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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1.      Α2. 

α)    Σωστό 3   1.  γ   2 

β)   Λάθος  3   2.ε   2 

γ)    Σωστό  3   3.β   2 

δ)    Σωστό  3   4.α   2 

ε)    Σωστό  3   5.δ   2 

   (15)      (10) 

 

Β1.Η παροχή στεγανών και ανθεκτικών στη φωτιά διαφραγμάτων , η παροχή σωστικών 

μέσων , η πρόληψη πυρκαγιών με τη χρήση συσκευών πυροσβέσεως στα Ε/Γ πλοία και η 

μεταφορά ραδιοτηλεγραφικού εξοπλισμού για πλοία που μεταφέρουν πάνω από 50 άτομα.              

(10) 

 

 

Β2.Κανονισμούς για την υποδιαίρεση και ευστάθεια των πλοίων , τις μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , την προστασία και κατάσβεση πυρκαγιάς , τα σωστικά μέσα, 

τη μεταφορά σιτηρών, τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και τα πυρηνοκίνητα πλοία.(15) 

 

Γ1. Η έρευνα κατέληξε ότι οι πιο ευπαθής περιοχές είναι το Διάφραγμα ανάμεσα στην 

δεξαμενή φορτίου 1 και τη δεξαμενή φορτίου 2 στο εμπρόσθιο μέρος του πλοίου και ο διπλός 

πυθμένας του πλοίου σε αυτή την περιοχή. 

(10) 

 

Γ2. Στις ειδικές περιοχές – α) Απαγορεύεται η απόρριψη όλων των ειδών απορριμμάτων 

εκτός των τροφίμων και β) Επιτρέπεται η απόρριψη σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 ν.μ. 

από την πλησιέστερη ακτή υπολειμμάτων τροφίμων κονιοποιημένων ή αλεσμένων ή όχι. 

            (15) 

 

Δ1 Ο κύριος σκοπός της SOLASείναι να καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την 

κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των πλοίων που είναι συμβατές με τα επίπεδα 

ασφαλείας. Τα κράτη της σημαίας είναι υπεύθυνα για να εξασφαλίσουν ότι  τα πλοία υπό τη 

σημαία τους συμμορφώνονται με τις διατάξεις της και ένας αριθμός πιστοποιητικών 

περιγράφονται στη σύμβαση ως απόδειξη ότι αυτό έχει ήδη γίνει.  (10) 
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Δ2.Η πρωτοβουλία της MSCνα αξιολογήσει τούς ισχύοντες κανονισμούς 

και να εξακριβώσει εάν αυτοί ήταν επαρκείς για ορισμένα από τα 

κολοσσιαία κρουαζιερόπλοια που κυκλοφορούν σήμερα, αποτέλεσε το 

έναυσμα να γίνει μία νέα εξέταση του ζητήματος της ασφάλειας των Ε/Γ 

πλοίων. 

Διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ζήτημα της διαχειρίσεως 

και της ασφάλειας των μεγάλων Ε/Γ πλοίων επικεντρώνεται στη δυσκολία 

εκκενώσεως με ασφάλεια ενός αριθμού επιβατών π.χ. οι ηλικιωμένοι και 

οι τραυματίες από τις σωσίβιες λέμβους στα σκάφη διασώσεως.   

        (15) 

 


