ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ 56(Ι) του 92 και η Κ.∆.Π 121/99
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
«Οι εξετάσεις πρέπει να στοχεύουν στην µεγιστοποίηση της αγάπης της ασφάλειας και των ναυτικών γνώσεων και όχι
στην αποθάρρυνση και στην αποστροφή του Κυπρίου πρός την ναυσιπλοία»
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! : Πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό ότι οι ερωτήσεις των θεωρητικών εξετάσεων
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ. Στόχος του ΝΟΚ
είναι να προετοιµάσει όσο το δυνατόν πιο καλά όλους τους υποψήφιους έτσι που να µήν υπάρξει
κανένα απολύτως πρόβληµα ούτε κατα τις πρακτικές ούτε κατα τις θεωρητικές εξετάσεις.
ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
Απ: (δ)

Το Βύθισµα ενός σκάφους είναι:
Το ύψος απο την κουπαστή µέχρι την θάλασσα.
Το ύψος απο την κορυφή της καµπίνας µέχρι το κατώτερο σηµείο της καρίνας.
Το ύψος απο την κορυφή της καµπίνας µέχρι το κατώτερο σηµείο του σκάφους.
Το ύψος απο την ίσαλο γραµµή µέχρι το βαθύτερο σηµείο του σκάφους.
Το ύψος απο την ίσαλο γραµµή µέχρι το βαθύτερο σηµείο του πτερυγίου του πηδαλίου.
Το ύψος απο την ίσαλο γραµµή µέχρι την έλικα του σκάφους.
Καµµία απο της απαντήσεις δέν είναι σωστή.

Ερ. Τί είναι µε βάση τον Νόµο το "Ταχύπλοο Σκάφος" ;
(α) οποιοδήποτε σκάφος αναπτύσσει τουλάχιστον 15 χιλιόµετρα,
(β) οποιοδήποτε µηχανοκίνητο σκάφος αναπτύσσει τουλάχιστον 15 κόµβους. (γ) οποιοδήποτε σκάφος
τρέχει πάνω απο 15 κόµβους.
(δ) οποιοδήποτε σκάφος αναπτύσσει τουλάχιστον 15 κόµβους.
(ε) Οποιοδήποτε µηχανοκίνητο σκάφος αναπτύσσει µέχρι 15 κόµβους.
(ζ) Οποιοδήποτε µηχανοκίνητο σκάφος αναπτύσσει πάνω απο 15 κόµβους
(η) Καµµιά απάντηση δέν είναι σωστή.
Απ. (β).
11.
Zωγραφίστε πολύ απλά τα ακόλουθα:
(α) Πρώρα
(β) δεξιά πλευρά
(γ) τροπιδα
(δ) ισαλος γραµµή
(ε) LOA
(ζ) βύθισµα
(η) έξαλα,
(θ) δέστρα
(ι) πτερύγιο πηδαλίου
(κ) Οιάκιον/λαγουδέρα
Ερ.
∆εξιά πλευρά του σκάφους είναι: βλέποντας το σκάφος
(α) απο την πρώρα δεξιά
(β) απο την πλώρη δεξιά
(γ) απο τήν πρύµνη αριστερά
(δ) η απέναντι πλευρά του πράσινου πλευρικού φανού
(ε) η πλευρά του εξερχόµενου απο είσοδο µαρίνας σκάφους η οποία είναι προς την δεξιά πλευρά
εισερχόµενου σκάφους .
(ζ) η πλευρά του εισερχόµενου σε είσοδο µαρίνας σκάφους προς την δεξιά πλευρά εξερχόµενου
σκάφους
(η) καµµία απο τις πιο πάνω
(θ) η πλευρά που στην ίδια πλευρά του καταρτιού τοποθετούµε την σηµαία του κράτους στο οποίο
είναι το σκάφος µας νηολογηµένο.
Απ.: (η)
ΕΡ.:
Πόσα Ναυτικά µίλια είναι ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ακτογραµµή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας;
(α) 1417,
(β) 500
(γ)361.28
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(δ)417.11
(ε)517.11
(ζ)καµµία απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.:
(δ) (417.11ΝΜ).
ΕΡ.:
Πόσα Ναυτικά µίλια ελέγχει σήµερα η Κ.∆.;
(α) 118,
(β)316.2,
(γ)159.68
(δ)213.32,
(ε) καµµία απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.:
(γ) 159.8 ΝΜ (38.5%)
ΕΡ.: Ποία η διαφορά µεταξύ "ΒΑΡΟΥΣ" του σκάφους και "ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ" του σκάφους;
(α) "Βάρος" είναι το πραγµατικό βάρος του σκάφους ενώ "εκτόπισµα" είναι η χωρητικότητα του σε
κόρους.
(β) το βάρος µετρά το βάρος του νερού που εκτοπίζει το σκάφος σε αντίθεση µε το "εκτόπισµα" το
οποίο µετρά, πόσα κυβικά µέτρα είναι ο όγκος του σκάφους.
(γ) καµµία διαφορά,
(δ) το εκτόπισµα αποτελεί έκφραση του βάρους του σκάφους σε ανάλογη επιφάνεια τετραγωνικών
µέτρων.
ΑΠ: (γ).
1.

[(121/99.20.(2) (α)]

ΦΑΝΟΙ και ΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ

ΕΡ.: Τι είναι ο φαροδείκτης;
ΑΠ.: Βιβλίο µε τα στοιχεία των φάρων.
ΕΡ.: Ο φάρος Κιτίου είναι Fl(3)W 15s 20m 13M τί σηµαίνουν όλα αυτά; (Aγγλικά, και
Ελληνικά).
Fl:................................................
(3):...............................................
W:.................................................
15s:...............................................
20m:...............................................
13M:...............................................
AΠ.:
Fl:
flashing=Αναλάµπων.
(3):
group of 3 flashes - οµαδικός αναλάµπων µε 3
αναλαµπές.
W:
white, χρώµα άσπρο
15s: 15 seconds , κύκλου 15 δευτερολέπτων.
20m: 20 metres high, ύψος 20 µέτρων.
13M: 13 Μiles, µηχανική φωτοβολία= 13 Ναυτικά µίλια.
Ερ. Βλέπω ένα σηµαντήρα µε δύο τριγωνάκια ένα πάνω απο το άλλο, που δείχνουν προς τον
ουρανό σε ποιά πλευρά του επικίνδυνου ναυαγείου είµαι;
α. Στη Ανατολική
β. Στη ∆υτική
γ. Στη Βορειο∆υτική
δ. Στη Βόρεια
ε. Καµµιά δεν είναι σωστή
ζ. Στη Νότια.
ΑΠ: (δ)
2.

[(121/99.20.(2) (β)]

ΦΩΤΑ ΚΑΙ

ΣΗΜΑΤΑ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΡ:. Συµπληρώσατε ανάλογα: , ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ ..... µοίρες έκαστος µε
κατεύθυνση.......και........, ΦΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ...... µοίρες µε κατεύθυνση......, ΕΦΙΣΤΙΟΣ
ΦΑΝΟΣ ....µόιρες µε κύρια κατεύθυνση.....
ΑΠ: ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΦΑΝΟΙ 112.5 µοίρες έκαστος µε κατεύθυνση πλευρό .και µπροστά, ΦΑΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ 135 µοίρες µε κατεύθυνση πίσω, ΕΦΙΣΤΙΟΣ ΦΑΝΟΣ 225 µόιρες µε κύρια κατεύθυνση
εµπρός.
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ΕΡ. Απο το σχεδιάγραµµα (1) ΦΑΝΟΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ καθορίστε τον τύπο και κατεύθυνση του
σκάφους.
Λευκό
Λευκό

ΑΠ: Ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα
έρχεται
κατευθείαν
πάνω
µας.(Πρ=Πράσινο,
Κ=Κόκκινο.)

Πρ

Κ

ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς τί συµβαίνει;
(α)
βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα
αριστερά µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία
µας και να έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(β)
Είναι ένα σκάφος που αποµακρύνεται.
(γ)
Ερχεται συνεχώς κατα πάνω µας.
(δ)
Καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ: (γ)
ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε στη σειρά καθέτως απο επάνω προς τα κάτω: δύο άσπρα φώτα. Τί είδος σκάφους
είναι ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (δ)
ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε στη σειρά καθέτως απο επάνω προς τα κάτω: ένα κόκκινο φώς και ένα άσπρο. Τί
είδος σκάφους είναι ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
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(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (κ)
ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε στη σειρά καθέτως απο επάνω προς τα κάτω: ένα πράσινο φως και ένα άσπρο .
Τί είδος σκάφους είναι ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (θ)
ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε στη σειρά καθέτως απο επάνω προς τα κάτω: ένα άσπρο ένα πράσινο και ένα
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άσπρο. Τί είδος σκάφους µπορεί να είναι ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που
βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (ι)
ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε στη σειρά καθέτως απο επάνω προς τα κάτω: δύο κόκκινα φώτα. Τί είδος
σκάφους είναι ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (ν)
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ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε στη σειρά καθέτως απο επάνω προς τα κάτω: ένα κόκκινο και ένα πράσινο φώς.
Τί είδος σκάφους είναι ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (η)
ΕΡ. Είναι νύκτα και Βλέπουµε συνεχώς ένα ΠΡΑΣΙΝΟ φώς και αµέσως δίπλα του στο ίδιο
ακριβώς ύψος συνεχώς ένα ΚΟΚΚΙΝΟ φώς . Στο κέντρο τους επάνω στην ίδια ευθεία λίγο πιό
ψηλά βλέπουµε : ένα φώς πορτοκαλλί µε γρήγορες αναλαµπές (flashing). Τί είδος σκάφους είναι
ή σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το σκάφος που βλέπουµε;
(α) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα.
(β) είναι ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα.
(γ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο πάνω απο 200 µέτρα ή µπορεί να είναι ένα πλοίο µε
µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(δ) Μπορεί να είναι ένα ρυµουλκό µε ρυµούλκιο κάτω απο 200 µέτρα αλλά επίσης µπορεί να είναι και
ένα πλοίο µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(ε) είναι ένα ιστιοφόρο κάτω απο 20 µέτρα.
(ζ) είναι ένα ιστιοφόρο πάνω απο 20 µέτρα.
(η) είναι ένα ιστιοφόρο δικάταρτο πάνω απο 50 µέτρα (Μεγάλο ιστιοφόρο).
(θ) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται κάτω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(ι) Είναι µιά Μηχανότρατα που κινήται πάνω απο 50 µέτρα (Αλιευτικό)
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου πάνω απο 150.
(Αλιευτικό).
(κ) Είναι ένα Αλιευτικό ΓΡΙ-ΓΡΙ (κυκλικό δίχτυ) που κινήται µε έκταµα διχτύου κάτω απο 150.
(Αλιευτικό).
(λ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος πάνω απο 50 µέτρα.
(µ) Είναι ένα αγκυροβοληµένο σκάφος µε µήκος κάτω απο 50 µέτρα.
(ν) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που κινήται.
(ξ) Είναι ένα ακυβέρνητο σκάφος που δέν κινήται.
(ο) Είναι µιά πλοηγίδα που κινήται.
(π) Είναι ένα σκάφος που έχει προσαράξει.
(ρ) Είναι ένα σκάφος που παρεµποδίζεται απο το βύθισµα του.
(σ) βλέπουµε ένα σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να έχει πορεία απο τα αριστερά
µας προς τα δεξιά µας καθώς επίσης ένα δεύτερο σκάφος να πλέει κάθετα προς την πορεία µας και να
έχει πορεία απο τα δεξιά µας προς τα αριστερά µας .
(τ)Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (τ)

