
ΔΡΧΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΥΔΙΡΙΣΧΝ ΣΑΥΤΠΛΟΧΝ 

ΚΑΦΧΝ 

 

1. Σν ςαξνληνύθεθν ζηε πεξηνρή ηνπ Κεληξηθνύ Ληκελαξρείνπ Πεηξαηά 

απαγνξεύεηαη: 

Α) Έμσ από ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

Β) ηηο πιάδ ηνπ Πεηξαηά. 

Γ) Από ηελ Πεηξατθή Υεξζόλεζν θη έσο ην 42 ρηι. Πεηξαηά νπλίνπ. 

 

2. Σν λαπηηθό κίιη είλαη κνλάδα κέηξεζεο: 

Α) Σεο απόζηαζεο ζηε ζάιαζζα. 
Β) Σεο ηαρύηεηαο ζηε ζάιαζζα. 

Γ) Καλέλα από ηα Α θαη Β. 

3. Κόκβνο είλαη κνλάδα κέηξεζεο: 

Α) Σεο απόζηαζεο ζηε ζάιαζζα. 

Β) Σεο ηαρύηεηαο ζηε ζάιαζζα θαη αληηζηνηρεί ζε έλα δηαλπόκελν κίιη αλά ώξα. 
Γ) Σεο ηαρύηεηαο θαη ηεο απόζηαζεο ζηε ζάιαζζα. 

4. Βύζηζκα είλαη: 

Α) Η θαηαθόξπθε απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έσο ην ππζκέλα. 

Β) Η θαηαθόξπθε απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κέρξη ηελ ηξόπηδα 

ηνπ ζθάθνπο. 
Γ) Σα έμαια ηνπ ζθάθνπο. 

6. Τπήλεκε πιεπξά (ηαβέλην) είλαη: 

Α) Η πιεπξά ηνπ ζθάθνπο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηε θαηεύζπλζε πνπ θπζά ν άλεκνο. 

Β) Η πιεπξά ηνπ ζθάθνπο πνπ βξίζθεηαη αληίζεηα από ηελ θαηεύζπλζε πνπ 

θπζά ν άλεκνο. 
Γ) Η πιεπξά ηνπ ζθάθνπο αληίζεηα από ηε θαηεύζπλζε πνύ θπζά ν άλεκνο θαη ζηελ 

πιώξε. 

7. Πνξηνιάλα είλαη: 

Α) Ναπηηθόο ράξηεο κεγάιεο θιίκαθαο πνπ απεηθνλίδεη κηα κεγάιε ζαιάζζηα 

πεξηνρή. 

Β) Απόζπαζκα λαπηηθνύ ράξηε ππό κεγάιε θιίκαθά πνπ απεηθνλίδεη κε κεγάιεο 

ιεπηνκέξεηεο, ιηκέλεο αξκνύο θαη ιηκελίζθνπο. 
Γ) Απόζπαζκα λαπηηθνύ ράξηε ππό κηθξή θιίκαθα. 

8. Γεσγξαθηθέο πληεηαγκέλεο ελόο ζεκείνπ είλαη: 

Α) Σν γεσγξαθηθό πιάηνο θ. 

Β) Σν ζεκείν πνπ έκεηλε αθπβέξλεην ην ζθάθνο καο. 

Γ) Σν γεσγξαθηθό πιάηνο θ θαη ην γεσγξαθηθό κήθνο ι. 

11. Κιίκαθα πιάηνπο είλαη: 

Α) Η ραξαγκέλε ζηελ πάλσ θαη θάησ πιεπξά ηνπ ράξηε θιίκαθα. 

Β) Η ραξαγκέλε ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά ηνπ ράξηε θιίκαθα. 
Γ) Καλέλα από ηα παξαπάλσ Α θαη Β. 



12. Κιίκαθα κήθνπο είλαη: 

Α) Η ραξαγκέλε ζηελ πάλσ ή θάησ πιεπξά ηνπ ράξηε θιίκαθα.  
Β) Η ραξαγκέλε ζηε δεμηά θαη αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ράξηε θιίκαθα. 

Γ) Καλέλα από ηα παξαπάλσ Α θαη Β. 

14. Γεσγξαθηθό ζηίγκα είλαη: 

Α) Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο πνξείαο ελόο πινίνπ γηα ην ζεκείν πξννξηζκνύ. 

Β) Σν ζεκείν πάλσ ζηα λαπηηθό ράξηε πνπ βξίζθεηαη ην ζθάθνο ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή θαη πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ηνκή ηνπ παξαιιήινπ ηνπ πιάηνπο 

θαη ηνπ κεζεκβξηλνύ ηνπ κήθνπο πνπ δηέξρνληαη ζπό ην ζεκείν απηό. 
Γ) Η απόζηαζε παπ βξίζθεηαη ην ζθάθνο από ην ιηκέλα αλαρώξεζεο. 

15. Η γλώζε ηνπ δειηίνπ θαηξνύ πνπ ηζρύεη ζηε πεξηνρή πιεύζεο θξίλεηαη σο: 

Α) Απαξαίηεηε γηα λα αιιάμνπκε πνξεία πιεύζεο. 

Β) Απαξαίηεηε γα λα δείμνπκε ηηο γλώζεηο καο ζε ηπρόλ επηβαίλνληεο ζην ζθάθνο 

καο. 

Γ) Απαξαίηεηε ώζηε λα καηαηώλεηαη ην ηαμίδη αλ επηθξαηνύλ ή επηθξαηήζνπλ 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

16. Η πξσηαξρηθή αηηία ηνπ αλέκνπ είλαη: 

Α) Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. 
Β) Η δηεύζπλζε θαη ε έληαζε. 

Γ) Σα ρακειά βαξνκεηξηθά. 

24. Πξηλ ηνλ απόπινπ βεβαησλόκαζηε: 

Α) Όηη έρνπκε ζίγνπξα ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη επηπιένλ 

θαύζηκα. 
Β) Όηη έρνπκε θαύζηκα κόλν γηα ηελ απόζηαζε πνπ πξόθεηηαη λα δηαλύζνπκε. 

Γ) Όηη δελ έρνπκε επηπιένλ θαύζηκα πάλσ ζην ζθάθνο γηα ηνλ θίλδπλν ππξθατάο. 

ΠΔΡΙ  ΦΑΡΧΝ 

30. Οη θάξνη ή θαλνί ή θαλάξηα ρξεζηκεύνπλ: 

Α) Γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ιηκέλσλ από ηα πινία. 

Β) Γηα ηελ ζήκαλζε ησλ πθάισλ, αβαζώλ θιπ. 

Γ) Γηα λα πξνζαλαηνιίδνπλ θαη λα θαζνδεγνύλ κε αζθάιεηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. 

31. Όηαλ ν θάξνο εθπέκπεη θόθθηλν θσο: 

Α) Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο επηθίλδπλε. 
Β) Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο αθίλδπλε. 

Γ) Η πεξηνρή έρεη ξεύκαηα. 

32. ηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα, ν πξάζηλνο θαλόο ηνπνζεηείηαη: 

Α) ην δεμηό άθξν ηνπ ζηνκίνπ (εηζόδνπ) ζε ζρέζε κε ην εηζεξρόκελν ζην ιηκέλα 

ζθάθνο. 
Β) ΣΟ δεμηό άθξν ηνπ ζηνκίνπ (εηζόδνπ) ζε ζρέζε κε ην εμεξρόκελν ζθάθνο. 

