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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

 

              
 

 Τμήμα: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ                  Σειρά: 2η / 2020  

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ 

Σάββατο 13 Ιουνίου 20 11:00 – 18:00 1o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Κυριακή 14 Ιουνίου 20 11:00 – 18:00 2o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Σάββατο 20 Ιουνίου 20 11:00 – 18:00 3o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Κυριακή 21 Ιουνίου 20 11:00 – 18:00 4o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Σάββατο 27 Ιουνίου 20 11:00 – 18:00 5o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Κυριακή 28 Ιουνίου 20 11:00 – 18:00 6o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Σάββατο 04 Ιουλίου 20 11:00 – 18:00 7o  Πρακτικό Μάθημα (Ημερινό). 

Κυριακή 05 Ιουλίου 20 18:00 – 24:00 Νυχτερινό Πρακτικό Μάθημα  (Βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4). 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ:  

1. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του παραπάνω προγράμματος για λόγους ανωτέρας βίας. 

2. Εφόσον όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμφωνήσουν, σε κάποιο μάθημα μπορεί να υπάρξει συμμετοχή σε ημερήσιο 
αγώνα, οπότε και το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας δύναται να τροποποιηθεί. 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις και για την καλύτερη αφομοίωση της παραδοτέας ύλης, μπορεί να προταθεί η εκτέλεση δύο πρακτι-
κών μαθημάτων στη σειρά (Σάββατο και Κυριακή). Προϋπόθεση για αυτό είναι η αποδοχή της αλλαγής από όλους τους 
εκπαιδευόμενους. 

4. Το νυχτερινό πρακτικό μάθημα θα λάβει χώρα στο διάστημα των ωρών 18:00-24:00, σε εργάσιμη ημέρα ή μη, και όπως θα 
καθορισθεί περαιτέρω από τον κάθε εκπαιδευτή. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

•  Σε κάποια μαθήματα εκτελείται θεωρητική εκπαίδευση εντός του σκάφους. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 2 ώρες και συνή-
θως λαμβάνει χώρα στη μόνιμη θέση ελλιμενισμού τους (Μικρολίμανο). 

•  Στα περισσότερα μαθήματα εκτελείται διάλειμμα διάρκειας περίπου 1 ώρας. Στα μαθήματα που γίνονται εν πλω, τα σκάφη κατά τη 
διάρκεια των διαλειμμάτων προσδένουν σε κατάλληλο λιμένα ή αγκυροβολούν σε κατάλληλο όρμο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το ε-
πιτρέπουν. 

•  Αναλόγως καιρικών συνθηκών, μπορεί κάποιο αντικείμενο να εκτελεστεί σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο μάθημα. 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1ο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με το σκάφος και την επανάληψη της γνώσης που αποκτήθηκε στο 
τμήμα αρχαρίων, το 1ο και το 2ο μάθημα επικεντρώνονται στην επανάληψη της ύλης που έχει ήδη διδαχθεί. Συνοπτικά 
αναφέρουμε: 

 

•  Επίδειξη και ονοματολογία των διαφόρων τμημάτων, εξαρτημάτων και του εξοπλισμού του σκάφους, τόσο στο εξωτε-
ρικό μέρος του, όσο και στο εσωτερικό του. 

•  Βασικοί κανόνες ασφάλειας κατά τη διάρκεια των πλόων – Επίδειξη ατομικών σωσιβίων και ζωνών ασφάλειας. 

•  Εξάσκηση στους κυριότερους ναυτικούς κόμπους και στο νετάρισμα (δίπλωμα - τακτοποίηση) των σχοινιών. 

•  Περιγραφή και εξάσκηση (κατά το δυνατόν) στη διαδικασία/ενέργειες άπαρσης και πρόσδεσης του σκάφους. 

•  Εξάσκηση στο βιράρισμα, στο μαϊνάρισμα και στο δίπλωμα των πανιών (μαΐστρας και genoa). 

•  Εξάσκηση στη σωστή/ασφαλή χρήση των βιντζιρέλων και των φρένων. 

•  Προετοιμασία του σκάφους για απόπλου (στερέωση υλικών, προετοιμασία πανιών, κλπ.). 

•  Εξάσκηση στους χειρισμούς άπαρσης (κατά τον απόπλου) και χειρισμούς πρόσδεσης (κατά τον κατάπλου). 

•  Εξάσκηση στο βιράρισμα, και στο μαϊνάρισμα των πανιών (μαΐστρας και genoa). 

•  Εξάσκηση στη σωστή/ασφαλή χρήση των βιντζιρέλων και των φρένων. 

•  Εξάσκηση στη πηδαλιούχηση του σκάφους και σε βασικές αρχές τριμαρίσματος των πανιών (μαΐστρας και genoa). 

•  Εξάσκηση στον πλου με τις τρεις βασικές πλεύσεις (όρτσα – πλαγιοδρομία - δευτερόπρυμα). 

•  Εξάσκηση στην εκτέλεση αναστροφών (tack) και υποστροφών (μπότζες). 

•  Αποκατάσταση (νετάρισμα) του σκάφους μετά τον κατάπλου (νετάρισμα σχοινιών, δίπλωμα πανιών, κλπ.). 