7

ΕΡ.:
Τα φώτα Ναυσιπλοίας πρέπει να ανάβουν : (α) Πρίν τη ∆ύση του ηλίου. (β) λίγο πρίν τη
δύση του ηλίου, (γ) πρίν νυχτώση (δ) πρίν την ανατολή του ηλίου, (ε) µετά την δύση του ηλίου, (ζ)
κατα την ανατολή του φεγγαριού (η) κατα τη δύση του ηλίου (θ) καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ.:
(η).
ΕΡ.:
Πλευρικός φανός είναι: (α) Πράσινος αριστερά 125 µοίρες, (β) Κόκκινος αριστερά 125
µοίρες (γ) Κόκκινος δεξιά 112,5 µοίρες (δ) Πράσινος δεξιά 112,5 µοίρες (ε) καµµία δέν είναι ορθή.
ΑΠ.:
(δ).
ΕΡ.:
Πόσος είναι ο τοµέας του ΕΦΙΣΤΙΟΥ. (α) Κόκκινος 225 µοίρες προς τα εµπρός, (β)
κίτρινος 225 µοίρες προς τα πίσω, (γ) Ασπρος 112,5 µοίρες Εµπρός, (δ) άσπρος 135µ εµπρός (ε)
Πράσινος 225 εµπρός, (ζ) Πράσινος 135 Εµπρός, (η) καµµία δεν είναι σωστή.
ΑΠ.:
(η).
ΕΡ.:
Φανός κορώνης είναι: (α) Κόκκινος 135 πίσω, (β) Κίτρινος 135 πίσω, (γ) άσπρος 225 πίσω
(δ) ασπρος 135 πίσω (ε) ασπρος 112,5 εµπρός (ζ) άσπρος µε κίτρινο 112,5 πίσω, (η) καµµία δεν είναι
σωστή.
ΑΠ.:
(δ).
ΕΡ.: Τι φώτα φέρει ιστιοφόρο σκάφος µήκους κάτω των 20 µέτρων;
ΑΠ.: (α) Είτε ένα τριπλό στην κορυφή του καταρτιού πράσινο-κόκκινο-άσπρο, (β) είτε χαµηλά τους
δύο πλευρικούς σύν τον φανό κορώνης (γ) είτε τους πλευρικούς σύν κορώνης ΜΑΖΙ µε ένα
ΚΟΚΚΙΝΟ 360µ στην κορυφή του καταρτιού και ένα ΠΡΑΣΙΝΟ 360µ ένα ή περισσότερο
µέτρα κάτω απο τον κόκκινο στο κατάρτι
ΕΡ.:
Φανός ρυµουλκήσεως στην πρύµνη είναι: (α) κόκκινος 135 εµπρός, (β) κόκκινος 112,5
πίσω, (γ) κίτρινος 112,5 πίσω, (δ) κίτρινος 112,5 εµπρός,(ε) Κίτρινος 135 πίσω, (ζ) κίτρινος 225 πίσω
(η) τρείς άσπροι ο ένα ς κάτω απο τον άλλο (θ) καµµία δέν είναι ορθή.
ΑΠ.:
(ε).
EΡ.:
Ο πρωραίος εφίστιος φανός σκάφους είναι σε ύψος µεγαλύτερο των 6 µέτρων: το
Σκάφος αυτό είναι: (α) Μηχανοκίνητο απο 20-50 µέτρα (β)µηχανοκίνητο µεγαλύτερο των 100
µέτρων (γ) µηχανοκίνητο 30-60 µέτρα (δ) µηχανοκίνητο µεγαλύτερο των 50 µέτρων (ε) µηχανοκίνητο
µεγαλύτερο των 40 µέτρων (ζ) καµµία δεν είναι σωστή.
ΑΠ.: (δ).
ΕΡ.:
Ρυµουλκό φέρει 3 άσπρα φώτα 225µοίρες, το ένα κάτω απο το άλλο, πόση είναι η
απόσταση ρυµούλκησης; (α) πάνω απο 100 µέτρα, (β) πάνω απο 200 µέτρα (γ) πάνω απο 300 µέτρα
(δ) πάνω απο 400 µέτρα (ε) πάνω απο 500 µέτρα (ζ) καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ.:
(β).
ΕΡ.:
Σκάφος έχει εφίστιο φανό και απο κάτω ένα πράσινο φανό και ένα άσπρο, τί σκάφος
είναι; (α) ψαρόβαρκα, (β) υδροπλάνο (γ) άλλο ιστιοφόρο (δ) φορτηγό πάνω απο 40 µέτρα, (ε) Τράτα
(ζ) περιπολικό (η) στρατιωτικό (θ) καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ.: (ε).
ΕΡ.:
Οι εφίστιοι φανοί είναι: ένας άσπρος και ακριβώς απο κάτω ένας κόκκινος, τί σκάφος είναι;
(α) ψαρόβαρκα, (β) Τράτα (γ) πιλοτίνα (δ) σκάφος υδρογραφικό (ε) υποβρύχιο (ζ) περιπολικό (η)
στρατιωτικό (θ) καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ.:
(γ) .
ΕΡ.:
Απο το σχεδιάγραµµα γράψετε σε κάθε περίπτωση (A) τί είδος/τύπος σκάφους είναι και
(B) σε ποιά θέση είναι ως προς το δικό σας σκάφος.
(πιθανό σχεδιάγραµµα εις το οποίο φαίνονται µόνο τα φώτα)
3.