Γ) ηε κέζε εηζόδνπ ιηκέλα. 

ΠΔΡΙ  ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ 



33. Μηα εμσιέκβηα κεραλή πξέπεη λα πεξάζεη από πξώην έιεγρν (service): 

Α) Μεηά ηηο πξώηεο 20 ώξεο ή κεηά από ρξήζε (5) κελώλ. 

Β) Μεηά ηηο πξώηεο 20 ώξεο ή κεηά από ρξήζε (6) κελώλ. 

Γ) Μεηά ηηο πξώηεο 20 ώξεο ή κεηά από ρξήζε (3) κελώλ. 

 

34. Όηαλ πξόθεηηαη γηα κεραλή πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη έζησ θαη γηα ιίγν ρξόλν: 

Α) Αθήλνπκε ηα θαύζηκα όπσο είλαη ζην θαξκππξαηέξ ηνπ θηλεηήξα. 

Β) Απνζπλδένπκε ηελ παξνρή θαπζίκνπ θαη αθήλνπκε ηε κεραλή λα δνπιέςεη 

ζην ξειαληί, κέρξη εμάληιεζεο ηαπ θαπζίκνπ.  
Γ) Γελ θάλνπκε θακηά ελέξγεηα. 

35. Σν ξεδεξβνπάξ ηνπ θηλεηήξα ην γεκίδσ κε θαύζηκα πιήξσο; 

Α) Ναη γηα λα έρσ επάξθεηα θαπζίκνπ. 

Β) Όρη, πξέπεη λα αθεζεί ιίγνο ρώξνο γηα ηελ δηαζηνιή ηεο βελδίλεο από ηε 

ζεξκόηεηα. 
Γ) Όρη γηα λα κε γίλεη ππεξρείιηζε ζην θαξκππξαηέξ. 

36. ηνπο δίρξνλνπο εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο πξέπεη: 

Α) Να θξνληίδνπκε ε αλαινγία ιαδηνύ βελδίλεο λα είλαη ε πξνβιεπόκελε από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. 

Β) Να βάδνπκε ηόζν ιάδη όζν ρξεηάδεηαη γηα λα κε κπνπθώλεη ν θηλεηήξαο. 

Γ) Να βάδνπκε πεξηζζόηεξν ιάδη από ην θαλνληθό γηα λα δνπιεύνπλ θαιύηεξα νη 

θύιηλδξνη. 

37. Σν κπνύθσκα ηεο κεραλήο (αξγή θίλεζε ηνπ ζθάθνπο παξόηη ν θηλεηήξαο 

δνπιεύεη ζην θνπι) νθείιεηαη: 

Α) ε πξνπέια πνπ είλαη κπεξδεκέλε ζε θύθηα ή ζρνηληά θιπ. 
Β) ε ππεξρείιηζε ηνπ θαξκππξαηέξ. 

Γ) ε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

38. Απμνκείσζε ζηξνθώλ ηεο κεραλήο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο (ζθνξηζαξίζκαηα) 

παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο: 

Α) Όηαλ ππάξρεη ειιηπήο ηξνθνδνζία βελδίλεο. 
Β) Όηαλ ππάξρνπλ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Γ) Όηαλ ππάξρεη ζπαζκέλν πηεξύγην. 

ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ 

40. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ (πινπ) ν θαηξόο επηδεηλσζεί ν ρεηξηζηήο 

νθείιεη: 

Α) Δθόζνλ απαηηείηαη ειαηηώλεη ηαρύηεηα έηζη ώζηε ην ζθάθνο λα πιέεη 

αζθαιώο θαη λα κελ κπαίλνπλ λεξά ζε απηό. 
Β) πλερίδεη ην ηαμίδη ηνπ. 

Γ) Απμάλεη ζην κέγηζην ηελ ηαρύηεηα γηα ην πιεζηέζηεξν όξκν. 

41. Γηα ηελ αζθαιή επηβίβαζε ζε κηθξά ζθάθε: 

Α) Παηάκε όζν πην θνληά ζην κέζνλ ηνπ ζθάθνπο, θξαηηόκαζηε από θάπνπ θαη 

κπαίλνπκε. 



Β) Πεδάκε κέζα ζην ζθάθνο. 

Γ) Βάδνπκε ην έλα πόδη ζην ζθάθνο θαη ην άιιν ζην κόιν. 

44. Όηαλ νδεγνύκε ην ζθάθνο καο πίζσ από ζθάθε πνπ έιθνπλ ζθηέξο 

Α) Γηαηεξνύκε απόζπαζε αζθαιείαο ηόζν από ηνπο ζθηέξο όζν θη από ηα ζθάθε 

πνπ πξνπνξεύνληαη. 
Β) Πιένπκε πίζσ από ηνπο ζθηέξο θαη πάλσ ζηα απόλεξα ηνπο. 

Γ) Πιένπκε δίπια ζηνπο ζθηέξο. 

45. Όηαλ βξηζθόκαζηε κε ην ζθάθνο καο ζε ζαιάζζην δίαπιν ή δηάδξνκν: 

Α) Αγθπξνβνινύκε ζην ρώξν πνπ καο εμππεξεηεί, πξνζέρνληαο ηα δηεξρόκελα πινία 

Β) Γελ αγθπξνβνινύκε αιιά είκαζηε ζηαζκεπκέλνη πξνζέρνληαο γη’ άιια πινία. 

Γ) Γελ αγθπξνβνινύκε θαη δελ παξεκπνδίδνπκε ηελ θπθινθνξία άιισλ ζθαθώλ 

εληόο δηαύινπ, ή ζαιάζζηνπ δηαδξόκνπ. 

 

46. Καηά ηνλ θαηάπινπ ζε ζέζε ειιηκεληζκνύ α ρεηξηζηήο νθείιεη: 

Α) Πιένπκε ήξεκα θαη κε κεγάιε πξνζνρή. 

Β) Να πιέεη κε πνιύ κηθξή ηαρύηεηα. 

Γ) Δίκαζηε έηνηκνη λα ρεηξηζηνύκε θαηαιιήισο, πιένληαο ήξεκα θαη κε κεγάιε 

πξνζνρή. 

47. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ (πινπ) ν θαηξόο αξρίζεη ζηγά- ζηγά ή μαθληθά 

λα επηδεηλώλεηαη, εθηόο ησλ άιισλ ελεξγεηώλ ν ρεηξηζηήο νθείιεη: 

Α) Να δεηήζεη από ηνπο επηβαίλνληεο λα θνξέζνπλ ηα αηνκηθά ηνπο ζσζίβηα. 
Β) Σξέρεη κε κεγάιε ηαρύηεηα γηα λα πξνιάβεη ηνλ θαηξό. 

Γ) Αδηαθνξεί εθόζνλ έρεη αβύζηζην ζθάθνο. 

48. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ (πινπ) ν θαηξόο αξρίζεη μαθληθά λα 

επηδεηλώλεηαη ν ρεηξηζηήο νθείιεη: 

Α) Να θάλεη αιιαγή/έο πνξείαο κε ηειηθό ζθνπό ηελ όζνλ ην δπλαηό ζπληνκόηεξε 

επηζηξνθή ζην ιηκέλα ή άιιν αζθαιή όξκν. 
Β) Να πιέεη ζηγά ζηγά γηα λα κελ θνπαλάεη ην ζθάθνο. 

