
ΑΛΜΟΑΓΛΑ, ΕΡΛΔΕΣΘ ΤΑΥΜΑΤΩΝ, ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΕΡΛΔΕΣΜΛΚΟΥ 
ΥΛΛΚΟΥ 

 

 

1. Για ποιο λόγο ο ναυαγοςϊςτθσ καλφπτει με επικζματα και τα δφο μάτια ςτθν  περίπτωςθ 
τραυματιςμοφ του ενόσ; 

Α: Γιατί το μθ τραυματιςμζνο μάτι κουράηεται πιο εφκολα. 

Β: Γιατί δεν μπορεί να ξζρει ποιο είναι αυτό που τραυματίςτθκε. 

Γ:Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηει τον περιοριςμό τθσ κίνθςθσ ςτο τραυματιςμζνο μάτι. 

 

 

2. Θ εφαρμογι πάγου πάνω ςτο δζρμα γίνεται: 

Α: Με άμεςθ επαφι του πάγου. 

Β: Με τθν εφαρμογι πετςζτασ και από πάνω ο πάγοσ.  
Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

3. Θ ίςχαιμθ περίδεςθ εφαρμόηεται: 

Α: Στο διάςτρεμμα. 

Β: Στο κάταγμα. 

Γ: Στθν ακατάςχετθ αιμορραγία. 

 

 

4. Κατά τθν αιμορραγία εάν το επίκεμα διαποτιςτεί με αίμα τι κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Αφαιρεί αμζςωσ το διαποτιςμζνο και χρθςιμοποιεί καινοφργιο.  
Β: Τοποκετεί νζο κακαρό επίκεμα πάνω από το προθγοφμενο.  
Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

5. Κατά τθν αιμορραγία το ξζνο ςϊμα: 

Α: Ρρζπει να αφαιρεκεί άμεςα. 

Β: Αφαιρείται αναλόγωσ τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ. 

Γ: Δεν πρζπει να αφαιρεκεί. 

 

 

6. Κατά τθν εφαρμογι του ιμάντα ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet) πόςεσ φορζσ πρζπει να 
περιςτρζψει τθν ειδικι ράβδο, ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: 5 φορζσ. 

Β: 2 φορζσ. 

Γ: Πςεσ χρειάηεται για να ςταματιςει θ αιμορραγία. 

 

 

7. Κατά τθν εφαρμογι του ιμάντα ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet), τι πρζπει να κάνει o 
ναυαγοςϊςτθσ εάν πονάει το κφμα; 

Α: Ρροςπακεί να κακθςυχάςει το κφμα. 

Β: Ο ιμάντασ ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet) δεν αφαιρείται μετά τθν εφαρμογι του, παρά μόνο ςτο 
νοςοκομείο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 



8. Κατά τθν οφκαλμικι πλφςθ ςε περίπτωςθ επαφισ με χθμικά, γιατί το νερό είναι  
καταλλθλότερο από τον φυςιολογικό ορό; 

Α: Γιατί ο φυςιολογικόσ ορόσ επθρεάηει περιςςότερο το PH τθσ κόρθσ.  
Β: Γιατί δεν φτάνει ο φυςιολογικόσ ορόσ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

9. Κατά τθν οφκαλμικι πλφςθ ςε περίπτωςθ επαφισ με χθμικά, τι ςυνίςταται ςτον 
ναυαγοςϊςτθ να χρθςιμοποιιςει; 

Α: Νερό. 

Β: Φυςιολογικό ορό. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

10. Κατά τον ζλεγχο τθσ καλισ κυκλοφορίασ του αίματοσ με τθ μζκοδο τθσ τριχοειδικισ 
αναπλιρωςθσ, ςε πόςο χρόνο επανζρχεται το φυςιολογικό χρϊμα ςτα  νφχια; 

Α: Σε 2 δευτερόλεπτα.  

Β: Σε 10 λεπτά 

Γ: Δεν παίηει ρόλο ο χρόνοσ. 

 

 

11. Με ποιον κοινό τρόπο μπορεί να αντιμετωπίςει ο ναυαγοςϊςτθσ όλα τα είδθ  κακϊςεων; 

Α: Ππωσ προτείνεται από τισ οδθγίεσ διαχείριςθσ R.I.C.E. (Rest Ice Compression Elevation)  

Β: Αςκϊντασ άμεςθ πίεςθ 

Γ: Βάηοντασ το κφμα ςε πλάγια κζςθ αςφαλείασ /κζςθ ανάνθψθσ 

 

 

12. Με ποιον τρόπο μεταφζρεται ζνα κομμζνο μζλοσ ςτο νοςοκομείο; 

Α: Σε ςακοφλα. 

Β: Ράνω ςτον πάγο, ποτζ μζςα ςε αυτόν.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

13. Μετά τθν περίδεςθ μίασ κάκωςθσ με ποια μζκοδο ελζγχει ο ναυαγοςϊςτθσ τθν ςωςτι 
κυκλοφορία του αίματοσ; 

Α: Με τθν τριχοειδικι αναπλιρωςθ.  

Β: Μετρϊντασ τουσ ςφυγμοφσ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

14. Ο ναυαγοςϊςτθσ εντοπίηει ςτο κφμα μεγάλθ απϊλεια αίματοσ και παρατθρεί ότι αυτό  ζχει 
χλωμό/ςταχτι δζρμα. Τι υποψιάηεται; 

Α: Καταπλθξία/ςοκ. 

Β: Ηλίαςθ. 

Γ: Θερμοπλθξία. 

 

 

15. Πταν ςε τραυματιςμό αποκολλθκεί από τθ ρίηα το δόντι του κφματοσ, πϊσ το μεταφζρει 
ςτον οδοντίατρο; 

Α: Μζςα ςε ζνα ποτιρι με νερό. 

 Β: Μζςα ςε ζνα ποτιρι με γάλα.  
Γ: Πλα τα παραπάνω. 



16. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν ςυμπτϊματα πνευμοκϊρακα τάςθσ; 

Α: Μετατόπιςθ τθσ τραχείασ. 

Β: Δφςπνοια. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

17. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν ςυμπτϊματα πνευμοκϊρακα τάςθσ; 

Α: Ταχφπνοια. 

Β: Ταχυκαρδία. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

18. Ροια από τισ παρακάτω καταςτάςεισ μπορεί να προκαλζςει πνευμοκϊρακα υπό τάςθ; 

Α: Ο πνιγμόσ. 

Β: Επιφανειακι εκδορά ςτο ςτικοσ. 

Γ: Ανοιχτό κωρακικό τραφμα. 

 

 

19. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί ζνδειξθ κρανιοεγκεφαλικισ κάκωςθσ; 

Α: Αίμα ι και υγρό ςτα αυτιά 

Β: Υγρό κάτω από τα μάτια (Raccoon Eyes) 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

 

20. Ροιο είναι το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ πριν επζμβει ςε  μια 
αιμορραγία; 

Α: Να ξαπλϊςει το κφμα. 

Β: Να βάλει τα γυμνά χζρια του πάνω ςτο τραφμα. 

Γ: Να βάλει γάντια. 

 

 

21. Ρόςα λίτρα αίματοσ ζχει κατά μζςο όρο το ςϊμα ενόσ ενιλικα; 

Α: 5-6 λίτρα περίπου. 

Β: 20-30 λίτρα περίπου. 

Γ: 60-80 λίτρα περίπου. 

 

 

22. Ρότε αφαιρείται ο ιμάντασ ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet); 

Α: Ο ιμάντασ ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet) δεν αφαιρείται μετά τθν εφαρμογι του, παρά μόνο ςτο 
νοςοκομείο. 

Β: Μετά από μία (1) ϊρα. 

Γ: Κάκε τριάντα (30) λεπτά 

 

 

 

 

 

 



23. Ρϊσ αντιμετωπίηει ο ναυαγοςϊςτθσ ςοβαρι αιμορραγία; 

Α: Αςκϊντασ άμεςθ πίεςθ. 

Β: Εφαρμόηοντασ ίςχαιμθ περίδεςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

24. Ρϊσ αντιμετωπίηει ο ναυαγοςϊςτθσ τθ ρινορραγία; 

Α: Αςκοφμε πίεςθ ςτο πάνω μζροσ τθσ μφτθσ. 

Β: Γζρνει τθν κεφαλι του κφματοσ προσ τα εμπρόσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

25. Ρωσ αντιμετωπίηει το κωρακικό τραφμα ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Εφαρμόηοντασ επίκεμα κωρακικοφ τραφματοσ. 

Β: Ελζγχοντασ τθν αιμορραγία με άμεςθ πίεςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

26. Ρωσ αντιμετωπίηει τον πνευμοκϊρακα τάςθσ ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Πταν εντοπίςει μετατόπιςθ τθσ τραχείασ χρθςιμοποιεί τθν βελόνα αποςυμπίεςθσ πνευμοκϊρακα. 

Β: Καλεί αμζςωσ για εξειδικευμζνθ βοικεια (ΕΚΑΒ). 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

27. Ρωσ αντιμετωπίηεται θ ρινορραγία; 

Α: Γζρνοντασ το κεφάλι προσ τα πίςω. 

Β: Αςκϊντασ πίεςθ ςτο μαλακό μζροσ τθσ μφτθσ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

28. Ρωσ δθμιουργείται ο πνευμοκϊρακασ υπό τάςθ; 

Α: Από τθν άπνοια. 

Β: Από τθν ειςαγωγι αζρα ανάμεςα ςτον κϊρακα και τον πνεφμονα (υπεηωκοτικι κοιλότθτα) που δεν 
μπορεί να διαφφγει. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

29. Ρωσ εφαρμόηεται ο πάγοσ ςε μία κάκωςθ; 

Α: Εφαρμογι 10 λεπτά πάγοσ – 10 λεπτά διάλειμμα –10 λεπτά πάγοσ -10 λεπτά διάλειμμα- 10 λεπτά 
πάγοσ. 

Β: Εφαρμογι 10 λεπτά πάγοσ 

Γ: Εφαρμογι 30 λεπτά πάγοσ – 10 λεπτά διάλειμμα –30 λεπτά πάγοσ -5 λεπτά διάλειμμα- 20 λεπτά 
πάγοσ. 

 

 

30. Σε ανοιχτά κατάγματα όπου το κόκκαλο προεξζχει τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Ρρζπει να ελζγξει πρϊτα τθν αιμορραγία και μετά να κάνει νάρκθκα για τθ μεταφορά. 

 Β: Ρρζπει πρϊτα να κάνει νάρκθκα και μετά να επιμελθκεί τθν αιμορραγία. 

Γ: Χρθςιμοποιεί αερονάρκθκα. 

 

 



31. Σε περίπτωςθ τραυματιςμό που αποκολλθκεί το δόντι του κφματοσ από τθ ρίηα: 

Α: Το δόντι μπορεί να τοποκετθκεί άμεςα ςτθ κζςθ του και να κολλιςει. 

 Β: Το δόντι δεν γίνεται να ξανά κολλιςει. 

Γ: Το δόντι δεν μπορεί να αποκολλθκεί από τθ ρίηα. 

 

 

32. Σε πλθγι με μικρι αιμορραγία ςτθν πατοφςα, τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Κακθςυχάηει τον λουόμενο και του προτείνει να βάλει τθν πατοφςα ςτο καλαςςινό νερό για να 
κακαρίςει. 

Β: Ελζγχει το τραφμα, παίρνει πλθροφορίεσ για τον τρόπο που το ζπακε και του παρζχει πρϊτεσ 
βοικειεσ. 

Γ: Φοράει γάντια, αςκεί άμεςθ πίεςθ με ζνα κακαρό επίκεμα και τοποκετεί αντιςθπτικό. 

 
 

33. Σε ποια περίπτωςθ από τισ παρακάτω μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο ελαςτικόσ επίδεςμοσ : 

Α: Σε ζγκαυμα από χθμικά. 

Β: Σε διάςτρεμμα . 

Γ: Σε τραφμα τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ. 

 

 

34. Σε ποιεσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ, ο ναυαγοςϊςτθσ υποψιάηεται κάκωςθ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ; 

Α: Μακροβοφτι. 

Β: Βίαιθ πρόςκρουςθ κεφαλισ ι και αυχζνα. 
 Γ: Ρολφωρθ ζκκεςθ ςτον ιλιο. 

 

 

35. Σε ποιεσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ, ο ναυαγοςϊςτθσ υποψιάηεται κάκωςθ 
ςπονδυλικισ ςτιλθσ; 

Α: Βουτιά ςτα ρθχά.  

Β: Βουτιά ςτα βακιά.  

Γ: Μακροβοφτι. 

 

 

36. Σε ποιο ςθμείο εφαρμόηεται ο ιμάντασ ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet); 

Α: 5-6 εκατοςτά πάνω από το ςθμείο τθσ αιμορραγίασ.  

Β: Ράνω ςτθν άρκρωςθ. 

Γ: Ακριβϊσ πάνω ςτο ςθμείο αιμορραγίασ. 

 

 

37. Στθν περίπτωςθ τραυματιςμοφ του ενόσ ματιοφ, τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Να προςπακιςει να κρατιςει το μάτι ανοιχτό. 

Β: Να καλφψει και τα δφο μάτια με επικζματα.  

Γ: Να ρίξει φυςιολογικό ορό για οφκαλμικι πλφςθ. 

 

 

38. Τι είναι ο πνευμοκϊρακασ υπό τάςθ; 

Α: Άςκμα. 

Β: Λοίμωξθ του αναπνευςτικοφ. 

Γ: Ο ςυλλογι (εγκλωβιςμόσ) αζρα ανάμεςα ςτον κϊρακα και τον πνεφμονα (υπεηωκοτικι κοιλότθτα). 

 



39. Τι είναι το κάταγμα; 

Α: Το ςπάςιμο του οςτοφ.  

Β: Η ριξθ του μυόσ. 

Γ: Το διάςτρεμμα. 

 

 

40. Τί κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν ζχει εφαρμόςει ζναν ιμάντα ίςχαιμθσ περίδεςθσ (tourniquet) 
αλλά δεν ςταμάτθςε θ αιμορραγία; 

Α: Κάνει ανφψωςθ του ανάλογου μζλουσ. 

Β: Εφαρμόηει ακόμθ ζναν ακριβϊσ δίπλα και πάνω από τον πρϊτο. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 
 

 

41. Τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ για να ςταματιςει τθν αιμορραγία ςε βακφ  τραφμα; 

Α: Άμεςθ πίεςθ. 

Β: Ρρζπει να βάλει το επίκεμα ςε βάκοσ (να πακετάρει το τραφμα) και μετά να αςκιςει πίεςθ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

42. Τι πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του ο ναυαγοςϊςτθσ όταν κάνει νάρκθκα ςε μία  κάκωςθ; 

Α: Τον μθχανιςμό κάκωςθσ  

Β: Τουσ ςφυγμοφσ του κφματοσ 

Γ: Τθν αρτθριακι πίεςθ του κφματοσ 

 

 

43. Τι πρζπει να ςθμειϊςει ο ναυαγοςϊςτθσ μετά τθν εφαρμογι ενόσ ιμάντα ίςχαιμθσ  
περίδεςθσ (tourniquet); 

Α: Το όνομα του κφματοσ. 

Β: Τθν ϊρα εφαρμογισ του. 

Γ: Το τθλζφωνο του νοςοκομείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΤΛΔΑΣΘ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΡΑΝΛΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ 
 

44. Πταν ο ναυαγοςϊςτθσ προςφζρει το ςωςτικό ςωλινα ςτο πανικοβλθμζνο κφμα, πϊσ  
πικανόν να αντιδράςει εκείνο; 

Α: Το πιάνει αμζςωσ και υπακοφει ςτισ οδθγίεσ. 

Β: Κολυμπάει ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. 

Γ: Σκαρφαλϊνει επάνω ςτο ςωςτικό ςωλινα για να πάρει ανάςεσ. 

 
 

45. Ροιο από τα παρακάτω είναι ςωςτό ςτθν διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ; 

Α: Ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να λειτουργιςει βάςει πλάνου δράςθσ. 

Β: Ο ναυαγοςϊςτθσ ζχει χρόνο κακϊσ το κφμα ακόμθ ζχει αιςκιςεισ οπότε λειτουργεί με ψυχραιμία. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

46. Ρωσ αναγνωρίηει το πανικοβλθμζνο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Το κφμα επιπλζει ςτθν επιφάνεια με τθ ράχθ προσ τα επάνω. 

Β: Το κφμα φωνάηει τον ναυαγοςϊςτθ και του κάνει ςινιάλο για βοικεια. 

Γ: Το κφμα ανεβοκατεβαίνει ςτθν επιφάνεια χτυπϊντασ τα χζρια του ςτθν επιφάνεια. 

 

 

47. Στθ διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ: 

 Α: Το κφμα μπορεί να χάςει τισ αιςκιςεισ του.  
Β: Το κφμα μπορεί να γίνει ςυνεργάςιμο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

48. Στθ διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ: 

Α: Το κφμα αν πιαςτεί από κάτι και ςτθριχτεί μπορεί και να θρεμιςει. 

Β: Το κφμα παλεφει ςυνζχεια κατά τθ διάρκεια τθσ διάςωςθσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 
 

 

49. Στθ διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ: 

Α: Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν ρυμοφλκθςθ διατθρεί οπτικι επαφι με το κφμα. 

Β: Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν ρυμοφλκθςθ δε χρειάηεται να ζχει οπτικι επαφι με το κφμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

50. Στθ διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ: 

Α: Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν ρυμοφλκθςθ διατθρεί οπτικι επαφι με το κφμα. 

Β: Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν ρυμοφλκθςθ δε χρειάηεται να ζχει οπτικι επαφι με το κφμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

51. Στθ διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ: 

Α: Το κφμα ςυνεργάηεται. 

Β: Το κφμα παραμζνει ακίνθτο. 

Γ: Το κφμα παλεφει. 

 

 



52. Στθν διάςωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ; 

Α: Ρρζπει θ προςζγγιςθ οπωςδιποτε να γίνει από πίςω. 

Β: Ρρζπει πάςθ κυςία ο ναυαγοςϊςτθσ να ακινθτοποιιςει το κφμα. 

Γ: Ρρζπει οπωςδιποτε να βάλει το ναυαγοςωςτικό ςωλινα (rescue tube) ανάμεςα ςτον ίδιο και 
το κφμα. 

 

 

53. Στθν περίπτωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ, τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Δεν χρθςιμοποιεί ςωςτικό εξοπλιςμό . 

Β: Χρθςιμοποιεί ςωςτικό εξοπλιςμό για να εξαςφαλίςει τθν προςωπικι του αςφάλεια. 

Γ: Δεν ζχει ςθμαςία αν κζλει να χρθςιμοποιιςει εξοπλιςμό ι όχι. 

 

 

 

54. Στθν περίπτωςθ πανικοβλθμζνου κφματοσ, τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Να βιαςτεί και να επζμβει αμζςωσ. 

Β: Να εκτιμιςει τθν κατάςταςθ και μετά να επζμβει. 

 Γ: Κανζνα από τα παραπάνω 

 

 

 

55. Υπάρχει κίνδυνοσ το πανικοβλθμζνο κφμα να τραυματίςει το ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Πχι ςε καμία περίπτωςθ. 

Β: Ναι ακόμθ κι αν ο ναυαγοςϊςτθσ ζχει μαηί του ναυαγοςωςτικό εξοπλιςμό.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΞΕΤΑΣΘ ΚΥΜΑΤΟΣ (ΣΦΥΓΜΟΣ-ΑΝΑΡΝΟΘ Κ.ΛΡ.). ΚΑΔΛΟΡΝΕΥΜΟΝΛΚΘ 
ΑΝΑΗΩΟΓΟΝΘΣΘ (ΜΕΚΟΔΟΣ ΚΑ.Ρ.Α). ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΦΟΘΤΟΥ 
ΑΡΛΝΛΔΩΤΘ 

 

56. Απινιδϊςιμοσ ρυκμόσ είναι: 

Α: Η κοιλιακι ταχυκαρδία. 

Β: Η κοιλιακι μαρμαρυγι.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

57. Βγάηοντασ κφμα από το νερό που δεν αναπνζει, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Δεν εφαρμόηει ΚΑΡΑ διότι μπορεί να προκαλζςει εμετό και το κφμα να πάκει ειςρόφθςθ . 

Β: Θα πρζπει να ςκεπάςει το άτομο με μία κουβζρτα ι με ιςοκερμικι κουβζρτα. 

Γ: Εφαρμόηει ΚΑΡΑ και ειδοποιεί το ΕΚΑΒ για αςκενοφόρο. 

 

 

58. Για ποιο λόγο γίνεται χριςθ τθσ πετςζτασ πριν τθν τοποκζτθςθ των θλεκτροδίων του  
απινιδωτι ςτο κφμα; 

Α: Για να δθμιουργιςει ο ναυαγοςϊςτθσ μια αυτοςχζδια μάςκα χοριγθςθσ εμφυςιςεων. 

Β: Για να κακαρίςει ο ναυαγοςϊςτθσ τον ζμετο του κφματοσ. 

Γ: Για να ςτεγνϊςει ο ναυαγοςϊςτθσ το ςτικοσ του κφματοσ 

 

 

59. Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ απόφραξθσ του αεραγωγοφ από ξζνο ςϊμα (πνιγμονι) ςε 
ποιο ςθμείο εφαρμόηονται χτυπιματα; 

Α: Ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ  

Β: Ράνω από κάποια ωμοπλάτθ  

Γ: Κάτω από τον αυχζνα 

 

 

60. Γιατί πρζπει να υπάρχει ςτον αυτόματο εξωτερικό απινιδωτι AED ζνα ξυραφάκι; 

Α: Για να αφαιρεκοφν τυχόν τρίχεσ από το ςθμείο εφαρμογισ των θλεκτροδίων.  

Β: Για να κοποφν τυχόν ροφχα του κφματοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

61. Για τισ εμφυςιςεισ κατά τθ διαδικαςία τθσ ΚΑΡΑ. ο ναυαγοςϊςτθσ χρθςιμοποιεί: 

Α: Μάςκα χοριγθςθσ εμφυςιςεων τφπου pocket mask. 

Β: Αςκό χοριγθςθσ εμφυςιςεων τφπου Ambu. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

62. Για τον ζλεγχο τθσ αναπνοισ ςε ζνα βρζφοσ αφιερϊνουμε: 

Α: 30 δευτερόλεπτα. 

Β: 25 δευτερόλεπτα. 

Γ: 10 δευτερόλεπτα. 

 

 

 

 



63. Εάν δεν είναι δυνατό να εκτελοφνται εμφυςιςεισ, τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Ρρζπει απαραίτθτα να βρει τον τρόπο να παρζχει ιατρικό οξυγόνο. 

Β: Μόνο κωρακικζσ ςυμπιζςεισ. 

 Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

64. Εάν υπάρχει κίνδυνοσ εφφλεκτων ανακυμιάςεων και αερίων και παράλλθλα κάποιοσ 
άνκρωποσ δεν αναπνζει 

Α: Ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να μεταφζρει το κφμα ςε αςφαλζσ ςθμείο.  

Β: Ο ναυαγοςϊςτθσ κα βάλει προςτατευτικι μάςκα για να προςεγγίςει. 

Γ: Ο ναυαγοςϊςτθσ δεν παρζχει ιατρικό οξυγόνο. 

 

 

65. Είναι επικίνδυνο να τοποκετθκεί εκ παραδρομισ ο αυτόματοσ εξωτερικόσ απινίδωςθσ 
(AED) ςε αςκενι που αναπνζει. 

Α: Σωςτό επειδι υπάρχει κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ 

Β: Δεν υπάρχει πρόβλθμα εφόςον είναι ςτεγνό το ςτικοσ 

Γ: Πχι είναι απολφτωσ ακίνδυνο 

 

 

66. Είναι επικίνδυνο να τοποκετθκεί ο αυτόματοσ εξωτερικόσ απινίδωςθσ (AED) ςε αςκενι που 
αναπνζει; 

Α: Υπάρχει κίνδυνοσ να προκαλζςει αρρυκμία. 

Β: Κίνδυνοσ υφίςταται εφόςον δεν είναι ςτεγνό το ςτικοσ. 

Γ: Είναι ακίνδυνο αλλά δεν ςυνίςταται. 

 

 

67. Εκτελοφνται κοιλιακζσ ωκιςεισ ςε ζνα παιδί κατά τθν απόφραξθ του αεραγωγοφ από 
ξζνο ςϊμα (πνιγμονι); 

Α: Πχι, εφαρμόηονται μόνο χτυπιματα ςτθν πλάτθ. 

Β: Πχι, εφαρμόηεται μόνο ΚΑΡΑ. 

Γ: Ναι, εφαρμόηεται κανονικά όπωσ ςε ενιλικεσ αλλά με ανάλογθ πίεςθ. 

 

 

68. Θ διάρκεια τθσ αναπνοισ διάςωςθσ ςε δευτερόλεπτα είναι. 