[(121/99.20.(2) (γ)]
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΡ.:
Σε Ποιά πλευρά πλέουµε σε θαλάσσιους διαδρόµους, κανάλια και εισόδους Μαρίνων.
ΑΠ.: δεξιά πλευρά πάντοτε.
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.
ΕΡ.:
∆έν είναι σκάφος : (α) το υδροπλάνο (β) το κανό (γ) ο κορµός δένδρου (δ) το ποδήλατο της
θάλασσας (ε) το υποβρύχιο (ζ) καµµία απο τις απαντήσεις.
ΑΠ.:
(γ).
ΕΡ.:
Μηχανοκίνητο είναι το σκάφος που: (α) έχει µηχανή, (β) έχει µηχανή και πανιά, (γ) έχει
µηχανή χωρίς πανιά (δ) Κινήται µε πανιά αλλά έχει και µηχανή (ε) έχει µηχανή άνω των 15 αλόγων (ζ)
καµµία απο τις απαντήσεις.
ΑΠ.:
(ζ).
ΕΡ.:
Ιστιοφόρο είναι το σκάφος που: (α) έχει ένα ή περισσότερα κατάρτια (β) µπορεί να πλέει µε
ιστία (γ) κινήται µε την µηχανή ενώ τα πανιά δουλεύουν στην εγγυτάτη, (δ) έχει βοηθητική µηχανή
αλλά µεγάλη ιστιοφορία (ε) κινήται µε τα πανιά ενώ η µηχανή δουλεύει µε ελάχιστες στροφές. (ζ)
κινήται συνήθως µε τη µηχανή αλλά διότι αυτή χάλασε κινήται µε τα πανιά. (η) καµµιά απάντηση δέν
είναι σωστή
ΑΠ.: (ζ)
ΕΡ.: Το σκάφος δέν θεωρήται κινούµενο (under-way) όταν: (α) χρησιµοποιεί µόνο τα πανιά (β) έχει
τη µηχανή να εργάζεται χωρίς όµως να περιστρέφεται η έλικα προώθησης (γ) κινήται προς τα πίσω (δ)
έχει χαλάσει η µηχανή, δέν έχει πανιά και παρασύρεται απο τον άνεµο και το ρεύµα (ε) καµµία
απάντηση δέν είναι σωστή.
ΑΠ.:
(ε)
ΕΡ.:
Το σκάφος είναι ακυβέρνητο όταν: (α) έχει χαλάσει η µηχανή και πλέει µε τα πανιά (β) είναι
χωρίς κυβερνήτη (γ) έχει µείνει για κάποιο παράδοξο λόγο χωρίς πλήρωµα και κυβερνήτη (δ) σκάφος
που παρασύρεται απο τον άνεµο και το ρεύµα όπου τύχει (ε) καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ.:
(δ).
ΕΡ.:
Εχουµε ορατότητα όταν µπορούµε να δούµε ένα άλλο σκάφος: (α) µε γυµνό µάτι στα 3
Ν.Μ (β) µε γυµνό µάτι µέχρι τον ορίζοντα (γ) µε το τηλεσκόπιο καθαρά (δ) µε γυµνό µάτι (ε) µε γυµνό
µάτι όταν έχει οµίχλη (ζ) µε γυµνό µάτι το βράδυ (η) µε γυµνό µάτι την ηµέρα (θ) καµµιά δέν είναι
σωστή.
ΑΠ.:
(δ).
3.
[(121/99.20.(2) (δ)]
ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
ΕΡ.:
Tι σηµαίνει ένας βραχύς συριγµός; (α) µεταβάλλω πορεία αριστερά (β) µεταβάλλω πορεία
δεξιά (γ) µεταβάλλω πορεία όπισθεν (δ) ελάττωσε ταχύτητα κίνδυνος σύγκρουσης (ε) πρόσεξε βγές
έξω απο την πορεία µου (ζ) καµµία απο τις πιο πάνω.
AΠ.: (β).
ΕΡ.: Τί σηµαίνουν δύο βραχείς συριγµοί; (α) µεταβάλλω πορεία αριστερά (β) µεταβάλλω πορεία
δεξιά (γ) µεταβάλλω πορεία όπισθεν (δ) ελάττωσε ταχύτητα κίνδυνος σύγκρουσης (ε) πρόσεξε βγές
έξω απο την πορεία µου (ζ) καµµία απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.:
(α) .
ΕΡ.: Τί σηµαίνουν τρείς βραχείς συριγµοί; (α) µεταβάλλω πορεία αριστερά (β) µεταβάλλω πορεία
δεξιά (γ) µεταβάλλω πορεία όπισθεν (δ) ελάττωσε ταχύτητα κίνδυνος σύγκρουσης (ε) πρόσεξε βγές
έξω απο την πορεία µου (ζ) καµµία απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.: (γ).
ΕΡ.: Τί σηµαίνουν πέντε βραχείς συριγµοί; (α) µεταβάλλω πορεία αριστερά (β) µεταβάλλω πορεία
δεξιά (γ) µεταβάλλω πορεία όπισθεν (δ) ελάττωσε ταχύτητα κίνδυνος σύγκρουσης (ε) πρόσεξε βγές
έξω απο την πορεία µου (ζ) καµµία απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.: (ζ).
ΕΡ.: Τί σηµαίνουν δύο µακρείς συριγµοί ακολουθούµενοι απο ένα βραχύ συριγµό. (α) προτίθεµαι
να σε προσπεράσω απο µπροστά. (β)προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο δεξιά. (γ)
προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο αριστερά. (δ) προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο πίσω (ε) καµµία
απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.:
(β)
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ΕΡ.: Τί σηµαίνουν δύο µακρείς συριγµοί ακολουθούµενοι απο δύο βραχείς συριγµούς. (α)
προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο µπροστά. (β)προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο δεξιά. (γ)
προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο αριστερά. (δ) προτίθεµαι να σε προσπεράσω απο πίσω (ε) καµµία
απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.:
(γ)
ΕΡ.: Τί σηµαίνουν ένας µακρύς συριγµός, ένας βραχύς, ένας µακρύς και ένας βραχύς συριγµός;
AΠ.:
Εντάξη προσπέρασε µε.
4.

[(121/99.20.(2) (ε)]

ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΕΡ= Ενα σήµα κινδύνου διεθνώς είναι:
(α) Η σηµαία "Α" του διεθνούς κώδικα σηµαίων,
(β) η σηµαία "Α" πάνω και η σηµαία "F" κάτω ,
του ∆ιεθνούς Κώδικα σηµαίων,
(γ) η σηµαία "Α" πάνω και η σηµαία "W" κάτω του ∆ιεθνούς
Κώδικα σηµαίων,
(δ) η σηµαία "Ν" πάνω και η σηµαία "F" κάτω του ∆ιεθνούς Κώδικα
σηµαίων,
(ε) η σηµαία "Ν" πάνω και η σηµαία "C" κάτω του ∆ιεθνούς Κώδικα σηµαίων,
(ζ) η σηµαία "C" πάνω και η σηµαία "N" κάτω του ∆ιεθνούς Κώδικα σηµαίων, (η) καµµία δέν είναι
ορθή.
ΑΠ=(ε).
ΕΡ= Ενα σήµα κινδύνου διεθνώς είναι:
(α) Η κόκκινη φωτοβολίδα, (β) η πράσινη φωτοβολίδα, (γ) η άσπρη φωτοβολίδα,
φωτοβολίδα (ε) καµµία δέν είναι ορθή.
ΑΠ=(α).
5.

(δ) η µπλέ

[(121/99.20.(2) (στ)]
Ο ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΚΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
∆ΙΑΥΛΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ,

Ερ. Σύµφωνα µε τον ∆εύτερο Πίνακα του Νόµου 56(Ι)/92 , ο χειριστής ταχυπλόου σκάφους έχει
15 υποχρεώσεις αφαιρέσατε απο τα πιο κάτω όσα ∆ΕΝ είναι µε βάση τον πιο πάνω Νόµο
"υποχρέωση".
Απ. 1. Οχι κάπνισµα κοντά στα καύσιµα, (2) να φαίρει αζιµουθιακή πυξίδα, (3) ∆οχείο καυσίµων έχει
αρκετά κάυσιµα και είναι καλά στερεωµένο, (4) Η βαλβίδα εξαερισµού ∆οχείου Καυσίµων είναι
ανοιχτή, (5) Σωλήνας παροχής καυσίµων ελεύθερος, (6) γνώση του µορσικού αλφαβήτου (7) γνώση
ηλεκτρικού συστήµατος, (8) Γνώση εκκίνησης µηχανής ηλεκτρικά και χειροκίνητα, (9) ρύθµιση του
συµπλέκτη ταχυτήτων (10) Πως ανεβαίνει και κατεβαίνει µηχανή (11) Χρήση µοχλού, πρόσω,
όπισθεν, ελεύθερο. (12) Πρόσδεση στο trailer µεταφοράς (13) Αυξοµείωση στροφών, (14)
Περισυλλογή κολυµβητή, (15) Επαναφορά σκάφους µετά απο ανατροπή, (16) Χρήση σωσιβίου, (17)
∆ιεθνής κανόνες, δεξιά , κλπ,(18) Αποφυγή σύγκρουσης, µακρυά απο δύτες κλπ. (19) Σηµαία ∆ιεθνούς
κώδικα "Α", (20) Σύστηµα πηδαλιούχησης σκάφους.
ΑΠ= (Εκτός= 2,6,9,12,15)
Ερ. Πόσο συχνά πρέπει να επιθεωρούνται τα ταχύπλοα κατηγορίας "Β";
(α) Κάθε τρία χρόνια,
(β) Κάθε 5 χρόνια.
(γ) Μιά φορά.
(δ) Κάθε διετία,
(ε) Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
Απ: (β).
ΕΡ.: Ποιά η βασική διαφορά ΣΩΣΙΒΙΟΥ και ΠΛΕΥΣΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ;
(α) το σωσίβιο φέρει φωσφορούχα επιφάνεια ενώ το βοήθηµα όχι, (β) Το σωσίβιο κρατα τις
αναπνευστικές οδούς (κεφάλι) έξω απο το νερό σε αναίσθητο άτοµο ενώ το Πλ.Βοήθηµα όχι. (γ) το
σωσίβιο διαθέτει σφυρίχτρα και λαµπτήρα µε αναλαµπές ενώ το βοήθηµα όχι, (δ) καµµία δέν είναι
σωστή.
ΑΠ= (β).
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ΕΡ.:
Με βάση τον περι Ταχυπλόων Σκαφών Νόµο 56(Ι)/92 πόση ταχύτητα µπορεί να
αναπτύσσει σκάφος για να ονοµάζεται "ταχύπλοο"; (α) 10 κόµβους(κ), (β) 20κ (γ)14κ (δ)25κ
(ε)µεγαλύτερη απο 15κ (ζ) τουλάχιστο 16κ (η) καµµία δέν είναι σωστή
ΑΠ.: (η).
6.

[(121/99.20.(2) (στ)]