Γ) Να πιέεη κε κεγάιε ηαρύηεηα αδηαθνξώληαο γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

49. Αλ ην ζθάθνο καο πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε θηλδύλνπ από θάπνην πξόβιεκα, ηη 

θάλνπκε: 

Α) Αλ είκαζηε θνληά ζηελ αθηή εγθαηαιείπνπκε ην ζθάθνο θαη βγαίλνπκε 

θνιπκπώληαο. 

Β) Γελ θάλνπκε θακηά ελέξγεηα. 

Γ) Υξεζηκνπνηνύκε ηα ζήκαηα θηλδύλνπ θαπλνγόλα, βεγγαιηθά, θιπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλεγείξνπκε ηα παξαπιένληα, πινία ή ηνπο επξηζθόκελνπο ζηελ 

μεξά, ώζηε λα εηδνπνηεζεί ε ιηκεληθή αξρή. 

50. Δθόζνλ ζην ζθάθνο έρεηε VΗF ή ξαδηνηειέθσλν θαη έρεηε επέιζεη ζε 

θαηάζηαζε αλάγθεο ή θηλδύλνπ: 

Α) Αλαθέξεηε ακέζσο ζηελ πιεζηέζηεξε ιηκεληθή αξρή ή ζην ΔΛΛΑ ΡΑΓΙΟ (ζην 

θαλάιη 16) ηελ δεκηά ηνπ ζθάθνπο θαη ηη πξνηίζεζηε λα θάλεηε. 

Β) Αλαθέξεηε ακέζσο ζηελ πιεζηέζηεξε ιηκεληθή αξρή ή ζην ΔΛΛΑ ΡΑΓΙΟ 

(ζην θαλάιη 16) ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζθάθνπο, ην είδνο ηνπ θηλδύλνπ, ηε ζέζε ζαο 



θαη ηηο πξνζέζεηο ζαο. 
Γ) Αλαθέξεηε ακέζσο ζηελ πιεζηέζηεξε ιηκεληθή αξρή ζην ΔΛΛΑ ΡΑΓΙΟ (ζην 

θαλάιη 12) ηελ δεκηά ηνπ ζθάθνπο, ην είδνο ηνπ θηλδύλνπ, ηε ζέζε ζαο θαη ηη 

πξόζεζε έρεηε. 

51. Απηνί πνπ ρεηξίδνληαη ηαρύπινα ζθάθε νθείινπλ: 

Α) Να απαγνξεύνπλ ηελ επηβίβαζε αηόκσλ πνπ δελ γλσξίδνπλ θνιύκβεζε ή αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ππό ηελ επήξεηα νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ. 
Β) Να επηηξέπνπλ ηελ επηβίβαζε αηόκσλ πνπ δελ γλσξίδνπλ θνιύκβεζε αιιά θνξνύλ 

αηνκηθά ζσζίβηα. 

Γ) Να επηηξέπνπλ ηελ επηβίβαζε αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ππό ηελ επήξεηα νηλνπλεπκαησδώλ 

πνηώλ εθόζνλ είλαη πξνζδεκέλνη ζηηο ζέζεηο ηνπο. 

52. Οη ηδηνθηήηεο ηαρύπινσλ ζθαθώλ νθείινπλ: 

Α) Να επηηξέπνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζθαθώλ ηνπο από άηνκα πνπ δελ έρνπλ άδεηα 

ρεηξηζηή, αιιά επηβαίλνπλ θαη νη ίδηνη ζην ζθάθνο. 

Β) Να απαγνξεύνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζθαθώλ ηνπο από άηνκα πνπ δελ έρνπλ  

άδεηα ηθαλόηεηαο ρεηξηζηή, ή από άηνκα  ππό ηελ επήξεηα νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ. 

Γ) Να απαγνξεύνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζθαθώλ ηνπο από άιινπο. 

53. Οη ηδηνθηήηεο ηαρύπινσλ ζθαθώλ νθείινπλ: 

Α) Να θξνληίδνπλ γηα ηελ επηζεώξεζε ησλ ζθαθώλ ηνπο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 
Β) Να θξνληίδνπλ κόλν γηα ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ ζθαθώλ ηνπο. 

Γ) Να θξνληίδνπλ ηα ζθάθε ηνπο κόλν όηαλ απηνί λνκίζνπλ όηη επηβάιιεηαη. 

54. Η θπθινθνξία ζαιάζζησλ κνηνπνδειάησλ ησλ HOVERCRAFT απαγνξεύεηαη: 

A) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (200) κέηξσλ από ην εμσηεξηθό κέξνο ησλ πισηώλ 

ζεκαληήξσλ ζε νξγαλσκέλεο πιαδ, (300) κέηξα από ην ζύλεζεο ζεκείν πνπ θηάλνπλ 

θνιπκπώληαο νη ινπζκέλνη ζε ειεύζεξεο πιαδ, πνπ δελ επηζεκαίλνληαη κε πισηoύο 

ζεκαληήξεο θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (500) κέηξσλ από ηελ αθηνγξακκή ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από (5) θόκβνπο.  

(εκείσζε: άζξνηζκα κέηξσλ 1000,  ΘΤΜΗΟΤ ΣΟ ΔΙΝΑΙ Η ΧΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ) 
Β) ε απόζηαζε 200 κέηξσλ από ηηο αθηέο. 

Γ) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (100) κέηξσλ από ην εμσηεξηθό κέξνο ησλ πισηώλ 

ζεκαληήξσλ ζε νξγαλσκέλεο πιαδ, (200) κέηξα από ην ζύλεζεο ζεκείν πνπ θζάλνπλ 

θνιπκπώληαο νη ινπόκελνη ζε ειεύζεξεο πιαδ πνπ δελ επηζεκαίλνληαη κε πισηνύο 

ζεκαληήξεο θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (200) κέηξσλ από ηελ αθηνγξακκή ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από (5) θόκβνπο. 

55. Όηαλ πξόθεηηαη λα απνπιεύζνπκε από έλαλ όξκν ν ρεηξηζηήο νθείιεη: 

Α) Να απνπιεύζεη κε κηθξή ηαρύηεηα. 

Β) Να απνπιεύζεη κε ηα θνππηά. 

Γ) Να απνπιεύζεη αθνύ πξώηα δηαπηζηώζεη όηη (100) κέηξα εθαηέξσζελ, δελ ππάξρνπλ 

θνιπκβεηέο. 

56. Η θπθινθνξία ηαρύπινσλ ζθαθώλ εμαηξέζεη ζαιάζζηα κνηνπνδήιαηα HOVERCRAFT 

απαγνξεύεηαη: 

Α) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (200) κέηξσλ από ην εμσηεξηθό κέξνο ησλ πισηώλ 

ζεκαληήξσλ ζε νξγαλσκέλεο πιαδ, (300) κέηξα από ην ζύλεζεο ζεκείν πνπ θηάλνπλ 

θνιπκπώληαο νη ινπόκελνη ζε ειεύζεξεο πιαδ πνπ δελ επηζεκαίλνληαη κε πισηνύο 

ζεκαληήξεο θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (500) κέηξσλ από ηελ αθηνγξακκή ζηηο 

πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη θαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από (5) θόκβνπο. 

 



Β) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (100) κέηξσλ από ηηο αθηέο. 

