ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Διατίθεται σε δύο αντίτυπα:
• ένα για χρήση σε P.C. και
• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone
265 σελίδες μεγέθους Β5 (182 – 257)
Κόστος 25,00 Ευρώ για χρήση ενός έτους (*)
Κόστος 35,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό.
Δείτε τον πίνακα των περιεχομένων του κάνοντας κλικ εδώ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Κόστος 60,00 Ευρώ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ
(*) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής το ψηφιακό
βιβλίο δεν θα είναι αναγνώσιμο. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είτε πριν
είτε μετά τη λήξη της ετήσιας χρήσης αποφασισθεί και γίνει νέα παραγγελία είναι
προφανές ότι η ύλη του βιβλίου θα είναι επικαιροποιημένη και βελτιωμένη
(update).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Αποποίηση ευθυνών
Πίνακας περιεχομένων
Λίγα λόγια για το συγγραφέα
α) Βασικές γνώσεις Ναυτικού Δικαίου
Ορισμός πλοίου κατά τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.
Ορισμός κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Κ.Ι.Ν.Δ.).
Διαφορές
Έννοια βοηθητικού ναυπηγήματος κατά τον Κ.Δ.Ν.Δ. ……………………
Έγγραφο εθνικότητας (για τα πλοία) – Πιστοποιητικό κυριότητας (για τα μικρά σκάφη)
Καταμέτρηση χωρητικότητας. Ολική – καθαρή χωρητικότητα
Νηογνώμονες
Γραμμές Φόρτωσης
Απαγόρευση απόπλου πλοίων λόγω λήξης των πιστοποιητικών ασφαλείας,
έλλειψης όρων ασφαλείας, κατάσχεσης (αναγκαστικής συντηρητικής) –
προσωρινής διαταγής δικαστηρίου – καιρικών συνθηκών
Έννοια Κανονισμών Λιμένων
Ρυμούλκηση – Επιθαλάσσια αρωγή
Έννοιες αιγιαλού – παραλίας – αιγιαλίτιδας ζώνης
γ) Γενικός Κανονισμός Λιμένων για τα μικρά σκάφη
Έννοια μικρού σκάφους, ολικού μήκους, μέγιστου πλάτους, ύψους εξάλλων,
μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης κινητήρα (μηχανής)

Διαδικασία/δικαιολογητικά εγγραφής μικρού ερασιτεχνικού σκάφους στα
Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.)
Διαδικασία/δικαιολογητικά μετεγγραφής ερασιτεχνικού μικρού σκάφους…
Διαδικασία/δικαιολογητικά μεταγραφής μικρού ερασιτεχνικού σκάφους λόγω πώλησης
Διαδικασία/δικαιολογητικά έκδοσης άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού
σκάφους, ισχύς, ανανέωση, έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας
Απαραίτητα εφόδια (σωστικός, πυροσβεστικός εξοπλισμός κλπ) ερασιτεχνικού μικρού
σκάφους, ανάλογα με την έκταση των πλόων του
δ) Γενικός Κανονισμός Λιμένων για τα ταχύπλοα σκάφη.
Έννοια ταχύπλοου σκάφους
Έννοια λουτρικής εγκατάστασης και υποχρεώσεις των υπευθύνων για την
οριοθέτηση της (χρώμα/σχήμα σημαντήρων)
Υποχρεώσεις χειριστών – ιδιοκτητών-εκμισθωτων ταχύπλοων σκαφών
Διαδικασία/δικαιολογητικά έκδοσης άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.
Αποτυχία – επανεξέταση
ε) Προεδρικό διάταγμα 31/2018 (Α΄18) για τους ναυαγοσώστες και τις σχολές
ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως
στ) Βασικές γνώσεις ναυτιλίας
Πυξίδα. Απόκλιση, παρεκτροπή, παραλλαγή, αληθής βορράς, μαγνητικός
βορράς, βορράς πυξίδας
Πορεία. Αληθής πορεία, Μαγνητική πορεία, πορεία πυξίδας
Στίγμα αναμέτρησης. Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του
στίγματος αναμέτρησης

Ναυτικός χάρτης: Εύρεση μήκους και πλάτους (συντεταγμένες) στίγματος.
Χρήση διπαράλληλου και διαβήτη. Μεσημβρινοί- παράλληλοι. Κλίμακα μήκους.
Κλίμακα πλάτους. Μέτρηση αποστάσεων
Ανάγνωση ισοβαθών. Υποτύπωση στίγματος με γνωστά το γεωγραφικό πλάτος και το
γεωγραφικό μήκος
Φάροι. Χαρακτηριστικά φάρων. Αναγνώριση φάρων. Φωτοβολία φάρων.
Άνεμοι. Αίτια δημιουργίας ανέμων. Ονοματολογία ανέμων
ζ) Ονοματολογία-έννοια μερών μικρών σκαφών (Τρόπιδα (καρένα-καρίνα),Πλώρη,
Πρύμνη, Μάσκες, Γάστρα, Ύφαλα, Ίσαλος, Καθρέπτης (Παπαδιά), Κοράκι (στείρα),
Ποδόσταμο (κοράκι πρύμνης), Σκαρμός, Μαδέρι (πέτσωμα), Εσωτρόπιο (Σωτρόπι),
Τζαβέτα, Κατάστρωμα (κουβέρτα), Κοντρακαρίνα, Στραβόξυλα)
η) Βασικές γνώσεις εξωλέμβιων κινητήρων
θ) Άνθρωπος στη θάλασσα. Χειρισμοί διάσωσης
ι) Πρώτες βοήθειες, υποθερμία, θερμοπληξία, τεχνητή αναπνοή
ια) Έκδοση, ισχύς και ανανέωση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (ατομική και
σκάφους) Καταργήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4256/2014 (Α΄92)
ιβ) Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 50
Παράρτημα Θ΄ του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 50 που καθορίζει την εξεταστέα
ύλη των υποψήφιων εκπαιδευτών
Ενδεικτικές ερωτήσεις
Διεθνείς Κανονισμοί Αποφυγής Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