Α: Ρζντε (5) 

Β: Ζνα (1) 

Γ: Δζκα (10) 

 

 

69. Θ ΚΑΡΑ μπορεί να εκτελεςτεί ςε ζνα μαλακό κρεβάτι; 

Α: Ναι. 

Β: Πχι. 

Γ: Ναι γιατί θ ΚΑΡΑ γίνεται ςτο ςθμείο που βρίςκεται το κφμα. 

 

 

70. Θ ΚΑΡΑ πρζπει να ξεκινάει αμζςωσ, εφόςον υπάρχει αμφιβολία αν το κφμα αναπνζει; 

Α: Σωςτό. 

Β: Λάκοσ. 

Γ: Τοποκετοφμε ςε κζςθ ανάνθψθσ ζςτω και αν θ αναπνοι μοιάηει μθ φυςιολογικι. 

 



71. Θ κλιςθ του ααβ ςε οποιαδιποτε ευρωπαϊκι χϊρα κα ςασ μεταφζρει ςτισ υπθρεςίεσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ; 

Α: Σωςτό. 

Β: Θα ενεργοποιιςει μόνο τθν πυροςβεςτικι. 

Γ: Κάποιεσ χϊρεσ δεν το υποςτθρίηουν. 

 

 

 

72. Κα πρζπει να ελεγχκεί ο ςφυγμόσ πριν από τθν ζναρξθ ΚΑΡΑ. ςε ζνα παιδί ι 
βρζφοσ; 

Α: Ναι κακϊσ προβλζπεται. 

Β: Δεν προβλζπεται ο ζλεγχοσ του ςφυγμοφ.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

73. Κατά τθν εκτζλεςθ εμφυςιςεων ςτθν ΚΑΡΑ, ο ναυαγοςϊςτθσ διαπιςτϊνει ότι δεν 
αναςθκϊνεται το ςτζρνο. Ροια είναι θ πρϊτθ ενζργεια του; 

Α: Επαναλαμβάνει τθν υπερζκταςθ κεφαλισ και ξαναδοκιμάηει τθν εμφφςθςθ. 

Β: Σταματάει τθ διαδικαςία. 

Γ: Σθκϊνει τα πόδια του κφματοσ. 

 

 

74. Κατά τθν ΚΑΡΑ. και χριςθ του Απινιδωτι, πότε κα διακόψει ο ναυαγοςϊςτθσ τισ 
κωρακικζσ ςυμπιζςεισ: 

Α: Πταν περάςουν 45 λεπτά. 

Β: Πταν δοκεί εντολι από τον απινιδωτι. 

Γ: Πταν ζχουν ολοκλθρωκεί τουλάχιςτον 5 κφκλοι ΚΑΡΑ. 

 

 

75. Κατά τθν κλιςθ ςτο ΕΚΑΒ ποια είναι οδθγία πρζπει να ακολουκιςει ο 
ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Μθ Λαμβάνετε μζροσ ςε διάςωςθ .  

Β: Μθν κλείνετε το τθλζφωνο πρϊτοι.  

Γ: Καλζςτε μόνο το 108 

 

 

76. Κατά τθ χριςθ απινιδωτι, ςε ποια περίπτωςθ δεν πρζπει να ακουμπάει κανείσ το  
κφμα; 

Α: Πταν πραγματοποιεί ανάλυςθ καρδιακοφ ρυκμοφ. 

Β: ‘Πταν ςυνιςτά απινίδωςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

77. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο αυτόματοσ εξωτερικόσ απινιδωτισ (AED) όταν το κφμα 
είναι ςε υγρι επιφάνεια; 

Α: Πχι πρζπει να το μεταφζρουμε. 

Β: Δεν υπάρχει πρόβλθμα εφόςον είναι ςτεγνό το ςτικοσ. 

Γ: Πχι, είναι επικίνδυνο. 

 

 

 



78. Μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να κάνει μόνο κωρακικζσ ςυμπιζςεισ χωρίσ εμφυςιςεισ (non 
compressions CPR) κατά τθν ΚΑΡΑ; 

Α: Μπορεί εφόςον κεωρεί ότι διακινδυνεφει θ αςφάλεια του.  
Β: Δεν  προβλζπεται  ΚΑΡΑ  χωρίσ  εμφυςιςεισ. 

Γ: Οι εμφυςιςεισ δεν προςφζρουν καλφτερο αποτζλεςμα. 

 

 

79. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον χειριςμό Heimlich ςε ζνα βρζφοσ: 

Α: Τροποποιθμζνα πάνω από τον ομφαλό 

Β: Πχι μόνο χτυπιματα ςτθν πλάτθ 

Γ: Εφαρμόηουμε 5 κωρακικζσ πιζςεισ με δφο δάχτυλα ςτο κζντρο του ςτικουσ αντί αυτοφ 

 

 

80. Μποροφν να εφαρμοςτοφν οι κοιλιακζσ ωκιςεισ ςε μια ζγκυο γυναίκα; 

Α: Πχι επειδι υπάρχει κίνδυνοσ για το ζμβρυο. 

Β: Οι ζγκυεσ δεν απειλοφνται από πνιγμονι. 

Γ: Δεν εκτελοφνται κοιλιακζσ, αλλά κωρακικζσ πιζςεισ ςτθν ζγκυο. 

 

 

81. Ο αεραγωγόσ ςε βρζφοσ χωρίσ αιςκιςεισ ανοίγει: 

Α: Αυτόματα. 

Β: Με ζκταςθ τθσ κεφαλισ προσ τα πίςω. 

Γ: Τοποκετϊντασ το κεφάλι ςε ευκεία. 

 

 

82. Ο Απινιδωτισ μπορεί να δϊςει εντολι για: 

Α: Να διακόψετε τθν ΚΑΡΑ. 

Β: Να ελζγξετε για αναπνοι. 

 Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

83. Ο αυτόματοσ εξωτερικόσ απινιδωτισ(AED) χρθςιμοποιείται: 

Α: Για να επαναφζρει τθν αςυςτολία. 

Β: Για τθν επανεκκίνθςθ τθσ καρδιάσ. 

 Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

84. Οι διαςϊςτεσ πρζπει να εναλλάςςονται κατά τθν ΚΑΡΑ: 

Α: Κάκε 2 λεπτά. 

 Β: Ροτζ. 

Γ: Ο κακζνασ κάνει όςο αντζχει. 

 

 

85. Οι εμφυςιςεισ ςτθν ΚΑΡΑ: 

Α: Ζχουν καταργθκεί. 

Β: Εκτελοφνται 2 κάκε 30 δευτερόλεπτα. 

Γ: Εκτελοφνται δφο, ζπειτα από τριάντα κωρακικζσ πιζςεισ. 

 

 

 

 



86. Οι κωρακικζσ πιζςεισ πρζπει να εφαρμόηονται με ρυκμό: 

Α: 60 ζωσ 80 το λεπτό. 

Β: 120 ζωσ 140 το λεπτό. 

Γ: 100 ζωσ 120 το λεπτό. 

 

 

87. Οι κωρακικζσ πιζςεισ ςε ζνα βρζφοσ γίνονται: 

Α: Με το ζνα χζρι. 

Β: Με το μεςαίο δάχτυλο ςτο κζντρο του ςτικουσ. 

Γ: Με τα δφο δάχτυλα. 

 

 

88. Οι κωρακικζσ ςυμπιζςεισ ςτον ενιλικα: 

Α: Εφαρμόηονται ςτθ μζςθ γραμμι του ςτζρνου. 

Β: Εφαρμόηονται αριςτερά τθσ γραμμισ του ςτζρνου. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

89. Οι φυςιολογικοί ςφυγμοί ςε θρεμία ςε ζναν ενιλικα είναι: 

Α: 30 - 70 το λεπτό. 

Β: 60 - 100 το λεπτό. 

Γ: 90 - 120 το λεπτό. 

 

 

90. Ο ναυαγοςϊςτθσ εκτελεί ιπια χτυπιματα ςτθν πλάτθ ενόσ βρζφουσ, ςε περίπτωςθ 
πνιγμονισ; 

Α: Πχι, κρατάει το βρζφοσ από τα πόδια και το τινάηει ζωσ ότου βγει το αντικείμενο. 

Β: Ναι. 

Γ: Πχι, εκτελεί ΚΑΡΑ. 

 

 

91. Πταν γίνεται υπερζκταςθ τθσ κεφαλισ προσ τα πίςω; 

Α: Κλείνει θ αεροφόροσ οδόσ. 

Β: Επιτυγχάνεται το άνοιγμα τθσ αεροφόρου οδοφ.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

92. Πταν ο ναυαγοςϊςτθσ είναι μόνοσ του, θ χριςθ του αυτόματου εξωτερικοφ απινιδωτι 
(AED) γίνεται: 

Α: Ραράλλθλα με τθν ΚΑΡΑ. 

Β: Δεν δφναται να χρθςιμοποιιςει απινιδωτι. 

Γ: Απαγορεφεται θ χριςθ απινιδωτι με τθν ΚΑΡΑ. 

 

 

 

93. Πταν το κφμα αναφζρει οξφ πόνο ςτο κϊρακα, τί υποψιάηεται ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Ρικανό κρυολόγθμα. 

Β: Ζμφραγμα του μυοκαρδίου.  

Γ: Εγκεφαλικό επειςόδιο. 

 



94. Πταν το κφμα ζχει βθματοδότθ χρθςιμοποιεί ο ναυαγοςϊςτθσ αυτόματο εξωτερικό 
απινιδωτι (AED) ; 

Α: Ναι, χρθςιμοποιεί. 

Β: Πχι γιατί επθρεάηει το καρδιογράφθμα. 

Γ: Πχι ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

 

95. Ο χειριςμόσ Heimlich εφαρμόηεται ςε παιδί; 

Α: Πχι γιατί τα παιδιά είναι ευαίςκθτα. 

Β: Ναι όπωσ τουσ ενθλίκουσ με τθ διαφορά ότι ο ναυαγοςϊςτθσ γονατίηει ςτο επίπεδο του.  

Γ: Στα παιδιά δεν είναι αποδοτικόσ αυτόσ ο χειριςμόσ. 

 

 

 

96. Ο χειριςμόσ Heimlich χρθςιμοποιείται. 

Α: Για τθν αντιμετϊπιςθ του εγκεφαλικοφ.  

Β: Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πνιγμονισ.  

Γ: Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανακοπισ. 

 

 

97. Ροια είναι θ αλυςίδα τθσ επιβίωςθσ; 

Α: Ταχεία αναγνϊριςθ και κλιςθ για βοικεια, ταχεία ζναρξθ για ΚΑΡΑ, ταχεία απινίδωςθ, 
φροντίδα μετά τθν αναηωογόνθςθ. 

Β: Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και κλιςθ βοικειασ, ζγκαιρθ ΚΑΡΑ, ζγκαιρθ απινίδωςθ. 

Γ: Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ και κλιςθ βοικειασ, ζγκαιρθ απινίδωςθ, ζγκαιρθ ΚΑΡΑ. 

 

 

98. Ροια είναι θ αντιμετϊπιςθ για τθν απόφραξθ του αεραγωγοφ; 

Α: Η ΚΑΡΑ. 

Β: 5 χτυπιματα ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ και ζπειτα 5 κοιλιακζσ ωκιςεισ. 

Γ: 5 κοιλιακζσ ωκιςεισ και ζπειτα 5 χτυπιματα ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ. 

 

 

99. Ροια είναι θ πιο κοινι αιτία καρδιακισ ανακοπισ ςε βρζφθ ι παιδιά; 

Α: Νευρολογικά προβλιματα. 

Β: Καρδιακά προβλιματα. 

Γ: Αναπνευςτικά προβλιματα. 

 

 

100. Ροια είναι θ πρϊτθ ενζργεια που κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν βρει ζνα παιδί ι βρζφοσ 
αναίςκθτο που δεν ζχει αναπνοι; 

Α: Δίνει πζντε αποτελεςματικζσ εμφυςιςεισ. 

Β: Κάνει δφο κωρακικζσ ςυμπιζςεισ. 

Γ: Κάνει δζκα κωρακικζσ ςυμπιζςεισ. 

 

 

101. Ροια είναι θ πρϊτθ ενζργεια ςτθν απόφραξθ του αεραγωγοφ από ξζνο 
ςϊμα(πνιγμονι); 

Α: 4 χτυπιματα ανάμεςα ςτισ ωμοπλάτεσ. 

Β: Ραρότρυνςθ του κφματοσ να βιξει δυνατά. 

Γ: 2 κοιλιακζσ ωκιςεισ. 



102. Ροια είναι θ πρϊτθ ενζργεια του ναυαγοςϊςτθ ςε κφμα που ζβγαλε από το νερό και 
δεν αναπνζει; 

Α: Ξεκινά με 5 αποτελεςματικζσ εμφυςιςεισ. 

Β: Ξεκινά με ζλεγχο για ςφυγμό ςτον καρπό. 

Γ: Ξεκινά με 5 κωρακικζσ ςυμπιζςεισ. 

 

 

103. Ροια ενζργεια κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν ο απινιδωτισ δίνει τθν εντολι για 
απινίδωςθ; 

Α: Ρατάει το κουμπί απευκείασ. 

Β: Βεβαιϊνεται ότι κανείσ δεν ακουμπάει τον αςκενι και ζπειτα πατάει το κουμπί. 

Γ: Συνεχίηει τθν ΚΑΡΑ. 

 

 

104. Ροιεσ είναι οι ενδείξεισ τθσ απόφραξθσ του αεραγωγοφ από ξζνο ςϊμα (πνιγμονι); 

Α: Το κφμα κρατάει τον λαιμό του. 

Β: Το κφμα ζχει βλζμμα πανικοφ.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

105. Ροιεσ είναι οι ενδείξεισ του εμφράγματοσ του μυοκαρδίου; 

Α: Ζντονθ εφίδρωςθ. 

Β: Μοφδιαςμα ςτο ςαγόνι και ςτα χζρια. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

106. Ροιεσ είναι οι ενδείξεισ του εμφράγματοσ του μυοκαρδίου; 

Α: Ζντονοσ πόνοσ ςτο κζντρο του κϊρακα. 

Β: Ζντονο πυρετό. 

Γ: Κόκκινα εξανκιματα. 

 

 

107. Ροιο από τα παρακάτω είναι ζνδειξθ τθσ απόφραξθσ του αεραγωγοφ από ξζνο 
ςϊμα (πνιγμονι); 

Α: Ρρθςμζνο πρόςωπο. 

Β: Συριγμόσ κατά τθν αναπνοι.  

Γ: Ζντονθ εφίδρωςθ. 

 

 

108. Ροιο από τα παρακάτω είναι πλεονζκτθμα ςτθν κλιςθ του αρικμοφ 112; 

Α: Κλιςθ από κινθτό με κλειδωμζνο πλθκτρολόγιο. 

Β: Κλιςθ ατελϊσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

109. Ροιο από τα παρακάτω είναι πλεονζκτθμα ςτθν κλιςθ του αρικμοφ 112; 

Α: Εντοπιςμόσ κζςθσ. 

Β: Κλιςθ από τθλζφωνο χωρίσ κάρτα sim. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 



110. Ροιο είναι το πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν βρει ζνα κφμα  που 
κατζρρευςε; 

Α: Καλεί αςκενοφόρο. 

Β: Ελζγχει για αναπνοι. 

Γ: Εξαςφαλίηει τθν προςωπικι του αςφάλεια. 

 

 

111. Ροιο είναι το ςωςτό βάκοσ κωρακικϊν πιζςεων κατά τθν εκτζλεςθ ΚΑΡΑ. ςε ζνα 
παιδί; 

Α: Το ζνα τρίτο τθσ προςκιοπίςκιασ διαμζτρου του κϊρακα. 

 Β: Το ζνα τζταρτο τθσ προςκιοπίςκιασ διαμζτρου του κϊρακα.  

Γ: Τα δφο τρίτα τθσ προςκιοπίςκιασ διαμζτρου του κϊρακα. 

 

 

112. Ροιο είναι το ςωςτό βάκοσ κωρακικϊν πιζςεων ςε ενιλικο κφμα; 

Α: 1 - 2εκ. 

Β: 2 - 3εκ. 

Γ: Τουλάχιςτον 5 όχι πάνω από 6εκ. 

 

 

113. Ροιοσ είναι ο δεφτεροσ κρίκοσ τθσ αλυςίδασ τθσ επιβίωςθσ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Συμβοφλιο Αναηωογόνθςθσ; 

Α: Αςφάλεια του κφματοσ.  

Β: Ταχεία ζναρξθ ΚΑΡΑ. 

 Γ: Ιατρικι φροντίδα. 

 

 

114. Ροιοσ είναι ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ; 

Α: 911. 

Β: 000. 

Γ: 112. 

 

 

115. Ροιοσ είναι ο μζγιςτοσ χρόνοσ που πρζπει να αφιερϊνεται για τον ζλεγχο τθσ 
αναπνοισ; 

Α: 10 δευτερόλεπτα 

Β: 2 δευτερόλεπτα 

Γ: 20 δευτερόλεπτα 

 

 

116. Ροιοσ είναι ο πρϊτοσ κρίκοσ τθσ επιβίωςθσ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο 
Αναηωογόνθςθσ ; 

Α: Ταχεία αναγνϊριςθ και κλιςθ για βοικεια.  

Β: Ταχεία απινίδωςθ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 



117. Ροιοσ είναι ο ςτόχοσ του δεφτερου κρίκου τθσ αλυςίδασ τθσ επιβίωςθσ ’’ταχεία ζναρξθ 
ΚΑΡΑ’’; 

Α: Για κζρδοσ χρόνου. 

 Β: Για πρόλθψθ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

118. Ροιοσ είναι ο ςτόχοσ του πρϊτου κρίκου τθσ αλυςίδασ τθσ επιβίωςθσ ’’ταχεία 
αναγνϊριςθ και κλιςθ για βοικεια’’; 

Α: Για τθν αςφάλεια του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Για πρόλθψθ καρδιακισ ανακοπισ. 

Γ: Για τθν ψυχολογικι ςτιριξθ του ναυαγοςϊςτθ. 

 

 

119. Ροιοσ είναι ο ςωςτόσ ιατρικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται, όταν θ καρδιά ενόσ κφματοσ 
ςταματά να χτυπάει; 

Α: Εγκεφαλικό. 

Β: Επιλθψία. 

Γ: Καρδιακι ανακοπι. 

 

 

120. Ροιοσ είναι ο τζταρτοσ κρίκοσ τθσ αλυςίδασ τθσ επιβίωςθσ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Συμβοφλιο Αναηωογόνθςθσ; 

Α: Φροντίδα μετά τθν αναηωογόνθςθ. 

 Β: ΚΑΡΑ. 

Γ: Απινίδωςθ. 

 

 

121. Ροιοσ είναι ο τρίτοσ κρίκοσ τθσ αλυςίδασ τθσ επιβίωςθσ ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό  
Συμβοφλιο Αναηωογόνθςθσ; 

Α: Αναγνϊριςθ περιςτατικοφ. 

Β: Ιατρικι φροντίδα. 

Γ: Ταχεία απινίδωςθ. 

 

 

122. Ροιοσ είναι ο τριψιφιοσ αρικμόσ κλιςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ 
(ΕΚΑΒ); 

Α: 199 

Β: 999 

Γ: 166 

 

 

123. Ροιοσ είναι ο φυςιολογικόσ ρυκμόσ τθσ αναπνοισ ςε ζναν ενιλικα; 

Α: 12-18 το λεπτό 

Β: 2-10 το λεπτό 

Γ: 60-80 το λεπτό 

 

 

124. Ρόςεσ εμφυςιςεισ κα πρζπει να εκτελοφνται μετά από προςπάκεια τριάντα 
κωρακικϊν πιζςεων; 

Α: Τουλάχιςτον  μία. 

Β: 5. 

Γ: 2. 



125. Ρόςθ είναι θ διάρκεια τθσ εμφφςθςθσ; 

Α: Ρζντε (5) δευτερόλεπτα. 

Β: Τριάντα (30) δευτερόλεπτα. 

Γ: Ζνα (1) δευτερόλεπτο. 

 

 

126. Ρότε βάηει ο ναυαγοςϊςτθσ το κφμα ςε πλάγια κζςθ αςφαλείασ / κζςθ ανάνθψθσ; 

Α: Πταν επανζρκει θ αναπνοι ι το κφμα αναπνζει 

Β: Πταν δεν υποψιάηεται κάκωςθ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

127. Ροφ ακριβϊσ τοποκετεί τα χζρια του ο ναυαγοςϊςτθσ όταν εκτελεί χειριςμό Heimlich; 

Α: Ράνω από τον αφαλό. 

Β: Οπουδιποτε ςτα ςπλάχνα. 

Γ: Οπουδιποτε ςτθν περιοχι του ςτομάχου. 

 

 

128. Ροφ βρίςκεται θ καρδιά; 

Α: Στο αριςτερό μζροσ του κϊρακα. 

Β: Κάτω από τθν ξιφοειδι απόφυςθ. 

Γ: Στο κζντρο του ςτζρνου με μικρι κλίςθ προσ τα αριςτερά. 

 

 

129. Ροφ πρζπει να γίνονται οι κωρακικζσ πιζςεισ κατά τθν ΚΑΡΑ; 

Α: Ράνω ςτο ςτομάχι. 

Β: Στο κζντρο του ςτικουσ. 

Γ: Ράνω από τθν αριςτερι κθλι. 

 

 

130. Ροφ τοποκετοφνται τα θλεκτρόδια του απινιδωτι; 

Α: Ππωσ ορίηει ο εκάςτοτε απινιδωτισ. 

 Β: Οπουδιποτε ςτον κορμό. 

Γ: Στουσ ϊμουσ. 

 

 

131. Ρϊσ ανοίγει ο αεραγωγόσ ςε ζνα ενιλικο κφμα χωρίσ αιςκιςεισ; 

Α: Με ζκταςθ τθσ κεφαλισ προσ τα πίςω και ςθκϊνοντασ παράλλθλα το πθγοφνι. 

 Β: Με πλάγια κλίςθ τθσ κεφαλισ. 

Γ: Με κλίςθ τθσ κεφαλισ προσ τα εμπρόσ. 

 

 

132. Ρϊσ απελευκερϊνεται θ αεροφόροσ οδόσ ςε ζνα αναίςκθτο κφμα; 

Α: Με ζκταςθ τθσ κεφαλισ προσ τα πίςω. 

Β: Τοποκετϊντασ το ςωςτό μζγεκοσ ςτοματοφαρυγγικοφ ςωλινα τφπου Guedel. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 



133. Ρϊσ γίνονται οι εμφυςιςεισ ςε ζνα βρζφοσ; 

Α: Στόμα με ςτόμα/μφτθ του βρζφουσ. 

Β: Με ελάχιςτθ ποςότθτα αζρα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

134. Ρϊσ ελζγχει ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αναπνοι ςτο κφμα; 

Α: Επαναλαμβάνοντασ τρεισ φορζσ: ‘’Βλζπω - Ακοφω – Αιςκάνομαι’’. 

Β: Κάνοντασ ζκταςθ κεφαλισ και επαναλαμβάνοντασ το: ‘’Βλζπω-Ακοφω-Αιςκάνομαι’’ για 10ϋϋ. 

Γ: Τοποκετϊντασ ζνα κακρεφτάκι. 

 

 

135. Ρϊσ ελζγχει ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αντίδραςθ ςε ενιλικο κφμα; 

Α: Σπρϊχνει απαλά με το πόδι. 

Β: ίχνει κρφο νερό ςτο κεφάλι του. 

Γ: Χτυπάει πάνω ςτθν κλείδα με τα δυο του χζρια. 

 

 

136. Ρϊσ ελζγχει ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αντίδραςθ ςε ενιλικο κφμα; 

Α: Ρροκαλϊντασ αντανακλαςτικό πόνου. 

Β: Με το αντανακλαςτικό μυδρίαςθσ τθσ κόρθσ. 

Γ: Δίνοντασ ερεκίςματα αφισ και ακοισ. 

 

 

137. Ρϊσ μπορεί να ελεγχκεί θ ανταπόκριςθ ςε ζνα βρζφοσ; 

Α: Ψικυρίηοντασ κοντά ςτο αυτί του. 

Β: Κουνϊντασ ελαφρά τουσ ϊμουσ του. 

Γ: Χτυπϊντασ ελαφριά τισ πατοφςεσ του. 

 

 

138. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ο αυτόματοσ εξωτερικόσ απινιδωτισ AED μπορεί να 
ςυμβουλζψει πωσ δεν ενδείκνυται απινίδωςθ. Τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε αυτι 
τθν περίπτωςθ; 

Α: Να ςταματιςει τθν ανάνθψθ και να περιμζνει βοικεια. 

Β: Να ςυνεχίςει ΚΑΡΑ. 

Γ: Να επανεκκινιςει τον απινιδωτι. 

 

 

139. Σε ποιο βάκοσ γίνονται οι κωρακικζσ ςυμπιζςεισ ςτο παιδί; 

Α: 1 ζωσ 2 εκ. 