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΕΡ: Τί πυροσβεστήρα (το λιγώτερο) απαιτεί ο Νόµος;
(α) πυροσβεστήρα 1 κιλού κώνεως, (β) πυροσβεστήρα 2 κιλών κώνεως, (γ) πυροσβεστήρα 1 κιλού
αφρού, (δ) πυροσβεστήρα 2 κιλών αφρού, (ε) πυροσβεστήρα 2 κιλών ∆ιοξειδίου του Ανθρακος, (ζ)
πυροσβεστήρα 2 κιλών Νερού, (η) καµµία δέν είναι ορθή.
ΑΠ= (δ)
ΕΡ: Εχω ταχύπλοο σκάφος 5,5 µέτρων, τί ασύρµατο (ελάχιστες προδιαγραφές ) πρέπει να έχω
σύµφωνα µε τον Νόµο;
(α) Μικρό φορητό 3 watts σε αδιάβροχη θήκη (β) Μικρό φορητό 3 watts σε αδιάβροχη θήκη και ο
οποίος εάν πέσει στο νερό να επιπλέει, (γ) Μικρό φορητό 5 watts σε αδιάβροχη θήκη και ο οποίος εάν
πέσει στο νερό να επιπλέει,
(δ) Μικρό φορητό 25 watts σε αδιάβροχη θήκη και ο οποίος εάν
πέσει στο νερό να επιπλέει, (ε) καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
ΕΡ= Και για πιό ουσιαστικό λόγο χρειάζοµαι πυξίδα στο µικρό µου ταχύπλοο σκάφος;
(α) για να µπορώ να βρίσκω τους ψαρότοπους, (β) για να µε οδηγεί µε ακρίβεια στην πορεία µου, (γ)
για να βρίσκω το δρόµο µου στην οµίχλη ή όταν βραδυάσει, (δ) για να βλέπω απο πού φυσά ο άνεµος,
(ε) για να µπορώ να βρίσκω που έιναι το σκάφος µου εάν το χάσω. (ζ) καµµία δέν είναι σωστή.
ΑΠ= (γ).
ΕΡ= Εγω πιστεύω ότι η σειρήνα στο σκάφος είναι άχρηστη. (σηµειώσατε όλα τα ΟΡΘΑ
επιχειρήµατα): (α) ∆ιότι ποτέ δέν θα βρεθώ στην ανάγκη να την χρησιµοποιήσω για να µε ακούσουν,
(β) διότι έχει εξαιρετικά µεγάλο βάρος για το µικρό µου σκάφος, (γ) διότι έχει µεγάλο όγκο και θα µου
σπαταλήσει πολύτιµο χώρο, (δ) διότι είναι πολύ πιό επικίνδυνη απο τον βαθµό που µπορεί να είναι
οφέλιµη, (ε) διότι κάποιος θα µε δεί έτσι και αλλιώς, (ζ) διότι ποτέ δέν έχουµε οµίχλη στα νερά µας,
(η) διότι µε τον τρόπο που χρησιµοποιώ το σκάφος µου, είναι εντελώς αδύνατο να βρεθώ νύχτα στη
θάλασσα. (θ)κανένα επιχείρηµα δέν είναι σωστό.
ΑΠ= (θ)
ΕΡ= Εγω πιστεύω ότι η φωτοβολίδα αλεξιπτώτου στο σκάφος είναι άχρηστη και πολύ
επικίνδυνη. (σηµειώσατε όλα τα ΟΡΘΑ επιχειρήµατα): (α) ∆ιότι ποτέ δέν θα βρεθώ στην ανάγκη
να την χρησιµοποιήσω για να µε δούν, (β) διότι έχει εξαιρετικά µεγάλο βάρος για το µικρό µου
σκάφος, (γ) διότι έχει µεγάλο όγκο και θα µου σπαταλήσει πολύτιµο χώρο, (δ) διότι είναι εξαιρετικά
πιό επικίνδυνη απο τον βαθµό που µπορεί να είναι οφέλιµη, (ε) διότι κάποιος θα µε δεί έτσι και
αλλιώς, (ζ) διότι ουδέποτε έχουµε οµίχλη στα νερά µας, (η) διότι µε τον τρόπο που χρησιµοποιώ το
σκάφος µου, είναι εντελώς αδύνατο να βρεθώ νύχτα στη θάλασσα. (θ)όλα τα επιχειρήµατα είναι σωστά
(ι) κανένα επιχείρηµα δέν είναι σωστό. (κ) διότι είναι εντελώς αδύνατο να βρώ τρόπο να την έχω σε
ασφαλές µέρος µακριά απο τα χέρια παιδιών ή µεθυσµένων, (λ) διότι µπορεί να κάνει απο µόνη της
έκρηξη και να µε σκωτώσει, (µ) διότι χωρίς καµµιά αµφιβολία θα µου την κλέψουν και θα την
χρησιµοποιήσουν σε κάποιο γήπεδο για να πληγώσουν τον διαιτητή, (ν) διότι το να απαλλαγώ απο τον
κίνδυνο της φωτοβολίδας επάνω στο σκάφος µου είναι πολύ πιο σηµαντικό απο το εάν κάποτε ίσως θα
την χρειαστώ για να γλυτώσω την ζωή µου και των επιβαίνοντων στο σκάφος µου. (ξ) Κανένα απο τα
επιχειρήµατα δέν είναι ορθό.
ΑΠ= (ξ)
7.

[(121/99.20.(2) (στ)]

ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(θ)

Μιά οργιά είναι ίση µε :
Ενα µέτρο
6 µέτρα
6 πόδια,
3.28 πόδια
3.28 µέτρα
3 µέτρα
3.14 µέτρα
Καµµιά απάντηση δέν είναι σωστή.
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Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
Απ: (δ).

Το Βάθος της θάλασσας που βλέπουµε στους Ναυτικούς χάρτες έχει σαν βάση µέτρησης
συνήθως :
την ανώτατη στάθµη της πληµµυρίδας,
Το ανώτατο σηµείο της παλίρροιας,
το µέσο σηµείο της πληµµυρίδας.
Το µέσο σηµείο της µέγιστης Αµπωτίδος
καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.

Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
Απ: (δ)

Πόσες ΜΟΙΡΕΣ (µόνον) είναι το γεωγραφικό Πλάτος της Κύπρου;
80 Βόρειο
60 Βόρειο
35 Νότιο
35 Βόρειο
90 Νότιο
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.

Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
Απ: (ε)

Πόσες ΜΟΙΡΕΣ (µόνον) είναι το γεωγραφικό Μήκος της Κύπρου;
120 Ανατολικό
060 ∆υτικό
035 ∆υτικό
035 Ανατολικό
033 Ανατολικό
033 ∆υτικό
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.

Ερ. Το µεγαλύτερο Γεωγραφικό ΠΛΑΤΟΣ που µπορούµε να έχουµε είναι:
(α)
130 µοίρες
(β)
030 µοίρες
(γ)
190 µοίρες
(δ)
360 µοίρες
(ε)
089 µοίρες
(ζ)
270 µοίρες
(η)
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
Απ:
(η).
Ερ. Το µεγαλύτερο Γεωγραφικό ΜΗΚΟΣ που µπορούµε να έχουµε είναι:
(α)
130 µοίρες
(β)
030 µοίρες
(γ)
190 µοίρες
(δ)
360 µοίρες
(ε)
089 µοίρες
(ζ)
270 µοίρες
(η)
180 µοίρες
(η)
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
Απ:
(η).
Ερ. Στην Κύπρο Ξεκινούµε να µετρούµε το Γεωγραφικό Πλάτος απο:
(α)
Τα φώτα του Καλησπέρα στην Λευκωσία.
(β)
Απο τον πρώτο Μεσηµβρινό του Γκρίνουίτς.
(γ)
Απο τον Βόρειο Πόλο.
(δ)
Απο τον Ισηµερινό.
(ε)
Απο το Προεδρικό Μέγαρο.
(ζ)
Απο τον πρώτο Μεσηµβρινό στον Ισηµερινό.
(η)
Απο το κέντρο της Γής.
(θ)
Καµµία απάντηση δεν είναι σωστή.
Απ: (δ).
Ερ. Στην Κύπρο Ξεκινούµε να µετρούµε το Γεωγραφικό Μήκος απο:
(α)
Τα φώτα του Καλησπέρα στην Λευκωσία.
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(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(θ)
Απ: (β).

Απο τον πρώτο Μεσηµβρινό του Γκρίνουίτς.
Απο τον Βόρειο Πόλο.
Απο τον Ισηµερινό.
Απο το Προεδρικό Μέγαρο.
Απο τον πρώτο Μεσηµβρινό στον Ισηµερινό.
Απο το κέντρο της Γής.
Καµµία απάντηση δεν είναι σωστή.

Ερ. Στην Ναυσιπλοία ΠΑΝΤΟΤΕ για το στίγµα µας δίδουµε πρώτα:
(α) Το Πλάτος
(β) Το Μήκος
(γ) Κανένα απο τα δύο.
Απ. : (α)
Ερ. Στους Ναυτικούς χάρτες µετρούµε την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων:
(α) Στα τόξα των Παραλλήλων πλάτους,
(β) Στήν πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη.
(γ) Με το µοιρογνωµόνιο.
(δ) Με τον εξάντα.
(ε) Μόνο στην δεξιά πλευρά του Χάρτη.
(ζ) Σε οποιαδήποτε πλευρά δεξιά ή αριστερά του χάρτη.
(η) Μόνο στην Κάτω πλευρά του χάρτη.
(θ) Επι του Ανεµολογίου του Ναυτικού χάρτη.
(ι) Καµµία απάντηση δέν είνβαι σωστή.
Απ: (ζ).
Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(θ)
(ι)
(κ)
Απ.: (γ)

Πορεία 045 µοίρες σηµαίνει πηγαίνουµε:
Ανατολικά
Βόρεια
ΒόρειοΑνατολικά
Βόρειο ∆υτικά
Νότιο∆υτικά
Νότια
ΝότιοΑνατολικά
Βόρειο∆υτικά.
∆υτικά
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.

Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
(θ)
(ι)
(κ)
Απ.: (δ)

Πορεία 315 µοίρες σηµαίνει πηγαίνουµε:
Ανατολικά
Βόρεια
ΒόρειοΑνατολικά
Βόρειο ∆υτικά
Νότιο∆υτικά
Νότια
ΝότιοΑνατολικά
Βόρειο∆υτικά.
∆υτικά
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.

Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
ΑΠ:
(α)

Με την φορητή ή αζιµουθιακή πυξίδα έχουµε τις ακόλουθες διοπτεύσεις σηµείων στην
ξηρά, δώστε την αντίστροφη διόπτευση (reciprocal) για κάθε περίπτωση:
180=…………..
360=…………
200=…………
121=…………
228=…………
Εάν η διόπτευση είναι πιό µεγάλη απο 180 µοίρες, αφαιρούµε απο την διόπτευση 180, εάν η
διόπτευση είναι µικρώτερη απο 180 τότε αφαιρούµε τις µοίρες της ∆ιόπτευσης ΑΠΟ το 180:
180= 000 ή 360.
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(β)
(γ)
(δ)
(ε)

360= 180
200= 020
121= 059
228= 048

Eρ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
Απ:

Ο Μαγνητικός Βορράς της Γής είναι:
Ο ίδιος µε τον Γεωγραφικό
Αντίθετος µε τον Γεωγραφικό
∆έν διαφέρει καθόλου απο τον Γεωγραφικό Βορρά.
Εχει διαφορά απο τον Γεωγραφικό Βορρά.
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
(δ)

Ερ.