•  Εξάσκηση στη «Ναυτιλία» (εύρεση απόκλισης μαγνητικής πυξίδας, διόρθωση μαγνητικών πορειών και διοπτεύσεων, 
ανάγνωση χάρτη, εξαγωγή πορείας, αναγνώριση ακτών, λήψη διοπτεύσεων, εξαγωγή στίγματος ακριβείας κατά την 
ακτοπλοΐα). 

•  Εξάσκηση στο «Τριμάρισμα» των πανιών (επεξήγηση και επίδειξη της επίδρασης των υφιστάμενων συστημάτων 
ρύθμισης (controls) στη θέση και στο σχήμα της μαΐστρας και της genoa – Μουδάρισμα μαΐστρας – Αλλαγή πανιών 
πλώρης). 

•  Εξάσκηση στον πλου με όλες τις δυνατές πλεύσεις (από όρτσα έως και κατάπρυμα). 

•  Εξάσκηση στη «Ναυτική Τέχνη» (επεξήγηση και επίδειξη των βασικών χειρισμών, δηλ. αγκυροβολία, πλαγιοδέτηση, 
πρυμνοδέτηση και προδέτηση, ανάλογα με καιρικές συνθήκες και διαθέσιμο χώρο). 

•  Εξάσκηση στους βασικούς κανόνες των «ΔΚΑΣ» (κριτήρια ύπαρξης/εντοπισμού κινδύνου σύγκρουσης, χειρισμός 
προς αποφυγή μιας σύγκρουσης, προτεραιότητα μεταξύ σκαφών). 

•  Επίδειξη υφιστάμενου εξοπλισμού ασφαλείας.  

•  Επίδειξη υφιστάμενων σημάτων κινδύνου (EPIRB - σήμα «MAYDAY» - σήμα συνέγερσης (ALARM SIGNAL) – φω-
τοβολίδες – πυροτεχνικά – καπνογόνα – σήμα «NC»).   

•  Περιγραφή/επίδειξη σωστής λειτουργίας και επικοινωνίας με τον ασύρματο πομποδέκτη VHF/DSC. 

2ο 

Ομοίως με 1ο μάθημα, και επιπλέον: 

•  Εξοικείωση με όργανα σκάφους και σωστικά μέσα 

•  Αναφορά στα συνηθέστερα προβλήματα μηχανολογίας και την αντιμετώπισή τους. 

•  Εναλλαγή των εκπαιδευόμενων στην πλήρη ανάληψη της διακυβέρνησης του ιστιοφόρου σκάφους με την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτή (κυρίως κατά την προσέγγιση σε κάποιο λιμάνι). 

3ο 

Ομοίως με προηγούμενα μαθήματα (1ο και 2ο), και επιπλέον: 

•  Θεωρία ασύμμετρου μπαλονιού 

•  Εξάσκηση στο ασύμμετρο μπαλόνι (ετοιμασία σκάφους, βιράρισμα, τριμάρισμα, πόντζα, μαϊνάρισμα) 

•  Εξάσκηση στην αγκυροβολία και την πρυμνοδέτηση. 
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4ο 
Ομοίως με προηγούμενα μαθήματα (1ο και 2ο), και επιπλέον: 

•  Εξάσκηση στην αγκυροβολία (αρόδου, αρόδου με κάβο έξω) και την πλαγιοδέτηση. 

 

5ο 
 

Ομοίως με προηγούμενα μαθήματα (1ο και 2ο), και επιπλέον: 

•  Θεωρία συμμετρικού μπαλονιού 

•  Εξάσκηση στο συμμετρικό μπαλόνι (ετοιμασία σκάφους, βιράρισμα, τριμάρισμα, πόντζα, μαϊνάρισμα) 

6ο 

Ομοίως με προηγούμενα μαθήματα (1ο και 2ο), και επιπλέον: 

•  Προχωρημένη θεωρία αεροδυναμικής 

•  Επανάληψη θεωρίας μπαλονιών 

•  Eξάσκηση στα μπαλόνια (συμμετρικό ή/και ασύμμετρο) 

7ο 

Ομοίως με προηγούμενα μαθήματα (1ο και 2ο), και επιπλέον: 

•  Αναφορά στη χρήση tender (κίνδυνοι, τρόπος χρήσης κατά το ταξίδι ή το αγκυροβόλιο) 

•  Εξάσκηση στην αγκυροβολία και την πρυμνοδέτηση. 

•  Ανάληψη πλήρης διακυβέρνησης σκάφους. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αναλάβουν την πλήρη διακυβέρνηση 
του σκάφους σε διαφορετικά σενάρια δύσκολων συνθηκών (πχ. προσέγγιση σε περιοχή με πολλά σκάφη, ετοιμασία 
σκάφους για αγκυροβολία, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ραγδαία επιδείνωση καιρού, κλπ.) 

Νυχτερινό 

•  Προετοιμασία του σκάφους και του πληρώματος, για εκτέλεση νυχτερινού πλου. 

•  Εξάσκηση στην εκτέλεση νυχτερινών πλόων, ταξιδεύοντας με τα πανιά.  

•  Εξάσκηση στην αναγνώριση των πυρσών (φάροι-φανάρια-φωτοσημαντήρες), κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

•  Εξάσκηση στους βασικούς κανόνες των «ΔΚΑΣ» κατά τη διάρκεια της νύχτας (εντοπισμός και αναγνώριση των άλλων 
σκαφών, εντοπισμός και αποφυγή κινδύνου σύγκρουσης, προτεραιότητα μεταξύ σκαφών). 

 