Β: 5 ζωσ 6 εκ. 

Γ: 3 ζωσ 4 εκ. 

 

 

140. Σε ποιο ςθμείο ελζγχει ο ναυαγοςϊςτθσ για ςφυγμό ςε αναίςκθτο κφμα; 

Α: Στο μθριαία αρτθρία, με δφο δάχτυλα. 

Β: Στον καρπό, όπου ο κερκιδικόσ ςφυγμόσ είναι εφκολα αιςκθτόσ. 

Γ: Δεν ψάχνουμε για ςφυγμό για τον ζλεγχο τθσ κυκλοφορίασ ςφμφωνα με τον αλγόρικμο ΚΑΡΑ του 
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναηωογόνθςθσ. 

 



141. Σε ποιο ςθμείο κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ κωρακικζσ ςυμπιζςεισ ςε ζνα βρζφοσ; 

Α: Στο κζντρο του ςτικουσ. 

Β: Στο μζςο τθσ νοθτισ γραμμισ των κθλϊν. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

142. Στισ εμφυςιςεισ, πόςο δυνατά πρζπει να φυςιξει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Με όλθ του τθ δφναμθ. 

Β: Ιπια με διάρκεια ενόσ δευτερολζπτου.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

143. Σφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναηωογόνθςθσ 
(ERC) για τθν παιδιατρικι βαςικι υποςτιριξθ, ποια είναι θ αναλογία/λόγοσ ςυμπιζςεων 
εμφυςιςεων.; 

Α: 15/2 

Β: 5/1 

Γ: 3/1 

 

 

144. Σφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναηωογόνθςθσ 
(ERC) για τθν παιδιατρικι βαςικι υποςτιριξθ, πόςθ ϊρα κάνει ΚΑΡΑ ο ναυαγοςϊςτθσ 
πριν φφγει για να ηθτιςει βοικεια εφόςον είναι απαραίτθτο; 

Α: Δεν φεφγει να ηθτιςει βοικεια γιατί κα τα καταφζρει μόνοσ του. 

Β: Για ζνα (1) λεπτό.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

145. Τί βλζπει ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τον ζλεγχο τθσ αναπνοισ; 

Α: Αν ανεβοκατεβαίνει ο κϊρακασ του κφματοσ. 

Β: Αν ζχει ςφυγμό. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

146. Τί είναι θ καρδιακι ανακοπι; 

Α: Θ αιφνίδια απϊλεια καρδιακισ λειτουργίασ ςε ζνα άτομο. 

Β: Η αςφυξία. 

Γ: Η αρρυκμία. 

 

 

147. Τί είναι θ πνιγμονι; 

Α: Θ απόφραξθ τθσ αεροφόρου οδοφ από ξζνο ςϊμα. 

 Β: Ο πνιγμόσ. 

Γ: Ο λαρυγγόςπαςμοσ. 

 

 

 

148. Τι ενθμερϊνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν καλεί το ΕΚΑΒ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αυτοφ; 

Α: Τι ςυμβαίνει, Ρου ζγινε, Ρόςοι είναι οι πάςχοντεσ.  
Β: Ροιοσ είναι και το τθλζφωνο από το οποίο καλεί. 



Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

149. Τί εντολι μπορεί να δϊςει ο απινιδωτισ; 

Α: ‘’Τοποκετείςτε τα θλεκτρόδια’’. 

Β: ‘’Ανιχνεφτθκε κίνθςθ, ςταματιςτε τθν κίνθςθ’’. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

150. Τί κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε περίπτωςθ πνιγμονισ που το κφμα καταρρεφςει; 

Α: Συνεχίηει τισ κοιλιακζσ ωκιςεισ. 

Β: Ξεκινάει κατευκείαν ΚΑΡΑ. 

Γ: Ρροςπακεί να αφαιρζςει το ξζνο ςϊμα. 

 

 

151. Τι πρζπει να ελεγχκεί πριν από τθν χοριγθςθ απινίδωςθσ; 

Α: Πτι το κφμα ζχει ςφυγμό. 

Β: Πτι το κφμα δεν ζχει ςφυγμό. 

Γ: Πτι κανείσ δεν αγγίηει τον αςκενι. 

 

 

152. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν χοριγθςθ απινίδωςθσ; 

Α: Να βεβαιωκεί πωσ κανζνασ δεν αγγίηει τον αςκενι. 

Β: Να είναι από τθν δεξιά πλευρά του κφματοσ. 
Γ: Να ενθμερϊςει και να πάρει άδεια από κάποιο ςυγγενικό 
πρόςωπο. 

 

 

153. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε βρζφοσ με πνιγμονι; 

Α: Ξεκινάει ΚΑΡΑ. 

Β: Εκτελεί 5 ιπια χτυπιματα ςτθν πλάτθ. 

Γ: Κρατάει το βρζφοσ από τα πόδια ςε ανάςτροφθ κζςθ και το χτυπάει ςτθν πλάτθ. 

 

 

154. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε βρζφοσ χωρίσ αιςκιςεισ; 

Α: Να δϊςει 5 αρχικζσ εμφυςιςεισ. 

Β: Να ελζγξει τθν αντίδραςι του χτυπϊντασ ελαφρά τισ πατοφςεσ. 

Γ: Να ελζγξει για τυχόν παράλλθλουσ κινδφνουσ για τον ίδιο. 

 

 

155. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε περίπτωςθ που βρει ζνα παιδί αναίςκθτο; 

Α: Να ακολουκιςει τον αλγόρικμο τθσ ΚΑΡΑ. 

Β: Να ςιγουρευτεί για τθν αςφάλειά του. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

156. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε περίπτωςθ που το κφμα δεν αναπνζει; 

Α: Να περιμζνει οδθγίεσ. 

Β: Να καλζςει το ΕΚΑΒ και να ξεκινιςει άμεςα ΚΑΡΑ.  

Γ: Να περιμζνει μζχρι να ζρκει ο απινιδωτισ. 



157. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε πικανό ζμφραγμα; 

Α: Ξεκινάει αμζςωσ ΚΑΡ.Α. 

Β: Καλεί αςκενοφόρο, βάηει το άτομο να κακίςει, το κακθςυχάηει και παραμζνει ζτοιμοσ για να 
ξεκινιςει ΚΑΡ.Α., εφόςον χρειαςτεί. 

Γ: Του χορθγεί αναλγθτικό. 

 

 

158. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςτθν πνιγμονι; 

Α: Καλεί αμζςωσ αςκενοφόρο. 

Β: Ενκαρρφνει το κφμα να βιξει.  

Γ: Δίνει ςτο κφμα νερό. 

 

 

159. Τί πρζπει να κάνει πρϊτα ο ναυαγοςϊςτθσ, βγάηοντασ από το νερό ζνα αναίςκθτο 
κφμα χωρίσ αναπνοι; 

Α: 30 ςυμπιζςεισ ςτο ςτικοσ. 

Β: 15 ςυμπιζςεισ ςτο ςτικοσ. 

Γ: 5 εμφυςιςεισ. 

 

 

160. Τί πρζπει να προςζξει ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν ΚΑΡΑ ςε ζγκυο γυναίκα; 

Α: Να αναςθκϊςει τα πόδια τθσ ψθλά. 

Β: Να αναςθκϊςει το δεξί γλουτό με τθ χριςθ κάποιου μαλακοφ αντικειμζνου.  

Γ: Να τθν τοποκετιςει ςε κζςθ W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΟΔΛΑ ΚΟΛΥΜΒΘΤΛΚΘΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ΚΑΛ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ 

 

 

161.  Διαςτάςεισ 40 x 80 εκατοςτά: 

Α: Ζχει το ςκζπαςτρο του ναυαγοςωςτικοφ βάκρου. 

Β: Ζχουν οι ςθμαίεσ του ναυαγοςϊςτθ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

162. Θ φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook, τι είναι; 

Α: Μάςκα χοριγθςθσ εμφυςιςεων τφπου pocket mask. 

 Β: Συςκευι χοριγθςθσ οξυγόνου. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

163. Ο εφοδιαςμόσ του ναυαγοςϊςτθ με πτυςςόμενο φορείο και ςανίδα ακινθτοποίθςθσ 
επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ ςυμβατό με τθ 
ςανίδα ακινθτοποίθςθσ είναι: 

Α: Υποχρεωτικόσ. 

Β: Μθ υποχρεωτικόσ. 

Γ: Ρροαιρετικόσ. 

 

 

164. Ροια ανικουν υποχρεωτικά ςτο περιεχόμενο του φαρμακείου του ξενοδοχείου; 

Α: Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook. 

Β: Ζξι (6) κοινοί επίδεςμοι. 

Γ: Δφο (β) ψαλίδια κοινά. 

 

 

165. Ροια από τα παρακάτω ανικουν υποχρεωτικά ςτο περιεχόμενο του φαρμακείου του 
ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Συςκευι ανάνθψθσ διά χειρόσ AMΒU. 

Β: Τρία (γ) ςκευάςματα κατά των εγκαυμάτων. 

Γ: Δφο (2) ςκευάςματα κατά των εγκαυμάτων και ςυςκευι ανάνθψθσ διά χειρόσ AMBU. 

 

166. Ροια από τα παρακάτω ανικουν υποχρεωτικά ςτο περιεχόμενο του φαρμακείου του 
ξενοδοχείου; 

Α: Ζνα (1) ςκεφαςμα γλυκόηθσ. 

 Β: Δφο (2) γάηεσ. 

Γ: Τρία (3) ςκεφαςματα κατά των εγκαυμάτων. 

 

 

167. Ροια από τα παρακάτω ανικουν υποχρεωτικά ςτο περιεχόμενο του φαρμακείου του 
ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Σουγιάσ. 

Β: Ξυράφι. 

Γ: Συςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ αδρεναλίνθσ. 

 

 

 

 



168. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Σφυρίχτρα. 

Β: Σωςτικόσ  ςωλινασ (rescue tube). 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

169. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Σανίδα ακινθτοποίθςθσ. 

Β: Pocket Mask. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

170. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Αντθλιακό. 

Β: Γυαλιά Θλίου. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

171. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Ρορτοκαλί  ςθμαία με μπλε γράμματα ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ LIFEFUARD. 

Β: Κόκκινθ ςθμαία με άςπρα γράμματα ΧΩΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ/ NO LIEFGUARD. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

172. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Γυαλιά  Ηλίου. 

Β: Καπζλο αναγραφόμενο Ναυαγοςϊςτθ/LIFEGUARD. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

173. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Αδιάβροχο φακό. 

Β: Μαγιό χρϊματοσ πορτοκαλί με ζνδειξθ LIFEGURD/ ΝΑΥΓΟΣΩΣΤΗΣ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

174. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Καταδυτικό μαχαίρι. 

Β: Ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

175. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Αςκόσ χορθγιςεωσ εμφυςιςεϊν τφπου Ambu 

Β: αδιόφωνο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 



176. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Στοματοφαρυγγικόσ αγωγόσ. 

Β: Αυχενικό Κολλάρο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

177. Ροια από τα παρακάτω είναι υποχρεωτικά εφόδια κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 

Α: Φορθτό φαρμακείο υπευκφνου αςφαλείασ- ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Φιάλθ οξυγόνου φορθτι. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

178. Ροια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται ςτον υποχρεωτικό εξοπλιςμό του ναυαγοςϊςτθ 
κολυμβθτικισ; 

Α: Αδιάβροχο φακό, καταδυτικό μαχαίρι, φορθτό φαρμακείο. 

 Β: Σουγιά, γυαλιά θλίου, αναπνευςτιρα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

179. Ροια από τα παρακάτω πρζπει να ζχει υποχρεωτικά ο ναυαγοςϊςτθσ ςτο φορθτό 
φαρμακείο του; 

Α: Συςκευι αναρρόφθςθσ δθλθτθρίου, επίκεμα κωρακικοφ τραφματοσ, αερονάρκθκεσ άνω και κάτω 
άκρων. 

Β: Συςκευι μζτρθςθσ ςακχάρου με ταινίεσ μζτρθςθσ και ςκαρφιςτιρεσ, αλκοολοφχο διάλυμα αντιςθψίασ 
δζρματοσ. 

Γ: Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

 

180. Ροια από τα παρακάτω ςυμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά ςτο περιεχόμενο του 
φαρμακείου του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Τρία (3) ςκευάςματα κατά των εγκαυμάτων. 

Β: Δφο (2) αποςτειρωμζνα τοφλια εμβαπτιςμζνα ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα. 

Γ: Τζςςερα (4) αναλγθτικά. 

 

 

181. Ροιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να ζχει ο ναυαγοςϊςτθσ ςτο φορθτό 
φαρμακείο του; 

Α: Συςκευι αναρρόφθςθσ δθλθτθρίου. 

Β: Αλκοολοφχο διάλυμα αντιςθψίασ δζρματοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

182. Ροιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να ζχει ο ναυαγοςϊςτθσ ςτο φορθτό 
φαρμακείο του; 

Α: Διάλυμα Ιωδιοφχου Ροβιδόνθσ 10%. 

Β: Οξυηενζ. 

Γ: Στθκοςκόπιο. 

 

 

 

 



183. Ροιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται ςτον υποχρεωτικό εξοπλιςμό του 
ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Βιντεοπροβολζασ. 

Β: Λςοκερμικζσ κουβζρτεσ. 

Γ: Ριεςόμετρο. 

 

 

184. Ρόςα αντιβιοτικά ςπρζι (pulvo) πρζπει από τον νόμο να ζχει ο ναυαγοςϊςτθσ ςτο 
φαρμακείο του; 

Α: Ζνα (1). 

Β: Κανζνα. 

Γ: Δφο (2). 

 

 

185. Ρόςα αντιςθπτικά για τα χζρια υποχρεωτικά προβλζπονται ςτο φαρμακείο του 
ναυαγοςϊςτθ; 

Α: 1 φιαλίδιο των 50ml. 

Β: πζντε (5) φιαλίδια των 50ml. 

Γ: Κανζνα. 

 

 

186. Ρόςα αυτοκόλλθτα ράμματα περιζχει υποχρεωτικά το φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Δζκα (10). 

Β: Είκοςι (20). 

Γ: Τριάντα (30) 

 

 

187. Ρόςα αυχενικά κολάρα περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ζνα (1). 

Β: Δφο (2). 

Γ: Τρία (3). 

 

 

188. Ρόςα βρογχοδιαςταλτικά περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Δζκα (10). 

Β: Δφο (2) 

Γ: Ρζντε (5) 

 

 

189. Ρόςα γάντια περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρζντε (5). 

Β: Δφο (2). 

Γ: Τουλάχιςτον δζκα (10) ηευγάρια . 

 

 

 

 

 



190. Ρόςα επικζματα κωρακικοφ τραφματοσ περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο 
του ξενοδοχείου; 

Α: Ζνα (1). 

Β: Δφο (2). 

Γ: Τρία (3). 

 

 

191. Ρόςα κουτιά αντιςταμινικά χάπια υπάρχουν υποχρεωτικά ςτο φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Ζνα (1). 

Β: Τρία (3). 

Γ: Δφο (β2. 

 

 

 

192. Ρόςα φιαλίδια οξυηενζ περιλαμβάνει υποχρεωτικά το φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Δφο (2). 

Β: Ζνα (1). 

Γ: Τρία (3). 

 

 

193. Ρόςα ψυκτικά ςπρζι 400ml περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του ξενοδοχείου; 

Α: Ζνα (1). 

Β: Ρζντε (5). 

Γ: Τρία (3). 

 

 

194. Ρόςεσ αντιιςταμινικζσ αλλεργικζσ αλοιφζσ (φενιςτίλ) πρζπει υποχρεωτικά να ζχει το 
φαρμακείο του ξενοδοχείου; 

Α: 1 (ζνα). 

Β: 2 (δφο). 

Γ: 0 (Καμία). 

 

 

195. Ρόςεσ αντιιςταμινικζσ αλοιφζσ περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Ρζντε (5). 

Β: Μία (1). 

Γ: Καμία. 

 

 

196. Ρόςεσ βελόνεσ αποςυμπίεςθσ πνευμοκϊρακα περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό 
φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Τρείσ (3). 

Β: Δφο (2). 

Γ: Καμία (0). 

 

 

 

 



197. Ρόςεσ ενζςιμεσ υδροκορτιηόνεσ β00mg περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρζντε (5). 

Β:Καμία (0). 

Γ: Οκτϊ (8) 

 

 

198. Ρόςεσ παγοκφςτεσ ι κερμοκφςτεσ περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Τζςςερισ (4). 

Β: Δφο (2). 

Γ: Ρζντε (5). 

 

 

199. Ρόςεσ ςφριγγεσ 5ml ςε μονι ςυςκευαςία περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Δφο (β). 

Β: Τρείσ (γ). 

Γ: Ρζντε (5). 

 

 

 

200. Ρόςο διάλυμα ιωδιουχου Ροβιδόνθσ α0% περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο 
του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Φιαλίδιο 30ml κατ ελάχιςτο. 

 Β: Φιαλίδιο 500ml. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

201. Ρόςουσ αιμοςτατικοφσ επιδζςμουσ με επίκεμα περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό 
φαρμακείο του ξενοδοχείου; 

Α: Τζςςερισ (4). 

Β: Δφο (2). 

Γ: Ρζντε (5). 

 

 

202. Ρόςουσ αςκοφσ χορθγιςεων εμφυςιςεων, τφπου αμποφ, πρζπει υποχρεωτικά να ζχει 
το φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: 1 (ζνα). 

Β: 2 (δφο). 

Γ: 0 (μθδζν). 

 

 

203. Ρόςουσ ιμάντεσ ίςχαιμθσ περίδεςθσ περιζχει υποχρεωτικά το φορθτό φαρμακείο του 
ξενοδοχείου; 

Α: Ζξι (6). 

Β: Ζνα (1). 

Γ: Τζςςερισ (4). 

 

 

 

 



204. Ρόςουσ ςτοματοφαρυγγικοφσ τφπου guedel πρζπει υποχρεωτικά να ζχει ςτο 
φαρμακείο ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: 2 (δφο). 

Β: 1 (ζνα). 

Γ: 6 (ζξι). 

 

 

205. Τι από τα παρακάτω πρζπει να ζχει υποχρεωτικά ο ναυαγοςϊςτθσ ςτο φορθτό 
φαρμακείο του; 

Α: Κατςαβίδι. 

Β: Ελβετικό ςουγιά τφπου Swiss Army. 

Γ: Ψαλίδι υφαςμάτων τφπου Lister. 

 

 

206. Τι από τα παρακάτω πρζπει να ζχει υποχρεωτικά ο ναυαγοςϊςτθσ ςτο φορθτό 
φαρμακείο του; 

Α: οξυηενζ. 

Β: Στρόγγυλο ςωςίβιο τφπου SOLAS και GPS. 

Γ: Τοφλι εμποτιςμζνο με μερκιουροχρϊμα, καρδιοαναλθπτικά χάπια. 

 

 

207. Τι από τα παρακάτω υποχρεωτικά περιζχει το φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Αντιςταμινικά. 

Β: Αναλγθτικά. 

Γ: Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

 

208. Τί διακζτει υποχρεωτικά θ καταςκευι του βάκρου ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Κλίμακα ανόδου. 

Β: Κάκιςμα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

209. Τι διαςτάςεισ ζχουν οι ςθμαίεσ του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: 20 x 80 εκ. 

Β: 40 x 80 εκ. 

Γ: 60 x 60 εκ. 

 

 

210. Τι περιλαμβάνει υποχρεωτικά το περιεχόμενο του φαρμακείου του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Οξυηενζ. 

Β: Λευκοπλάςτθσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

211. Τι περιλαμβάνει υποχρεωτικά το περιεχόμενο του φαρμακείου του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ενζςιμθ υδροκορτιηόνθ 

Β: Ελαςτικό επίδεςμο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 



ΛΑΒΕΣ ΑΡΟΦΥΓΘΣ 

 

212. Βουλιάηοντασ κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ, τι κίνδυνοσ υπάρχει για τθν 
αςφάλεια του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Να μθν προλάβει να πάρει ανάςα κακϊσ μπικε βιαςτικά. 

Β: Να ποδοπατθκεί από το κφμα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

213. Γιατί ο ναυαγοςϊςτθσ κατεβάηει απότομα από το πλάι με τα δφο του χζρια, τα χζρια του 
κφματοσ; 

Α: Για να το απομακρφνει αποτελεςματικά. 

Β: Για να κερδίςει χρόνο ϊςτε να ςκεφτεί τθν επόμενθ ενζργειά του. 

Γ: Για να το περιςτρζψει μζςα ςτο νερό και να του κάνει απευκείασ λαβι. 

 

 

214. Πταν ο ναυαγοςϊςτθσ αποφεφγει το κφμα, τί πρζπει να κάνει μετά: 

Α: Να ξαναπροςπακιςει πάςθ κυςία να πιάςει το κφμα. 

Β: Να ςταματιςει τθν προςπάκεια. 

Γ: Να περιμζνει να δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ να τον βοθκιςει ςε απόςταςθ 
αςφαλείασ. 

 

 

215. Πταν το κφμα αρπάξει τον ναυαγοςϊςτθ, προβλζπεται να χτυπιςει το κφμα; 

Α: Πχι γιατί πάνω από όλα είναι θ αςφάλεια του κφματοσ και υπάρχει και θ πικανότθτα μετά το 
κφμα να κινθκεί και νομικά. 

Β: Είναι παλιά τεχνικι αλλά ενδείκνυται εφόςον κινδυνεφει θ αςφάλεια του ναυαγοςϊςτθ. 

Γ: Υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ για να μθν φτάςει ποτζ ςε αυτιν τθν κζςθ ο ναυαγοςϊςτθσ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ μπορεί να βουλιάξει για να τον αφιςει το κφμα. 

 

 

216. Ροια θ διαφορά μεταξφ ςε λαβζσ αποφυγισ και ςτισ λαβζσ απελευκζρωςθσ: 

Α: Στθν λαβι αποφυγισ δεν ζχει καταφζρει ακόμθ το κφμα να αρπάξει το ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Στθν λαβι αποφυγισ μπορεί να βουλιάξει ο ναυαγοςϊςτθσ για να είναι πιο αποτελεςματικόσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

217. Ροιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ λαβισ αποφυγισ; 

Α: Να αποφφγει ο ναυαγοςϊςτθσ αποτελεςματικά το κφμα. 

Β: Να πάρει ο ναυαγοςϊςτθσ επαρκι απόςταςθ και να επανεκτιμιςει τθν κατάςταςθ και να ενεργιςει 
αντίςτοιχα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

218. Ρότε χρθςιμοποιεί ο ναυαγοςϊςτθσ λαβι αποφυγισ; 

Α: Σε κάκε περίπτωςθ. 

Β: Σε καμία περίπτωςθ. 

Γ: Πταν ςειρά ατυχιϊν φζρνουν τον ναυαγοςϊςτθ ςτθν επικίνδυνθ κατάςταςθ να τον 
αρπάξει το πανικοβλθμζνο κφμα. 

 



219. Ρωσ αποφεφγει ο ναυαγοςϊςτθσ το κφμα χρθςιμοποιϊντασ το ναυαγοςωςτικό του 
ςωςίβιο; 

Α: Το προτείνει πάνω ςτον ϊμο του κφματοσ και περιμζνει να το αρπάξει. 

 Β: Το ςπρϊχνει χρθςιμοποιϊντασ το ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο ωσ μοχλό. 

Γ: Του δίνει να το πιάςει ι να ςκαρφαλϊςει επάνω του και παίρνει απόςταςθ με φπτιο για να τον 
βλζπει. 

 

 

220. Ρϊσ μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να αποφφγει το κφμα χωρίσ εξοπλιςμό; 

Α: Χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά μόνο τα χζρια του ωσ μοχλό, για να το ςπρϊξει μακριά. 

Β: Χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά μόνο τα πόδια του ωσ μοχλό, για να το ςπρϊξει μακριά. 

Γ: Χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα του κφματοσ ωσ ςτακερι αντίςταςθ, για να απομακρυνκεί ο ίδιοσ 
όςο πιο μακριά γίνεται. 

 

 

221. Σε ποια από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ χρθςιμοποιεί ο ναυαγοςϊςτθσ λαβι 
αποφυγισ: 

Α: Πταν βρεκεί πολφ κοντά ςε ζνα πανικοβλθμζνο κφμα.  

Β: Πταν βρεκεί πολφ κοντά ςε ζνα αναίςκθτο κφμα. 

Γ: Πταν βρεκεί πολφ κοντά ςε ζνα τραυματιςμζνο κφμα. 

 

 

222. Στθ λαβι αποφυγισ με τα δφο χζρια ςτο ςτζρνο του κφματοσ, τι πρζπει να προςζξει ο 
ναυαγοςϊςτθσ για να το ωκιςει αποτελεςματικά; 

Α: Να ακινθτοποιιςει το κφμα χτυπϊντασ το δυνατά. 