Γ) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (100) κέηξσλ από ην εμσηεξηθό κέξνο ησλ 

πισηώλ ζεκαληήξσλ ζε νξγαλσκέλεο πιαδ, (200) κέηξα από ην ζύλεζεο ζεκείν 

πνπ θηάλνπλ θνιπκπώληαο νη ινπόκελνη ζε ειεύζεξεο πιαδ, πνπ δελ 

επηζεκαίλνληαη κε πισηνύο ζεκαληήξεο θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ (200) 

κέηξσλ από ηελ αθηνγξακκή ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη θαη κε 

ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από (5) θόκβνπο.   (άζξνηζκα κέηξσλ 500 είλαη ην ζσζηό 

ζπκήζνπ ην ) 

57. Καηά ηελ κεζόξκηζε ελόο ζθάθνπο από κηα ξάκπα, γιίζηξα, πνπ βξίζθεηαη θνληά 

ζε πιαδ: 

Α) Θα απνκαθξπλζώ κε κηθξή ηαρύηεηα. 

Β) Θα απνκαθξπλζώ κόλν κε ηα θνππηά. 

Γ) 50 κέηξα εθαηέξσζελ λα κελ ππάξρεη θνιπκβεηήο. 

59. ε πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζηήο ηαρύπιννπ ζθάθνπο γίλεη ππαίηηνο αηπρήκαηνο εηο 

βάξνο ελόο άιινπ ζθάθνπο ή πξνζώπνπ νθείιεη: 

Α) Να παξακείλεη ζην ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο λα πξνζθέξεη θάζε δπλαηή βνήζεηα 

ζηνπο παζόληεο θαη λα αλαθέξεη ην αηύρεκα ζηελ πιεζηέζηεξε ιηκεληθή αξρή. 
Β) Να παξακείλεη κόλν ζην ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο. 

Γ) Να αλαθέξεη ην ζπκβάλ ζηε ιηκεληθή αξρή. 

70. Κάζε πινίν αλά πάζα ζηηγκή ζα πξέπεη: 

Α) Να ηεξεί νπηηθή επηηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ πνπ πιέεη. 

Β) Να ηεξεί νπηηθή θαη αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ γηα λα είλαη ζε 

ζέζε ζε πεξίπησζε απεηινύκελνπ θηλδύλνπ λα εθηηκήζεη πιήξσο ηελ θαηάζηαζε 

θαη ηνλ θίλδπλν ζύγθξνπζεο. 
Γ) Να ηεξεί κόλν αθνπζηηθή επηηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο πνπ θηλείηαη. 

71. Οπνηνζδήπνηε ρεηξηζκόο γίλεηαη γηα λα απνθεπρζεί κηα ζύγθξνπζε πξέπεη 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξίπησζεο: 

Α) Να είλαη θαηαλνεηόο. 

Β) Να είλαη αξθεηά κεγάινο. 

Γ) Να είλαη ζαθήο, ζηαζεξόο, μεθάζαξνο θαη λα γίλεηαη έγθαηξα θαη ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλόλεο ηεο Ναπηηθήο Σέρλεο. 

72. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνξείαο ή αιιαγή ηαρύηεηαο επηρεηξείηαη γηα λα 

απνθεπρζεί κηα ζύγθξνπζε πξέπεη λα είλαη: 

Α) Με κεγάιε ηαρύηεηα ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή από ην άιιν πινίν. 

Β) Με κηθξή ηαρύηεηα, ώζηε ην άιιν πινίν λα πξνιάβεη λα αιιάμεη πνξεία. 

Γ) Αξθεηά κεγάιε ώζηε λα γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηή από ην άιιν πινίν.  

73. Πινίν ην νπνίν ππνρξενύηαη λα δηαζρίζεη ισξίδα ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο; 

Α) Θα ηελ δηαζρίζεη πξνζερηηθά θαη θαηά νξζή γσλία σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο. 
Β) Θα ηελ δηαζρίζεη πξνζερηηθά ρσξίο λα ππνινγίδεη ηελ γσλία πιεύζεο. 

Γ) Θα ηελ δηαζρίζεη κε κεγάιε ηαρύηεηα εθπέκπνληαο ζπξηγκνύο. 

 



ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ  ΜΔΣΑΞΤ  ΠΛΟΙΧΝ 

74. Κάζε πινίν πνπ θαηαθζάλεη έλα άιιν πινίν νθείιεη: 

Α) Να ελεκεξώλεη ην θαηαθζαλόκελν γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ. 

Β) Σν θαηαθζαλόκελν λα αιιάδεη πνξεία ζύκθσλα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

θαηαθζάλνληνο. 

Γ) Σν θαηαθζάλνλ λα απνκαθξύλεηαη από ηελ πνξεία ηνπ θαηαθζαλόκελνπ. 

75. Όηαλ δύν πινία κεραλνθίλεηα ζπλαληώληαη κε πνξείεο αληίζεηεο ή ζρεδόλ 

αληίζεηεο θαηά ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη θίλδπλνο ζύγθξνπζεο, ππνρξενύηαη: 

Α) Κάζε έλα πινίν λα ζηξίςεη δεμηά ώζηε λα πεξάζεη από ηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ άιινπ. 
Β) Κάζε έλα πινίν λα ζηξίςεη αξηζηεξά. 

Γ) Να θξαηήζνπλ θαη ηα δύν ηελ πνξεία ηνπο. 

76. Όηαλ δύν πινία κεραλνθίλεηα δηαζηαπξώλνπλ ηηο πνξείεο ηνπο θαη ππάξρεη 

θίλδπλνο ζύγθξνπζεο νθείινπλ: 

Α) Σν πινίν πνπ βιέπεη ην άιιν πξνο ηε δεμηά ηνπ πιεπξά λα απνκαθξύλεηαη από 

ηε πνξεία ηνπ άιινπ θαη λα απνθεύγεη λα πεξλά από ηελ πιώξε ηνπ. 
Β) Σν πινίν πνπ βιέπεη ην άιιν πξνο ηελ αξηζηεξή ηνπ πιεπξά λα απνκαθξύλεηαη 

από ηελ πνξεία ηνπ άιινπ. 

Γ) Καη ηα δύν λα θάλνπλ δεμηά. 

77. Κάζε ηζηηνθόξν πινίν ζα απνκαθξύλεηαη από ηελ πνξεία: 

Α) Αθπβέξλεηνπ πινίνπ, πινίνπ πεξηνξηζκέλνπ ηθαλόηεηαο ρεηξηζκώλ, πινίνπ 

αζρνινύκελνπ κε ηελ αιηεία. 
Β) Αθπβέξλεηνπ πινίνπ. 

Γ) Πινίνπ αζρνινύκελνπ κε ηελ αιηεία, αθπβέξλεηνπ πινίνπ. 

78. Πινίν αζρνινύκελν κε ηελ αιηεία ζα απνκαθξύλεηαη από ηελ πνξεία: 

Α) Αθπβέξλεηνπ πινίνπ, πινίνπ πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηαο ρεηξηζκώλ. 
Β) Πινίνπ πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηαο ρεηξηζκώλ, ηζηηνθόξνπ, αθπβέξλεηνπ. 

Γ) Ιζηηνθόξνπ. 

ΦΑΝΟΙ  ΠΛΟΙΧΝ  Κ΄ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 

79. Οη θαλνί ησλ πινίσλ πξέπεη λα αλάβνπλ: 

Α) ε θάζε πεξίπησζε. 

Β) Από ηε δύζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

πεξηνξηζκέλεο νξαηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  
Γ) Μόλν θαηά ηε λύρηα. 

