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 ΠΟΤ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΤ 
  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ  ΔΙΑΦΤΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ    

 

 

ΜΗΝ ΞΕΥΝΑ      
 

 
ΞΟΝ ΡΝ ΑΞΝΞΙΝ. 

 
- Δλεκεξώζνπ από ηε Ληκεληθή Αξρή ή από νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέζν (Μ.Μ.Δ., 
Ο.Σ.Δ., θ.ι.π.) γηα ηηο επηθξαηνύζεο ή ηηο πξνβιεπόκελεο, ζύκθσλα κε ηα δειηία ηεο 

ΔΜΤ, θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ επηζπκείο λα πιεύζεηο. 

ΕΥΕ ΤΠΟΦΗ ΟΤ όηη κεξηθέο θνξέο ελδέρεηαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο λα είλαη 

δπζκελέζηεξεο ησλ αλακελόκελσλ. 
ε πεξίπησζε πνπ αληηιεθζείο θάηη ηέηνην, αλέβαιε ην ηαμίδη.  
 

- Ρίμε κηα καηηά ζηνλ νπξαλό.  

 • Μήπσο ην ρξώκα ηνπ είλαη:   

*  Βαζύ κπιέ; εκάδη όηη ζα ζεθώζεη αέξα. 

*  Διαθξά κπιέ; εκάδη όηη ζα θάλεη θαιό θαη αίζξην θαηξό. 

* Έληνλα θόθθηλν; εκάδη όηη ζα ρεηξνηεξεύζεη ν θαηξόο θαη ππάξρεη  

πηζαλόηεηα λα βξέμεη.  

*  Μήπσο ππάξρνπλ δηάζπαξηνη ζύζαλνη ζηνλ νπξαλό; εκάδη όηη επέξρεηαη 

θαθνθαηξία.   
 

-  ΜΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΠΟΣΕ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηαμηδηνύ αλ αηζζάλεζαη θόπσζε ή 
έρεηο θαηαλαιώζεη αιθννινύρα πνηά. 
 

- Βεβαηώζνπ όηη έρεηο πεξηζζόηεξα θαύζηκα πέξα απ’ απηά πνπ ρξεηάδεζαη γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη. 

ΕΝΤΥΠΟ 1 
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-  Έιεγμε αλ ππάξρεη ζην ζθάθνο ζνπ ε πξνβιεπόκελε άδεηα εθηέιεζεο πιόσλ θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζθάθνο ζνπ είλαη ηαρύπινν, ΘΤΜΗΟΤ λα πάξεηο καδί ζνπ 
ηελ άδεηα ρεηξηζηή ηαρππιόνπ.   

 
-  Έιεγμε ηε ζηεγαλόηεηα ηνπ ζθάθνπο ζνπ. Μήπσο ππάξρνπλ λεξά ζην εζσηεξηθό 

ηνπ; 
 
-  Δλεκέξσζε ηνπο νηθείνπο ζνπ γηα ηνλ πξννξηζκό ζνπ θαη ηελ πηζαλή ώξα 

επηζηξνθήο. 
 

-  Βεβαηώζνπ όηη έρεηο καδί ζνπ θηλεηό ηειέθσλν. 

ΟΠΞΡΕΝΕ! Έιεγμεο ηελ κπαηαξία ηνπ αλ είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε; 

Αλαινγίζηεθεο όηη ε επηθνηλσλία κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ελδερνκέλσο, ζε κηα 
θαηάζηαζε αλάγθεο, λα είλαη δπλαηή κόλν γηα ειάρηζην ρξόλν ή θαζόινπ; 
ΟΠΞΡΕΝΕ! Έιεγμε αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα ηνπ 

ζθάθνπο ζνπ, ώζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα δεηήζεηο βνήζεηα από ην Δληαίν 
Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ή ηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή, 

απεπζείαο, ή κέζσ ησλ παξάθηησλ ζηαζκώλ ηνπ ΟΣΔ.  
 
-  Έρεηο καδί ζνπ θαη παξέα; Γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ ζσζίβησλ θαη ησλ 

βεγγαιηθώλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζθάθνο ζνπ; Αλ όρη, δείμε ηνπο εζύ.  
ΒΕΒΑΙΧΟΤ όηη γλσξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ ζσζηηθώλ κέζσλ ηνπ ζθάθνπο ζνπ.  

 
-  Γλσξίδεηο ηα εθόδηα ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά ζην ζθάθνο ζνπ; 
Δκείο ζνπ παξαζέηνπκε ιίζηα κε ηα εθόδηα, εζύ έιεγμε αλ απηά πνπ έρεηο ζην 

ζθάθνο ζνπ ζπκθσλνύλ κε ηε ιίζηα απηή θαη, αλ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 

 Σξία βεγγαιηθά ρεξηνύ 
 Έλα θαπλνγόλν 
 Έλα θνξεηό ππξνζβεζηήξα ηύπνπ CO2, αθξνύ ή ζθόλεο. 

 Έλα ιεπθό θαλάξη, όηαλ ην ζθάθνο ζνπ δελ έρεη κεραλή . Όηαλ έρεη 
κεραλή, έλα ιεπθό πεξίβιεπην (δειαδή νξαηό απ’ όια ηα ζεκεία ηνπ 

νξίδνληα) θαλάξη, έλα θόθθηλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά θαη έλα πξάζηλν 
ζηε δεμηά ή κηα ηξίθσηε ιπρλία. 

 Έλα ξαδηόθσλν ηξαλδίζηνξ. 