Β: Να είναι οι αγκϊνεσ του λυγιςμζνοι, για να πάρει απόςταςθ, και να προςτατζψει το 
κεφάλι του, για να μθ του το πιάςει το κφμα. 

Γ: Να μθν τοποκετιςει ςε περίεργο ςθμείο τα χζρια του και νευριάςει κι άλλο το κφμα. 

 

 

223. Στθ λαβι αποφυγισ, ποιο είναι το ςωςτό; 

Α: Δυναμικι αποτελεςματικι απϊκθςθ.  

Β: Ιςχυρό χτφπθμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

224. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ για να εκτελζςει αποτελεςματικι λαβι αποφυγισ; 

Α: Να ζχει ελεφκερα τα χζρια του για να εκτελζςει τθ λαβι. 

Β: Να μπορεί να ςτθρίηεται ςτα πόδια του αποτελεςματικά. 

 Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

225. Τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε περίπτωςθ που μπλεχτεί με το ςωςίβιο κατά τθ 
διάρκεια λαβισ αποφυγισ; 

Α: Το βγάηει, για να μθν διακινδυνεφςει τθν προςωπικι του αςφάλεια, και απομακρφνεται από 
το κφμα. 

Β: Δεν χρειάηεται να κάνει κάτι κακϊσ το ςωςίβιο κα ξεμπλεχτεί από μόνο του. 

Γ: Αν το βγάλει, κα είναι πολφ δφςκολο να ςϊςει το κφμα, γι’ αυτό προςπακεί να ςυνεχίςει 
μπλεγμζνοσ. 

 

 



226. Τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε περίπτωςθ που το κφμα τον αρπάξει από 
πίςω; 

Α: Κα πρζπει να βουλιάξει με το κφμα και προςζχοντασ τον λαιμό του, να αρχίςει τθ λαβι 
απελευκζρωςθσ. 

Β: Θα πρζπει να γυρίςει ανάςκελα ρολάροντασ το κφμα κάτω από τθν επιφάνεια του νεροφ για να 
τον αφιςει. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

227. Τί πρόβλθμα μπορεί να προκφψει αν ο ναυαγοςϊςτθσ γυρίςει τθν πλάτθ του ςτο 
κφμα κατά τθν αποφυγι; 

Α: Να μθν μπορζςει να ξαναπροςεγγίςει. 

Β: Κανζνα πρόβλθμα, δεν κινδυνεφει. 

Γ: Να τον πιάςει το κφμα από πίςω με αποτζλεςμα να κινδυνεφςει. 

 

 

228. Τοποκετϊντασ τα χζρια του ο ναυαγοςϊςτθσ ςτα χζρια του κφματοσ τθν ςτιγμι που το 
δεφτερο προςπακεί να τον αγκαλιάςει, τί πρζπει να προςζξει ο πρϊτοσ; 

Α: Να εκμεταλλευτεί τθ φόρα που ζρχεται το κφμα για να πάρει μεγαλφτερθ απόςταςθ.  

Β: Να του πιάςει ςφιχτά τουσ πιχεισ για να τον ακινθτοποιιςει. 

Γ: Να πάρει βακιά ανάςα για να προςτατευτεί. 

 

 

229. Χρθςιμοποιϊντασ το πόδι του ο ναυαγοςϊςτθσ για να αποφφγει το κφμα, τί επιδιϊκει; 

Α: Ζχει πολλι δφναμθ και καταφζρνει να χτυπιςει το κφμα πιο δυνατά. 

Β: Κακϊσ το πόδι ζχει μεγαλφτερο μικοσ ςε ςχζςθ με το χζρι, ο ναυαγοςϊςτθσ παίρνει 
ικανοποιθτικι απόςταςθ αςφαλείασ. 

Γ: Να το χτυπιςει ςτο ςτζρνο και να του κόψει τθν ανάςα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΟΛΟΓΛΑ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΣΤΘΝ ΑΓΓΛΛΚΘ ΓΛΩΣΣΑ 

 

230. Cardiac arrest ςτθν αγγλικι ςθμαίνει. 

Α: Ανακοπι. 

Β: Εγκεφαλικό. 

Γ: Ρονοκζφαλοσ. 

 

 

231. Chain of Survival ςτα Ελλθνικά; 

Α: Αλυςίδα αντιδράςεων. 

Β: Επιβίωςθ. 

Γ: Αλυςίδα επιβίωςθσ. 

 

 

232. Chest compressions ςτθν αγγλικι ςθμαίνει: 

Α: Κωρακικζσ πιζςεισ. 

Β: Καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ. 

Γ: Κοιλιακζσ ωκιςεισ. 

 

 

233. First Aid ςτα Ελλθνικά: 

Α: Ρρϊτεσ Βοικειεσ. 

Β: Ρρϊτθ φορά. 

Γ: ΚΑΡΑ. 

 

 

234. Heart attack ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςθμαίνει: 

Α: Αναφυλαξία. 

Β: Εγκεφαλικό. 

Γ: Ανακοπι.. 

 

 

235. Seizure ςτθν αγγλικι ςθμαίνει. 

Α: Ψαλίδι. 

Β: Κρίςθ επιλθψίασ. 

Γ: Διάςωςθ. 

 

 

236. Stroke ςτθν αγγλικι ςθμαίνει. 

Α: Εγκεφαλικό. 

Β: Καρδιά . 

Γ: Επιλθπτικι κρίςθ. 

 

 

237. Sunstroke ςτθν Αγγλικι ςθμαίνει. 

Α: Ηλιοφάνεια. 

Β: Ηλιακό ζγκαυμα. 

Γ: Θλίαςθ. 

 

 



238. Weever ςτθν Αγγλικι ςθμαίνει. 

Α: Ρροπζλα. 

Β: Κουπί. 

Γ: Δράκαινα. 

 

 

239. Αλλεργικι αντίδραςθ / καταπλθξία, ςτα αγγλικά 

Α: Anaphylaxis. 

Β: Rapid reaction. 

Γ: Swelling. 

 

 

240. Θ αεροφόροσ οδόσ ςτα αγγλικά: 

Α: Breathing. 

Β: Chest Compressions. 

Γ: Airway. 

 

 

241. Θ επιλθπτικι κρίςθ ςτθν αγγλικι ονομάηεται 

Α: Epiphany. 

Β: Seizure.. 

Γ: Spasms. 

 

 

242. Θ θλίαςθ ςτθν Αγγλικι ονομάηεται. 

Α: Sunstroke. 

Β: Sun burn. 

Γ: Heart attack. 

 

 

243. Θ Μςχαιμθ περίδεςθ ςτθν αγγλικι περιγράφεται ωσ; 

Α: Bandage. 

Β: Τourniquet. 

Γ: Gauze. 

 

 

244. Οι κωρακικζσ πιζςεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα ονομάηονται: 

Α: Chest massage. 

Β: Chest compressions. 

Γ: Abdominal thrusts. 

 

 

245. Ρλάγια κζςθ αςφαλείασ ςτα αγγλικά 

Α: Sideways. 

Β: Recovery position. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 



246. Ρωσ είναι ο τθλεβόασ ςτα αγγλικά; 

Α: Loudspeaker. 

Β: Radio. 

Γ: Bluetooth. 

 

 

247. Ρϊσ κα πεί ο ναυαγοςϊςτθσ «Μείνετε ιρεμοσ»; 

Α: Stop. 

Β: Remain calm. 

Γ: Lie down. 

 

 

248. Ρωσ λζγεται θ αναφορά ςυμβάντοσ ςτα αγγλικά; 

Α: Incident report. 

Β: Ambulance Log. 

Γ: Attendance log. 

 

 

249. Ρωσ λζγεται θ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ ςτα αγγλικά; 

Α: Rescue Board. 

Β: Immobilization Board. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

250. Ρϊσ λζγεται θ υπερζκταςθ κεφαλισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Jaw thrust. 

Β: Head tilt Chin lift. 
Γ: Head lift. 

 

 

251. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά θ αφυδάτωςθ; 

Α: Humidity. 

Β: Dehydration. 

Γ: Ventilation. 

 

 

252. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά θ γάηα; 

Α: Dressing. 

Β: Paper. 

Γ: Linen. 

 

 

253. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά θ διαφυγι; 

Α: Quit. 

Β: Escape. 

Γ: Engage. 

 

 

 

 



254. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά θ περιπολία ; 

Α: Patrol. 

Β: Walk. 

Γ: Run. 

 

 

255. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά θ πνιγμονι; 

Α: Faint. 

Β: Heart attack. 

Γ: Choking.: 

 

 

256. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά θ ρυμοφλκθςθ; 

Α: Tow. 

Β: Move. 

Γ: Track. 

 

 

257. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά ο αεριςμόσ; 

Α: Defibrillation. 

Β: Ventilation. 

Γ: Breather. 

 

 

258. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά ο μυσ; 

Α: Ligament. 

Β: Mice. 

Γ: Muscle. 

 

 

259. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά το κόκκαλο; 

Α: Arm. 

Β: Bone. 

Γ: Leg. 

 

 

260. Ρωσ λζγεται ςτα αγγλικά το πρόπλαςμα ; 

Α: Training. 

Β: Doll. 

Γ: Manikin. 

 

 

261. Ρωσ λζγεται το ρεφμα επιςτροφισ ςτα αγγλικά; 

Α: Rip Current. 

Β: Lull. 

Γ: Swell. 

 

 

 

 



262. Ρϊσ λζγεται το ςωςίβιο τφπου ςωλινασ ςτα αγγλικά; 

Α: Rescue Tube. 

Β: Rescue Board. 

Γ: Rescue Can. 

 

 

263. Ρωσ λζγονται τα εγκαφματα ςτα αγγλικά; 

Α: Bans. 

Β: Bones. 

Γ: Burns. 

 

 

264. Ρωσ λζγονται τα κιάλια ςτα αγγλικά; 

Α: Binoculars. 

Β: Glass. 

Γ: Measre. 

 

 

265. Ρωσ λζμε ςτα αγγλικά “Απαγορεφεται θ κολφμβθςθ”; 

Α: No diving. 

Β: No running. 

Γ: No swimming. 

 

 

266. Ρϊσ ονομάηεται o ςτοματοφαρυγγικόσ αγωγόσ ςτθν αγγλικι; 

Α: Guedel airway. 

Β: Ambu. 

Γ: Lister. 

 

 

267. Ρϊσ ονομάηεται θ ανακοπι ςτθν αγγλικι; 

Α: Stroke. 

Β: Heart attack. 

Γ: Epilepsy. 

 

 

268. Ρϊσ ονομάηεται θ μζδουςα ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Weever. 

Β: Jelly fish. 

Γ: Spawner. 

 

 

269. Ρϊσ ονομάηεται ο Αυτόματοσ Εξωτερικόσ Απινιδωτισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Automated External Defibrillator. 

 Β: Auto Exterior Defibrillator. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 



270. Ρϊσ ονομάηεται ο κίνδυνοσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Hazard. 

Β: Attention. 

Γ: Forbidden. 

 

 

271. Ρϊσ ονομάηεται το εγκεφαλικό επειςόδιο ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Stroke. 

Β: Heart attack. 

Γ: Cardiac arrest. 

 

 

272. Ρϊσ περιγράφεται το εγκεφαλικό επειςόδιο ςτθν αγγλικι; 

Α: Stroke. 

Β: Heart attack. 

Γ: Cardiac arrest. 

 

 

273. Ρϊσ περιγράφεται το οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου ςτθν αγγλικι; 

Α: Stroke. 

Β: Acute Coronary Syndrome. Γ: 
Sun Burn. 

 

 

274. Τι είναι το Back Board; 

Α: Σανίδα διάςωςθσ. 

Β: Σανίδα ακινθτοποίθςθσ. 

Γ: Σανίδα ςωτθρίασ. 

 

 

275. Τι είναι το Rescue Ring; 

Α: Στρόγγυλο ςωςίβιο. 

Β: Δαχτυλίδι. 

Γ: Σθμαδοφρα. 

 

 

276. Τι ςθμαίνει catastrophic bleeding; 

Α: Καταςτροφι. 

Β: Υπεραιμία. 

Γ: Καταςτροφικι αιμορραγία. 

 

 

277. Τι ςθμαίνει spinal injury; 

Α: Ακινθτοποίθςθ. 

Β: Σπόνδυλοσ. 

Γ: Τραφμα ςπονδυλικισ ςτιλθσ. 

 

 

 

 



278. Τι ςθμαίνει victim carry; 

Α: υμοφλκθςθ. 

Β: Μεταφορά κφματοσ. 

Γ: Αναίςκθτοσ. 

 

 

279. Τι ςθμαίνει θ λζξθ choking; 

Α: Αιμορραγία. 

Β: Επιβίωςθ. 

Γ: Ρνιγμονι. 

 

 

280. Τι ςθμαίνει θ λζξθ dressing; 

Α: Φόρεμα. 

Β: Γάηα. 

Γ: Αλυςίδα. 

 

 

281. Τι ςθμαίνει θ λζξθ equipment; 

Α: Εξοπλιςμόσ. 

Β: Ιατρείο. 

Γ: Διάςωςθ. 

 

 

282. Τι ςθμαίνει θ λζξθ infant; 

Α: Ενιλικασ. 

Β: Βρζφοσ. 

Γ: Ραιδί. 

 

 

283. Τι ςθμαίνει θ λζξθ tachycardia; 

Α: Ταχυπαλμία. 

Β: Ταχυκαρδία. 

Γ: Ταχφπνοια. 

 

 

284. Τι ςθμαίνει ο όροσ CPR ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Θωρακικι-πνευμονικι αναηωογόνθςθ. 

Β: Καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ. 

Γ: Καρδιοπνευμονικι διάςωςθ. 

 

 

285. Τι ςθμαίνουν τα αρχικά ABCD ςτθν αγγλικι γλϊςςα; 

Α: Airway, Bleeding, CPR and Defibrillator. 

Β: Airway, Breathing, CPR and Defibrillator.  

Γ: Airway, Breathing, Control and Defibrillator. 

 

 

 

 



286. Τι ςθμαίνουν τα αρχικά A.E.D.; 

Α: Anti Epileptic Drug. 

Β: Automated Electronic Defibrillator. 

Γ: Automated External Defibrillator. 

 

 

287. Τι ςθμαίνουν τα αρχικά C.P.R.; 

Α: Cardiovascular Reciprocation. 

Β: Cardiopulmonary Resuscitation.  

Γ: Chest Pressure Ratio. 

 

 

288. Τι ςθμαίνουν τα αρχικά E.R.C.; 

Α: European Rescue Committee. 

Β: European Resuscitation Council. 

 Γ: Europe Review Committee. 

 

 

 

289. Το ςωςτικό ςκάφοσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα ονομάηεται: 

Α: Board rescue. 

Β: Jet ski. 

Γ: Rescue boat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΤΘΣ ΚΥΑ 

 

290. Αίτθμα επανεξζταςθσ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ μπορεί να υποβλθκεί: 

Α: Από τθν επομζνθ τθσ αποτυχίασ τουσ. 

Β: Με τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθν επομζνθ τθσ αποτυχίασ τουσ. 

Γ: Με τθν πάροδο ζξι μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ αποτυχίασ τουσ. 

 

 

291. Για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του ναυαγοςϊςτθ: 

Α: Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.  

Β: Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει το 20ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

Γ: Ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

 

 

292. Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα απαιτοφμενα ιςοδφναμα 
δικαιολογθτικά/πιςτοποιθτικά ι αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ, αντικακίςτανται 
από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερόμενου, θ οποία γίνεται ενϊπιον διοικθτικισ αρχισ ι 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι δικαςτικισ αρχισ. Τα ζγγραφα, τα 
οποία εκδίδονται ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δεν είναι δυνατόν να υποβλθκοφν: 

Α: Μετά τθν πάροδο πζντε μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 

Β: Μετά τθν πάροδο δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 

Γ: Μετά τθν πάροδο τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. 

 

 

293. Επιτυχϊν ςτθ κεωρθτικι εξζταςθ κεωρείται ο υποψιφιοσ που ζχει απαντιςει ςωςτά: 

Α: Σε είκοςι πζντε (25), τουλάχιςτον, ερωτιςεισ. 

Β: Σε είκοςι επτά (27), τουλάχιςτον, ερωτιςεισ. 

 Γ: Σε  είκοςι  οκτϊ (28), τουλάχιςτον, ερωτιςεισ. 

 

 

 

294. Θ κεωρθτικι εξζταςθ γίνεται με γραπτό τρόπο: 

Α: Στθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Β: Στθν αγγλικι γλϊςςα. 

Γ: Είτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα είτε ςε άλλθ γλϊςςα, αφοφ προθγουμζνωσ οριςκεί διερμθνζασ. 

 

 

295. Θ κεωρθτικι εξζταςθ γίνεται με γραπτό τρόπο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 
αίκουςα που ζχει προκακοριςκεί, κατά τισ οριςμζνεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ: 

Α: Με τθν είςοδο των ατόμων που δεν ζχουν ςχζςθ με τισ εξετάςεισ. 

Β: Χωρίσ να επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε άτομα που δεν ζχουν ςχζςθ με τισ εξετάςεισ.  

Γ: Χωρίσ να επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε άτομα που ζχουν ςχζςθ με τισ εξετάςεισ. 

 

 

296. Θ πρόλθψθ αποτελεί παράγοντα για τθν ελαχιςτοποίθςθ των ατυχθμάτων; 

Α: Πχι, γιατί θ εκπαίδευςθ είναι τζτοια που δε χρειάηονται ενζργειεσ από πριν 

Β: Πχι, γιατί δεν υπάρχει χρόνοσ για κάτι τζτοιο 

Γ: Ναι, γιατί είναι ο κυριότεροσ παράγοντασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν 

 

 

 



297. Να επιλζξετε το ςωςτό; 

Α: Πταν το πιςτοποιθτικό υγείασ/ιατρικι βεβαίωςθ χορθγείται από δθμόςιο νοςοκομείο, τότε 
υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινζσ φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτφπου. Πταν 
το πιςτοποιθτικό υγείασ/ιατρικι βεβαίωςθ χορθγείται από ιδιϊτθ γιατρό, τότε υποβάλλεται 
είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που ζχει επικυρωκεί 
προθγουμζνωσ από δικθγόρο. 

Β: Πταν το πιςτοποιθτικό υγείασ/ιατρικι βεβαίωςθ χορθγείται από δθμόςιο νοςοκομείο ι από 
ιδιϊτθ ιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινζσ φωτοαντίγραφο εκ του 
πρωτοτφπου. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

298. Να επιλζξετε το ςωςτό: 

Α: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) 
χιλιόγραμμων, από βάκοσ δφο(β) μ. 

Β: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν ακόλουκθ 
ακλθτικι δοκιμαςία: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ 
πζντε (5) μ. 

Γ: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν ακόλουκθ 
ακλθτικι δοκιμαςία: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ 
επτά (7) μ. 

 

 

299. Να επιλζξετε το ςωςτό: 

Α: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μ 

Β: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν ακόλουκθ 
ακλθτικι δοκιμαςία: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον είκοςι (20) μ 

Γ: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν ακόλουκθ 
ακλθτικι δοκιμαςία: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον είκοςι επτά (27) μ 

 

 

 

300. Να επιλζξετε το ςωςτό: 

Α: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 
είκοςι πζντε (25) μζτρων. 

Β: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν ακόλουκθ 
ακλθτικι δοκιμαςία: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον ςαράντα (40) 
μζτρων. 

Γ: Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν ακόλουκθ 
ακλθτικι δοκιμαςία: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον τριάντα (30) 
μζτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301. Να επιλζξετε το ςωςτό: 

Α: Ζνωςθ είναι το πλζον αντιπροςωπευτικό ςωματείο ιδιοκτθτϊν ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ 
εκπαίδευςθσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 1712/1987 (Α’ 115), με κριτιριο τον  αρικμό των μελϊν. 

Β: Ζνωςθ είναι το πλζον αντιπροςωπευτικό ςωματείο με κριτιριο τον αρικμό των μελϊν. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

302. Να επιλζξετε το ςωςτό: 

Α: Θ επιτροπι ελζγχου και διενζργειασ εξετάςεων αποτελείται από τζςςερα μζλθ.  

Β: Η επιτροπι ελζγχου και διενζργειασ εξετάςεων αποτελείται από τρία μζλθ. 

Γ: Η επιτροπι ελζγχου και διενζργειασ εξετάςεων αποτελείται από ζξι μζλθ. 

 

 

303. Να επιλζξετε το ςωςτό: 

Α: Ο υποψιφιοσ ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να προςκομίςει τα προβλεπόμενα ιατρικά 
πιςτοποιθτικά-βεβαιϊςεισ πριν τισ εξετάςεισ και τισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Β: Ο υποψιφιοσ ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να προςκομίςει τα προβλεπόμενα ιατρικά 
πιςτοποιθτικά- βεβαιϊςεισ μετά τισ εξετάςεισ και τισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

304. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων για τθν διενζργεια εξετάςεων και ακλθτικϊν 
δοκιμαςιϊν είναι: 

Α: Δφο (02) άτομα. 
Β: Τρία (03) άτομα. 

Γ: Ρζντε (05) άτομα. 

 

 

 

305. Οι εξετάςεισ και οι ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ διενεργοφνται τουλάχιςτον 

Α: Δφο φορζσ το μινα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 

 Β: Μία φορά το μινα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 

Γ: Τζςςερισ φορζσ το μινα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 

 

 

 

 

306. Οι εξετάςεισ προσ απόκτθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ: 

Α: Μπορεί να διαρκζςουν μζχρι και πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Β: Μπορεί να διαρκζςουν μζχρι και τρεισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Γ: Κανζνα  από τα παραπάνω. 

 

 

307. Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει, μεταξφ άλλων, να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ: 

Α: Σε κεωρθτικζσ (γραπτζσ) και πρακτικζσ εξετάςεισ, κακϊσ και ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ.  

Β: Σε κεωρθτικζσ (γραπτζσ) εξετάςεισ και ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Γ: Σε κεωρθτικζσ (γραπτζσ) και πρακτικζσ εξετάςεισ. 

 

 

 



308. Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: 

Α: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ 2μ.  

Β: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (5) χιλιόγραμμων, από βάκοσ 10μ. 

Γ: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (8) χιλιόγραμμων, από βάκοσ 3μ. 

 

 

309. Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: 

Α: Ζλξθ(ρυμοφλκθςθ)  κινδυνεφοντοσ  ςε  απόςταςθ  τουλάχιςτον  είκοςι  πζντε  (25) μζτρων. 

Β: Ζλξθ(ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον πενιντα (100) μζτρων. 

Γ: Ζλξθ(ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ ςε απόςταςθ τουλάχιςτον πενιντα (50) μζτρων. 

 

 

310. Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: 

Α: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον 15 μζτρων.  

Β: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον 50 μζτρων. 

Γ: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον 20 μζτρων. 

 

 

311. Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: 

Α: Κολφμβθςθ πενιντα (50) μ., με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο του ενόσ 
και μιςοφ λεπτοφ (1’ 30"). 

Β: Κολφμβθςθ εβδομιντα πζντε (75) μ., με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο των 
δφο πρϊτων λεπτϊν (2’ 00"). 

Γ: Κολφμβθςθ εκατό (100) μ., με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο των δφο πρϊτων 
λεπτϊν (2’ 00"). 

 

 

 

312. Οι υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ πρζπει να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, μεταξφ άλλων, ςτθν 
ακόλουκθ ακλθτικι δοκιμαςία: 

Α: Κολφμβθςθ εκατό (100) μ. ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο.  

Β: Κολφμβθςθ εκατό (100) μ. ελεφκερο και πλάγιο. 

Γ: Κολφμβθςθ εκατό (100) μ. ελεφκερο και πρόςκιο. 

 

 

313. Οι φορείσ διαχείριςθσ των καταλυμάτων, εντόσ των οποίων λειτουργοφν 
κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ ι θ υπεφκυνθ επιχείρθςθ για τθ λειτουργία τθσ κολυμβθτικισ 
δεξαμενισ, όταν αυτι δεν ςυμπίπτει με τον φορζα διαχείριςθσ του καταλφματοσ, 
υποχρεοφνται, όπωσ: 

Α: Φορθτό φαρμακείο ναυαγοςϊςτθ 

Β: Ναυαγοςωςτικό ςωλινά (rescue tube). 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 



314. Πλα τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά: 

Α: Ρρζπει να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν 
εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Β: Δεν απαιτείται να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά ςυμμετοχισ που 
ζχουν εκδοκεί ςτθν αλλοδαπι ςυνοδεφονται από απλι μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Γ: Ρρζπει να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν εκδοκεί 
ςτθν αλλοδαπι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 

 

315. Ο ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει να ξζρει: 

Α: Ρϊσ να αναγνωρίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ 

Β: Ρϊσ να χειρίηεται τον εξοπλιςμό του 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

316. Ο ναυαγοςϊςτθσ, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του: 

Α: Ραρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν 
εκτελεί άλλθ, παράλλθλθ εργαςία. 