"Αφού καθορίσουµε την Γεωγραφική πορεία µας απο τον χάρτη στις 090 µοίρες
ακολουθούµε µε την πυξίδα µας αυτή την πορεία µέχρι να φτάσουµε στον προορισµό
µας" σχολιάστε:
∆εν έχουµε λάβει υπόψη την παρεκτροπή
∆εν έχουµε λάβει υπόψη την παράλλαξη.
Επρεπε να χρησιµοποιήσουµε το GPS.
∆εν έχουµε λάβει υπόψη τον πιθανό µαγνητισµό του σκάφους ο οποίος ίσως επηρεάζει την
πυξίδα.
∆εν έχουµε λάβει υπόψη ότι κάποιος ίσως να ξέχασε το κατσαβίδι κάτω απο την πυξίδα έτσι
θα πέσουµε έξω.
Καµµιά απάντηση δέν είναι σωστή /δεν έχει τη σωστή σειρά.
(ζ)

(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
Απ.:

Ερ. Το ∆ιεθνές Ναυτικό Μίλι θεωρήται ίσο προς :
(α)
1.528,3 µέτρα
(β)
6.000 πόδια
(γ)
1.963 µέτρα
(δ)
1.859,9 µέτρα
(ε)
1.852 Οργιές
(ζ)
Καµµιά απάντηση δέν είναι σωστή.
Απ: (ζ).
Ερ. Ενας Κόµβος είναι :
(α)
Η ψαλιδιά ή ο Σταυρόκοµπος.
(β)
Ειναι µονάδα µέτρησης του βάθους της θάλασσας
(γ)
Η οποιαδήποτε απόσταση που καλύπτουµε σε µία ώρα.
(δ)
Η ταχύτητα κατα την οποία σε µιά ώρα καλύπτουµε ένα χιλιόµετρο.
(ε)
Η ταχύτητα κατα την οποία σε µιά ώρα καλύπτουµε ένα Μίλι ξηράς.
(ζ)
Η ταχύτητα µε την οποία περπατώντας για µιά ώρα καλύπτουµε 1852 µέτρα.
(η)
Καµµιά απο τις απαντήσεις δέν είναι σωστή.
Απ.: (ζ).
EΡ.: Απο πού ξεκινούµε να µετρούµε το Γεωγραφικό Πλάτος;
(α) Απο τον Βόρειο Πόλο, (β) Απο το επίπεδο του Ισηµερινού (γ) απο τον Νότιο Πόλο (δ) καµµία δέν
είναι ορθή (ε) απο τον 1ο Μεσηµβρινό του αστεροσκοπείου Γκρίνουιτς της Αγγλίας.
ΑΠ: (β)
ΕΡ.:
Απο πού ξεκινούµε να µετρούµε το Γεωγραφικό Μήκος;
(α) Απο τον Βόρειο Πόλο, (β) Απο το επίπεδο του Ισηµερινού (γ) απο τον Νότιο Πόλο (δ) καµµία δέν
είναι ορθή (ε) απο τον 1ο Μεσηµβρινό του αστεροσκοπείου Γκρίνουιτς της Αγγλίας. (ζ) απο το
γεωγραφικό πλάτος.
ΑΠ= (ε)
EΡ.: πού και πόσες µοίρες µπορεί να είναι αριθµητικά το µέγιστο Γεωγραφικό πλάτος ;
(α) Στον Ισηµερινό, 180 µοίρες, (β) στους Πόλους 180 µοίρες, (γ) Στους Πόλους , 90 µοίρες. (δ) στον
ισηµερινό 360 µοίρες (ε) καµµία δέν είναι ορθή (ζ) στους πόλους, 360 µοίρες.
ΑΠ= (γ)
ΕΡ.: Πόσα µέτρα είναι το ∆ιεθνές Ναυτικό Μίλι;
ΑΠ.:
1852 Μέτρα.
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Ερ.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζ)
(η)
Απ:

Ενα Ναυτικό Μίλι είναι ίσο µε:
Ενα χιλιόµετρο.
Ενα µίλι ξηράς.
Λιγώτερο απο ένα χιλιόµετρο.
Μικρώτερο απο ένα µίλι
Ενα λεπτό της Μοίρας
1500 µέτρα.
Καµµία απάντηση δέν είναι σωστή.
(ε)

ΕΡ: Υπάρχει διαφορά µεταξύ Ναυτικού Μιλίου και ∆ιεθνούς Ναυτικού Μιλίου;
(α) όχι είναι ακριβώς το ίδιο (β) καµµία απάντηση δέν είναι σωστή, (γ) ένα Ναυτικό µίλι είναι ένα
λεπτό της µοίρας ενώ ένα ∆ιεθνές Ναυτικό Μίλι είναι 1,360 της µοίρας, (δ) υπάρχει διότι εξαρτάται
εάν µετράς το µίλι στον ισηµερινό ή στους πόλους, (ε) υπάρχει διότι εξαρτάται εάν µετράς τα 1852
µέτρα στον ισηµερινό ή στους πόλους, (ζ) ΝΑΙ υπάρχει διότι εξαρτάται εάν µετράς το ένα λεπτό της
µοίρας στον ισηµερινό ή στους πόλους, (η) υπάρχει διότι εξαρτάται εάν µετράς τα 1852 µέτρα στον
Βόρειο πόλο ή στον Νότιο.
ΑΠ=(ζ)
ΕΡ.: Τί συµβολίζει ο µικρός σταυρός στον Ν.Χάρτη;
(α)Επικίνδυνο ύφαλο/βράχο κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας σε βάθος µικρώτερο απο 2 µέτρα.
(β) εκκλησία ή καµπαναριό, (γ) καµµία δέν είναι ορθή (δ) Επικίνδυνο ύφαλο/βράχο πάνω απο την
επιφάνεια της θάλασσας σε ύψος µικρώτερο απο 2 µέτρα. (ε) Επικίνδυνο ύφαλο/βράχο στο ύψος
ακριβώς της χαρτογραφικής βάσης (chart datum).
ΑΠ= (α)
ΕΡ.:
Τι συµβολίζει ο µικρός σταυρός στον Ν.Χάρτη µε µία τελεία/κουκκίδα στην κάθε µία
απο τις τέσσερεις εσωτερικές γωνίες του σταυρού;
(α)Επικίνδυνο ύφαλο/βράχο κάτω απο την επιφάνεια της θάλασσας σε βάθος µικρώτερο απο 2 µέτρα.
(β) εκκλησία ή καµπαναριό, (γ) καµµία δέν είναι ορθή (δ) Επικίνδυνο ύφαλο/βράχο πάνω απο την
επιφάνεια της θάλασσας σε ύψος µικρώτερο απο 2 µέτρα. (ε) Βράχος ίσαλος που είναι ακριβώς στο
επίπεδο της υψοµετρικής βάσης του χάρτη (chart datum).
ΑΠ= (ε)
ΕΡ: Τι συµβολίζει αριθµός µικρών σταυρών οι οποίοι περιστοιχίζονται απο διακεκοµµένη
γραµµή.
α. Συστάδα βράχων µε βάθος λιγώτερο απο 2 µέτρα απο την χαρτογραφική βάση.
β. Συστάδα βράχων µε βάθος µεγαλύτερο απο 2 µέτρα απο την χαρτογραφική βάση.
γ. Συστάδα βράχων µε βάθος µέχρι και 10 µέτρα απο την χαρτογραφική βάση.
δ. Καµµία δέν είναι σωστή.
Απ.: (α)
ΕΡ.: Ο φάρος ΚΙΤΙΟΥ έχει Βόρειο Πλάτος 34µοίρες και48.8 λεπτά. Το σκάφος "ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ"
βρίσκεται 12 ναυτικά µίλια, στα ανοιχτά (Ανατολικά) του φάρου Κιτίου, στο ίδιο Γεωγραφικό
πλάτος µε τον φάρο. Ποιά είναι η θέση του σκάφους;
(α) 34 48.8 Βόρειο 33 56.9 Ανατολικό.
(β) 12 ναυτικά ανοιχτά του Κιτίου.
(γ) Φάρος Κιτίου, 180 µοίρες, 12 ναυτικά.
(δ) Φάρος Κιτίου 12 ναυτικά.
(ε) Φάρος Κιτίου, 90 µοίρες, 12 ναυτικά.
(ζ) Φάρος Κιτίου, 270 µοίρες, 12 ναυτικά.
(η) καµµία απο τις πιο πάνω.
ΑΠ.: (ε).
ΕΡ.:
ΑΠ.:

Πόσους και ποιούς "Βορειάδες έχουµε στη Ναυσιπλοία;
Εχουµε 3: ΑΛΗΘΗ ΒΟΡΡΑ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΒΟΡΡΑ, ΒΟΡΡΑ

ΠΥΞΙ∆ΟΣ.

