό τερματικό (INMARSAT - M). Γενικι περιγραφι Υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ (Κλιςθ επιλεγμζνων πλοίων - Λιψθ ομαδικϊν κλιςεων) (EGC) - Δορυφορικό τερματικό
INMARSAT - F broadband. Γενικι περιγραφι, ςφνδεςθ με δίκτυο Θ/Υ για αποςτολι e-mail.
4.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΑΛΙΟΤΘΛΕΤΥΡΟ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ - Χειριςμόσ πομπϊν και δεκτϊν - φκμιςθ, ζλεγχοσ και
ςυντιρθςθ κεραιϊν - Συντιρθςθ ςυςςωρευτϊν ςτακμοφ - Συναγερμοί κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ ςτθ
ραδιοτθλεφωνία MF, HF, VHF - Αποςτολι και λιψθ μθνυμάτων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ - Διαδικαςίεσ
ανταπόκριςθσ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ.
5.
NON GMDSS ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ - Γενικι περιγραφι.
6.
ΕΦΑΜΟΓΕΣ - Επίδειξθ πομποδζκτθ VHF. Διενζργεια ραδιοτθλεφωνικϊν κλιςεων κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ
- Συναγερμοί κινδφνου με μζκοδο επικοινωνίασ DSC ςτο VHF ch 70 - Ρομποδζκτθσ MF - HF. αδιοτθλεφωνικζσ και
ραδιοτθλετυπικζσ κλιςεισ κινδφνου - Συναγερμοί κινδφνου με μζκοδο επικοινωνίασ DSC ςτισ ςυχνότθτεσ κινδφνου μεςαίων
MF και βραχζων HF - Ρεριγραφι και χριςθ ςυςκευισ ραδιοτθλετυπίασ NBDP (Narrow Band Direct Printing) - Ρεριγραφι,
χριςθ και προγραμματιςμόσ ςυςκευισ δζκτθ NAVTEX για λιψθ μθνυμάτων MSI (Maritime Safety Information) - Ρεριγραφι
και χριςθ φορθτισ ραδιοτθλεφωνικισ ςυςκευισ VHF - Ρεριγραφι και χριςθ ραδιοφάρου ζνδειξθσ κζςθσ κινδφνου (EPIRB) Ρεριγραφι και χριςθ ςυςκευισ SART - Δοκιμζσ ςυςκευϊν, αυτοδιάγνωςθ, δοκιμαςτικι κλιςθ.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 6 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ): 78