Β: Δεν είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ, παράλλθλθ εργαςία. 

Γ: Ραρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, και εκτελεί παράλλθλθ εργαςία. 

 

 

317. Ο ναυαγοςϊςτθσ μεριμνά ϊςτε: 

Α: Ο εξοπλιςμόσ να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ. 

Β: Να ενθμερϊνει άμεςα τον, κατά περίπτωςθ, υπόχρεο, από τον οποίο ζχει προςλθφκεί, για 
τυχόν βλάβεσ ι ηθμιζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τθν λειτουργικι τουσ κατάςταςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

318. Ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να αντιμετωπίηει τθν κατάςταςθ του κφματοσ: 

Α: Με φαιδρότθτα, κακϊσ μπορεί να μθ διατρζχει κίνδυνο το κφμα 

Β: Με ςοβαρότθτα και με πλιρθ επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ, παρατθρϊντασ τα 
ςυμπτϊματα που κα εμφανίςει το κφμα, κακϊσ και τθ ςυμπεριφορά του 

Γ: Χωρίσ μεγάλθ προςοχι, γιατί το κφμα κα μεταφερκεί οφτωσ θ άλλωσ ςτο νοςοκομείο και κα του 
παραχκεί θ απαραίτθτθ ιατρικι φροντίδα 

 

 

319. Πςοι από τουσ υποψθφίουσ: 

Α: Επιτφχουν ςτθ κεωρθτικι εξζταςθ ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι εξζταςθ και, εφόςον 
επιτφχουν και ςε αυτι, ςυμμετζχουν και ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Β: Επιτφχουν ςτθ κεωρθτικι εξζταςθ ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι εξζταςθ και, ανεξαρτιτωσ εάν 
επιτφχουν και ςε αυτι, ςυμμετζχουν και ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

Γ: Αποτφχουν ςτθ κεωρθτικι εξζταςθ ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι εξζταςθ και, εφόςον επιτφχουν ςε 
αυτι, ςυμμετζχουν και ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

 

 

 

 

 

 



320. Ο υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα επανεξζταςθσ ςτισ πρακτικζσ εξετάςεισ και ςτισ ακλθτικζσ 
δοκιμαςίεσ, χωρίσ να επανεξετάηεται ςτθ κεωρθτικι (γραπτι) εξζταςθ, εφόςον ζχει επιτφχει 
ςε αυτι, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ: 

Α: Ρζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυχίασ του. 

Β: Τριϊν (3) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυχίασ του. 

Γ: Ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυχίασ του. 

 

 

 

321. Ο υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα επανεξζταςθσ ςτισ πρακτικζσ εξετάςεισ και ςτισ ακλθτικζσ 
δοκιμαςίεσ, χωρίσ να επανεξετάηεται ςτθν κεωρθτικι (γραπτι) εξζταςθ, εφόςον ζχει επιτφχει 
ςε αυτι, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ: 

Α: Ενόσ (01) ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυχίασ του. 

 Β: Δφο (02) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυχίασ του. 

Γ: Τεςςάρων (04) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυχίασ του. 

 

 

322. Ο υποψιφιοσ ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να ζχει ςυμπλθρϊςει: 

Α: Το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του. Για τον υπολογιςμό τθσ θλικίασ λαμβάνεται υπόψθ 
θ θμερομθνία γζννθςθσ. 

Β: Το δζκατο ζκτο (16ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του. Για τον υπολογιςμό τθσ θλικίασ λαμβάνεται υπόψθ το ζτοσ 
γζννθςθσ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

323. Ροιο από αυτά είναι μζτρο πρόλθψθσ αποφυγισ από πνιγμό : 

Α: Οι λουόμενοι δεν κολυμποφν με γεμάτο ςτομάχι 

Β: Οι λουόμενοι δεν κολυμποφν μετά από κατανάλωςθ αλκοόλ 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

324. Ροιοι κανόνεσ από τουσ παρακάτω πρζπει να τθροφνται για τθν αςφάλεια των 
λουόμενων; 

Α: Μθν υπερεκτιμάτε τισ δυνατότθτεσ ςασ  

Β: Μθν επιχειρείτε βουτιζσ όταν δεν γνωρίηετε το βάκοσ τθσ πιςίνασ 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

325. Ρροκειμζνου να ανανεωκεί θ άδεια ναυαγοςϊςτθ πρζπει: 

Α: Οι ενδιαφερόμενοι να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 

 Β: Οι ενδιαφερόμενοι να κρικοφν ωσ επιτυχόντεσ, ςτισ πρακτικζσ εξετάςεισ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

326. Σε περίπτωςθ που, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, καταςτεί αδφνατθ θ διενζργεια 
εξετάςεων ςτθν προκακοριςμζνθ, για το ςκοπό αυτό, θμερομθνία, οι εξετάςεισ 
πραγματοποιοφνται: 

Α: Τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, κατά τθν οποία οι ανωτζρω λόγοι πάψουν να 
ςυντρζχουν. 

Β: Πταν αυτό αποφαςιςτεί από τθν επιτροπι διενζργειασ εξετάςεων του άρκρου MC. 

Γ: Τθν αμζςωσ επόμενθ εβδομάδα, κατά τθν οποία οι ανωτζρω λόγοι πάψουν να ςυντρζχουν.  

 



327. Σε περίπτωςθ που, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, καταςτεί αδφνατθ θ διενζργεια 
εξετάςεων ςτθν προκακοριςμζνθ, για το ςκοπό αυτό, θμερομθνία, οι εξετάςεισ 
πραγματοποιοφνται: 

Α: Τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, κατά τθν οποία οι ανωτζρω λόγοι πάψουν να 
ςυντρζχουν. 

Β: Πταν αυτό αποφαςιςτεί από τθν επιτροπι διενζργειασ εξετάςεων του άρκρου MC. 

Γ: Τον αμζςωσ επόμενο μινα, κατά τθν οποία οι ανωτζρω λόγοι πάψουν να ςυντρζχουν.  

 

 

 

328. Στισ κεωρθτικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνονται και : 

Α: Λαβζσ αποφυγισ. 

Β: Επικίνδυνα ψάρια. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

329. Στισ κεωρθτικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνονται και: 

Α: Φυςιολογία πνιγμοφ. 

Β: Ορολογία αντικειμζνου ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

330. Υποχρζωςθ του ναυαγοςϊςτθ είναι για τουριςτικά καταλφματα με περιςςότερεσ από 
πενιντα (50) κλίνεσ και βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ πάνω από 1,5 μζτρο: 

Α: Να περιπολεί πεηόσ  ςτο χϊρο ευκφνθσ του. 

Β: Να μθν εκτελεί άλλθ παράλλθλθ εργαςία 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

331. Υποψιφιοι που δεν προςζρχονται προσ εξζταςθ, τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και 
ϊρα: 

Α: Δε κεωροφνται αποτυχόντεσ και επανεξετάηονται τον επόμενο μινα. 

Β: Κεωροφνται αποτυχόντεσ. 

Γ: Δε κεωροφνται αποτυχόντεσ και εξετάηονται τθν ίδια μζρα μετά το πζρασ των προκακοριςμζνων 
εξετάςεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΘΛΛΑΣΘΣ, ΚΕΜΟΡΛΘΞΛΑΣ ΚΑΛ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΑΥΤΩΝ 

 

332. Θ θλίαςθ είναι: 

Α: Μια πακολογικι κατάςταςθ, που προκαλείται ςε ζναν οργανιςμό μετά από τθν ζκκεςι του 
ςτον ιλιο για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Β: Μια επείγουςα κλινικι κατάςταςθ, που προκαλείται ςε ζναν οργανιςμό μετά από τθν ζκκεςι του 
ςτον ιλιο για πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. 

Γ: Η βλάβθ που προκαλείται, όταν θ παροχι του αίματοσ ςε μία περιοχι του εγκεφάλου ςταματιςει. 

 

 

333. Θ κερμοπλθξία μπορεί να εμφανιςτεί όταν : 

Α: Η κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι χαμθλι. 

Β: Η υγραςία του περιβάλλοντοσ είναι πολφ χαμθλι. 

Γ: Θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι πολφ υψθλι και θ ςχετικι υγραςία τθσ ατμόςφαιρασ 
είναι πάνω από 70%. 

 

 

334. Μζτρα πρόλθψθσ κερμοπλθξίασ : 

Α: Ραραμονι ςε ςκιερό μζροσ. 

 Β: Ζντονθ άςκθςθ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

335. Μζτρα πρόλθψθσ κερμοπλθξίασ: 

Α: Λιψθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν. 
Β: Κατανάλωςθ πολλϊν υγρϊν.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

336. Ροια από τα παρακάτω ςυγκαταλζγονται ςτα ςυμπτϊματα τθσ κερμοπλθξίασ; 

Α: Χλωμό δζρμα και κρφοσ ιδρϊτασ. 

Β: Ζντονθ εφίδρωςθ και αδυναμία να ςκεφτεί ςωςτά.  

Γ: Κυάνωςθ ςε χείλθ και νφχια. 

 

 

337. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί αιτία πρόκλθςθσ κερμοπλθξίασ: 

Α: Αφυδάτωςθ. 

Β: Αδυναμία εφίδρωςθσ λόγω τθσ υπερβολικισ υγραςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

338. Ρότε πρζπει να ςταματιςει θ διαδικαςία τθσ ψφξθσ ςε περίπτωςθ κερμοπλθξίασ; 

Α: Μετά από 10 λεπτά. 

Β: Ροτζ. 

Γ: Πταν φτάςει θ κερμοκραςία του ςϊματοσ ςτουσ 28. 

 

 

 

 

 

 



339. Ρϊσ αντιμετωπίηεται θ κερμοπλθξία; 

Α: Απομάκρυνςθ από το κερμό περιβάλλον και παροχι πολλϊν υγρϊν.  

Β: Ραροχι αλκοολοφχων ποτϊν. 

Γ: Εμβφκιςθ ςε μπανιζρα με 40
ο
C νερό. 

 

 

340. Ρϊσ αντιμετωπίηεται θ κερμοπλθξία; 

Α: Βάηοντασ πάγο ςτισ μαςχάλεσ. 

Β: Ραρζχοντασ ηεςτά ροφιματα. 

Γ: Δθμιουργϊντασ τεχντθτό ιδρϊτα με ψεκαςμό/βρζξιμο του κφματοσ με νερό. 

 

 

341. Ρωσ προκαλείται θ θλίαςθ 

Α: Από τθν ζκκεςθ ςτθν θλιακι ακτινοβολία.  

Β: Από τον δυνατό αζρα. 

Γ: Από τθν υψθλι κερμοκραςία. 

 

 

342. Σε περίπτωςθ κερμοπλθξίασ ,τι κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Τυλίγει τον αςκενι με αλουμινοκουβζρτα. 

Β: Τοποκετεί το κφμα ςε δροςερό και ςκιερό μζροσ. 

 Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

343. Στα ςυμπτϊματα θλίαςθσ περιλαμβάνονται: 

Α: Ρυρετόσ. 

Β: Ρονοκζφαλοσ. 

Γ: Τρζμουλο. 

 

 

344. Στα ςυμπτϊματα θλίαςθσ περιλαμβάνονται: 

Α: Ηαλάδα και αδιακεςία (τάςθ για εμετό).  

Β: Κυάνωςθ ςτα χείλθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

345. Στθ κερμοπλθξία ο ναυαγοςϊςτθσ προςφζρει ςτο κφμα: 

Α: Κρφα μπφρα. 

Β: Ραγωτό. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

346. Στθ κερμοπλθξία τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ για να μειϊςει τθ κερμοκραςία 
του πυρινα; 

Α: Να τοποκετιςει το κφμα ςε μπανιζρα με πάγο. 

Β: Να τοποκετιςει το κφμα ςε μπανιζρα με νερό κερμοκραςίασ τουλάχιςτον 40C. 

Γ: Να μειϊςει τθ κερμοκραςία του πυρινα δθμιουργϊντασ τεχνθτό ιδρϊτα με ψεκαςμό  νεροφ 
ςτο ςϊμα του κφματοσ. 

 

 

 



 

347. Στθν κερμοπλθξία το άτομο μπορεί να είναι: 

Α: Αποπροςανατολιςμζνο.  

Β: Να ζχει ςπαςμοφσ. 

Γ: Να εκκρίνει αφροφσ. 

 

 

348. Στθν περίπτωςθ θλίαςθσ, τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Να απομακρφνει το κφμα από τον ιλιο.  

Β: Να ςκεπάςει το κφμα με αλουμινοκουβζρτα. 

Γ: Να τοποκετιςει ηεςτό επίκεμα ςτο μζτωπο του κφματοσ. 

 

 

349. Συμπτϊματα θλίαςθσ: 

Α: Υψθλόσ πυρετόσ. 

Β: Ρρθςμζνο πρόςωπο. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

350. Συμπτϊματα κερμοπλθξίασ: 

Α: Ταχφπνοια και χαμθλι αρτθριακι πίεςθ. 

Β: Ταχυκαρδία. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

351. Συμπτϊματα κερμοπλθξίασ: 

Α: Ηεςτό κόκκινο δζρμα και πικανι απϊλεια αιςκιςεων. 

Β: Θερμοκραςία του ςϊματοσ πάνω από 50 βακμοφσ κελςίου, ζντονοσ πονοκζφαλοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

352. Συχνά ςτθ κερμοπλθξία παίηουν ςθμαντικό ρόλο: 

Α: Η κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ. 

Β: Η υγραςία του περιβάλλοντοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

353. Τι είναι θ κερμικι εξάντλθςθ: 

Α: Είναι το αρχικό ςτάδιο τθσ κερμοπλθξίασ.  

Β: Είναι το τελικό ςτάδιο τθσ κερμοπλθξίασ. 

Γ: Είναι θ υπερβολικι κοφραςθ. 

 

 

354. Τι είναι θ κερμοπλθξία; 

Α: Είναι θ πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ του πυρινα του ςϊματοσ κάτω των 35οC. 

Β: Είναι θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ άνω των 40οC. 

Γ: Είναι θ πακολογικι κατάςταςθ που προκφπτει από παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςε ψυχρό 
περιβάλλον. 

 

 



 

355. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν το κφμα παρουςιάηει ςυμπτϊματα θλίαςθσ; 

Α: Να το μεταφζρει ςε ςκιερό μζροσ 

Β: Να του χορθγιςει αναλγθτικό για τθν κεφαλαλγία. 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

356. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν το κφμα παρουςιάηει ςυμπτϊματα θλίαςθσ; 

Α: Να το μεταφζρει ςε κερμό περιβάλλον. 

Β: Να το βάλει ςε φπτια κζςθ και να υψϊςει τα πόδια. 

Γ: Να του χορθγιςει πολλά υγρά, κυρίωσ νερό. 

 

 

357. Τί πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν το κφμα παρουςιάηει ςυμπτϊματα θλίαςθσ; 

Α: Να το βρζξει με κρφο νερό. 

Β: Να το μεταφζρει ςε ςκιερό μζροσ. 

Γ: Να το ςκεπάςει με ιςοκερμικι κουβζρτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΝΤΑΞΘ ΑΝΑΦΟΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

 

358. Γιατί ςυντάςςει ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αναφορά ςυμβάντοσ; 

Α: Για το προςωπικό του αρχείο. 

Β: Για να τθ δϊςει ςτουσ ςυγγενείσ του κφματοσ. 

Γ: Για να ζχει καταγεγραμμζνεσ όςεσ πιο πολλζσ πλθροφορίεσ μπορεί, ϊςτε, αν του ηθτθκεί από 
τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, να ζχει όλα ςτοιχεία, κακϊσ επίςθσ και για λόγουσ 
ανατροφοδότθςθσ, που κα βελτιϊςουν τθ ναυαγοςωςτικι. 

 

 

359. Θ θμερομθνία και ϊρα του περιςτατικοφ πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν ςφνταξθ 
αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Πχι δεν είναι απαραίτθτο. 

Γ: Υποχρεωτικά. 

 

 

360. Ροιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αναφζρονται ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Το χρϊμα μαλλιϊν του κφματοσ. 

 Β: Καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Γ: Ονοματεπϊνυμο ναυαγοςϊςτθ και θμερομθνία. 

 

 

361. Ροιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αναφζρονται ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Η οικογενειακι κατάςταςθ του κφματοσ. 

Β: Η ομάδα αίματοσ του κφματοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

362. Ροιο από τα παρακάτω είναι ςωςτό; 

Α: Δε χρειάηεται να ςυντάςςεται αναφορά ςυμβάντοσ, κακϊσ δεν είναι ςθμαντικό. 

Β: Η αναφορά ςυμβάντοσ ςυντάςςεται από τα Λιμενικά Στελζχθ. 

Γ: Συντάςςεται αναφορά ςυμβάντοσ μετά από κάκε περιςτατικό. 

 

 

363. Ροιο από τα παρακάτω είναι ςωςτό; 

Α: Οι αναφορζσ ςυμβάντων πρζπει να είναι ευανάγνωςτεσ και να περιλαμβάνουν όλα τα 
ςτοιχεία του περιςτατικοφ. 

Β: Οι αναφορζσ ςυμβάντων πρζπει να είναι ςφντομεσ και χωρίσ περιγραφι. 

Γ: Οι αναφορζσ ςυμβάντων πρζπει να γίνονται θλεκτρονικά. 

 

 

364. Ροιο από τα παρακάτω είναι ςωςτό; 

Α: Οι αναφορζσ ςυμβάντων είναι χάςιμο χρόνου. 

Β: Οι αναφορζσ ςυμβάντων είναι απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 



 

365. Ροιο από τα παρακάτω περιλαμβάνει θ ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Θζςθ, θμερομθνία και ϊρα. 

Β: Κολυμβθτικι ικανότθτα κφματοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

366. Ροιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Η οικογενειακι κατάςταςθ του κφματοσ. 

Β: Συνκικεσ που επικρατοφςαν κατά τθ διάρκεια του περιςτατικοφ.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

367. Ροιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Ονοματεπϊνυμο και θλικία του κφματοσ εφόςον μπορεί να ςυλλζξει αυτι τθν 
πλθροφορία ο ναυαγοςϊςτθσ. 

Β: Με ποιο μζςο ιρκε ςτθ παραλία το κφμα. 

Γ: Τι ϊρα ζφταςε το κφμα ςτθν παραλία. 

 

 

368. Ροιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Ρεριγραφι περιςτατικοφ, καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Β: Φορείσ που εκλικθςαν και παρευρζκθκαν ςτο περιςτατικό. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

369. Ροιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Ονοματεπϊνυμα και τθλζφωνα μαρτφρων.  

Β: Το τθλζφωνο του τοπικοφ καρδιολόγου. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

370. Ροιο από τα παρακάτω πρζπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ςτθν ςφνταξθ 
αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Ονοματεπϊνυμο ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Το όνομα του λιμενικοφ ςτελζχουσ που παρζλαβε τθν αναφορά. 

Γ: Το όνομα του αδερφοφ του κφματοσ. 

 

 

371. Ροιοσ ςυντάςςει τθν αναφορά ςυμβάντοσ; 

Α: Ο ςυντονιςτισ-επόπτθσ ναυαγοςωςτϊν. 

 Β: Ο υπόχρεοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

372. Ροιοσ ςυντάςςει τθν αναφορά ςυμβάντοσ; 

Α: Ο ναυαγοςϊςτθσ. 

Β: Το κφμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 



 

373. Ρόςουσ μάρτυρεσ αναφζρουμε ςτθν ςφνταξθ αναφοράσ ςυμβάντοσ; 

Α: Δφο. 

Β: Τζςςερισ. 

Γ: Κανζναν. 

 

 

374. Ρότε ςυντάςςει ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αναφορά ςυμβάντοσ; 

Α: Μετά από μία εβδομάδα. 

Β: Αμζςωσ μετά τθ λιξθ του περιςτατικοφ, εφόςον οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 

Γ: Τθν επόμενθ θμζρα μαηί με τουσ ςυναδζλφουσ του πριν από τθν ζναρξθ του ωραρίου. 

 

 

375. Ροφ ςυντάςςεται θ αναφορά ςυμβάντοσ; 

Α: Σε ζτοιμο ζντυπο που διατίκεται από τον υπόχρεο. 

Β: Αυτοςχζδια ςε χαρτί όταν δεν υπάρχει διακζςιμο ζντυπο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

376. Σε ποια περιςτατικά ςυντάςςεται αναφορά ςυμβάντοσ; 

Α: Στθν παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν. 

Β: Στθν παροχι ΚΑ.Ρ.Α. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟΡΟΛ ΔΛΑΣΩΣΘΣ ΚΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΑ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΘΛΑ 

 

377.  Ζνα άτομο ΑΜΕΑ: 

Α: Δε γνωρίηει να κολυμπάει. 

Β: Γνωρίηει μόνο να επιπλζει. 

Γ: Μπορεί να είναι πολφ καλφτεροσ κολυμβθτισ και από το ναυαγοςϊςτθ. 

 

 

378.  Ζνα άτομο ΑΜΕΑ ςτθν πιςίνα: 

Α: Δε χρειάηεται ιδιαίτερθ εποπτεία όταν υπάρχει εξιδεικευμζνοσ ςυνοδόσ. 

Β: Ακόμθ κι αν ςυνοδεφεται δε ςθμαίνει πωσ ο ςυνοδόσ είναι ςε κζςθ να κάνει διάςωςθ ι να 
αναγνωρίςει τον κίνδυνο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

379. Εφόςον το κφμα ανανιψει από περιςτατικό πνιγμοφ και εφαρμογι ΚΑΡΑ, κα πρζπει  νΑ: 

Α: Κάτςει κάτω από τθν ςκιά ϊςτε να μθν είναι εκτεκειμζνο ςτον ιλιο. 

Β: Γυρίςει ςτο ςπίτι για να ξεκουραςτεί. 

Γ: Μεταφερκεί ςτο νοςοκομείο ϊςτε να του παραχκεί ιατρικι φροντίδα. 

 

 

380. Θ πρόλθψθ αποτελεί παράγοντα για τθν ελαχιςτοποίθςθ των ατυχθμάτων; 

Α: Πχι, γιατί θ εκπαίδευςθ είναι τζτοια που δε χρειάηονται ενζργειεσ από πριν. 

Β: Πχι, γιατί δεν υπάρχει χρόνοσ για κάτι τζτοιο. 

Γ: Ναι, γιατί είναι ο κυριότεροσ παράγοντασ ςτθν αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν. 

 

 

381. Θ προςοχι του ναυαγοςϊςτθ κα πρζπει να είναι αυξθμζνθ ςε: 

Α: Οικογζνειεσ με μικρά παιδιά. 

Β: Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

382. Θ χριςθ εξοπλιςμοφ κατά τθν διάςωςθ είναι απαραίτθτθ; 

Α: Είναι ςτθν κρίςθ του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Ο καλόσ ναυαγοςϊςτθσ δε χρειάηεται εξοπλιςμό. 

Γ: Ναι. 

 

 

383. Οι κανόνεσ και οι κανονιςμοί υπάρχουν: 

Α: Για να βοθκοφν ςτθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων. 

Β: Για να μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να διαςκεδάηει αμζριμνοσ. 

Γ: Για να μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να κάκεται ιςυχοσ ςτθν καρζκλα του. 

 

 

384. Ο ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει: 

Α: Να είναι ςυνεχϊσ ςε επαγρφπνθςθ.  

Β: Να κοιμάται όταν κουράηεται. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 



385. Ο ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει να ξζρει: 

Α: Ρϊσ να αναγνωρίηει τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. 

Β: Ρϊσ να χειρίηεται τον εξοπλιςμό του. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

386. Ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει να αντιμετωπίηει τθν κατάςταςθ του κφματοσ: 

Α: Με φαιδρότθτα, κακϊσ μπορεί να μθ διατρζχει κίνδυνο το κφμα. 

Β: Με ςοβαρότθτα και με πλιρθ επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ. 

Γ: Χωρίσ μεγάλθ προςοχι, γιατί το κφμα κα μεταφερκεί οφτωσ θ άλλωσ ςτο νοςοκομείο. 

 

 

387. Πταν ζνα κφμα ΑΜΕΑ κινδυνεφει: 

Α: Η ςυμπεριφορά και θ ςτάςθ ςϊματοσ είναι ανάλογεσ τθσ περίπτωςθσ. 

Β: Η ςυμπεριφορά του μπορεί να μπερδζψει το ναυαγοςϊςτθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

388. Πταν ο ναυαγοςϊςτθσ παρατθρεί ζνα άτομο ΑΜΕΑ ςτο νερό: 

Α: Ελζγχει αν κάνει ςωςτι τεχνικι ςτο ελεφκερο. 

Β: Ελζγχει κυρίωσ αν ζχει προϊκθςθ και αν το ςτόμα του είναι ζξω από το νερό.  