EP.:
Τοποθετήσατε σε Χάρτη θέση = "Φάρος Κιτίου 83µοίρες 5 ναυτικά µίλια."
AΠ.:Τοποθετήσατε στον Χάρτη θέση = "Φάρος Κιτίου 83
µοίρες 5 ναυτικά µίλια.": Απο το σηµείο
φάρου Κιτίου Πρός το πέλαγος 83 µοίρες (αληθής). Απο το σηµείο του Φάρου µετρούµε 5 ΝΜ και
σηµειώνουµε το στίγµα στην γραµµή 83 µοιρών.
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ΕΡ.:
Ποιά η διαφορά µεταξύ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (Variation) και ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗΣ (Deviation);
α)είναι το ίδιο πράγµα, (β) η Απ.είναι για το Πλάτος ενώ η Παρ. είναι για το Μήκος, (γ) Η Απ. είναι
για τον Γεωγραφικό Βορρά ενώ η Παρ. είναι για τον Μαγνητικό Βορρά. (δ) η Απ. είναι η διαφορά
µεταξύ Γ.Βορρά - Βορρά Πυξίδας ενώ η Παρ. είναι η διαφορά µεταξύ του Μ.Βορρά και του Βορρά
Πυξίδος. (ε) η Απ. είναι η διαφορά µεταξύ Γ.Βορρά - Μαγνητικού Βορρά ενώ η Παρ. είναι η διαφορά
µεταξύ του Μ.Βορρά και του Βορρά Πυξίδος. (ζ) η Απ. είναι η διαφορά µεταξύ M.Βορρά - Βορρά
Πυξίδος ενώ η Παρ. είναι η διαφορά µεταξύ του Βορρά Πυξίδος και του Γ.Βορρά.(η) Κανένα απο τα
πιο πάνω.
ΑΠ.: (ε)
ΕΡ.:
Παρεκτροπή στα Αγγλικά είναι: (α) Deviation, (β) Variation, (γ) Latitude (δ) κανένα απο
αυτά.
ΑΠ.: (α)
ΕΡ.:
Στην πράξη µετρούµε αποστάσεις στους Ναυτικούς χάρτες απο: (α) τα τόξα των
Παραλλήλων Πλάτους, (β) απο την κλίµακα (γ) Απο την πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη ακριβώς
απέναντι απο την περιοχή µέτρησης (δ) απο το ανεµολόγιο, (ε) µε το µοιρογνωµόνιο, (ζ) µε τον
διπαράλληλο (η) δεξιά αριστερά του χάρτη, (θ) µε τον εξάντα.
ΑΠ.: (η)
ΕΡ.:
Ο Μαγνητισµός µεταλλικού σκάφους προκαλεί σφάλµα πυξίδας που το ονοµάζουµε: (α)
Απόκλιση, (β) σφάλµα µαγνητισµού,(γ) Variation, (δ) διαφορά Γεωγραφικού-Μαγνητικού Βορρά, (ε)
διαφορά Μαγνητικής και Αληθούς πορείας, (ζ) σφάλµα πυξίδας (η) διαφορά µαγνητικής πορείαςπορείας πυξίδας, (θ) διαφορά γεωγραφικής πορείας µε την πορεία που δείχνει η πυξίδα µας, (ι) κανένα
απο αυτά.
ΑΠ. (η)
ΕΡ.
Χαράσσουµε στον Χάρτη διάφορες πορείες τις οποίες πρέπει να µεταφέρουµε στην κύρια
πυξίδα του σκάφους, ενώ ταυτόχρονα µε την φορητή πυξίδα λαµβάνουµε κάποιες διοπτεύσεις τις
οποίες πρέπει να τοποθετήσουµε στον χάρτη. Σηµειώστε το ανάλογο αποτέλεσµα στα πιο κάτω
(εάν Μαγνητική απόκληση της περιοχής =4 µοίρες Ανατολική ενώ Παρεκτροπή δέν υπάρχει)
«ΝΟΜΟΣ= ΑΠΟ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΣ ΠΥΞΙ∆Α= ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ σφάλµα-Αφαιρούµε, ∆ΥΤΙΚΟ
σφάλµα ∆είνουµε (το ανάποδο γίνεται εάν ΑΠΟ Πυξίδα στον Χάρτη):
α) Χάρτης= 200µ Πυξίδα=........(απ=196)
β) Πυξίδα= 200µ Χάρτης=........
(απ=204)
γ) Χάρτης= 123µ Πυξίδα=........
δ) Πυξίδα= 340µ Χάρτης=........
ε) Χάρτης= 001µ Πυξίδα=........
ζ) Πυξίδα= 359µ Χάρτης=........
η) Χάρτης= 360µ Πυξίδα=........
θ) Πυξίδα= 340µ Χάρτης=........
ι) Χάρτης= 100µ Πυξίδα=........
κ) Πυξίδα= 090µ Χάρτης=........
λ) Χάρτης= 009µ Πυξίδα=........
µ) Πυξίδα= 163µ Χάρτης=........
ν) Χάρτης= 345µ Πυξίδα=........
ξ) Πυξίδα= 111µ Χάρτης=........
ο) Χάρτης= 002µ Πυξίδα=........
π) Πυξίδα= 201µ Χάρτης=........
ΕΡ= Εχουµε ΑΠΟΚΛΙΣΗ= 3µ. Ανατολική, ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ= 5µ ∆υτική. Βρέστε το αποτέλεσµα
στα παρακάτω:
α) Χάρτης= 230µ Πυξίδα=........(απ=233)
β) Πυξίδα= 100µ Χάρτης=........
( 98)
γ) Χάρτης= 000µ Πυξίδα=........
δ) Πυξίδα= 008µ Χάρτης=........
ε) Χάρτης= 001µ Πυξίδα=........
ζ) Πυξίδα= 352µ Χάρτης=........
η) Χάρτης= 360µ Πυξίδα=........
θ) Πυξίδα= 040µ Χάρτης=........
ι) Χάρτης= 100µ Πυξίδα=........
κ) Πυξίδα= 090µ Χάρτης=........
λ) Χάρτης= 009µ Πυξίδα=........
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µ) Πυξίδα= 162µ Χάρτης=........
ν) Χάρτης= 344µ Πυξίδα=........
ξ) Πυξίδα= 110µ Χάρτης=........
ο) Χάρτης= 001µ Πυξίδα=........
π) Πυξίδα= 001µ Χάρτης=........
8.

[(121/99.20.(2) (ζ)]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΠΟΦΩΡ, ∆ΥΝΑΜΗ ΑΝΕΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ.

ΕΡ= Η Μέση Βαροµετρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας σε Μιλιµπάρς (Χιλιοστόβαρα) ή
Χεκτοπασκάλ(H.P) είναι ίση πρός (α) 1023 (β) 1003 (γ) 1033 (δ) 1213 (ε) 1013 (ζ) 13 (η) καµµία δεν
είναι σωστή. (5)
ΕΡ.: Τί προκαλεί/δηµιουργεί τον άνεµο;
(α) η κίνηση της Γής γύρο απο τον άξονα της καθώς επίσης γύρο απο το ήλιο ιδιαίτερα κατα την
Εαρινή Ισηµερία όπου η Γή πλησιάζει τον Ηλιο. (β) Η διαφοροποίηση της θερµότητας/Θερµοκρασίας
και η πρόκληση διαφοράς βαροµετρικής πίεσης σάν αποτέλεσµα της Ηλιακής ακτινοβολίας καθώς
επίσης η επίδραση της περιστροφής της Γής γύρω απο τον άξονα της, η µορφή της επιφάνειας της γής
και πολλοί άλλοι πολύπλοκοι παράγοντες. (γ) Το φαινόµενο της βροχής δηµιουργεί ροή νερού στα
φράγµατα µε αποτέλεσµα µόρια της ατµόσφαιρας ευρισκόµενα πλησίον του νερού να παρασύρονται
δηµιουργόντας άνεµο ίσης ταχύτητας αλλά αντιθέτου κατεύθυνσης (φαινόµενο coriolis), (δ) καµµία
δέν είναι ορθή.
ΑΠ=(β)
ΕΡ.:
Πόσοι κόµβοι είναι άνεµος 5 Μποφώρ και ποιό περίπου το ύψος κύµµατος;
ΑΠ.: 17-21 κόµβοι, 2 µέτρα.
ΕΡ.:
Πόσοι κόµβοι είναι άνεµος 4 Μποφώρ και ποιό περίπου το ύψος κύµµατος;
ΑΠ.: 11-16 κόµβοι, 1 µέτρo.
ΕΡ.:
Πόσοι κόµβοι είναι άνεµος 3 Μποφώρ και ποιό περίπου το ύψος κύµµατος;
ΑΠ.: 7-10 κόµβοι, 0.6 µέτρo.
ΕΡ.:
Πόσοι κόµβοι είναι άνεµος 6 Μποφώρ και ποιό περίπου το ύψος κύµµατος;
ΑΠ.: 22-27 κόµβοι, 3 µέτρα.
ΕΡ.:
Πόσοι κόµβοι είναι άνεµος 7 Μποφώρ και ποιό περίπου το ύψος κύµµατος;
ΑΠ.: 29-33 κόµβοι, 4 µέτρα.
ΕΡ.
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.
η.
Απ.: (ζ)

Η Τραµουντάνα είναι άνεµος απο τις:
150 µοίρες
200 µοίρες
300 µοίρες
Καµµία δέν είναι σωστή
270 µοίρες
360 µοίρες
600 µοίρες.

9.

[(121/99.20.(2) (η)] ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΡ=
Οταν πλησιάζουµε µε το µικρό ταχύπλοο για να περισυλλέξουµε άνθρωπο στη θάλασσα
µε 4 Μποφώρ πώς τον πλησιάζουµε;
(α)
Τον πλησιάζουµε έχοντας τον άνεµο και τα κύµατα πίσω µας.
(β)
Τον πλησιάζουµε αφού τοποθετήσουµε το σκάφος µας σε πλεύση "ανάποδα" (µε την πισινή
ταχύτητα).
(γ)
καµµιά απάντηση δέν είναι σωστή.
(δ)
Τον πλησιάζουµε σε µιά πορεία έτσι που τα κύµµατα να έρχονται απο τα πλάγια του σκάφους
µας. (παράλληλη πορεία προς τα κύµµατα)
(ε)
Τον πλησιάζουµε µε τον άνεµο κάθετα στην πορεία µας.
(ζ)
Τον πλησιάζουµε µε τον άνεµο και τα κύµατα ενάντια στην πορεία µας.
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(η)
Τον πλησιάζουµε ανάποδα µε την έλικα του σκάφους προς το µέρος του.
ΑΠ= (ζ)
ΕΡ=
(α)
(β)
(γ)
(δ)
ΑΠ= (γ)
10.