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΡΟΦΥΓΘΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΩΝ
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 6
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) ερμθνεφουν τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αποφυγισ Συγκροφςεων, (β) εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ χειριςμοφ και
πλεφςεωσ ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ ορατότθτασ, χειριςμοφ και πλεφςεωσ ενόψει αλλιλων και όταν θ ορατότθτα είναι
περιοριςμζνθ, (γ) αναγνωρίηουν τουσ φανοφσ και τα ςχιματα που προβλζπονται από τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αποφυγισ
Συγκροφςεων και (δ) να αναγνωρίηουν τα ςιματα κινδφνου που προβλζπονται από τουσ Διεκνείσ Κανονιςμοφσ Αποφυγισ
Συγκροφςεων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1.«Διεκνείσ Κανονιςμοί Αποφυγισ Συγκροφςεων ςτθ κάλαςςα τιρθςθ φυλακισ/ARPA», Ιωάννθ Σ. Λιοφλθ Αντιναφαρχου Ρ.Ν.
(Ε.Α.), Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2012.
2. « Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΕΜΘΝΕΙΑ ΤΩΝ Δ.Κ.Α.Σ. - Ερμθνεία τθσ εφαρμογισ των κανόνων - Ευκφνεσ και ειδικζσ ςυνκικεσ - Σθμαςία των γενικϊν
οριςμϊν.
2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΛΕΥΣΕΩΣ / ΔΙΑΓΩΓΘ ΡΛΟΙΩΝ ΣΕ ΟΡΟΙΑΔΘΡΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΑΤΟΤΘΤΑΣ - Κανόνασ 4.
Εφαρμογι - Ερμθνεία των Κανόνων: 5 (Επιτιρθςθ), 6 (Αςφαλισ ταχφτθτα), 7 (Κίνδυνοι ςυγκροφςεωσ) και 8 (Χειριςμοί προσ
αποφυγι ςυγκροφςεωσ) - Ρεριγραφι Κανόνων 9 (Στενοί δίαυλοι) και 10 (Συςτιματα διαχωριςμοφ τθσ καλάςςιασ
κυκλοφορίασ).
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΛΕΥΣΕΩΣ / ΔΙΑΓΩΓΘ ΡΛΟΙΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΑΛΛΘΛΩΝ - Κανόνασ 11. Εφαρμογι - Ακριβισ ςθμαςία τθσ
φράςεωσ «πλοία ενόψει αλλιλων» - Υποχρεϊςεισ, ευκφνεσ και απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν αποφυγι ςυγκροφςεωσ,
ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ 12 ζωσ και 18 - Τοπικοί κανόνεσ - Σφνοψθ των βαςικϊν ςταδίων προςεγγίςεωσ δφο πλοίων προσ
το ςθμείο ςυγκροφςεωσ, χωνί αποφυγισ ςυγκροφςεωσ.
4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΛΕΥΣΕΩΣ / ΔΙΑΓΩΓΘ ΡΛΟΙΩΝ ΟΤΑΝ Θ ΟΑΤΟΤΘΤΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘ
Διαγωγι πλοίων που βρίςκονται κοντά ι μζςα ςε περιοχι περιοριςμζνθσ ορατότθτασ (Κανόνασ 19) - Σφνοψθ βαςικϊν
μζτρων - ενεργειϊν που λαμβάνονται από τα πλοία όταν πλζουν ςε περιοχζσ όπου επικρατοφν ςυνκικεσ περιοριςμζνθσ
ορατότθτασ.
5. ΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΧΘΜΑΤΑ - Χρονικζσ περίοδοι και καιρικζσ καταςτάςεισ επιδείξεωσ των φανϊν και των ςχθμάτων, ςφμφωνα με
τον Κανόνα 20 - Ερμθνεία των οριςμϊν (Κανόνασ 21) - Ορατότθτα των φανϊν (Κανόνασ 22) - Αναγνϊριςθ των διαφόρων
κατθγοριϊν πλοίων ανάλογα με τθν εμφάνιςι τουσ και τουσ φανοφσ και τα ςχιματα που επιδεικνφουν (Κανόνεσ 23 - 31).
6. ΘΧΘΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΧΘΜΑΤΑ - Θχθτικά και φωτεινά ςιματα. Οριςμοί (Κανόνασ 32) - Συνοπτικι περιγραφι οργάνων
παραγωγισ θχθτικϊν ςθμάτων (Κανόνασ 33) - Σφνοψθ των θχθτικϊν και φωτεινϊν ςθμάτων τα οποία ςθμαίνονται από τα
πλοία, όταν βρίςκονται ενόψει αλλιλων (Κανόνασ 34) - Σφνοψθ των θχθτικϊν ςθμάτων που ςθμαίνονται ςε ςυνκικεσ
περιοριςμζνθσ ορατότθτασ (Κανόνασ 35) - Σιματα προςελκφςεωσ τθσ προςοχισ (Κανόνασ 36).
7. ΣΘΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - Σιματα που καταδεικνφουν κίνδυνο και ανάγκθ βοικειασ, ςφμφωνα με τον Κανόνα 37 και το
Ραράρτθμα IV των Δ.Κ.Α.Σ. - Σχόλια επί των ςθμάτων κινδφνου (distress signals).
8. Επεξιγθςθ περιπτϊςεων ςυγκροφςεων, από μελζτεσ ναυτικϊν ατυχθμάτων (casualty reports) που ςυνζβθςαν με όλεσ τισ
ςυνκικεσ ορατότθτασ.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) IΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) IΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με
ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (β) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να
παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (γ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν
αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν
επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Λιμενικοφ Σϊματοσ
– Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΛΕΞΙΚΑ
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) ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Συνταγματάρχθ ε.α., Κακθγθτι Αγγλικισ ΣΣΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικήσ Ορολογίασ
(Αγγλοελληνικό – ελληνοαγγλικό και ςυντμήςεισ), εκδόςεισ Κωνςταντίνου Τουρίκθ, Ακινα 2002.
Μακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελληνικό λεξικό ςτρατιωτικήσ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Λεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελληνικό λεξικό επιςτημονικών και ςτρατιωτικών όρων, εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 1980.
3) ΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Σταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελληνικό - ελληνοαγγλικό λεξικό νομικών όρων, Νομικι
Βιβλιοκικθ.
Νομικό Λεξικό, εκδόςεισ Σταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Μιχάλθ, Αγγλοελληνικό λεξικό νομικών όρων (Ρλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Σάκκουλασ Αντ. Ν., 2011.
Τςιζπα, Σταφρου, Ρλθρεξουςίου Υπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Υποκζςεων – Schengen, ΥΡΕΞ,
«Εννοιολογικό Λεξικό Νομικισ-Διπλωματικισ Ορολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Οργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Ρολιτικοφ και Οικονομικοφ Συςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.
4) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Ρανοφςθ, Ιωάννθ, Αςτυνομικόσ θηςαυρόσ: αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό αλφαβητικό λεξικό αςτυνομικήσ και νομικήσ
ορολογίασ, εκδόςεισ: Μετζωρο.
Διεκνισ Οργανιςμόσ Μεταναςτεφςεωσ (ΔΟΜ), Γλωςςάριο
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf

για

την

Μετανάςτευςη,

Ακινα/Τίρανα

2009.

5) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ (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.
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6) ΚΟΙΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΟΜΟΥ ΤΟΥ FRONTEX
Ελλθνικό μετάφραςμα του Κλαδικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων για τθ Φφλαξθ των Συνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το εκνικό
γλωςςάριο αυτοφ.
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2017.
Common Core Curriculum for Mid-level Management Education.
Αγγλοελλθνικό γλωςςάριο όρων που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μετάφραςθσ του Common Core Curriculum –
Interoperability Assessment Programme.
7) ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ 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) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ&ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ
-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: Οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του
3ου χειμερινοφ εξαμινου.
Παρατηρήςεισ Στόχοσ του 4ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων 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 Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ. Πλοι οι Δόκιμοι ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ πιςτοποίθςθ διδάςκονται
αναλυτικά ορολογία νομικι, αςτυνομικι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που
ζχουν αποκτιςει. Κατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι Δόκιμοι αςκοφνται και
βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, ουςιαςτικά,
πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Οι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δοκίμουσ
του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί εξετάηοντασ
παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. Βακμολογοφνται δε ωσ
εξισ:
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 20 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
Speaking: 10 μονάδεσ.
Use of English: 10 μονάδεσ.
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Νομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Ρλιρθσ 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: Ρλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ, αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και επιμζρουσ
ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Ρεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Λιμενικισ 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: Νοείται 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.).
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Ρεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων.
2) Σωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων.
3) Κλιςθ αμζςου δράςεωσ.
4) Αςτυνομικι εξάρτθςθ.
5) Θζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).
6) Οχιματα Ρεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων.
7) Ραρακολοφκθςθ - Καταδίωξθ – Συλλιψεισ.
8) Κράτθςθ – Ανάκριςθ.
9) Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ.
10) Κζντρα κράτθςθσ.
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ.
12) Είδθ Εγκλθμάτων: Αντιτρομοκρατία.
13) Κλοπι είδθ κλοπισ.
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α.
16) Κεκτθμζνο Σζνγκεν – Άρκρα τθσ Συνκικθσ Σζνγκεν και του Κϊδικα Συνόρων Σζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ
κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Σζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Συνοριακοί ζλεγχοι.
17) Θεμελιϊδθ δικαιϊματα.
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.
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19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία.
20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Μετανάςτευςθ – Μελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν.