Γ: Ελζγχει πόςθ ϊρα μπορεί να κρατιςει το κεφάλι του κάτω από το νερό. 

 

 

389. Πταν παρζχονται πρϊτεσ βοικειεσ, ποιανοφ θ αςφάλεια είναι πρϊτθ προτεραιότθτα; 

Α: Του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Του πάςχοντα. 

Γ: Ενόσ τυχαίου παρευριςκόμενου διαςϊςτθ. 

 

 

390. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν βαςικζσ γνϊςεισ του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Δθμιουργία πλάνου δράςθσ. 

Β: Αναγνϊριςθ κφματοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

391. Ροια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά αποτελεί ικανότθτα του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Σωματικι διάπλαςθ. 

Β: Φψοσ. 

Γ: Αντίλθψθ. 

 

 

 

392. Ροια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά αποτελεί ικανότθτα του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ταχφτθτα. 

Β: Αντοχι. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 



393. Ροιοσ από τουσ παρακάτω ςυνδυαςμοφσ είναι ςωςτόσ όςο αφορά τον προςωπικό 
εξοπλιςμό του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρετςζτα, ακλθτικά παποφτςια. 

Β: Ρετςζτα, ςφυρίχτρα, κιτ πρϊτων βοθκειϊν.  

Γ: Κατάλλθλο μπλουηάκι , ςωςίβιο , φτυάρι. 

 

 

394. Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ ναυαγοςωςτικισ βουτιάσ; 

Α: Να μθν χακεί θ οπτικι επαφι με το κφμα. 

Β: Να μθ χακεί πολφτιμοσ χρόνοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

395. Σε διάςωςθ ανιλικου κφματοσ με αυτιςμό, ο ναυαγοςϊςτθσ πρζπει: 

Α: Να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ιςχυρι μυϊκι δφναμθ του κφματοσ.  

Β: Να μθν δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι λόγω του νεαροφ τθσ θλικίασ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

396. Σε διάςωςθ κφματοσ ΑΜΕΑ: 

Α: Η διάςωςθ εκτελείται εφκολα. 

Β: Θ ανεξζλεγκτθ μυϊκι δφναμθ του κφματοσ δυςκολεφει τον ναυαγοςϊςτθ.  

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

397. Σε διάςωςθ με κφμα ΑΜΕΑ, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Δεν παίρνει εξοπλιςμό για να μθν το τραυματίςει. 

Β: Ρροςεγγίηει μόνο με ςχοινί. 

Γ: Χρθςιμοποιεί οτιδιποτε από τον εξοπλιςμό του, κρίνοντασ τθν κατάςταςθ και ανάλογα με τισ 
ιδιαιτερότθτεσ του κφματοσ. 

 

 

 

398. Σε διάςωςθ με το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) ςε άτομο με νοθτικι υςτζρθςθ: 

Α: Κακϊσ είναι μαλακό δεν υπάρχει κίνδυνοσ να τραυματιςτεί κανείσ. 

Β: Αν κλείςει και αςφαλίςει γφρω από τισ μαςχάλεσ του κφματοσ θ διάςωςθ είναι πιο αςφαλισ και για 
τουσ δφο. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

399. Σε περίπτωςθ που το κφμα βγαίνει από το νερό, αναπνζει κανονικά αλλά ηαλίηεται και 
παραπατάει ,ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Δίνει μεγάλθ προςοχι ςτον αυχζνα, με τθν υποψία τραυματιςμοφ.  

Β: Εφόςον ζχει τισ αιςκιςεισ του και αναπνζει δεν παρεμβαίνει περαιτζρω. 

Γ: Τον τοποκετεί ςε μζροσ όπου τον χτυπάει ρεφμα για να ςυνζλκει από το ςυμβάν. 

 

 

400. Στθ διάςωςθ με κφμα ΑΜΕΑ, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Γενικότερα πρζπει να λειτουργεί μεκοδικά.  

Β: Δρα γριγορα και βεβιαςμζνα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 



401. Στθ διάςωςθ με κφμα ΑΜΕΑ, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Ρρζπει να αντιμετωπίςει το κάκε περιςτατικό ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτά του. 

Β: Σε κάκε περίπτωςθ λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. 

Γ: Ρρζπει να ακινθτοποιιςει το κφμα με λαβζσ αςφαλείασ. 

 

 

402. Στθ διάςωςθ ςε κφμα με αναπθρία και ςτα δφο χζρια, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Κλειδϊνει τον ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) γφρω από το κφμα. 

Β: Ρροςφζρει το ναυαγοςωςτικό ςωλινα (rescue tube). 

Γ: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 

 

 

403. Στθ διάςωςθ ςε κφμα με αναπθρία ςτα άκρα, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Δεν ζχει πρόβλθμα επικοινωνίασ με το κφμα.  

Β: Δεν μπορεί να επικοινωνιςει με το κφμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

404. Στθ διάςωςθ ςε κφμα με αυτιςμό, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Λειτουργεί ακριβϊσ όπωσ ςε αναίςκθτο κφμα. 

Β: Ρροςζχει διπλά τθν προςωπικι του αςφάλεια γιατί κάκε περίπτωςθ είναι ιδιαίτερθ και 
μεμονωμζνθ. 

Γ: Λειτουργεί όπωσ ςε ςυνεργάςιμο κφμα. 

 

 

405. Στθ διάςωςθ ςε κφμα με νοθτικι υςτζρθςθ, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Δίνει ςφντομεσ και απλζσ οδθγίεσ. 

Β: Επιδεικνφει ιδιαίτερθ υπομονι και επιμονι. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

406. Στθ διάςωςθ ςε κφμα με ςφνδρομο Down, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Ρροςεγγίηει όπωσ ςε αναίςκθτο κφμα. 

Β: Ρροςεγγίηει όπωσ ςε ςυνεργάςιμο κφμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

407. Στθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε κφμα ΑΜΕΑ, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Ακολουκεί τισ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναηωογόνθςθσ(ERC).  

Β: Ρεριμζνει οδθγίεσ από το ΕΚΑΒ. 

Γ: Ρεριμζνει οδθγίεσ από τον ςυνοδό. 

 

 

408. Το απότομο βάκοσ του νεροφ για ποιο από τα παρακάτω είδθ κφματοσ 
αποτελεί  αιτία πανικοφ; 

Α: Μθ κολυμβθτι που δεν γνωρίηει πωσ να κολυμπάει και γενικά να επιπλζει. 

 Β: Αναίςκθτο κφμα. 

Γ: Και για τα δυο παραπάνω. 

 

 



409. Το προφίλ του επαγγελματία ναυαγοςϊςτθ απαιτεί: 

Α: Να είναι ςε καλι φυςικι κατάςταςθ. 

Β: Να είναι καλόσ κολυμβθτισ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟΡΟΛ ΕΛΞΘΣ (ΥΜΟΥΛΚΘΣΘΣ) ΚΛΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ 

 

 

410. Θ μεταφορά κφματοσ χωρίσ ναυαγοςωςτικό ςωλινα (rescue tube) τι είδουσ διάςωςθ  είναι; 

Α: Ζμμεςθ μθ κολυμβθτικι. 

Β: Ζμμεςθ κολυμβθτικι. 

Γ: Άμεςθ κολυμβθτικι. 

 

 

411. Κατά τθ διάρκεια ρυμοφλκθςθσ του κφματοσ, ο ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει: 

Α: Να μιλά ςτο κφμα και να του δίνει κουράγιο.  

Β: Να κάνει τον καλφτερο δυνατό χρόνο. 

Γ: Να κολυμπιςει υποβρυχίωσ. 

 

 

412. Κατά τθ διάρκεια ρυμοφλκθςθσ του κφματοσ, ο ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει: 

Α: Να μιλά ςτο κφμα και να του δίνει κουράγιο. 

Β: Να βεβαιϊνεται πωσ το κεφάλι του κφματοσ είναι πάντοτε εκτόσ νεροφ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

413. Κατά τθ διάρκεια ρυμοφλκθςθσ του κφματοσ, τι πρζπει να προςζξει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Το πρόςωπο του κφματοσ να βρίςκεται μζςα ςτο νερό. 

Β: Να μθν δυςχεραίνει περιςςότερο τθν κατάςταςθ του κφματοσ.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

414. Με τι πόδια κολυμπάει ο ναυαγοςϊςτθσ όταν ρυμουλκεί το κφμα; 

Α: Ρόδια φπτιο. 

Β: Ρόδια πλάγιο. 

Γ: Ρόδια πεταλοφδα. 

 

 

415. Ροια από τα παρακάτω είναι λαβι ρυμοφλκθςθσ αναίςκθτου κφματοσ χωρίσ ςωςίβιο; 

Α: Διαγϊνια λαβι. 

Β: Λαβι αςφαλείασ. 

Γ: Λαβι απελευκζρωςθσ. 

 

 

416. Ροια από τα παρακάτω είναι λαβι ρυμοφλκθςθσ πανικοβλθμζνου κφματοσ χωρίσ 
ςωςίβιο; 

Α: Λαβι από το πιγοφνι. 
Β: Λαβι από τθ μαςχάλθ. 
Γ: Λαβι αςφαλείασ. 

 

 

417. Ροια από τα παρακάτω είναι λαβι ρυμοφλκθςθσ ςυνεργάςιμου κφματοσ χωρίσ 
ςωςίβιο; 

Α: Λαβι αςφαλείασ. 

Β: Λαβι από το πιγοφνι. 

Γ: Λαβι από τισ μαςχάλεσ. 



418. Ρϊσ αναςφρει ο ναυαγοςϊςτθσ το κφμα που είναι βυκιςμζνο; 

Α: Δε κα χρειαςτεί ποτζ, διότι ςτο τελευταίο ςτάδιο του πνιγμοφ το κφμα επιπλζει. 

Β: Καταδφεται ςτο επίπεδο του κφματοσ, το πιάνει από το μαγιό και αναδφεται ςτθν επιφάνεια. 

Γ: Καταδφεται ςτο επίπεδό του, περνά το χζρι του κάτω από τθ μαςχάλθ του κφματοσ, δίνει ϊκθςθ με 
τα πόδια του, πατϊντασ ςτον πάτο, και αναδφεται ςτθν επιφάνεια. 

 

 

419. Ρϊσ ρυμουλκεί ο ναυαγοςϊςτθσ αναίςκθτο κφμα με το ναυαγοςωςτικό ςωλινα 
(rescue tube); 

Α: Τοποκετεί το ςωςίβιο ανάμεςά τουσ και κολυμπάει με πόδια πλάγιο (ψαλίδι).  

Β: Τοποκετεί το ςωςίβιο ανάμεςά τουσ και κολυμπάει με πόδια ποδιλατο (πόλο).  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

420. Ρϊσ ρυμουλκεί ο ναυαγοςϊςτθσ αναίςκθτο κφμα με το ςωςτικό ςωλινα (rescue 
tube); 

Α: Κλειδϊνει το ςωςίβιο γφρω από το κφμα, και κολυμπάει  με πόδια πλάγιο (ψαλίδι). 

Β: Του προςφζρει να το πιάςει και το ρυμουλκεί με πόδια πλάγιο (ψαλίδι). 

Γ: Τοποκετεί το ςωςτικό ςωλινα πάνω ςτο ςτικοσ του και τον ρυμουλκεί από τα μαλλιά. 

 

 

421. Στθ μεταφορά αναίςκθτου κφματοσ από δφο ναυαγοςϊςτεσ: 

Α: Ζχουν μζτωπο προσ αντίκετθ κατεφκυνςθ.  

Β: Ζχουν μζτωπο προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ.  

Γ: Σθκϊνει πρϊτα ο ζνασ και μετά ο άλλοσ. 

 

 

422. Στθ μεταφορά αναίςκθτου κφματοσ από δφο ναυαγοςϊςτεσ: 

Α: Ο ζνασ ςυγκρατεί το κφμα κάτω από τισ μαςχάλεσ και ο άλλοσ από τισ πτζρνεσ. 

Β: Ριάνουν και οι δφο από τισ μαςχάλεσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

423. Στθ μεταφορά κφματοσ με αγκαλιά ζξω από το νερό, ο ναυαγοςϊςτθσ: 

Α: Μπορεί να το ςθκϊςει οποιοδιποτε κι αν είναι το βάροσ του κφματοσ. 

Β: Με ςωςτι τεχνικι ο ναυαγοςϊςτθσ μπορεί να ανταπεξζλκει. 

Γ: Είναι πολφ απαιτθτικό και προχποκζτει το κφμα να είναι ελαφρφ. 

 

 

424. Στθ μεταφορά του κφματοσ ςτθν πλάτθ: 

Α: Το κφμα μπορεί να είναι ςε όρκια κζςθ. 

Β: Το κφμα μπορεί να είναι ςε οριηόντια κζςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

425. Στθ μεταφορά τραυματιςμζνου κφματοσ ,με γζφυρα από δφο ναυαγοςϊςτεσ: 

Α: Το κφμα πιάνεται από τισ μαςχάλεσ των ναυαγοςωςτϊν. 

Β: Οι ναυαγοςϊςτεσ πιάνουν τα χζρια τουσ για να φτιάξουν “κάκιςμα”. 

Γ: Το κφμα ξαπλϊνει ςτουσ πιχεισ των ναυαγοςωςτϊν. 

 



426.  Στθ ρυμοφλκθςθ κφματοσ παράγοντασ που επιδεινϊνει τθν διάςωςθ είναι: 
Α: Το αντιθλιακό του κφματοσ (δυςκολία ςτθν αςφάλιςθ).  
Β: Το μαγιό του κφματοσ. 

Γ: Τα μαλλιά του κφματοσ. 

 

 

 

427. Τι πρζπει να προςζχει ο ναυαγοςϊςτθσ, κακϊσ ρυμουλκεί ζνα κφμα; 

Α: Το κεφάλι του κφματοσ να είναι ζξω από το νερό. 

Β: Να μιλά ςτο κφμα και να το κακθςυχάηει. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟΡΟΛ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 

 

 

428. Θ προςζγγιςθ κφματοσ και θ προςφορά ναυαγοςωςτικοφ ςωλινα(rescue tube), για να 
το πιάςει το κφμα, τι είδουσ διάςωςθ είναι; 

Α: Ζμμεςθ μθ κολυμβθτικι. 

Β: Ζμμεςθ κολυμβθτικι. 

Γ: Άμεςθ κολυμβθτικι. 

 

 

429. Ροια είναι θ πρϊτθ αντίδραςθ του ναυαγοςϊςτθ ςτθν περίπτωςθ που το κφμα 
καταφζρει και τον πιάςει με αποτζλεςμα να τον πνίγει; 

Α: Να τον χτυπιςει δυνατά ϊςτε να του προκαλζςει πόνο και να τον αφιςει. 

Β: Να πάρει βακιά ανάςα και να βυκιςτεί για να τον αφιςει το κφμα.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

430. Ροια είναι θ ςωςτι ςειρά ενεργειϊν που πρζπει να ακολουκιςει ο ναυαγοςϊςτθσ ςε 
περίπτωςθ πνιγμοφ; 

Α: Κλιςθ ΕΚΑΒ, προςζγγιςθ κφματοσ χωρίσ εξοπλιςμό, εφαρμογι πρϊτων βοθκειϊν. 

Β: Ρροςζγγιςθ κφματοσ από μπροςτά, τοποκζτθςθ ναυαγοςωςτικοφ βοθκιματοσ, κλιςθ ΕΚΑΒ 
και εφαρμογι πρϊτων βοθκειϊν. 
Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

431. Ρϊσ αξιολογεί τθν κατάςταςθ του κφματοσ , ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Σε απόςταςθ αςφαλείασ , παρατθρεί ζκφραςθ , ςτάςθ ςϊματοσ και ανταπόκριςθ του 
κφματοσ. 

Β: Ρλθςιάηει δίπλα του και το ρωτά το να του πει το ίδιο. 

Γ: Δεν χρειάηεται να τθν αξιολογιςει γιατί θ ςυμπεριφορά των κυμάτων είναι πάντα θ ίδια. 

 

 

432. Ρϊσ βοθκάει ο ναυαγοςϊςτθσ κάποιον που κινδυνεφει ςτο νερό; 

Α: Κρατάει απόςταςθ αςφαλείασ. 

Β: Τον παροτρφνει να πιάςει το ναυαγοςωςτικό ςωλινα (rescue tube) που του προςφζρει. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

433. Ρϊσ προςεγγίηει αναίςκθτο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ με το ςωςτικό ςωλινα (rescue 
tube); 

Α: Του προςφζρει τον ςωςτικό ςωλινα (rescue tube). 

Β: Κλείνει το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) γφρω από τισ μαςχάλεσ του. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

434. Ρϊσ προςεγγίηει ο ναυαγοςϊςτθσ πανικοβλθμζνο κφμα χωρίσ εξοπλιςμό; 

Α: Ρεριμζνει ςε κοντινι απόςταςθ να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για να επζμβει. 

Β: Ραίρνει πάντα εξοπλιςμό μαηί του ςτθ διάςωςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 



435. Ρϊσ προςεγγίηει ο ναυαγοςϊςτθσ ςυνεργάςιμο κφμα χωρίσ εξοπλιςμό; 

Α: Το ενκαρρφνει να κολυμπιςει κακϊσ το υποβοθκά από το πλάι κρατϊντασ το από τθ μαςχάλθ. 

Β: Κολυμπά δίπλα του ςε απόςταςθ και το ενκαρρφνει. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟΡΟΛ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 

 

436. Ρϊσ προςεγγίηει πανικοβλθμζνο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ με το ςωςτικό ςωλινα 
(rescue tube); 

Α: Τοποκετεί το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) πάνω ςτον ϊμο του κφματοσ για να το πιάςει 
ενςτικτωδϊσ. 

Β: Βουτάει πίςω από αυτό για να το ακινθτοποιιςει. 

Γ: Το πετάει από απόςταςθ για να κολυμπιςει και να το πιάςει. 

 

 

437. Ρϊσ προςεγγίηει ςυνεργάςιμο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ με το ναυαγοςωςτικό ςωλινα 
(rescue tube); 

Α: Το ακινθτοποιεί με λαβι αςφαλείασ. 

Β: Το βουλιάηει μζςα ςτο νερό , το περιςτρζφει και τοποκετεί το ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο (rescue can) 
κάτω από τθ μζςθ του. 

Γ: Του προςφζρει το ναυαγοςωςτικό ςωλινα (rescue tube) και του παροτρφνει να το πιάςει. 

 

 

438. Ρϊσ προςεγγίηει ςυνεργάςιμο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ με το ςωςτικό ςωλινα (rescue 
tube); 

Α: Κλείνει το ςωςτικό ςωλινα γφρω από τισ μαςχάλεσ του. 

Β: Ακινθτοποιεί το κφμα. 

Γ: Του προςφζρει το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) και το ενκαρρφνει να το πιάςει. 

 

 

439. Ρϊσ προςεγγίηει τραυματιςμζνο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ με το ςωςτικό ςωλινα 
(rescue  tube); 

Α: Τοποκετεί το ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο (rescue can) κάτω από το τραυματιςμζνο μζλοσ για να το 
υποςτθρίξει. 

Β: Τοποκετεί το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) ζτςι ϊςτε να μθν φζρει επιπλζον πόνο ςτο 
κφμα. 

Γ: Δεν ζχει ςθμαςία πωσ κα το χρθςιμοποιιςει ,βγάηει το κφμα βιαςτικά όπωσ να ναι για να του 
προςφζρει τισ Ά βοικειεσ. 

 

 

440. Ρϊσ προςεγγίηει τραυματιςμζνο κφμα ο ναυαγοςϊςτθσ με το ςωςτικό ςωλινα 
(rescue tube); 

Α: Τοποκετεί το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) κάτω από το τραυματιςμζνο μζλοσ για να τo 
υποςτθρίξει. 

Β: Τοποκετεί το ςωςτικό ςωλινα (rescue tube) ζτςι ϊςτε να μθν φζρει επιπλζον πόνο ςτο  κφμα. 

Γ: Ακινθτοποιεί το κφμα. 

 

441. Τι κάνει πρϊτα ο ναυαγοςϊςτθσ, όταν προςεγγίηει ζνα κφμα; 

Α: Εκτιμάει τθν κατάςταςθ του (αναίςκθτο, πανικοβλθμζνο κτλ.) και πράττει αναλόγωσ. 

Β: Σπεφδει αμζςωσ να βοθκιςει δίχωσ δεφτερθ ςκζψθ. 

Γ: Το αρπάηει και το ακινθτοποιεί. 

 

 

 

 

 



ΥΡΟΚΕΜΛΑ, ΚΑΜΡΑ, ΛΛΡΟΚΥΜΛΑ, ΕΞΑΝΤΛΘΣΘ ΚΟΛΥΜΒΘΤΘ-ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΘΛΛΟ 

 

442. Απϊλεια αιςκιςεων είναι: 

Α: Θ κατάςταςθ που το άτομο δεν αντιδρά ςε εξωτερικά ερεκίςματα.  

Β: Η ζντονθ εφίδρωςθ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

443. Κατά τθν λιποκυμία πότε ςθκϊνει ο ναυαγοςϊςτθσ τα πόδια του κφματοσ; 

Α: Πταν είναι βζβαιοσ ότι δεν ζχει τραυματιςτεί το κφμα, ειδικά ςτο κεφάλι. 

Β: Πταν ζχει δει ο ίδιοσ με τα μάτια του τον τρόπο με τον οποίο ζπεςε το κφμα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

444. Κατά τθν υποκερμία για ποιο λόγο τρζμει το κφμα; 

Α: Για να ηεςτακεί. 

Β: Για να αναπνζει καλφτερα. 

Γ: Για να μθν κοιμθκεί. 

 

 

445. Λιποκυμία είναι θ ξαφνικι και προςωρινι απϊλεια των αιςκιςεων που οφείλεται 
ςυνικωσ : 

Α: Στθν μειωμζνθ αιμάτωςθ του ανκρϊπινου εγκεφάλου. 

Β: Στθν αδυναμία του οργανιςμοφ να αντιμετωπίςει μια δφςκολθ κατάςταςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

446. Μπορεί το κφμα να πάκει δευτζρου βακμοφ ζγκαυμα από τον ιλιο; 

Α: Είναι αδφνατο να πάκει κανείσ ζγκαυμα 2ου βακμοφ από τον ιλιο. 

Β: Ο ιλιοσ μπορεί να προκαλζςει μόνο 1ου βακμοφ ζγκαυμα. 

Γ: Εφόςον το κφμα ζχει ιδθ 1ου βακμοφ ζγκαυμα και ξανά εκτεκεί ςτον ιλιο, είναι πολφ 
πικανό να πάκει βου βακμοφ ζγκαυμα. 

 

 

447. Ροια είναι θ Αϋ βοικεια ςε κφμα που παρουςιάηει ςθμάδια εγκεφαλικοφ; 

Α: Τοποκζτθςθ του κφματοσ ςε κζςθ ανάνθψθσ. 

Β: Τοποκζτθςθ του κφματοσ ςε φπτια κζςθ. 

Γ: Τοποκζτθςθ του κφματοσ ςε κζςθ W. 

 

 

448. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί αιτία να εξαντλθκεί ζνασ κολυμβθτισ; 

Α: Να μθν ζχει καταναλϊςει τθν κατάλλθλθ ποςότθτα τροφισ που κα του δϊςει ενζργεια. 

Β: Να κολυμπιςει υπό τθν επιρεια ουςιϊν. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 



 

 

449. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί αιτία πρόκλθςθσ κράμπασ; 

Α: Η αφυδάτωςθ. 

Β: Η ζντονθ ςωματικι άςκθςθ 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

450. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί αιτία πρόκλθςθσ κράμπασ; 

Α: Η ζλλειψθ ινςουλίνθσ. 

Β: Θ ζλλειψθ θλεκτρολυτϊν (κάλιο, μαγνιςιο).  

Γ: Η ζλλειψθ ηάχαρθσ. 

 

 

451. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί ςφμπτωμα τθσ καταπλθξίασ/ςοκ (shock) 

Α: Ταχυκαρδία και υπόταςθ 

Β: Ταχφπνοια 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

452. Ροιοσ είναι ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ λιποκυμίασ; 

Α: Ο οργανιςμόσ προςπακεί να ανταπεξζλκει ςε μια ςοβαρι κατάςταςθ.  

Β: Ο οργανιςμόσ προςπακεί να ξεκουραςτεί. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

453. Ρωσ αντιμετωπίηονται τα εγκαφματα από τον ιλιο; 

Α: Απομάκρυνςθ από τον ιλιο. 

Β: Με τθν κατανάλωςθ πολλϊν υγρϊν, κυρίωσ νεροφ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

454. Ρϊσ μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να αντιμετωπίςει ζνα κφμα με κράμπα ζξω από το νερό; 

Α: Να το κακθςυχάςει. 

Β: Να κάνει διάταςθ του μυόσ που ζπακε κράμπα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

455. Ρϊσ μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να αντιμετωπίςει ζνα κφμα με κράμπα μζςα ςτο νερό; 

Α: Του προςφζρει το ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο και τον βοθκάει. 