80. Ο εθίζηηνο θαλόο είλαη: 

Α) Λεπθό θαλάξη πάλσ ζηνλ ηζηό (άικπνπξν) ηνπ πινίνπ πνπ θσηίδεη 135° κνηξώλ. 

Β) Λεπθό θαλάξη πάλσ ζηνλ ηζηό (άικπνπξν) ηνπ πινίνπ θαη θσηίδεη ηόμν ηνπ 

νξίδνληα 225° κνηξώλ, ηνπνζεηνύκελν έηζη ώζηε λα θαιύπηεη ηνκέα 112,5° 

κνηξώλ δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο δηακήθνπο θεληξηθήο γξακκήο, (πιώξεο – 

πξύκλεο) ηνπ πινίνπ. 
Γ) Λεπθό θαλάξη πάλσ ζηνλ ηζηό (άικπνπξν) ηνπ πινίνπ πνπ θσηίδεη 360° κνίξεο, 

ώζηε λα θαιύπηεη 180″ κνίξεο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πιώξεο. 



81. Πιεπξηθνί θαλνί είλαη: 

Α) Έλα πξάζηλν θαλάξη ζηε δεμηά πιεπξά θη έλα θόθθηλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

πινίνπ θαζέλα από ηα νπνία θσηίδεη ηόμν ηνπ νξίδνληα 122,5° κνηξώλ. 

Β) Έλα πξάζηλν θαλάξη ζηε δεμηά πιεπξά θη έλα θόθθηλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ πινίνπ θαζέλα από ηα νπνία θσηίδεη ηόμν ηνπ νξίδνληα 112,5° κνηξώλ. 
Γ) Έλα πξάζηλν θαλάξη ζηε δεμηά πιεπξά θη έλα θόθθηλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ 

πινίνπ θαζέλα από ηα νπνία θσηίδεη ηόμν 180° κνηξώλ. 

82. Φαλόο θνξώλεο είλαη: 

Α) Λεπθόο πεξίβιεπηνο θαλόο ζηε πξύκλε ηνπ πινίνπ. 

Β) Λεπθόο θαλόο 135° κνηξώλ ηνπνζεηνύκελνο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα θσηίδεη 

67,5° κνίξεο ζηνλ ηζηό ηνπ πινίνπ. 

Γ) Λεπθό θαλάξη ζηε πξύκλε ηνπ πινίνπ θαη θσηίδεη ηόμν νξίδνληα 135° κνηξώλ 

ηνπνζεηνύκελα. θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα θσηίδεη 67,5° κνίξεο δεμηά θαη 

αξηζηεξά ηεο πξύκλεο. 

83. Φαλόο ξπκνύιθεζεο είλαη: 

Α) Κίηξηλν θαλάξη 225° κνηξώλ, ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ γίλνληαη ξπκνπιθήζεηο θαη 

ηνπνζεηείηαη πάλσ από ην θαλό θνξώλεο ηνπ ξπκνπιθνύ. 

Β) Κίηξηλα θαλάξη 135° κνηξώλ, ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ γίλνληαη ξπκνπιθήζεηο θαη 

ηνπνζεηείηαη πάλσ από ην θαλό θνξώλεο ηνπ ξπκνπιθνύκελνπ. 

Γ) Κίηξηλν θαλάξη κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλνύ θνξώλεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ γίλνληαη ξπκνπιθήζεηο θαη ηνπνζεηείηαη πάλσ από ην θαλό 

θνξώλεο ηνπ ξπκνπιθνύ. 

84. Πεξίβιεπηνο θαλόο είλαη: 

Α) Λεπθόο θαλόο 180° κνηξώλ. 

Β) Κόθθηλνο θαλόο 360° κνηξώλ. 

Γ) Φαλόο νξαηόο απ’ όια ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα (θσηίδεη δει. ην ηόμν 360° 

κνηξώλ). Σν ρξώκα ηνπ εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ πνπ ζέιεη λα 

επηζεκάλεη. 

85. Ο αλαιάκπσλ θαλόο ρξεζηκνπνηείηαη: 

Α) Από ηα ηαρύπινα επηβαηεγά πινία. 
Β) Από όια ηα ηαρύπινα πινία ρσξίο εμαίξεζε. 

Γ) Από ηα επηβαηεγά ηαρύπινα θαη ηα ξπκνπιθά πινία 

[ΗΜΔΙΧΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ: 

 ΟΛΔ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΔΡΧΣΗΔΙ ΔΥΟΤΝ Χο ΧΣΗ 

ΑΠΆΝΣΗΗ  ΣΗΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ ΑΠΟ ΣΙ ΣΡΔΙ Δ ΑΡΙΘΜΟ 

ΛΔΞΔΧΝ==ΘΤΜΗΟΤ ΣΟ] 

 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΡΧΣΗΔΙ 

. 

 



5. Βάζνο είλαη: 

Α) Η θαηαθόξπθε απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έσο ην ππζκέλα. 
Β) Η θαηαθόξπθε απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έσο ηελ ηξόπηδα ηνπ 

ζθάθνπο. 

Γ) Καλέλα από ηα παξαπάλσ Α θαη Β. 

4. Βύζηζκα είλαη: 

Α) Η θαηαθόξπθε απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο έσο ην ππζκέλα. 

Β) Η θαηαθόξπθε απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κέρξη ηελ ηξόπηδα 

ηνπ ζθάθνπο. 
Γ) Σα έμαια ηνπ ζθάθνπο. 

9) Έλα λαπηηθό κίιη ζηε ζάιαζζα ηζνύηαη: 

Α) Με 1853 κ. 

Β) Με 1852 κ. 
Γ) Με 1609 κ. 

10. Ο Ναπηηθόο δηαβήηεο (θνπκπάζν) είλαη: 

Α) Όξγαλν κε ην νπνίν ραξάζζνληαη πνξείεο πάλσ ζην λαπηηθό ράξηε. 

Β) Όξγαλν κέηξεζεο ηεο απόζηαζεο πάλσ ζην λαπηηθό ράξηε. 
Γ) Όξγαλν κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζθάθνπο. 

13. Πνπ κεηξηέηαη ε απόζηαζε: 

Α) Μόλν ζηελ θιίκαθα πιάηνπο. 
Β) Μόλν ζηελ θιίκαθα κήθνπο. 

Γ) Καη ζηε θιίκαθα πιάηνπο θαη κήθνπο 

29. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ν θίλδπλνο ζύγθξνπζεο ζα ζεσξείηαη νηη: 

Α) Ίζσο είλαη ζίγνπξνο. 

Β) Τπάξρεη. 
Γ) Γελ ππάξρεη. 

39. Η ρξήζε θσηηζηηθώλ ζεκάησλ θηλδύλνπ θαη ησλ θαπλνγόλσλ γίλεηαη: 

Α) Από ηελ πξνζήλεκε πιεπξά. 

Β) Από ηελ ππήλεκε πιεπξά. 
Γ) Από ηελ πξύκλε ηνπ ζθάθνπο. 

42. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ: 

Α) Υεηξίδνπκε πνιύ αξγά ώζηε λα απνθεπρζεί ε ελδερόκελε ζύγθξνπζε. 

Β) Υεηξίδνπκε ζύκθσλα κε ην έλζηηθην καο. 

Γ) Δίκαζηε ζε δηαξθή εηνηκόηεηα. 

43. Όηαλ πιένπκε κε ην ζθάθνο καο εληόο δηαύινπ ή ζηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα: 

Α) Η πνξεία καο είλαη ζην κέζνλ θαη αλ ππάξρεη θίλδπλνο πάκε δεμηά. 