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS.
22) Το κακεςτϊσ του Αιγαίου – Υφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ – ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ – ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛ. ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τον μθχανολογικό εξοπλιςμό που χρθςιμοποιείται ςτα διάφορα πλοία – ςκάφθ και τισ
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του, (β) προςδιορίηουν τθ χρθςιμότθτα και τα βαςικά ςτοιχεία των ναυτικϊν μθχανϊν, των
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων, των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και των δικτφων του ςκάφουσ και (γ) να ςχεδιάηουν και να
εκτελοφν πλόεσ ςε όρια όπου κα εξαςφαλίηεται θ καλι λειτουργία και θ μθ καταπόνθςθ του μθχανολογικοφ και
θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ του ςκάφουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά, τισ δυνατότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτζσ
του.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Στοιχεία ναυτικϊν μθχανϊν», Γ.Φ. Δανιιλ.
2. «Μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ», Τόμοι 1 & 2, Λ.Χ. Κλιάνθ, Ι.Κ. Νικολοφ & Ι. Α. Σιδζρθ.
3. «Βοθκθτικά μθχανιματα πλοίων», Γ.Φ. Δανιιλ & Κ. Θρ. Μιμθκόπουλου.
4. «Ειςαγωγι ςτον αυτόματο ζλεγχο – Αυτοματιςμοί πλοίων, Ι.Γ. Βλαχογιάννθσ, Δ.Α. Ραπαχριςτου και Γ.Ε.
Χαμθλοκϊρθ.
5. «Διεκνείσ Συμβάςεισ, Κανονιςμοί, Κϊδικεσ», Αρ. Β. Αλεξόπουλου & Ν.Γ. Φουρναράκθ.
6. «Θλεκτρικζσ μθχανζσ», Σ.Ν. Σπυρόπουλου.
7. «Understanding Batteries», R.M. Dell, David Antony James Rand – Royal society of chemistry, 2001.
8. «Εγχειρίδιο Σ.ΚΥ.ΡΕ.Σ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.», Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚΡ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ονοματολογία - μζρθ μθχανϊν.
Κυριότερα μζρθ παλινδρομικϊν μθχανϊν εςωτερικισ καφςθσ.
Εκκεντροφόροσ άξονασ (camshaft).
Βαςικά είδθ ναυτικϊν μθχανϊν.
Βαςικά είδθ βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και λοιπϊν ςυςκευϊν.
Δίκτυα - ςωλθνϊςεισ πλοίων – ςκαφϊν.
Μθχανζσ, βοθκθτικά μθχανιματα και δίκτυα ανά είδοσ πλοίου – ςκάφουσ.
Επίδραςθ του καλαςςίου περιβάλλοντοσ ςτο πλοίο και τον εξοπλιςμό του.
Στροφζσ - φορτίο - αντίςταςθ - κραδαςμοί - κατανάλωςθ - ςυςτιματα πρόωςθσ - αναπόδιςθσ και πθδαλιουχίασ –
αξονικά.
10. Διαγωγι, ρφκμιςθ, χρθςιμότθτα, πλανάριςμα - ςχιμα γάςτρασ ςε ςυνδυαςμό με το είδοσ του πλοίου.
11. Θλεκτρόλυςθ - διάβρωςθ - ςπθλαίωςθ - ανόδια - κακοδικι προςταςία γάςτρασ, δικτφων και μθχανθμάτων.
12. Βιβλιογραφία - ςχζδια - εγχειρίδια πλοίου.
13. Επικεωριςεισ – ζλεγχοι.
14. Διεκνείσ ςυμβάςεισ SOLAS – MARPOL.
15. Ζλεγχοι προ απόπλου, κατά τον πλου και μετά κατάπλου.
16. Ζλεγχοι εν όρμω πλοίου και μθχανθμάτων.
17. Συντιρθςθ εν όρμω και εν πλω πλοίου και μθχανθμάτων.
18. Κονςόλεσ γζφυρασ και μθχανοςταςίου - control room - όργανα και ενδείξεισ - αιςκθτιρεσ - οπτικοακουςτικό ςφςτθμα
αναγγελίασ βλαβϊν και δυςλειτουργιϊν.
19. Συςτιματα παρακολοφκθςθσ μθχανϊν, μθχανοςταςίου και πλοίου (monitoring systems).
20. Χειριςτιρια μθχανϊν - ςυςτιματα ελζγχου μθχανϊν (maneuvering systems) - emergency ζλεγχοσ μθχανϊν.
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21. Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ μθχανϊν, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.
22. Θλεκτριςμόσ ςτα πλοία - βαςικά ρεφματα - γείωςθ - ρεφμα ξθράσ - emergency ρεφμα (12V/24V).
23. Συςςωρευτζσ, φόρτιςθ και ςυντιρθςθ.
24. Τροφοδοςία μθχανϊν, μθχανθμάτων, οργάνων ναυςιπλοΐασ και τθλεπικοινωνιϊν.
25. Θ/Η και Θ/Η ανάγκθσ - πίνακεσ - δίκτυα - μζτρα αςφαλείασ.
26. Θλεκτρικά δίκτυα πλοίων – ςκαφϊν.
27. Ρίνακεσ.
28. Γενικά μζτρα αςφάλειασ ςτισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ.
29. Βαςικι ςυντιρθςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙV
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙV

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί (α) να χρθςιμοποιοφν χειροπζδεσ κακϊσ και να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν αςτυνομικισ αυτοάμυνασ
ϊςτε να αντιδροφν ςε επικζςεισ υπόπτων – κακοποιϊν και (β) να χρθςιμοποιοφν τθν αςτυνομικι ράβδο και μθ ςυμβατικά
όπλα για να ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β)
να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ αςτυνομικισ ζρευνασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε
κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ.
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Μνθμόνιο Ενεργειϊν Ρρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο
«Κοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Κοινοφ Ρρότυπου Εκπαίδευςθσ
Συνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ
Παρατηρήςεισ Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων τθσ παροφςασ
φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον απολφτωσ αναγκαίο
χρόνο και οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ προκειμζνου αποφεφγεται θ
δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον
τθσ αίκουςασ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.
ΑΝΑΤΟΡΕΣ - 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 - ΑΜΥΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ - Τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ
όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - ΧΘΣΘ ΧΕΙΟΡΕΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - Τρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - Διπλό κλείδωμα
(αςφάλεια) χειροπεδϊν - Κλειδιά χειροπεδϊν - Συντιρθςθ χειροπεδϊν - Ρικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ ςυλλαμβανομζνου
από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Τεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ χειροπεδϊν από τον
κρατοφμενο - ΧΘΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΑΒΔΟΥ - ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο ςκοπόσ τουσ - Τρόποσ και
κζςθ μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Στάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ
χριςθ τθσ - Σθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Σθμεία του ανκρϊπινου
ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Τεχνικζσ κτυπθμάτων με τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ
αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Τεχνικζσ
προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Χριςθ μθ ςυμβατικϊν όπλων.
B. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Φροφρθςθ - Μεταγωγζσ Κρατουμζνων, 2. Αςκιςεισ Ρροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου, 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ Οικογενειακά επειςόδια, 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Ομόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Ρρακτικι άςκθςθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων
φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων, 5. Ζρευνεσ κτιρίων / πλοίων - Βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ - Ανίχνευςθ - ςχεδιαςμόσ 32

αναμονι - κάλυψθ - προβλθματικζσ περιοχζσ - Θζςθ όπλου - Ζρευνα και προςζγγιςθ - Στάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - Διαδοχι
τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ - Ρροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - Ρροςζγγιςθ ςτο κτίριο
/ πλοίο - Σθμείο ειςόδου - Αρχζσ κίνθςθσ - Ρλθρότθτα ζρευνασ - Κίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Κίνθςθ ςε διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε
πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλλθψθ - Χριςθ φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων Τακτικζσ κίνθςθσ μζςα από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Τακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι - Τακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν
ζρευνα για φποπτο άτομο, 6. Ρρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ ομθρίασ.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙV
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙV

Διδαςκόμενο Μάθημα:

ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 36

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Οπλοτεχνικισ- Σκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).

Προαπαιτοφμενα: ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙΙΙ
Παρατηρήςεισ Σε 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 ώρεσ
Το γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Σχολι Λιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΑΡΜΕΝΙΣΕ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ
ΑΡΜΕΝΙΣΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

Ζτοσ Β Χειμερινό και Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ που διατίκενται ανά εβδομάδα ςτο Χειμερινό Εξάμθνο : 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Ϊρεσ που διατίκενται ανά εβδομάδα ςτο Εαρινό Εξάμθνο : 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου: 2.
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Εαρινοφ Εξαμήνου: 3.
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