Β: Δεν χρειάηεται να βοθκιςει κακϊσ θ κράμπα κα περάςει. 

Γ: Ενθμερϊνει το κφμα ότι πρζπει να βγει από το νερό. 

 

 

456. Σε ποια περίπτωςθ ςε ζνα ζγκαυμα ο ναυαγοςϊςτθσ παραπζμπει το κφμα ςτο 
νοςοκομείο; 

Α: Σε 3ου βακμοφ ζγκαυμα. 

Β: Σε ζγκαυμα που καταλαμβάνει πάνω από το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ επιφάνειασ του δζρματοσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 



457. Σε ποια περίπτωςθ τοποκετεί ο ναυαγοςϊςτθσ το κφμα ςε κζςθ W; 

Α: Σε επιλθψία. 

Β: Σε εγκεφαλικό. 

Γ: Σε ζμφραγμα. 

 

 

458. Συμπτϊματα θλίαςθσ: 

Α: Ρονοκζφαλοσ. 

Β: Αδυναμία. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

459. Τι βακμοφ ζγκαυμα μπορεί να προκλθκεί από τον ιλιο; 

Α: 1ου βακμοφ. 

Β: 5ου βακμοφ. 

Γ: 3ου βακμοφ. 

 

 

460. Τι ςυμβαίνει ςτον μυ κατά τθν κράμπα; 

Α: Συνεχόμενθ και ανεξζλικτι ςφςπαςθ του. 

 Β: Τρζμουλο. 

Γ: Υπερβολικι χαλάρωςθ το μυόσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΣΛΟΛΟΓΛΑ ΡΝΛΓΜΟΥ 

 

 

461.   17% είναι το ποςοςτό του Οξυγόνου που υπάρχει. 

Α: Στθν ατμόςφαιρα 

Β: Στον εκπνεόμενο αζρα 

Γ: Στο αρτθριακό αίμα 

 

 

462. Αν το κφμα ανακτιςει τισ αιςκιςεισ του μετά από πνιγμό ςτθν πιςίνα, εξακολουκεί να 
βρίςκεται ςε κίνδυνο; 

Α: Ναι, γι’ αυτό πρζπει να μεταφερκεί ςτο νοςοκομείο. 

Β: Ναι, διότι μπορεί να ζχει ειςζλκει ποςότθτα νεροφ ςτουσ πνεφμονεσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

463. Για ποιεσ θλικιακζσ ομάδεσ ο πνιγμόσ αποτελεί αιτία κανάτου; 

Α: Μόνο ςτουσ θλικιωμζνουσ. 

Β: Σε όλεσ τισ θλικίεσ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

464. Κατά τον πνιγμό, ςε πόςο χρόνο μπορεί το κφμα να βουλιάξει κάτω από το νερό; 

Α: Σε τουλάχιςτον δζκα (10) λεπτά. 

Β: Το κφμα δεν βουλιάηει ποτζ. 

Γ: Από είκοςι (20) δευτερόλεπτα ζωσ και δφο (2) λεπτά. 

 

 

465. Μπορεί ο ναυαγοςϊςτθσ να καταλάβει αν ςτο κφμα ζχει ειςχωριςει νερό ςτα πνευμόνια; 

Α: Μπορεί, εφόςον το κφμα τον ενθμερϊςει για το πϊσ αιςκάνεται και για το αν ιπιε νερό τθ ςτιγμι 
του περιςτατικοφ. 

Β: Μπορεί, διότι ζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ. 

Γ: Δεν είναι δυνατό να το καταλάβει μόνο με τθν εξωτερικι παρατιρθςθ, γιατί χρειάηεται 
εξειδικευμζνθ ιατρικι εξζταςθ. 

 

 

466. Ο πνιγμόσ ορίηεται ωσ: 

Α: H απόφραξθ τθσ αεροφόρου οδοφ και θ αςφυξία από ξζνο ςϊμα. 

Β: H αναπνευςτικι ανεπάρκεια(αςφυξία) από το άςκμα. 

Γ: H απόφραξθ των αεροφόρων οδϊν με οξεία αναπνευςτικι ανεπάρκεια από βφκιςθ ςε νερό ι 
άλλο υγρό. 

 

 

467. Πταν το νερό ειςζρχεται ςτουσ αεραγωγοφσ: 

Α: Τότε προκαλείται το φαινόμενο του λαρυγγόςπαςμου. 

Β: Τότε ζχουμε το φαινόμενο του δευτερογενι πνιγμοφ. 

Γ: Ραρουςιάηεται το φαινόμενο τθσ πνιγμονισ. 

 

 

 



468. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν χαρακτθριςτικά κφματοσ ςτο αρχικό ςτάδιο του 
πνιγμοφ; 

Α: Χτφπθμα χεριϊν και προςπάκεια επίπλευςθσ ςτθν επιφάνεια. 

Β: Κεφάλι γερμζνο προσ τα πίςω. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

469. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν χαρακτθριςτικά του κφματοσ κατά τον πνιγμό; 

Α: Απεγνωςμζνεσ προςπάκειεσ κουνϊντασ τα χζρια ϊςτε να παραμείνει ςτθν επιφάνεια.  

Β: Επίπλευςθ ςε φπτια κζςθ. 

Γ: Απϊλεια αιςκιςεων και καρδιακι ανακοπι. 

 

 

470. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν χαρακτθριςτικά του κφματοσ κατά τον πνιγμό; 

Α: Το νερό καλφπτει τα μάτια και περιοδικά το κεφάλι. 

Β: Ολόκλθρο το κεφάλι ζξω από το νερό, αναπνζοντασ κανονικά, χωρίσ κάποια περίεργθ 
ςυμπεριφορά. 

Γ: Στάςθ ‘’μζδουςασ’’. 

 

 

471. Ροια από τα παρακάτω αποτελοφν χαρακτθριςτικά του κφματοσ με πανικό κατά τον 
πνιγμό; 

Α: Αδυναμία να φωνάξει για βοικεια κακϊσ το μόνο που προςπακεί είναι να αναπνεφςει. 
Β: Απεγνωςμζνεσ προςπάκειεσ κουνϊντασ τα χζρια ϊςτε να παραμείνει ςτθν επιφάνεια.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

472. Ροιεσ από τισ παρακάτω αιτίεσ μποροφν να οδθγιςουν ςε πνιγμό; 

Α: Ο πανικόσ. 

Β: Η εξάντλθςθ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

473. Ροιεσ από τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ μποροφν εν δυνάμει να οδθγιςουν ςε πνιγμό; 

Α: Διαγωνιςμόσ άπνοιασ. 

Β: Ρατθτζσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

474. Ροιο από τα παρακάτω αποτελεί μζτρο πρόλθψθσ από πνιγμό : 

Α: Οι λουόμενοι δεν πρζπει να μπαίνουν ςτο νερό μετά από ζνα βαρφ γεφμα.  
Β: Δεν πρζπει να καταναλϊνουν αλκοόλ ι οποιαδιποτε άλλθ ουςία πριν μπουν ςτο νερό. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

475. Σε ποιεσ θλικίεσ ο πνιγμόσ αποτελεί μια από τισ επικρατζςτερεσ αιτίεσ κανάτου; 

Α: Μθδζν (0) ζωσ δεκατεςςάρων (14) ετϊν.  

Β: Μεγαλφτερεσ από εξιντα (60) ετϊν. 

Γ: Τριάντα (30) ζωσ τριάντα πζντε (35) ετϊν. 



 

476. Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (W.H.O.), ποιοι είναι 
πιο πικανό να κινδυνεφςουν από πνιγμό; 

Α: Γυναίκεσ 50 ζωσ 60 ετϊν. 

Β: Άνδρεσ 0 ζωσ 14 ετϊν. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

477. Τι ςυμβαίνει κατά το φαινόμενο του λαρυγγόςπαςμου; 

Α: Ειςάγεται μεγάλθ ποςότθτα νεροφ ςτο ςτομάχι και ςτουσ πνεφμονεσ. 

Β: Ρροκαλείται ςπαςμόσ των μυϊν τθσ περιοχισ του λάρυγγα, με αποτζλεςμα τθν 
εμπόδιςθ τθσ ειςόδου του αζρα ςτουσ πνεφμονεσ. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΛΑΦΟΩΝ ΣΩΣΤΛΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 

 

478. Γάντια μιασ χριςθσ, ψαλίδι και ξυράφι υπάρχουν : 

Α: Στο φορθτό φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Στθ κικθ του αυτόματου εξωτερικοφ απινιδωτι.  

Γ: Σε όλα τα παραπάνω. 

 

 

479. Γάντια μιασ χριςθσ, ψαλίδι και ξυράφι κα υπάρχουν: 

Α: Στο φορθτό φαρμακείο του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Στθν κικθ του αυτόματου εξωτερικοφ απινιδωτι.  

Γ: Στο φαρμακείο του ξενοδοχείου. 

 

 

480. Για τθν διαφφλαξθ τθσ υγείασ του ναυγοςϊςτθ και του αςκενοφσ, κατά τθν παροχι Αϋ 
βοθκειϊν. 

Α: Ρρζπει να γίνεται χριςθ των μζςων προςταςίασ (ςυςκευζσ ανάνθψθσ, γάντια, μάςκα 
διαςωςτικϊν αναπνοϊν). 

Β: Ρρζπει να μθν δίνονται αναπνοζσ διάςωςθσ. 

Γ: Ρρζπει να απομακρφνουμε το ςυγκεντρωμζνο πλικοσ. 

 

 

481. Θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΚΕΛΕΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST AID 
είναι: 

Α: Χρϊματοσ πορτοκαλί με τισ ενδείξεισ ςε μπλε απόχρωςθ.  

Β: Χρϊματοσ κόκκινου με τισ ενδείξεισ ςε λευκι απόχρωςθ. 

Γ: Χρϊματοσ κόκκινου με τισ ενδείξεισ ςε μπλε απόχρωςθ. 

 

 

482. Θ χριςθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ κατά τθν διάςωςθ είναι απαραίτθτθ. 

Α: Ο εξοπλιςμόσ δεν είναι ευκφνθ του ναυαγοςϊςτθ. 

Β: Ο καλόσ ναυαγοςϊςτθσ δεν χρειάηεται εξοπλιςμό. 

Γ: Σωςτό. 

 

 

483. Κόκκινθ με γράμματα λευκισ απόχρωςθσ είναι θ ςθμαία που: 

Α: Απαγορεφει τθν είςοδο των λουόμενων ςτο νερό. 

Β: Δείχνει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ.  

Γ: Δείχνει τθν παρουςία ναυαγοςϊςτθ. 

 

 

 

484. Μειονεκτιματα ςωςτικοφ ςωλινα (rescue tube) : 

Α: Δεν είναι τόςο εφχρθςτο ςε διάςωςθ διπλοφ πνιγμοφ (δφο κφματα). 

Β: Σε πανικοβλθμζνο κφμα , ο ναυαγοςϊςτθσ κα πρζπει να ζρκει ςε ςωματικι επαφι για να το 
αςφαλίςει. 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

 



485. Ο εφοδιαςμόσ του ναυαγοςϊςτθ με ςωςτικό ςωλινα είναι: 

Α: Υποχρεωτικόσ. 

Β: Απαραίτθτοσ. 

Γ: Ρροαιρετικόσ. 

 

 

486. Οι ενθμερωτικζσ πινακίδεσ πρζπει να είναι: 

Α: Στα Ελλθνικά. 

Β: Στα Αγγλικά. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

487. Ρλεονεκτιματα ςωςτικοφ ςωλινα (rescue tube) : 

Α: Δυνατότθτα χριςθσ με πολλαπλά κφματα κακϊσ ζχει μεγάλθ πλευςτότθτα. 

Β: Αςφαλίηει το κφμα κακϊσ κουμπϊνει με κρίκο . 

 Γ: Αντζχει ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και ςτθν φκορά . 

 

 

488. Ροια από τισ παρακάτω ςθμαίεσ δθλϊνει τθν απουςία του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρορτοκαλί με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Β: Κίτρινθ με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Γ: Κόκκινθ με γράμματα λευκισ απόχρωςθσ. 

 

 

489. Ροια από τισ παρακάτω ςθμαίεσ δθλϊνει τθν απουςία του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρορτοκαλί με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Β: Κόκκινθ με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Γ: Κόκκινθ με γράμματα λευκισ απόχρωςθσ. 

 

 

490. Ροια από τισ παρακάτω ςθμαίεσ δθλϊνει τθν παρουςία του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρορτοκαλί με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Β: Κίτρινθ με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Γ: Ρράςινθ με γράμματα πορτοκαλί απόχρωςθσ. 

 

 

491. Ροια από τισ παρακάτω ςθμαίεσ δθλϊνει τθν παρουςία του ναυαγοςϊςτθ; 

Α: Ρορτοκαλί με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Β: Κίτρινθ με γράμματα μπλε απόχρωςθσ. 

Γ: Ρράςινθ με γράμματα πορτοκαλί απόχρωςθσ 

 

 

492. Ρωσ φοράει ο ναυαγοςϊςτθσ τον ναυαγοςωςτικό ςωλινα (rescue tube); 

Α: Ρερνάει τον ιμάντα ςτον αγκϊνα ςαν να φοράει τςάντα. 

Β: Ρερνάει τον ιμάντα διαγϊνια ςτον κορμό του. 

 Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 



493. Ρορτοκαλί με γράμματα μπλε απόχρωςθσ είναι θ ςθμαία που: 

Α: Απαγορεφει τθν είςοδο των λουόμενων ςτο νερό. 

Β: Δείχνει τθν απουςία ναυαγοςϊςτθ. 

Γ: Δείχνει τθν παρουςία ναυαγοςϊςτθ. 

 

 

494. Σε άτομο διαβθτικό, με αιςκιςεισ, που ζχει υπογλυκαιμία, τι χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Τροφι που να περιζχει τουλάχιςτον 15-20γρ γλυκόηθσ. 

Β: Σκεφαςμα Γλυκόηθσ που ζχει ςτο φαρμακείο του. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

495. Σε άτομο διαβθτικό, ςε περίπτωςθ υπεργλυκαιμίασ, τι του παρζχει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Βοθκάει το κφμα να κάνει τθν ζνεςθ ινςουλίνθσ. 

Β: Κακθςυχάηει το κφμα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ 

 

496. Γιατί χρθςιμοποιεί ο ναυαγοςϊςτθσ το παλμικό οξφμετρο; 

Α: Για να ελζγξει αν το κφμα ζχει καλι λιψθ οξυγόνου. 

Β: Για να ελζγξει τον κορεςμό οξυγόνου ςτο αίμα. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

497. Κατά τθν αλλεργικι καταπλθξία (αλλεργικό ςοκ) τι κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Καλεί για βοικεια 

Β: Χορθγεί αδρεναλίνθ με τθ ςυςκευι αυτόματθσ ζγχυςθσ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω 

 

 

498. Κατά τθν ΚΑΡΑ, πωσ ενδείκνυται να κάνει εμφυςιςεισ ο ναυαγοςϊςτθσ για να 
διαφυλάξει τθν προςωπικι του αςφάλεια; 

Α: Με τθν χριςθ τθσ μάςκασ χοριγθςθσ εμφυςιςεων τφπου pocket mask. 

 Β: Στόμα με ςτόμα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

499. Κατά τθν κρίςθ άςκματοσ τι πρζπει να κάνει ο ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Να δϊςει κάτι γλυκό ςτο κφμα 

Β: Να δϊςει άφκονα υγρά ςτο κφμα 

Γ: Να δϊςει βρογχοδιαςταλτικά ςτο κφμα 

 

 

500. Κατά τθ χριςθ του ςτοματοφαρυγγικοφ αγωγοφ τφπου Guedel, τι πρζπει να προςζξει ο 
ναυαγοςϊςτθσ; 

Α: Ρρζπει να βάλει το κφμα ςε πλάγια κζςθ αςφαλείασ/κζςθ ανάνθψθσ. 

Β: Δεν χρειάηεται να προςζξει τίποτα κακϊσ ο ςτοματοφαρυγγικόσ αγωγόσ τφπου Guedel κάνει για όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ. 

Γ: Να χρθςιμοποιιςει το ςωςτό μζγεκοσ ϊςτε να πετφχει τον ςωςτό αεριςμό. 

 

 

501. Ροια είναι θ χριςθ του αςκοφ τφπου AMBU; 

Α: Για τθν παροχι εμφυςιςεων κατά τθν ΚΑΡΑ.  

Β: Για το άνοιγμα του αεραγωγοφ. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

502. Ρότε χρθςιμοποιεί ο ναυαγοςϊςτθσ τον αυχενικό κθδεμόνα; 

Α: ‘Πταν δεν μπορεί να εκτελζςει αποτελεςματικι υπερζκταςθ. 

Β: Πταν υποψιάηεται κάκωςθ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ι και του αυχζνα. 

Γ: Κανζνα από τα παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 



503. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ βρογχοδιαςταλτικά; 

Α: Στο άςκμα. 

Β: Σε ζγκαυμα. 

Γ: Στθν αιμορραγία. 

 

 

504. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ παρακεταμόλθ ςε χάπια; 

Α: Στον πονοκζφαλο. 

Β: Στθν αλλεργία. 

Γ: Στθν υπογλυκαιμία. 

 

 

505. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ τα αντιςταμινικά χάπια; 

Α: Στο άςκμα. 

Β: Σε περίπτωςθ αλλεργίασ.  

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

506. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αλοιφι αργυροφχου 
ςουλφαδιαηίνθσ; 

Α: Σε τςίμπθμα από δράκαινα. 

Β: Σε ζγκαυμα. 

Γ: Σε αλλεργία. 

 

 

507. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ τθν αντιιςταμινικι αλοιφι; 

Α: Σε ζγκαυμα. 

Β: Στθν αιμορραγία. 

Γ: Σε τςιμπιματα. 

 

 

508. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ το διάλυμα ιωδιοφχου ποβιδόνθσ; 

Α: Για αντιςθψία ςε μικροτραυματιςμό.  

Β: Σε αλλεργία. 

Γ: Πλα τα παραπάνω. 

 

 

509. Σε ποια περίπτωςθ χορθγεί ο ναυαγοςϊςτθσ το οξυηενζ; 

Α: Σε τςιμπιματα. 

Β: Σε ζγκαυμα. 

Γ: Για να κακαρίςει ζνα μικρό τραφμα. 

 

 

510. Στο ςθμείο που παρζχονται πρϊτεσ βοικειεσ, ποιοσ είναι το πιο ςθμαντικό πρόςωπο; 

Α: Η οικογζνεια του κφματοσ. 

Β: Ζνασ τυχαία παρευριςκόμενοσ ιατρόσ. 

Γ: Ο ναυαγοςϊςτθσ. 

 

 

 



511. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ ςτα ακόλουκα αντικείμενΑ: 

Α: Κωπθλαςία 
Β: Φυςιολογία πνιγμοφ 
Γ: Ορολογία αντικειμζνου ςτθν γαλλικι γλϊςςα 
 
 
512. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ ςτα ακόλουκα αντικείμενΑ: 

Α: Λαβζσ Αποφυγισ 
Β: Κωπθλαςία 
Γ: Μετεωρολογία 
 
 
513. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ ςτα ακόλουκα αντικείμενΑ: 

Α: Ορολογία αντικειμζνου ςτθν ιςπανικι γλϊςςα 
Β: Εφόδια κολυμβθτικισ και δεξαμενισ ναυαγοςϊςτθ 
Γ: Επικίνδυνα ψάρια 
 
 
514. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ ςτα ακόλουκα αντικείμενΑ: 

Α: Ρροεδρικό Διάταγμα 71/2020 
Β: Εκτίμθςθ ρευμάτων 
Γ: Τρόποι προςζγγιςθσ κολυμβθτι 

 
 

515. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Κολφμβθςθ εκατό (100) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
Β: Κολφμβθςθ πενιντα (50) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
Γ: Κολφμβθςθ εκατό πενιντα (150) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
 

 
 

516. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Κολφμβθςθ εκατό πενιντα (150) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
Β: Κολφμβθςθ εκατό (100) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
Γ: Κολφμβθςθ ογδόντα (80) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
 
 
 
517. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Κολφμβθςθ διακόςια (200) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
Β: Κολφμβθςθ εκατό πενιντα (150) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
Γ: Κολφμβθςθ εκατό (100) μζτρα ελεφκερο, πρόςκιο, φπτιο και πλάγιο 
 
 
 
 
 
 



518. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Κολφμβθςθ εκατό (100) μζτρα, με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο των 2 
λεπτϊν (2’). 
Β: Κολφμβθςθ πενιντα (50) μζτρα, με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο του 
ενόσ και μιςοφ λεπτοφ (1’30”). 
Γ: Κολφμβθςθ εκατό (100) μζτρα, με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο των 3 
λεπτϊν (3’). 
 
 
 
519. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Κολφμβθςθ διακόςια (200) μζτρα, με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο των 
4 λεπτϊν (4’). 
Β: Κολφμβθςθ εκατό πενιντα (150) μζτρα, με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο 
των τριϊν λεπτϊν (3’). 
Γ: Κολφμβθςθ πενιντα (50) μζτρα, με οπτικι επαφι του κινδυνεφοντοσ, ςε χρόνο μικρότερο του 
ενόσ και μιςοφ λεπτοφ (1’30”). 
 
 
 
520. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
δφο μζτρων (2) μ. 
Β: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον δυόμιςθ (2,5) χιλιόγραμμων, από βάκοσ 
τουλάχιςτον τριϊν μζτρων (3) μ. 
Γ: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
τριϊν μζτρων (3) μ. 
 
 
 
521. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
δυόμιςθ μζτρων (2,5) μ. 
Β: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον δφο (2) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
τεςςάρων μζτρων (4) μ. 
Γ: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
δφο μζτρων (2) μ. 
 
 
 
522. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
δφο μζτρων (2) μ. 
Β: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον τριϊν (3) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον 
τριϊν μζτρων (3) μ. 
Γ: Ανζλκυςθ αντικειμζνου βάρουσ τουλάχιςτον δφο (2) χιλιόγραμμων, από βάκοσ τουλάχιςτον τριϊν 
μζτρων (3) μ. 
 
 
 
 
 



523. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δεκαπζντε μζτρων (15) μ. 
Β: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δζκα μζτρων (10) μ. 
Γ: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον είκοςι μζτρων (20) μ. 
 
 
 
524. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον εικοςιπζντε μζτρων (25) μ. 
Β: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δεκαπζντε μζτρων (15) μ. 
Γ: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δζκα μζτρων (10) μ. 
 
 
 
525. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δϊδεκα μζτρων (12) μ. 
Β: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον είκοςι μζτρα(20) μ. 
Γ: Υποβρφχια κολφμβθςθ τουλάχιςτον δεκαπζντε μζτρων (15) μ. 
 
 
 
526. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον εικοςιπζντε (25) μζτρων. 
Β: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον τριάντα (30) μζτρων. 
Γ: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον είκοςι (20) μζτρων. 
 
 
 
527. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μζτρων. 
Β: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον είκοςι (20) μζτρων. 
Γ: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον εικοςιπζντε (25) μζτρων. 
 
 
 
528. Οι απόφοιτοι ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ για να εργαςκοφν ωσ ναυαγοςϊςτεσ 

κρίνονται ωσ επιτυχόντεσ ςτισ ακόλουκεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον δζκα (10) μζτρων. 
Β: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον εικοςιπζντε (25) μζτρων. 
Γ: Ζλξθ (ρυμοφλκθςθ) κινδυνεφοντοσ, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον τριάντα (30) μζτρων. 
 
