
 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ 

ΕΠΑΛ  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη 
Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι 
λανθασμένη: 
 

α. Όταν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν ο Πλοίαρχος υποχρεούται να καταγράψει 
το συμβάν μόνο στο ημερολόγιο του πλοίου. 

β.  Ο υποπλοίαρχος είναι ο νόμιμος αναπληρωτής του πλοιάρχου. 

γ.  Οι Γ’ μηχανικοί εκτελούν φυλακές που τους αναθέτει ο Α’ μηχανικός. 

δ.Στην Μαλαισία συγκροτήθηκαν ιδιωτικοί στόλοι προκειμένου να παρέχουν 
συνοδεία και προστασία στα πλοία. 

ε. Η ΔΣ SOLAS του 1960 περιελάμβανε κανονισμούς σχετικά με την υποδιαίρεση και 
την ευστάθεια των πλοίων . 

στ. Ένας λόγος αναθεώρησης της STCW 1978 ήταν ότι οι περισσότερες από τις 
διατάξεις έπρεπε ν ανασκοπηθούν επειδή δεν υπήρχαν περιορισμοί ,ειδικότερα για 
τις περιπτώσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν.    
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Α2.  

ΣΤΗΛΗ Α’ ΣΤΗΛΗ Β’ 

1. προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος α. πλοίαρχος 

2. Έγγραφη προανάκριση για ποινικό 
παράπτωμα 

β. STCW 1978 



 
3.Σε περίπτωση κινδύνου φροντίζει για 
την τήρηση της τάξεως και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
κατάστασης  

γ. SOLAS 1974 

4. Βασικές απαιτήσεις σε θέματα 

εκπαιδεύσεως 
δ. υποπλοίαρχος 
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Β1. Ν αναφερθείτε στα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του πληρώματος. 
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Β2α.Ν’ αναφερθείτε στην δικαστική υπόθεση Esso Petroleum u. Southport 

Corporation. 

                                                                                           

β. N’αναφερθείτε στην Σομαλία και στο Στενό Μαλάκκα ως περιοχές με εντονή 

πειρατική δραστηριότητα. 
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Β3.Τι προβλέπει η STCW 1995 για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις Αρχές των 
κρατών σημαίας και των παράκτιων περιοχών. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 
στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να 
γράψετε καμία άλλη σημείωση.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  
6. Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 
7. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
8. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  
9. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  
 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ  
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟ 

 

 

 

 