Β) Η πνξεία καο είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. 

Γ) Κξαηάκε πνξεία ζηελ δεμηά πιεπξά. 

58. Πξνζσξηλή ζηέξεζε δηπιώκαηνο από παξάβαζε είλαη: 

Α) Από 15 εκέξεο έσο 3 κήλεο. 

Β) Από έλα κήλα έσο 12 κήλεο. 



Γ) Οξηζηηθή αθαίξεζε δηπιώκαηνο 

 

ΑΝΔΜΟΙ -- ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  

 

16. Η πξσηαξρηθή αηηία ηνπ αλέκνπ είλαη: 

Α) Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. 
Β) Η δηεύζπλζε θαη ε έληαζε. 

Γ) Σα ρακειά βαξνκεηξηθά. 

17. Σξακνπληάλα είλαη ν άλεκνο: 

Α) Αλαηνιηθόο. 

Β) Γπηηθόο. 

Γ) Βόξεηνο. 

18. νξόθνο είλαη άλεκνο: 

Α) Γπηηθόο. 

Β) Βόξεηνο Γπηηθόο. 

Γ) Νόηηνο Αλαηνιηθόο. 

19. Γαξκπήο είλαη άλεκνο: 

Α) Βόξεηνο Γπηηθόο. 

Β) Νόηηνο Γπηηθόο. 
Γ) Νόηηνο Αλαηνιηθόο. 

20. Ο Γξέγνο είλαη άλεκνο: 

Α) Νόηηνο Γπηηθόο. 

Β) Βόξεηνο Γπηηθόο. 

Γ) Βόξεηνο Αλαηνιηθόο. 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΧΡ 

21. Η θιίκαθα 5 Μπνθόξ είλαη: 

Α) Σαξαγκέλε. 

Β) Πνιύ ηαξαγκέλε. 
Γ) Κπκαηώδεο. 

22. Η θιίκαθα 6 Μπνθόξ είλαη: 

Α) Πνιύ ηαξαγκέλε. 

Β) Πνιύ θπκαηώδεο. 

Γ) Κπκαηώδεο. 

 

23. ηα 5 Μπνθόξ πηζαλό ύςνο θύκαηνο είλαη: 

Α) 1,25-2. 

Β) 1,25-2,5. 
Γ) 2,5-4. 

ΠΔΡΙ ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΙΑ 



25. Πνπ δελ ζπληζηάηαη αγθπξνβνινύκε; 

Α) ε ακκώδε βπζό. 

Β) ε βξαρώδε βπζό. 
Γ) ε ιαζπώδε βπζό. 

26. Η πισηή άγθπξα ζπληζηάηαη: 

Α) ηα κεγάια βάζε. 
Β) ηα κηθξά βάζε. 

Γ) Αλ ράζνπκε ηελ θαλνληθή. 

27. ηα 5 κέηξα βάζνο ην έθηακα (κήθνο) ηνπ ζρνηληνύ ηεο πξέπεη λα ‘λαη 

ηνπιάρηζηνλ: 

Α) 25 κέηξα. 
Β) 40 κέηξα. 

Γ) 15 κέηξα. 

28. ε 12 κέηξα βάζνο ην έθηακα (κήθνο) ηνπ ζρνηληνύ ηεο άγθπξαο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ: 

Α) 36 κέηξα. 
Β) 24 κέηξα. 

Γ) 48 κέηξα. 

ΠΔΡΙ ΓΙΔΘΝΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

(Γ.Κ.Α..) 

60. Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηελ ζάιαζζα (Γ.Κ.Α..) 

ηζρύεη: 

Α) ηηο ζάιαζζεο, όισλ ησλ θξαηώλ. 

Β) Δ όιεο ηηο ζάιαζζεο θαη ηα ιηκάληα ηεο Διιάδαο. 

Γ) ε όια ηα πιάηε θαη ηα κήθε ηεο πδξνγείνπ. 

61. Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηελ ζάιαζζα (Γ.Κ.Α..) 

ηζρύεη: 

Α) ε όιε ηελ Διιάδα. 

Β) ε όια ηα θξάηε ηεο πδξνγείνπ. 

Γ) Σόζν ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα όζν θαη ζηα ύδαηα πνπ ζπγθνηλσλνύλ κε απηήλ. 

62. Απηόο πνπ ρεηξίδεηαη έλα ηαρύπινν ζθάθνο νθείιεη λα γλσξίδεη: 

Α) Μόλν ηηο δηαηάμεηο ηνπ (Γ.Κ.Α..) πνπ εθαξκόδνληαη ζηε ρώξα ηνπ. 

Β) Μόλν ηνπο εηδηθνύο θαλνληζκνύο πνπ εθαξκόδνληαη ζ’ όια ηα θξάηε. 

Γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Α.. θαη λα ηνπο εθαξκόδεη, θαζώο θαη ηνπο εηδηθνύο 

θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα καο γηα ηελ θίλεζε ησλ ηαρύπινσλ ζθαθώλ. 

63. Ο Γηεζλήο Καλνληζκόο πξνο Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε ζάιαζζα (Γ.Κ.Α..) 

έρεη εθαξκνγή: 

Α) ε όια ηα εκπνξηθά θαη επηβαηεγά πινία. 

Β) ε όια ηα Ναπηαζιεηηθά πινία θαη πνιεκηθά 

Γ) ε όια ηα πινία ρσξίο εμαίξεζε. 



ΟΡΙΜΟΙ 

64. Ο όξνο Ιζηηνθόξν πινίν ζεκαίλεη: 

Α) Κάζε πινίν πνπ πιέεη ζηε ζάιαζζα. 

Β) Κάζε πινίν πνπ πξνσζείηαη κε ηα παληά αιιά ζηηο καλνύβξεο ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο 

κεραλέο ηνπ. 

Γ) Κάζε πινίν πνπ θηλείηαη κε ηζηία (παληά). 

65. Ο όξνο Πινίν Αζρνινύκελν κε ηελ Αιηεία ζεκαίλεη: 

Α) Κάζε πινίν πνπ ςαξεύεη. 

Β) Κάζε πινίν πνπ ςαξεύεη κε δίρηπα νξκηέο, ζπξηή, γξίπν ή άιιε αιηεπηηθή 

ζπζθεπή, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ρεηξηζκώλ / ειηγκώλ ηνπ. 
Γ) Κάζε πινίν πνπ ςαξεύεη επαγγεικαηηθό ή εξαζηηερληθό. 

66. Ο όξνο Αθπβέξλεην Πινίν ζεκαίλεη: 

Α) Κάζε πινίν πνπ έρνπλ βιάβε νη κεραλέο ηνπ. 

Β) Κάζε πινίν ην νπνίν δελ κπνξεί (π.ρ. ιόγσ βιάβεο) λα ρεηξηζηεί κέ ζπλεπεία 

λα κελ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί απν ηελ πνξεία άιινπ πινίνπ. 
Γ) Κάζε πινίν πνπ ε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη εύθνινπο 

ρεηξηζκνύο. 

67. Ο όξνο ελ Πισ ζεκαίλεη: 

Α) Όηη έλα πινίν δελ είλαη αγθπξνβνιεκέλν, πξνζαξαγκέλν ή πξνζδεκέλν ζε 

αθηή. 
Β) Όηη έλα πινίν είλαη αγθπξνβνιεκέλν ή πξνζδεκέλν. 