Οταν πλησιάσουµε τον άνθρωπο στην θάλασσα ο οποίος έχει τις αισθήσεις του, µε 4
µποφώρ, µε το µικρό µας ταχύπλοο τί είναι καλύτερα να κάνουµε;
Με την εξωλέµβια ανάποδα του απλώνουµε το χέρι να τον τραβήξουµε απο την πρύµνη όπου
έχουµε και µικρή σκάλα.
Θέτουµε την εξωλέµβια "κράτει" (εκτός ταχύτητας) Πέφτουµε µπρούµυτα στην πλώρη και
απλώνουµε το χέρι για να τον ανεβάσουµε απο την πλώρη.
Μόλις είναι λίγα µέτρα στο πλευρό, του ρίχνουµε σχοινί µε σωσίβιο για να τον τραβήξουµε
απο το πλευρό.
καµµία δέν είναι σωστή

[(121/99.20.(2) (θ)]ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΡ.: Αναφέρατε δύο συνηθισµένα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την πρόληψη της
ΝΑΥΤΙΑΣ.
ΑΠ.:
(1) Χάπια δραµαµίνης, δύο κάθε 4-6 ώρες για τους ενήλικες
(2) Τσιροτάκι σκοπολαµίνης ("scopoderm"), ένα πίσω απο τον λοβό του αυτιού.
ΕΡ.:
Με ποιούς τρόπους πιθανόν να αποφύγουµε την Ναυτία;
ΑΠ.: (1) Φάρµακα, (2) αρχή µε ελάχιστα στο στοµάχι, (3) αρχή πάντα στο κατάστρωµα-αποφεύγουµε
κλειστούς χώρους,(4) συγκέντρωση όρασης στην γραµµή ορίζοντα, σε ακίνητη εικόνα, (5)
αποφεύγουµε υπερβολική κίνηση (6) στρέφουµε την σκέψη µας σε άλλα θέµατα.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ.
1.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

2.

ΑΠΟΠΛΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ)

5.

ΕΛΙΓΜΟΙ , ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ, ΑΛΛΑΓΗ
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.

ΚΑΙ

ΕΡ= Εάν το σκάφος πηδαλιουχείται µε λαγουδέρα όταν σπρώξουµε την λαγουδέρα αριστερά το
σκάφος στρίβει
(α) δεξιά, (β) ευθεία (γ) αριστερά (δ) πουθενά.
ΑΠ= (α)
ΕΡ.: Σε σκάφος µε δεξιόστροφη έλικα όταν θέσουµε την µηχανή ΑΝΑΠΟ∆Α (όπισθεν) µε το
πτερύγιο του πηδαλίου του σκάφους ΑΚΡΙΒΩΣ κέντρο το σκάφος µας θα κινηθεί ανάποδα:
(α) ακριβώς ευθεία .
(β) ελαφρώς προς τα αριστερά.
(γ) ελαφρώς προς τα δεξιά.
(δ) καµµία απο τις πιο πάνω δέν είναι ορθή.
(ε) Πέραν των 1100 στροφών δεξιά και λιγώτερο απο 1100 στροφές αριστερά.
ΑΠ.: (β).
ΕΡ= ÈÝëïõìå ìå ôçí ïðéóèåí/áíÜðïäá íá ðÜìå ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò áñéóôåñÞò ðëåõñÜò ôïõ
óêÜöïõò ìáò ðñïò ôá ðïý èá óôñÝøïõìå ôçí ñüäá ôïõ ðçäáëßïõ (á) äåîéüóôñïöá (äåß÷ôåò ôïõ ñïëïãéïý) Þ
(â) áñéóôåñüóôñïöá (áíôßèåôá áðï ôïõò äåß÷ôåò ôïõ ñïëïãéïý);
ΑΠ= (β)
4.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗ.

ΕΡ= Πρέπει να πλευροδετήσετε το σκάφος σας σε Μαρίνα ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΩΡΗ ΣΑΣ πίσω ακριβώς απο
άλλο σκάφος, µε χρήση µόνο ενός σχοινιού µεγάλου µήκους και δύο σχοινιών µικρώτερου µήκους
σχεδιάσατε µιά γραµµή προβλήτα πλεύρισης, το σκάφος σας, και µε τρείς γραµµές ενώσατε µε
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ακρίβεια τα σηµεία: (Ι) ∆ΕΣΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΥΜΝΗΣ - (ΙΙ) ∆ΕΣΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΩΡΗΣ, (ΙΙΙ) ∆ΕΣΤΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΥΜΝΗΣ, ∆ΕΣΤΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΛΩΡΗΣ.
EΡ.:
Μιχανοκίνητο µέ εκτόπισµα 10 τόνους = θέλει αγκυρα CQR βάρους ..... κιλών ή ....
λιπρών (lbs)
ΑΠ.:
Μιχανοκίνητο µέ εκτόπισµα 10 τόνους =
θέλει αγκυρα CQR βάρους 15.8 κιλά ή 35
λιπρών (lbs)
5.
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΟΥΣ.
6.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

7.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.

8.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

9.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

10.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΙΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

11.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

11.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ .

12.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΝΕΡΟΥ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ.

13.

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΠΩΝ.

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ,

ΕΡ=Ποιό σχοινί είναι το πιό δυνατό απο KEVLAR ή απο ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ;
ΑΠ= κέβλαρ.
ΕΡ= ∆έσατε του ακόλουθους κόµβους ΕΝΤΟΣ 25 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ: (1) σταυρόκοµπο:...... (2)
σε δέστρα σχήµα οχτώ+2 ηµίδεσµους...... (3) καντιλίτσα......
ΕΡ.: Ποιά είναι τα τρία βασικά είδη σχοινιών;
ΑΠ.: Φυσικά, Τεχνιτά/συνθετικά, Συρµατόσχοινα.
ΕΡ.: Αναφέρατε 4 υλικά συνθετικών σχοινιών.
ΑΠ.: Νάυλον, Πολυεστέρας, Πολυπροπυλένιο, KEVLAR.
ΕΡ.: Ποιό σχοινί είναι το πιό δυνατό απο KEVLAR ή απο ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ;
ΑΠ.:
Απο KEVLAR.
ΕΡ.: Ποιό σχοινί είναι το καταλληλώτερο για πρόσδεση ή ρυµούλκηση Νάυλον ή
Πολυπροπυλενίου. Γιατί;
ΑΠ.: Νάυλον. Εχει µεγαλύτερη ελαστικότητα, έχει µεγαλύτερη αντοχή.
ΕΡ= (α) Νάυλον, (β) Πολυεστέρας, (γ) Πολυπροπυλένιο, (δ) KEVLAR. πιο απο αυτά είναι το πιο
κατάλληλο εάν το θέλουµε να επιπλέει για να µήν το αρπάζει η έλικα;
ΑΠ= (γ)

ΠΙΘΑΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Εξεταστής: Γειά σας!
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ονοµάζοµαι……………………….. και είµαι ένας απο τους Εξεταστές του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, στόχος µου δέν είναι να σας δυσκολέψω καθόλου, αλλά αντίθετα να µπορέσω να σας
βοηθήσω πάσει θυσία για να έχετε τις απιτούµενες γνώσεις για να πετύχετε ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ στην
εξέταση και για νάµαι ειλικρινείς είµαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρετε.
ΓΕΝΙΚΑ:Εξεταστής: Παρακαλώ δείξε µου την πλώρη της βάρκας, την πρύµνη, την δεξιά πλευρά, την ίσαλο
γραµµή, τα έξαλα της βαρκας, τα ύφαλα, πόσο βύθισµα έχει η βάρκα; την κουπαστή, το τιµόνι, την
λαγουδέρα, το σέλµα, την λυροδόχο, τον ττάππο.
Εξεταζόµενος: (δείχνει αυτά που τον ρωτά)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
Εξεταστής: Τί πρέπει να κάνεις για να προετοιµαστείς για τον απόπλου;
Εξεταζόµενος: Βεβαιώνουµαι ότι έχω την Αδεια χειριστή .
Εχω ήδη ειδοποιήσει τους δικούς µου για το ταξίδι,
Σήµανση, Αριθµός Ονοµα, Αδ.Κυκλ. σκάφους.
Φορούν σωσίβια.
Σβύστε τσιγάρα πάνω απο κάυσιµα!
Το δοχείο καυσίµων είναι στερεωµένο καλά, ελέγχω εάν Είναι γεµάτο,
Ανοίγω εξαερισµό δοχείου καυσίµων.
Ελέγχω το λάδι της µηχανής.
Ελέγχω τους πόλους της Μπαταρίας.
Ακολουθώ λάστιχο/σωλήνα παροχής και βεβαιώνουµαι ότι δέν υπάρχει εµπόδιο.
Βεβαιώνουµαι ότι δέν έχει ταχύτητα πρόσω ή ανάποδα.
Βεβαιώνουµαι ότι δέν είναι κανένας κοντά στην έλικα, ούτε υπάρχουν σχοινιά
κοντά.
Ελέγχω το κορδόνι αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας της µηχανής.
Ελέγχω εάν ο ττάππος του σκάφους είναι κλειστός.
Εξεταστής: Ανέβασε και κατέβασε την µηχανή.
Εξεταζόµενος: (Ανεβοκατεβάζει την µηχανή στο νερό ικανοποιητικά).
ΑΠΟΠΛΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΠΟΒΑΘΡΑ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ) .
Εξεταστής: Ξεκίνα την µηχανή και απέπλευσε.
Εξεταζόµενος: Ελέγχει τον µοχλό και ξεκινά.
Ξεδένει πρώτα τα υπήνεµα σχοινιά.
Αφήνει τα σχοινιά σε τάξη .
Φεύγει οµαλά
χωρίς να χτυπήσει σε άλλα σκάφη
χωρίς να πιάσει σχοινιά στην έλικα.
Ελέγχει καλά την πορεία του σκάφους
Αντινεµόνει το πηδάλιο για τον άνεµο.
Το τιµόνεµα είναι ικανοποιητικά σταθερό.
Εξεταστής: (Πρίν αποµακρυνθεί απο την ακτή 100 µέτρα ή εντός δίαυλου) .Ανάπτυξε ταχύτητα!,
πιό γρήγορα! Full speed!.
Εξεταζόµενος: ∆εν µπορώ να αναπτύξω ακόµα!. Απαγορεύεται! ∆έν έχουµε αποµακρυνθεί 100
µέτρα ακόµη! (Εάν αναπτύξει αποτυγχάνει).
ΕΛΙΓΜΟΙ , ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΠΟΡΕΙΑΣ,
Εξεταστής: Στρίψε 90 µοίρες δεξιά!
Εξεταζόµενος: (Στρίβει 90 µοίρες δεξιά. Ελέγχει την στροφή, το σκάφος δέν κινδυνεύει να ανατραπεί
αλλά ούτε και καθυστερεί να στρίψει.)
Εξεταστής: Στρίψε 180 µοίρες αριστερά!
Εξεταζόµενος: (Στρίβει 180 µοίρες αριστερά. Ελέγχει την στροφή, το σκάφος δέν κινδυνεύει να
ανατραπεί αλλά ούτε και καθυστερεί να στρίψει.)
Εξεταστής: ∆ύτης ακριβώς µπροστά µας! Σταµάτα αµέσως!!.
Εξεταζόµενος: (Απότοµα τραβά τον µοχλό ταχυτήτων και φέρνει την µηχανή στο ουδέτερο,
ταυτόχρονα κάνει απότοµη στροφή δεξιά.)
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ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Εξεταστής: (Ρίχνει σωσίβιο ή σηµαντήρα ή πλαστικό προσκρουστήρα (fender) του σκάφους µε σχοινί
πολυπροπυλενίου και καντιλίτσα για εύκολη επαναφορά). Το σωσίβιο ή ο σηµαντήρας είναι άνθρωπος
στη θάλασσα ο οποίος χρειάζεται άµεση βοήθεια, περισυλλέξετε τον αµέσως µε τον σωστό τρόπο και
διασώστε τον;
Εξεταζόµενος: (Αµέσως ρίχνει τις στροφές της µηχανής, ελαττώνει ταχύτητα του σκάφους, φέρνει
τον άνθρωπο στη θάλασσα µεταξύ της κατεύθυνσης της πλώρης του σκάφους και της κατεύθυνσης
των κυµάτων και του ανέµου, πλησιάζει µε πλώρη, βγάζει ταχύτητα µόλις ο άνθρωπος είναι στο
πλευρό του σκάφους, εάν αγγίζει ο "άνθρωπος" το σκάφος και έχει ξεπεράσει το µέσο, σβύνει ενετλώς
µηχανή και µαζεύει απο πίσω.)
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ.
Εξεταστής: Σβύσε την µηχανή!! (ή "βγάλε την ταχύτητα").
Εξεταζόµενος: (Βγάζει την ταχύτητα)
Εξεταστής: Τράβα κουπί.
Εξεταζόµενος: (Προετοιµάζει τον σκαλµό ή την σκαλµοδόχη, βρίσκει τα κουπιά ή το κουπί, βρίσκει
την κατάλληλη θέση, αρχίζει να τραβά κουπί µε µακρυές αργές κουπιές, χωρίς να σηκώνει αφρό. Για
20-30 µέτρα)
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗ.
(Η µηχανή εξακολουθεί να είναι σβυστή).
Εξεταστής: Ετοιµάστου να ρίξεις άγκυρα και να δέσεις το σκάφος.
Εξεταζόµενος: (Στρέφει το σκάφος σιγά σιγά πάνω στο καιρό, βγάζει το σχοινί, την αλυσίδα και την
άγκυρα, βάζει σε τάξη το σχοινί και δένει την άκρη του,
Εξεταστής: (Σε απόσταση µεγαλύτερη των 100 µέτρων απο την ακτή) Ρίξε την άγκυρα!.
Ειδοποίησε µε αµέσως µόλις πιάσει και πές µου µετά εάν ξωσέρνει.
Εξεταζόµενος: ( ρίχνει κατεβάζει προσεχτικά την άγκυρα ή την ρίχνει έτσι που οι όνυχες της άγκυρας
να βλέπουν προς τα κάτω, αφήνει περίπου τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο έκταµα απο το βάθος.
Παρακολουθεί σηµεία στην ακτή και την πλώρη της βάρκας. Μόλις η πλώρη γυρίσει στον καιρό,
φωνάζει . "Επιασε!!" . Βλέπει προσεκτικά και κάθετα προς το σχοινί της άγκυρας και τον άξονα του
σκάφους δύο σηµεία ένα πάνω στην παραλία και ένα ακριβώς πίσω του αλλά αρκετά µακριά του,
φωνάζει . "∆εν ξωσέρνουµε"!
ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ.
Εξεταστής: Σβύσε τη µηχανή
Εξεταζόµενος: (Σβύνει τη µηχανή)
Εξεταστής: Αναψε την µηχανή και σβύσε την τραβώντας το κορδόνι έκτακτης ανάγκης.
Εξεταζόµενος: (Σβύνει τη µηχανή τραβώντας το κορδονάκι, η µηχανή σβύνει αµέσως).
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Εξεταστής: Ξέρεις να κολυµπάς;
Εξεταζόµενος: Ναί, Οχι,
Εξεταστής: Πέσε στο νερό και κολύµπα µέχρι (50 µέτρα περίπου) και έλα πίσω. (ή εάν η
θερµοκρασία δέν επιτρέπει κολύµβηση). "Εάν σε αφήσω εδώ (200 τουλάχιστο µέτρα απο την ακτή)
µπορείς να κολυµπίσεις στην στεριά µε άνεση;
Εξεταζόµενος: Ναί, Οχι.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Εξεταστής: Ανοιξε τη µηχανή, ∆είξε µου το καρµπυρατέρ της µηχανής, ένα σπινθηριστή, το σηµείο
εισαγωγής του νερού ψύξης της µηχανής, το σηµείο απο όπου εκβάλλεται το νερό της ψύξης, τα
ηλεκτρονικά, το σηµείο χειροκίνητης εκκίνησης της µηχανής, το κιβώτιο Ταχυτήτων της µηχανής, κλπ.
Εξεταζόµενος: δείχνει τα διάφορα µέρη.
Εξεταστής: Aν η µηχανή δέν ξεκινά τί µπορεί να συµβαίνει και τί είναι µέσα στις δικές σου
δυνατότητες στη θάλασσα να κάνεις για να ξεκινήσει;
Εξεταζόµενος: Κακή σύνδεση µπαταρίας, (Κτυπώ και βιδώνω γερά τους πώλους, γράσο), ∆έν έχει
βενζίνη (ελέγχω βάζω βενζίνη), οι σπινθηριστές (sparks) είναι λερωµένοι, (τους αφαιρώ και τους
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καθαρίζω ελέγχοντας την απόσταση του ηλεκτροδίου), έχει µλοκαρισθεί ο σωλήνας παροχής καυσίµου
( τον ρυθµίζω), έχουω χαλάσει τα ηλεκτρονικά (δέν µπορώ να κάνω τίποτα).
Εξεταστής: Καθώς ταξιδεύεις σβύνει η µηχανή τί πιθανόν έχει συµβεί;
Εξεταζόµενος: Τελίωσαν τα καύσιµα, ή κάτι σταµάτησε την παροχή καυσίµων, υπερθέρµανση της
µηχανής λόγω βλάβης-εισρόφησης πλαστικού ίσως- στο σύστηµα ψύξης της µηχανής, µάζεψε σχοινιά
η έλικα, κλπ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
Εξεταστής: ∆είξε µου πώς εργάζεται ο πυροσβεστήρας.
Εξεταζόµενος: (∆είχνει τρόπο λειτουργίας).
Εξεταστής: Ποιά τρία βασικά στοιχεία πρέπει να υπάρχουν για να έχουµε ατύχηµα πυρκαγιάς;
Εξεταζόµενος: Σπινθήρα/θερµότητα, καύσιµο, οξυγόνο.
Εξεταστής: ∆είξε µου σε ποιά σηµεία υποψιάζεσε ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει µιά φωτιά στο
σκάφος.
Εξεταζόµενος: Η δεξαµενή καυσίµων, οι σωλήνες παροχής καυσίµων, η µηχανή, η µπαταρία.
Εξεταστής: Γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή φωτιάς στις κοινές µπαταρίες και όχι στις σφραγιστές.
Εξεταζόµενος: Απο τις κοινές εκβάλλεται στο περιβάλλον υδρογόνο το οποίο είναι πολύ εύλεκτο
ιδιαίτερα σε κλειστό χώρο, ενώ αυτό δέν συµβαίνει στις σφραγιστές µπαταρίες θαλάσσης.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ.
Εξεταστής: Λόγω θαλασσοταραχής µπαίνουν στο σκάφος νερά απο τα κύµµατα. Τι θα κάνετε; Εαν
µπαίνουν τόσα πολλά που είναι αδύνατο να τα ελέγξετε τί θα κάνετε;
Εξεταζόµενος: χρήση, κουβά, αντλίας . Αλλάζω αµέσως πορεία του σκάφους έτσι που είτε να πλέω
µαζί µε τα κύµµατα ή εάν είναι πέραν των 7 µποφώρ και συνεχώς αυτά σπάζουν τότε ρίχνω άγκυρα για
να δουλεύει σαν πλωτή άγκυρα και να κρατά την πλώρη στα κύµµατα, βάζω βάρος στο πίσω µέρος της
βάρκας και προσπαθώ µε καραβόπανο να µειώσω την είσοδο νερών, αντλώντας ταυτόχρονα συνεχώς.
Εξεταστής: Εάν το σκάφος σου είναι αβύθιστο και γεµίσει νερά το εγκαταλείπεις κολυµπόντας για
την παραλία ή τί κάνεις;
Εξεταζόµενος: Με κανένα τρόπο δέν φεύγω απο το σκάφος, γιατί φεύγοντας σταµατώ να είµαι
ορατός απο ελικόπτερο ή άλλο ιπτάµενο σωστικό µέσο. Φεύγω µόνο εάν η παραλία είναι οµαλή και
πάρα πολύ κοντά.
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΠΩΝ.
Εξεταστής: ∆έσε σε 10 δευτερόλεπτα τον κάθε ένα τους ακόλουθους κόµπους: 2 στροφές µε δύο
ηµίδεσµους , ένα σταυρόκοµπο, µιά ψαλιδιά, µιά καντιλίτσα, ένα δέσιµο σε δέστρα "οχταράκι", ένα
ορµιόδεσµο.
Εξεταζόµενος: (∆ένει τον κάθε κόµπο σε 10 δευτερόλεπτα.)
Γλαύκος Καριόλου
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Ναυσιπλοίας ΝΟΚ
23-4-2000,
09-473926.

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ.
ΣΤΟΧΟΣ = Η ΟΣΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
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