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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 
 
 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019 - 20 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΜ2  
 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ (ΘΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕ1202 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά  

 
 
 

 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του εξεταστικού δοκιμιού να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

4. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

5. Να απαντήσετε πάνω στο εξεταστικό δοκίμιο.  

6. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

7. Να απαντήσετε στο δοκίμιο μόνο με πένα χρώματος μπλε ανεξίτηλης 

μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση. 

8. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

9. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α: Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 5 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Για τις ερωτήσεις 
1-7 να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση. 

 
1. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη ο οποίος ασκεί γενική εξουσία σε ένα 

πλοίο; 

 

α. O επιθεωρητής πλοίων 

β. O πρώτος μηχανικός 

γ. O πλοίαρχος  

δ. O ανθυποπλοίαρχος. 

 

 

2. Στη δεξαμενή έρματος πλοίου αποθηκεύεται 

 

α. τροφή για το πλήρωμα 

β. πόσιμο νερό  

γ. θαλασσινό νερό 

δ. πετρέλαιο. 

 

 

3. Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται και λειτουργούν οι κύριες μηχανές, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την πρόωση του πλοίου, ονομάζεται 

 

α. εργαστήριο 

β. μηχανουργείο 

γ. μηχανοστάσιο 

δ. εφαρμοστήριο. 

 

 

4. Ο χώρος μέσα στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι λέβητες (καζάνια) του πλοίου, 

οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ατμού, ονομάζεται 

 

α. εργαστήριο 

β. λεμβοστάσιο 

γ. μηχανοστάσιο 

δ. λεβητοστάσιο. 

 

 

5. Με ποια τρία κεφαλαία γράμματα συμβολίζεται το ολικό μήκος ενός πλοίου; 

 

α. LOA 

β. NOA 

γ. OLA 

δ. MOA 
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6. O ειδικός νόμος που περιγράφει τα καθήκοντα των εργαζομένων ναυτικών σε 

ένα πλοίο ονομάζεται 

 

α. Κώδικας Εργατικού Δικαίου 

β. Δίκαιο της Θάλασσας 

γ. Κώδικας Ναυτικού Δικαίου  

δ. Κώδικας Λιμενικού Δικαίου 

 

 

7. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί συντελεστές ευστάθειας του πλοίου; 

 

α. Κέντρο βάρους και νεκρό βάρος 

β. Κέντρο βάρους και κέντρο άντωσης 

γ. Δεξαμενές έρματος και εκτόπισμα 

δ. Πλώριο βύθισμα και πρύμνιο βύθισμα 
 
 
 

8. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται πλοίο στο οποίο είναι αριθμημένα κάποια 
μέρη/σημεία. Να αναγνωρίσετε τα μέρη/σημεία και να καταγράψετε τις 
ονομασίες τους στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 
 

Αριθμός 

μέρους/σημείου 
Ονομασία 

1  

2  

3  

4  

5  
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9. Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους το ναυτικό επάγγελμα θεωρείται ως 
ιδιόμορφο. 
 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Να εξηγήσετε τη χρήση του «φράκτη σύγκρουσης» σε ένα πλοίο. 
 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ΜΕΡΟΣ Β: Αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 
 μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

11. Να αναφέρετε και να περιγράψετε σε συντομία πέντε τύπους δεξαμενών 
πλοίων.  

 
α. ………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………...………………… 

β. ……………………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………….…..…………… 

γ. …………………………………………………………………….……..…………

…………………………………………………………………….………..……… 

δ. …………………………………………………………………….……………..…

…………………………………………………………………….……………..… 

ε. …………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………...……………………… 

 
12. Να εξηγήσετε σε συντομία τους πιο κάτω όρους:  

 
α. Ολικό μήκος: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

β. Βύθισμα: ………………………………………..………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

γ. Βύθισμα μέσης: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

δ. Μέσο βύθισμα: ……………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

ε. Ίσαλος γραμμή: ……………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 
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13. Να εξηγήσετε σε συντομία τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας των 
υδατοστεγών θυρών στο πλοίο. 
………………………………………………………………………………......………

………………………………………………………………………………......………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ΜΕΡΟΣ Γ: Αποτελείται από 1 ερώτηση η οποία βαθμολογείται με 20 
 μονάδες. Να απαντήσετε στην ερώτηση. 

 

14. Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται ένα πλοίο με αριθμημένα κάποια χαρακτηριστικά 
του μέρη/σημεία.  
α. Να αναγνωρίσετε τα αριθμημένα μέρη/σημεία και να καταγράψετε τις 

ονομασίες τους στον πίνακα που ακολουθεί. 

        
   

Αριθμός μέρους/σημείου Ονομασία 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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β. Να γράψετε δύο σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί το μέρος/σημείο με 

αριθμό 2 στην πιο πάνω εικόνα. 

………………………………………………………………………………......…

……………………………………………………………………………..………

……..………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………… 

 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