Γ) Όηη έλα πινίν δελ είλαη αθπβέξλεην. 

68. Ο όξνο πξνζαξαγκέλν πινίν ζεκαίλεη: 

Α) Όηη έλα πινίν από ιάζνο ρεηξηζκνύο ή άιιε αηηία έρεη πξνζαξάμεη ζε αβαζή 

λεξά. 
Β) Όηη έλα πινίν έρεη βιάβε ζηηο κεραλέο ηνπ. 

Γ) Όηη έλα πινίν έρεη πξνζδέζεη ζηελ αθηή. 

69. Ο όξνο Αγθπξνβνιεκέλν Πινίν ζεκαίλεη: 

Α) Όηη έλα πινίν έρεη πξνζδέζεη ζηελ αθηή. 

Β) Όηη έλα πινίν έρεη πνληίζεη (θνπληάξεη) ζην βπζό ηελ άγθπξα ή ηηο άγθπξεο 

ηνπ θαη παξακέλεη αθίλεην. 
Γ) Όηη έλα πινίν έρεη πξνζαξάμεη. 

ΦΑΝΟΙ ΠΛΟΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΝΤΥΣΑ. 

86. Έλα κεραλνθίλεην πινίν κήθνπο θάησ ησλ 50 κέηξσλ όηαλ ηαμηδεύεη πξέπεη λα 

επηδεηθλύεη: 

Α) Έλαλ εθίζηην θαλό, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ηελ θνξώλε. 
Β) Έλα πεξίβιεπην ιεπθό θαλό ηνπο πιεπξηθνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

Γ) Γύν εθίζηηνπο θαλνύο, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

87. Έλα κεραλνθίλεην πινίν κήθνπο άλσ ησλ 50 κέηξσλ όηαλ ηαμηδεύεη πξέπεη λα 

επηδεηθλύεη: 



Α) Έλαλ εθίζηην θαλό θαη ηνπο πιεπξηθνύο. 

Β) Γύν εθίζηηνπο θαλνύο, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 
Γ) Γύν πεξίβιεπηνπο ιεπθνύο θαλνύο, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

88. Έλα κεραλνθίλεην ζθάθνο κηθξό θάησ ησλ 7 κέηξσλ θαη πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 7 θόκβνπο, πξέπεη λα επηδεηθλύεη θαηά ηελ λύρηα: 

Α) Σνπο πιεπξηθνύο θαλνύο. 

Β) Έλα ιεπθό πεξίβιεπην θαλό θαη αλ είλαη πξαθηηθά δπλαηόλ θαη ηνπο 

πιεπξηθνύο. 
Γ) Έλαλ εθίζηην θαλό θαη ηνπο πιεπξηθνύο. 

89. Έλα κεραλνθίλεην πινία πνπ ξπκνπιθεί ηελ λύρηα πξέπεη λα επηδεηθλύεη ηνπο 

εμήο θαλνύο: 

Α) Γύν εθίζηηνπο θαλνύο, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

Β) Γύν θαλνύο πεξίβιεπηνπο θαη ζε θαηαθόξπθε ζέζε, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη 

ην ηνλ θαλό θνξώλεο. 

Γ) Γύν εθίζηηνπο θαλνύο ζε θαηαθόξπθε ζέζε θη εθόζνλ ην έθηακα από ηελ 

πξύκλε ηνπ ξπκνπιθνύ κέρξη θαη ηελ πξύκλε ηνπ ξπκνπιθνύκελνπ είλαη πάλσ 

από 200 κέηξα, ηξεηο εθίζηηνπο θαλνύο, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο, ην θαλό 

θνξώλεο θαί πάλσ από ην θαλό θνξώλεο ην θαλό ξπκνύιθεζεο. 

90. Ρπκνπιθόκελν πινίν πξέπεη λα επηδεηθλύεη θαηά ηελ λύρηα: 

Α) Έλαλ εθίζηην θαλό θαη ηνπο πιεπξηθνύο. 

Β) Έλαλ εθίζηην θαλό, ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

Γ) Σνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

91. Έλα ηζηηνθόξν πινίν πξέπεη λα επηδεηθλύεη ηνπο εμήο θαλνύο ηελ λύρηα: 

Α) Έλαλ εθίζηην θαλό θαη ηνπο πιεπξηθνύο. 

Β) Σνπο πιεπξηθνύο θαλνύο. 

Γ) Πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ην θαλό θνξώλεο. 

92. Έλα αιηεπηηθό πινίν πνπ αιηεύεη κε γξίπν (κεραλόηξαηα) πξέπεη λα θέξεη ηνπο 

εμήο θαλνύο θαηά ηε λύρηα, ελώ ην κήθνο ηνπ δελ μεπεξλά ηα 50 κέηξα θαη θηλείηαη: 

Α) Έλαλ θόθθηλν θη έλαλ ιεπθό πεξίβιεπηνπο θαλνύο ζε θαηαθόξπθε ζέζε. 

Β) Έλαλ πξάζηλν θη έλα ιεπθό πεξίβιεπηνπο θαλνύο ζε θαηαθόξπθε ζέζε, 

πιεπξηθνύο θαλνύο, θαλό θνξώλεο. 
Γ) Έλαλ πξάζηλν θη έλα ιεπθό πεξίβιεπηνπο θαλνύο ζε θαηαθόξπθε ζέζε. 

93. Έλα αιηεπηηθό πινίν πνπ αιηεύεη κε θπθιηθά δίρηπα (γξη – γξη) θαη θηλείηαη, 

πξέπεη λα επηδεηθλύεη ηνπο εμήο θαλνύο θαηά ηε λύρηα: 

Α) Έλαλ θόθθηλν θαλό θη έλα ιεπθό πεξίβιεπηνπο θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 

Β) Έλα θόθθηλν θαλό ΚΙ έλα ιεπθό πεξίβιεπηνπο θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή, 

πιεπξηθνύο θαλνύο, θαλό θνξώλεο. 
Γ) Έλαλ πξάζηλν θαλό θη έλα ιεπθό πεξίβιεπηνπο θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 

94. Κάζε αγθπξνβνιεκέλν πινίν νθείιεη λα επηδεηθλύεη θαηά ηελ λύρηα: 

Α) Έλα ιεπθό πεξίβιεπην θαλό ζε θάζε πεξίπησζε. 

Β) Γύν εθίζηηνπο θαλνύο έλαλ ζηε πιώξε θη έλαλ ζηε πξύκλε όηαλ ην κήθνο ηνπ 

είλαη πάλσ από 50 κέηξα. 



Γ) Έλαλ ιεπθό πεξίβιεπην θαλό ζηε πιώξε θη αλ ην κήθνο ηνπ είλαη πάλσ από 

50 κέηξα θαη δεύηεξν ιεπθό πεξίβιεπην ζηε πξύκλε. 

95. Πξνζαξαγκέλν πινίν πνπ ην κήθνο ηνπ είλαη πάλσ από 50 κέηξα θέξεη θαηά ηε 

λύρηα ηνπο εμήο θαλνύο: 

Α) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 

Β) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή, 

πιεπξηθνύο θαλνύο, θαλό θνξώλεο. 

Γ) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε 

γξακκή θαη δύν ιεπθνύο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα, έλαλ ζηε πιώξε θη 

έλαλ ζηε πξύκλε. 