 
 
529. Ο ςωςτικόσ ςωλινασ - rescuetube είναι καταςκευαςμζνοσ από αφρϊδθ πολυουρεκάνθ 

κλειςτοφ κυττάρου με μικοσ τουλάχιςτον: 

Α: 120 εκατοςτϊν 
Β: 130 εκατοςτϊν 
Γ: 110 εκατοςτϊν 
 
 
 



530. Ο ςωςτικόσ ςωλινασ - rescuetube είναι καταςκευαςμζνοσ από αφρϊδθ πολυουρεκάνθ 

κλειςτοφ κυττάρου με μικοσ τουλάχιςτον: 

Α: 150 εκατοςτϊν 
Β: 125 εκατοςτϊν 
Γ: 120 εκατοςτϊν 
 
 
 
531. Ο ςωςτικόσ ςωλινασ - rescuetube είναι καταςκευαςμζνοσ από αφρϊδθ πολυουρεκάνθ 

κλειςτοφ κυττάρου με μικοσ τουλάχιςτον: 

Α: 100 εκατοςτϊν 
Β: 120 εκατοςτϊν 
Γ: 140 εκατοςτϊν 
 
 
 
532.  Σε ποια τουριςτικά καταλφματα ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ οφείλει, κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ, να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα εντόσ του τουρι-

ςτικοφ καταλφματοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του; 

Α: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Β: Με λιγότερεσ από εξιντα (60) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Γ: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 2 
μζτρα 
 
 
 
533. Σε ποια τουριςτικά καταλφματα ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ οφείλει, κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ, να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα εντόσ του τουρι-

ςτικοφ καταλφματοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του; 

Α: Με λιγότερεσ από εκατό (100) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Β: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,6 
μζτρα 
Γ: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
 
 
 
534. Σε ποια τουριςτικά καταλφματα ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ οφείλει, κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ, να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα εντόσ του τουρι-

ςτικοφ καταλφματοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του; 

Α: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1 
μζτρο 
Β: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Γ: Με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,4 
μζτρο 

 
 
 
 
 
 
 



535. Σε ποια τουριςτικά καταλφματα ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ οφείλει, κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ , να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κο-

λφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, κακιμενοσ επί του υπάρχοντοσ βάκρου 

ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ ςτον χϊρο ευκφνθσ του και να μθν εκτελεί άλλθ υπθρε-

ςία; 

Α: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ μίασ τουλάχιςτον κολυμβθτικισ 
δεξαμενισ μεγαλφτερο από 1,5 μζτρο 
Β: Με περιςςότερεσ από εξιντα (60) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 
1,5 μζτρο 
Γ: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 
2 μζτρα 
 
 
 
536. Σε ποια τουριςτικά καταλφματα ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ οφείλει, κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ , να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κο-

λφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, κακιμενοσ επί του υπάρχοντοσ βάκρου 

ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ ςτον χϊρο ευκφνθσ του και να μθν εκτελεί άλλθ υπθρε-

ςία; 

Α: Με περιςςότερεσ από εκατό (100) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 
1,5 μζτρο 
Β: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 
1,6 μζτρα 
Γ: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο 
από 1,5 μζτρο 
 
 
 
537. Σε ποια τουριςτικά καταλφματα ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ οφείλει, κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ , να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κο-

λφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, κακιμενοσ επί του υπάρχοντοσ βάκρου 

ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ ςτον χϊρο ευκφνθσ του και να μθν εκτελεί άλλθ υπθρε-

ςία; 

Α: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 
1 μζτρο 
Β: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο 
από 1,5 μζτρο 
Γ: Με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 
1,4 μζτρα 
 
 
 
538. Ροια τουριςτικά καταλφματα οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυαγοςϊςτθ με φορθτι με-

γαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόα); 

Α: Τα τουριςτικά καταλφματα με πάνω από μία (1) κολυμβθτικι δεξαμενι 
Β: Τα τουριςτικά καταλφματα με πάνω από δφο (2) κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
Γ: Τα τουριςτικά καταλφματα με πάνω από τρεισ (3) κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
 
 
 
539. Ροια τουριςτικά καταλφματα οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυαγοςϊςτθ με φορθτι με-

γαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόα); 

Α: Τα τουριςτικά καταλφματα με πάνω από πζντε (5) κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
Β: Τα τουριςτικά καταλφματα με πάνω από τρεισ (3) κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
Γ: Τα τουριςτικά καταλφματα με πάνω από δφο (2) κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 

 



540. Οι φορείσ διαχείριςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυα-

γοςϊςτθ με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

Α: Σωςτικό ςωλινα – Rescuetube 
Β: Κυκλικό ςωςίβιο 
Γ: Σωςτικι τορπίλθ – Rescue Can 
 
 
 
541. Οι φορείσ διαχείριςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυα-

γοςϊςτθ με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

Α: Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ κόκκινου, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ι 
LIFEGUARD 
Β: Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ ι 
LIFEGUARD 
Γ: Ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ μπλε, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ι 
LIFEGUARD 
 
 
 
542. Οι φορείσ διαχείριςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυα-

γοςϊςτθ με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

Α: Σπαςτό φορείο 
Β: Κυκλικό ςωςίβιο 
Γ: Σανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι 
κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ 
 
 
 
543. Οι φορείσ διαχείριςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυα-

γοςϊςτθ με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

Α: Μάςκα βυκοφ 
Β: Αναπνευςτιρα 
Γ: Κυκλικό Σωςίβιο 
 
 
 
544. Οι φορείσ διαχείριςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων οφείλουν να εφοδιάηουν κάκε ναυα-

γοςϊςτθ με τον ακόλουκο εξοπλιςμό: 

Α: Τθλεςκοπικό ςωλινα 
Β: Σπαςτό φορείο 
Γ: Λςοκερμικι κουβζρτα 
 
 
 
545. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν το φαρμακείο 

του άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ 2654/18.06.2021; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 20 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 25 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 30 κλινϊν 
 
 
 
 
 
 
 



546. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν το φαρμακείο 

του άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ 2654/18.06.2021; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 50 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 30 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 20 κλινϊν 
 
 
 
547. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν το φαρμακείο 

του άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ 2654/18.06.2021; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 40 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 20 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 50 κλινϊν 
 
 
 
548. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν το φαρμακείο 

του άρκρου 7 τθσ ΚΥΑ 2654/18.06.2021; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 100 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 50 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 20 κλινϊν 

 
 
 

549. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν φορθτό απι-

νιδωτι με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια, ενθλίκων και βρεφϊν; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 50 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 70 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 60 κλινϊν 

 
 
 

550. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν φορθτό απι-

νιδωτι με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια, ενθλίκων και βρεφϊν; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 100 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 50 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 60 κλινϊν 
 
 
 
551. Ροιασ δυναμικότθτασ καταλφματα εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ να διακζτουν φορθτό απι-

νιδωτι με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια, ενθλίκων και βρεφϊν; 

Α: Δυναμικότθτασ ζωσ και 80 κλινϊν 
Β: Δυναμικότθτασ ζωσ και 100 κλινϊν 
Γ: Δυναμικότθτασ ζωσ και 50 κλινϊν 
 
 
 
552. H βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 

για τα πρόςωπα που δεν ζχουν υπερβεί το 45
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, είναι: 

Α: Τετραετοφσ διάρκειασ  
Β: Διετοφσ διάρκειασ 
Γ: Ρενταετοφσ διάρκειασ  

 
 



553. H βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 

για τα πρόςωπα που δεν ζχουν υπερβεί το 45
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, είναι: 

Α: Τριετοφσ διάρκειασ  
Β: Ενόσ ζτουσ διάρκειασ 
Γ: Τετραετοφσ διάρκειασ  
 
 
 
554. H βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 

για τα πρόςωπα που δεν ζχουν υπερβεί το 45
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, είναι: 

Α: Τριετοφσ διάρκειασ  
Β: Τετραετοφσ διάρκειασ 
Γ: Διετοφσ διάρκειασ 
 
 
 
555. Θ διάρκεια βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ είναι τζςςερα ζτθ ανεξαρτιτωσ τθσ θλικίασ του εξεταηόμενου για τουριςτικά κα-

ταλφματα με: 

Α: Λιγότερεσ από εκατό (100) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 μζτρο 
Β: Λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Γ: Λιγότερεσ από ογδόντα (80) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 2 μζτρα 
 
 
 
 
556. Θ διάρκεια βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ είναι τζςςερα ζτθ ανεξαρτιτωσ τθσ θλικίασ του εξεταηόμενου για τουριςτικά κα-

ταλφματα με: 

 
Α: Λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Β: Λιγότερεσ από εκατό (100) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 2 μζτρα 
Γ: Λιγότερεσ από εβδομιντα (75) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,8 
μζτρο 
 
 
 
557. Θ διάρκεια βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ για ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ είναι τζςςερα ζτθ ανεξαρτιτωσ τθσ θλικίασ του εξεταηόμενου για τουριςτικά κα-

ταλφματα με: 

Α: Λιγότερεσ από είκοςι (80) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 μζτρο 
Β: Λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 
μζτρο 
Γ: Λιγότερεσ από εκατό (100) κλίνεσ ι με βάκοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1 μζτρο 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



558. Τα πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ ιατρϊν που κα πρζπει να προςκομίςει ο κάκε 
εκπαιδευόμενοσ προκειμζνου να ςυμμετζχει ςτα μακιματα ναυαγοςωςτικισ είναι: 

Α: Ριςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ ιατρϊν ειδικότθτασ ψυχιάτρου, δερματολόγου, πακολόγου ι ιατροφ 
γενικισ ιατρικισ ι ιατρικισ εργαςίασ και καρδιολόγου 
Β: Ριςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ ιατρϊν ειδικότθτασ δερματολόγου, πακολόγου και καρδιολόγου 
Γ: Ριςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ ιατρϊν ειδικότθτασ δερματολόγου και καρδιολόγου 
 
 

559. Στισ ςχολζσ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ γίνονται δεκτά προσ φοίτθςθ άτομα τα οποία 
ζχουν ςυμπλθρϊςει: 

Α: Το 21
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

Β: Το 18
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

Γ: Το 19
ο
 ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

 
 

560.  Ροφ αναρτάται το πρόγραμμα διενζργειασ εξετάςεων υποψιφιων ναυαγοςωςτϊν 
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν; 

Α: Στθ διαδικτυακι πφλθ του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ 
Β: Στθ διαδικτυακι πφλθ του Υπουργείου Τουριςμοφ 
Γ: Στθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΟΤ 
 
 

561.  Θ κεωρθτικι εξζταςθ ενόσ υποψθφίου ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν  

περιλαμβάνει τθν εξζταςι του ςε  ερωτθματολόγιο πολλαπλϊν επιλογϊν / απαντιςεων: 

Α: Δζκα (10) ερωτιςεων  
Β: Είκοςι (20) ερωτιςεων 
Γ: Τριάντα (30) ερωτιςεων 

 

 

562.  Θ κεωρθτικι (γραπτι) εξζταςθ των υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν 
διαρκεί: 

Α: Τριάντα (30) λεπτά τθσ ϊρασ  
Β: Σαράντα (40) λεπτά τθσ ϊρασ  
Γ: Εξιντα (60) λεπτά τθσ ϊρασ 

 

 

563. Επιτυχϊν ςτθ γραπτι εξζταςθ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν 

κεωρείται ο υποψιφιοσ που ζχει          απαντιςει ςωςτά ςε τουλάχιςτον: 

Α: Είκοςι ζξι (26) ερωτιςεισ  
Β: Εικοςιοκτϊ (28) ερωτιςεισ 
Γ: Δεκαοκτϊ (18) ερωτιςεισ 
 
 

564.  Υποψιφιοι ναυαγοςϊςτεσ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν που δεν προςζρχονται προσ εξζταςθ, 

τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και  ϊρα: 

Α: Επανεξετάηονται αργότερα τθν ίδια θμζρα 
 Β: Κεωροφνται αποτυχόντεσ 
Γ: Επανεξετάηονται τθν επόμενθ θμζρα 
 
 
 
 

565.  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ υποψθφίου ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικϊν 
δεξαμενϊν ζχουν: 

Α: Πςοι ζχουν επιτφχει ςτθν κεωρθτικι και ςτθν πρακτικι εξζταςθ 
Β: Πςοι ζχουν επιτφχει μόνο ςτθν κεωρθτικι εξζταςθ 
Γ: Πςοι ζχουν επιτφχει μόνο ςτθν πρακτικι εξζταςθ 

 



566.  Θ είςοδοσ ατόμων που δεν ζχουν ςχζςθ με τισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κο-

λυμβθτικϊν δεξαμενϊν : 

Α: Επιτρζπεται 
Β: Απαγορεφεται 
Γ: Επιτρζπεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ 

 

 

567.  Ο υποψιφιοσ ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν ο οποίοσ αποτυγχάνει ςε ζςτω και 

μία από τισ κεματικζσ ενότθτεσ κατά τθν πρακτικι εξζταςθ: 

Α: κεωρείται επιτυχϊν 
Β: κεωρείται αποτυχϊν 
Γ: Μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ 

 

 

568.  Ο υποψιφιοσ ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν ο οποίοσ αποτυγχάνει ςε μία από 

τισ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ: 

Α: κεωρείται επιτυχϊν 
Β: κεωρείται αποτυχϊν 
Γ: Μπορεί να επανεξεταςτεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ ακλθτικι δοκιμαςία 

 

 

569.  Ωσ βάςθ επιτυχίασ ςτθν πρακτικι εξζταςθ λαμβάνεται ο αρικμόσ: 

Α: Δϊδεκα (12) με άριςτα του είκοςι (20) 
Β: Δζκα (10) με άριςτα του είκοςι (20) 
Γ: Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

570.  Σε περίπτωςθ που, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, καταςτεί αδφνατθ θ διενζργεια εξετάςεων 

ςτθν προκακοριςμζνθ για  το ςκοπό αυτό θμερομθνία, οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται: 

Α: Τθν ίδια θμερομθνία του επόμενου μινα 
Β: Σε δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ, που οι λόγοι ανωτζρασ βίασ πάψουν να ςυντρζχουν  
Γ: Τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα που οι λόγοι ανωτζρασ βίασ πάψουν να ςυντρζχουν 

 

 

571.  Ο υποψιφιοσ που τυχόν αποτφχει ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτι-

κϊν δεξαμενϊν ζχει δικαίωμα αίτθςθσ  επανεξζταςθσ: 

Α: Από τθν επομζνθ τθσ αποτυχίασ του 
Β: Εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ αποτυχίασ του 
Γ: Εντόσ επτά (7) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ αποτυχίασ του 

 

 

572.  Ο υποψιφιοσ που τυχόν αποτφχει ςτισ πρακτικζσ εξετάςεισ ι ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ 

υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν ζχει δικαίωμα  επανεξζταςθσ, χωρίσ 

να επανεξετάηεται ςτθν κεωρθτικι (γραπτι) εξζταςθ, εφόςον ζχει επιτφχει ςϋ αυτι: 

Α: Πςεσ φορζσ επικυμεί 
Β: Πςεσ φορζσ επικυμεί, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν (03) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ αποτυ-
χίασ του 
 Γ: Πςεσ φορζσ επικυμεί, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ (01) ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ απο-
τυχίασ του 

 

 



573.  Θ βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτι-

κϊν δεξαμενϊν ζχει διάρκεια: 

Α: Τζςςερα (4) ζτθ ζωσ τθν θλικία των 45 ετϊν 
Β: Δφο (2) ζτθ για τθν θλικία από 45 ζωσ 55 ετϊν 
Γ: Το α και το β 

 

 

574.  Θ βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτι-

κϊν δεξαμενϊν για τουριςτικά καταλφματα με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι βά-

κοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ πάνω από 1,5 μζτρο ζχει διάρκεια: 

Α: Δφο (2) ζτθ για τθν θλικία από 45 ζωσ 55 ετϊν  
Β: Ζνα (1) ζτοσ για τθν θλικία από 55 ζωσ 65 ετϊν 
Γ: Το α και το β 

 

 

575.  Θ βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτι-

κϊν δεξαμενϊν για τουριςτικά καταλφματα με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι βάκοσ 

κολυμβθτικισ δεξαμενισ κάτω από 1,5 μζτρο ζχει διάρκεια: 

Α: Τζςςερα (4) ζτθ ζωσ τθν θλικία των 45 ετϊν 
Β: Τζςςερα (4) ζτθ ανεξαρτιτου θλικίασ 
Γ: Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

576.  Θ βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςωςτϊν κολυμβθτι-

κϊν δεξαμενϊν για τουριςτικά καταλφματα με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι βά-

κοσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ πάνω από 1,5 μζτρο ζχει διάρκεια: 

Α: Τζςςερα (4) ζτθ ζωσ τθν θλικία των 45 ετϊν 
Β: Ζνα (1) ζτοσ για τθν θλικία από 55 ζωσ 65 ετϊν 
Γ: Το α και το β 

 

577.  Θ ανανζωςθ τθσ βεβαίωςθσ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ υποψθφίων ναυαγοςω-

ςτϊν κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν γίνεται: 

Α: Εντόσ του τελευταίου, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ, μινα 
Β: Εντόσ του τελευταίου, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ, τριμινου 
Γ: Εντόσ του τελευταίου, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ, εξαμινου 
 
 

578.  Ο ςωςτικόσ ςωλινασ – rescue tube με τον οποίο είναι εφοδιαςμζνοσ ο ναυαγοςϊςτθσ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ ζχει μικοσ τουλάχιςτον: 

Α: Ζνα (1) μζτρο 
Β: 120 εκατοςτά 
Γ: 220 εκατοςτά 
 
 

579.  Ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ είναι εφοδιαςμζνοσ: 
Α: Με ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα 
Β: Με ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι κεφαλισ 
Γ: Με ςανίδα ακινθτοποίθςθσ επιπλζουςα, με ιμάντεσ πρόςδεςθσ και ςφςτθμα ακινθτοποιθτι 
κεφαλισ ςυμβατό με τθ ςανίδα ακινθτοποίθςθσ 
 
 
 
 
 



580.  Υποχρζωςθ να εφοδιάςουν τον ναυαγοςϊςτθ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ με απινιδωτι 
ζχουν: 

Α: Πλα τα καταλφματα ανεξάρτθτα κλινϊν 
Β: Τα καταλφματα άνω των 20 κλινϊν 
Γ: Τα καταλφματα άνω των 50 κλινϊν 
 
 
 

581.  Τι χρϊμα ζχει το ζνδυμα κολφμβθςθσ του ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 
Α: Κόκκινο 
Β: Ρορτοκαλί 
Γ: Κίτρινο 
 
 
 

582.  Τι αναγράφεται ςτο ζνδυμα κολφμβθςθσ του ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 
Α: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 
Β: LIFEGUARD 
Γ: Το α και β 
 
 

583.  Τι αναγράφεται ςτο καπζλο του ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 
Α: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 
Β: LIFEGUARD 
Γ: Το α και β 
 
 
 
 

584.  Τι διαςτάςεισ ζχει θ πινακίδα πρϊτων βοθκειϊν κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 
Α: 40 εκατοςτά x 80 εκατοςτά 
Β: 40 εκατοςτά x 40 εκατοςτά 
Γ: 60 εκατοςτά x 80 εκατοςτά 
 

585.  Τι χρϊμα ζχει θ πινακίδα πρϊτων βοθκειϊν κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 
Α: Λευκό 
Β: Κόκκινο 
Γ: Ρορτοκαλί 
 
 

586.  Τι χρϊμα ζχουν τα γράμματα ςτθν πινακίδα πρϊτων βοθκειϊν κολυμβθτικισ δεξαμενισ; 
Α: Λευκό 
Β: Κόκκινο 
Γ: Μπλε 

 

 

587.  Τι διαςτάςεισ ζχει θ πορτοκαλί ςθμαία ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν; 
Α: 40 εκατοςτά x 80 εκατοςτά 
Β: 40 εκατοςτά x 40 εκατοςτά 
Γ: 60 εκατοςτά x 80 εκατοςτά 
 
 

588.  Τι αναγράφεται ςτθν  πορτοκαλί ςθμαία ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν; 
Α: ΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - FIRST AID 
Β: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ - LIFEGUARD 
Γ: ΧΩΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - ΝΟ LIFEGUARD 
 
 
 
 
 



589.  Τι χρϊμα ζχουν τα γράμματα ςτθν  πορτοκαλί ςθμαία με τθν ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ 
και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ LIFEGUARD; 
Α: Λευκό 
Β: Κόκκινο 
Γ: Μπλε 
 
 

590.  Τι διαςτάςεισ ζχει θ κόκκινθ ςθμαία ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν; 
Α: 40 εκατοςτά x 80 εκατοςτά 
Β: 40 εκατοςτά x 40 εκατοςτά 
Γ: 60 εκατοςτά x 80 εκατοςτά 
 
 

591.  Τι αναγράφεται ςτθν  κόκκινθ ςθμαία ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν; 
Α: ΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - FIRST AID 
Β: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFEGUARD 
Γ: ΧΩΛΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ - NO LIFEGUARD 
 
 

592.  Τι χρϊμα ζχουν τα γράμματα ςτθν  κόκκινθ ςθμαία με τθν ζνδειξθ ΧΩΛΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ 
και, κάτωκεν αυτισ, τθν ζνδειξθ ΝΟ LIFEGUARD; 
Α: Λευκό 
Β: Κόκκινο 
Γ: Μπλε 
  
 
 
 

593.  Θ φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ) αποτελεί εξοπλιςμό του ναυαγοςϊςτθ, όταν το 
τουριςτικό κατάλυμα: 

Α: Διακζτει πάνω από δφο (2) κολυμβθτικζσ δεξαμενζσ 
Β: Διακζτει πάνω από μία (1) κολυμβθτικι δεξαμενι 
Γ: Είναι δυναμικότθτασ άνω των είκοςι (20 ) κλινϊν 
 
 

594.  Για τα τουριςτικά καταλφματα με περιςςότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ και με βάκοσ μίασ 
τουλάχιςτον κολυμβθτικισ δεξαμενισ μεγαλφτερο από 1,5 μζτρο, ο ναυαγοςϊςτθσ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ, οφείλει: 

Α: Να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, 
κακιμενοσ επί υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι ειδικισ καταςκευισ και να μθν εκτελεί άλλθ 
υπθρεςία 
Β: Να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, 
κακιμενοσ επί του υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ ςτον χϊρο ευκφνθσ του 
και να μθν εκτελεί άλλθ υπθρεςία 
Γ: Να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα εντόσ του τουριςτικοφ καταλφματοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ 
του. 
 
 

595.  Για τα τουριςτικά καταλφματα με λιγότερεσ από πενιντα (50) κλίνεσ ι με βάκοσ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ μικρότερο από 1,5 μζτρο, ο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ 
δεξαμενισ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ, οφείλει: 

Α: Να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, 
κακιμενοσ επί υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι ειδικισ καταςκευισ και να μθν εκτελεί άλλθ 
υπθρεςία 
Β: Να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του, 
κακιμενοσ επί του υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ ςτον χϊρο ευκφνθσ του και 
να μθν εκτελεί άλλθ υπθρεςία 
Γ: Να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα εντόσ του τουριςτικοφ καταλφματοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
υπθρεςίασ του. 
 
 



596.  Σε περίπτωςθ υποτροπισ ςτθν ίδια παράβαςθ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ των διατάξεων περί 
λειτουργίασ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, θ χρθματικι κφρωςθ: 

Α: Διπλαςιάηεται 
Β: Τριπλαςιάηεται  
Γ: Ρενταπλαςιάηεται 
 
 
 

597.  Οι κυρϊςεισ των παραβάςεων που αφοροφν τισ διατάξεισ περί λειτουργίασ των 
κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, επιβάλλονται : 

Α: Από τον προϊςτάμενο τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Τουριςμοφ 
Β: Από τον προϊςτάμενο τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ 
Γ: Από τον προϊςτάμενο τθσ Τουριςτικισ Αςτυνομίασ 
 
 

598.  Με το όρο ναυαγοςϊςτθσ κολυμβθτικισ δεξαμενισ εννοοφμε: 
Α: Τον απόφοιτο ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ  
Β: Τον απόφοιτο ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, εφοδιαςμζνο με βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμ-
μετοχισ ςτισ εξετάςεισ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 
Γ: Τον απόφοιτο ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, εφοδιαςμζνο με πιςτοποιθτικό γνϊςθσ παροχισ 
πρϊτων βοθκειϊν 
 
 

599.  Ροιεσ οι προχποκζςεισ προκειμζνου να εργαςτεί κάποιοσ ωσ ναυαγοςϊςτθσ ςε 
κολυμβθτικι δεξαμενι; 

Α: Να είναι απόφοιτοσ ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ  
Β: Να είναι απόφοιτοσ ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, εφοδιαςμζνοσ με βεβαίωςθ, ςε ιςχφ, 
επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ ι άδεια ναυαγοςϊςτθ 
από λιμενικι αρχι 
Γ: Να είναι απόφοιτοσ ςχολισ ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, εφοδιαςμζνοσ με βεβαίωςθ επιτυχοφσ 
ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ ι άδεια ναυαγοςϊςτθ από λιμενικι 
αρχι 
 
 

600.  Άτομο θλικίασ 63 ετϊν μπορεί να εργαςτεί ωσ ναυαγοςϊςτθσ ςε κολυμβθτικι δεξαμενι; 
Α: Ναι, εφόςον είναι εφοδιαςμζνο με βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ  
Β: Πχι 
Γ: Ναι, εφόςον είναι εφοδιαςμζνο με βεβαίωςθ, ςε ιςχφ, επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ 
ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 
 
 

601.  Άτομο θλικίασ 66 ετϊν μπορεί να εργαςτεί ωσ ναυαγοςϊςτθσ ςε κολυμβθτικι δεξαμενι; 
Α: Ναι, εφόςον είναι εφοδιαςμζνο με βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ναυαγοςϊςτθ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ  
Β: Πχι 
Γ: Ναι, εφόςον είναι εφοδιαςμζνο με βεβαίωςθ, ςε ιςχφ, επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ 
ναυαγοςϊςτθ κολυμβθτικισ δεξαμενισ 
 

 
 
 
 

 

 