96. Έλα αθπβέξλεην πινίν νθείιεη λα επηδεηθλύεη θαηά ηε λύρηα: 

Α) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή 

θη έλαλ εθίζηην. 

Β) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή, 

θη εθόζνλ παξαζύξεηαη από θπκαηηζκό θαη ηνπο πιεπξηθνύο. 

Γ) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε 

γξακκή θη εθόζνλ παξαζύξεηαη από θπκαηηζκό ηνπο πιεπξηθνύο θαλνύο θαη ηνλ 

θαλό θνξώλεο. 

 

ΥΗΜΑΣΑ ΠΛΟΙΧΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ. 

97. Έλα αγθπξνβνιεκέλν πινίν νθείιεη λα θέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: 

Α) ε πεξίβιεπην ζεκείν, κηα καύξε ζθαίξα. 

Β) ε πεξίβιεπην ζεκείν ηεο πιώξεο κηα καύξε ζθαίξα. 
Γ) ε πεξίβιεπην ζεκείν ηεο πιώξεο έλαλ καύξα ξόκβν. 

98. Ρπκνπιθό πινίν πνπ ξπκνπιθεί νθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα θέξεη: 

Α) Έλα καύξν ξόκβν ζε θάζε πεξίπησζε. 

Β) Έλα καύξν ξόκβν ζε πεξίβιεπην ζεκείν, κόλν αλ ην κήθνο ηνπ ξπκνύιθηνπ 

ππεξβαίλεη ηα 200 κέηξα. 
Γ) Έλα καύξα ξόκβν ζε πεξίβιεπην ζεκεία κόλν αλ ην κήθνο ηνπ ξπκνύιθηνπ είλαη 

θάησ από 200 κέηξα 

99. Έλα πξνζαξαγκέλν πινίν νθείιεη λα θέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: 

Α) Σξεηο καύξεο ζθαίξεο ζε πεξίβιεπηε ζέζε θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 
Β) Σξεηο καύξνπο ξόκβνπο ζε πεξίβιεπηε ζέζε θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 

Γ) Γύν καύξεο ζθαίξεο ζε πεξίβιεπηε ζέζε θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 

100. Έλα αθπβέξλεην πινίν νθείιεη λα θέξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο: 

Α) Σξεηο καύξεο ζθαίξεο ζε θαηαθόξπθε γξακκή θαη πεξίβιεπηε ζέζε. 

Β) Γύν καύξεο ζθαίξεο ζε θαηαθόξπθε γξακκή θαη πεξίβιεπηε ζέζε. 
Γ) Γύν θόθθηλνπο θαλνύο νξαηνύο ζ’ όιν ηνλ νξίδνληα θαη ζε θαηαθόξπθε γξακκή. 

101. Έλα αιηεπηηθά πινίν πνπ αιηεύεη κε γξίπν (ή ρσξίο) νθείιεη λα επηδεηθλύεη θαηά 

ηελ εκέξα: 

Α) Κώλνπο κε ηηο θνξπθέο ελσκέλεο καύξνπο ζε πεξίβιεπην ζεκείν. 



Β) Γύν καύξεο ζθαίξεο ζε θαηαθόξπθε γξακκή πεξίβιεπηεο. 

Γ) Έλα καύξν θώλν ζε πεξίβιεπηε ζέζε. 

ΤΡΙΓΜΟΙ ( ΚΟΡΝΔ ) ΠΛΟΙΧΝ  θαη ηη ζεκαίλνπλ. 

102. Μαθξόο ζπξηγκόο είλαη απηόο πνπ δηαξθεί: 

Α) 3 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. 

Β) 4 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. 

Γ) 4-6 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. 

 

103. Βξαρύο ζπξηγκόο είλαη απηόο πνπ δηαξθεί: 

Α) 1 δεπηεξόιεπην πεξίπνπ. 
Β) 4-6 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. 

Γ) 3 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. 

104. Έλαο βξαρύο ζπξηγκόο ζεκαίλεη: 

Α) ηξέθσ δεμηά. 
Β) ηξέθσ αξηζηεξά. 

Γ) Υεηξίδσ αλάπνδα. 

105. Σξεηο βξαρείο ζπξηγκνί ζεκαίλνπλ: 

Α) ηξέθσ δεμηά. 

Β) ηξέθσ αξηζηεξά. 

Γ) Υεηξίδσ αλάπνδα. 

106. Πέληε βξαρείο ζπξηγκνί ζεκαίλνπλ: 

Α) Υεηξίδσ αλάπνδα. 

Β) ηξέθσ δεμηά. 

Γ) Δθθξάδσ ακθηβνιίεο γηα ηνπο ρεηξηζκνύο πνπ θάλεη άιιν πινίν θαη πεξηκέλσ 

λα εθδειώζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ. 

ΗΜΑΣΑ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ  Κ΄ ΔΝΔΡΓΔΙΔ  

 

107. Σν θαπλνγόλν έρεη ρξώκα: 

Α) Κίηξηλν. 

Β) Πξάζηλν. 

Γ) Πνξηνθαιί 

 

108. Σν ζήκα θηλδύλνπ πνπ εθπέκπεηαη από ην ξαδηνηειέθσλν ή ην VHF απνηειείηαη 

από: 

Α) Σελ ακάδα SOS. 

B) Από ην ΝG. 

Γ) Από ηελ ιέμε ΜΑΤ DΑΤ. 

109. ε θάζε πεξίπησζε ην πινίν πνπ ππνρξενύηαη ζύκθσλα κε ην Γ.Κ.Α.. λα 

απνκαθξύλεηαη από ηελ πνξεία άιινπ πινίνπ πξέπεη: 

Α) Να ρεηξίδεη έγθαηξα θη νπζηαζηηθά, ώζηε λα ηεξείηαη καθξηά από απηό. 



Β) Να ρεηξίδεη αξγά αξγά θαη ηεξείηαη θνληά ζε απηό. 

Γ) Να αλακέλεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ άιινπ. 

110. Η εθηόμεπζε /ππξνδόηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζεκάησλ θηλδύλνπ γίλεηε: 

Α) Μεηά από ώξηκε ζθέςε θα ζσζηή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θίλδπλνπ. 
Β) Γηα λα δείμνπκε όηη ππάξρεη θάπνην ραξκόζπλν γεγνλόο. 

Γ) Γηα λα δείμνπκε ζε θηιηθό ζθάθνο όηη ε πεξηνρή έρεη πνιιά ςάξηα. 

111. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξνπζηαζζεί θάπνην πξόβιεκα θαη ην ζθάθνο 

πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ή θηλδύλνπ, ζπλεγείξνπκε ηα παξαπιένληα πινία ή 

ηνπο επξηζθόκελνπο ζηε μεξά: 

Α) Υξεζηκνπνηώληαο ην θαπλνγόλν καο. 
Β) Υξεζηκνπνηώληαο ηα βεγγαιηθά. 

Γ) Αλάβνληαο έλα θόθθηλν θσο. 

112. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο παξνπζηαζζεί θάπνην πξόβιεκα θαη ην ζθάθνο 

πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο ή θηλδύλνπ, ζπλεγείξνπκε ηα παξαπιένληα πινία ή 

ηνπο επξηζθόκελνπο ζηε μεξά: 

Α) Υξεζηκνπνηώληαο ην θαπλνγόλν καο. 

Β) Υξεζηκνπνηώληαο ηα βεγγαιηθά. 
Γ) Αλάβνληαο έλα θόθθηλν θσο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