 
Έρε θαηά λνπ όηη, θαιό είλαη ηόζν γηα ηε δηθή ζνπ αζθάιεηα όζν θαη ηεο παξέαο πνπ 

ζα πάξεηο καδί ζνπ ζην ηαμίδη,λα ππάξρνπλ ζην ζθάθνο θαη ηα αθόινπζα εθόδηα: 
 

 Έλα δεπγάξη εθεδξηθά θνππηά, έζησ θαη αλ ην ζθάθνο ζνπ έρεη κεραλή. 

 Έλα θπθιηθό ζσζίβην, κε ζρνηλί ηνπιάρηζηνλ 15κ. 
 Έλα θαθό. 

 Έλα εθεδξηθό πείξν. 
 Έλαλ θνπβά. 
 Μηα πισηή άγθπξα. 

 Φαξκαθείν πνπ λα έρεη ην απαξαίηεην πιηθό γηα ηελ παξνρή Α΄Βνεζεηώλ. 
 

-  Θα πάξεηο ζην ηαμίδη θαη ην παηδί ζνπ; Φόξεζέ ηνπ ζσζίβην. 
 

-  Με κεηαθέξεηο πεξηζζόηεξα άηνκα από απηά πνπ γξάθεη ε άδεηά ζνπ. Όζα 
κεηαθέξεηο θαιό είλαη λα γλσξίδνπλ θνιύκπη. 
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ΟΠΞΡΕΝΕ! Αλ ην ζθάθνο ζνπ είλαη ηαρύπινν, ηα άηνκα απηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

θνιύκπη νπσζδήπνηε. 
 
-  Γλσξίδεηο θαιά ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ επηζπκείο λα πιεύζεηο; 

πκβνπιεύηεθεο ελεκεξσκέλνπο λαπηηθνύο ράξηεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ 
λαπηηιηαθώλ θηλδύλσλ (πθάισλ, λαπαγίσλ, αβαζώλ); 

ΛΗΜ Ξ ΑΛΕΚΗΡΕΘΡ. Αλαινγίζνπ ηί νδπλεξέο επηπηώζεηο γηα ζέλα θαη ηελ παξέα 
ζνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε πξνζάξαμε ή, αθόκα θαη ε βύζηζε ηνπ ζθάθνπο ζνπ. 
 

-  Αλ ην ζθάθνο πνπ ρεηξίδεζαη είλαη εθκηζζνύκελν, έρε θαηά λνπ όηη πξηλ από ηελ 
αλαηνιή θαη κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ. 

-  Η εθθίλεζε/ επηζηξνθή ηνπ ζθάθνπο ζνπ, κε ρξήζε θηλεηήξα, επηηξέπεηαη ζηηο 
αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

α) από / πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ειιηκεληζκνύ ζνπ (ιηκέλεο, καξίλεο, θαηαθύγηα). 

β) από / πξνο θεθιηκέλα επίπεδα (γιίζηξεο), πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί γηα ηελ αλέιθπ-
ζε θαη θαζέιθπζή ηνπ ζθάθνπο, εθόζνλ ζε απόζηαζε πελήληα (50) κέηξσλ εθαηέξσζελ 

ηεο πνξείαο ζνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη ή θηλνύληαη εληόο νξηνζεηεκέλνπ δηαύινπ, ν 
νπνίνο εθηείλεηαη ζε απόζηαζε εθαηό (100) κέηξσλ ζηε ζπλέρεηα ηεο γιίζηξαο πξνο ηελ 

αλνηθηή ζάιαζζα. 

γ) από / πξνο ηνλ αηγηαιό, εθηόο ησλ ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, εθόζνλ: 

(αα) πιέεηο εληόο νξηνζεηεκέλνπ δηαύινπ, πιάηνπο δέθα (10) κέηξσλ.  
(ββ) ζε απόζηαζε εθαηό (100) κέηξσλ εθαηέξσζελ ηεο πνξείαο ζνπ δελ ππάξ-

ρνπλ ινπόκελνη πιέεηο κε ηαρύηεηα κέρξη ηξεηο (03) θόκβνπο, ή ζε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ ινπόκελνη πιέεηο κε αζθαιή ηαρύηεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα 
(01) θόκβν, ηεξώληαο πνξεία από / πξνο ηελ αλνηθηή ζάιαζζα.    

 
 

ΘΑΡΑ ΡΝ ΡΑΜΗΓΗ   
 
-  Να ηεξείο ηνπο Καλόλεο αζθαινύο πιεύζεο θαη απνθπγήο ζύγθξνπζεο θαη γεληθά 

λα έρεηο θαηά λνπ πάληα ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
εγθπκνλνύλ ε άγλνηα θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο ζην ρώξν απηό. 

 
-  Μελ πιεζηάδεηο ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 200κ. ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ ινπόκελνη. 
 

- νπ αξέζεη λα θηλείζαη θνληά ζηηο  αθηέο; Μπνξείο λα ην θάλεηο ΜΟΝΟΝ  ζε 
πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρνπλ ινπόκελνη θαη ΔΦΟΟΝ ηεξείο ηαρύηεηα κηθξόηεξε ησλ  

πέληε (05) κηιίσλ αλά ώξα. 
 
- Μήπσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πινπ, εληόπηζεο έλαλ ζεκαληήξα ρξώκαηνο θίηξηλνπ, 

ν νπνίνο θέξεη ζεκαία θίηξηλε κε δηαγώληα θόθθηλε γξακκή, ζηελ νπνία 
αλαγξάθνληαη ηα γξάκκαηα ΤΓ;                                                                                  

ΠΡΟΔΞΔ! Ο ζεκαληήξαο απηόο θαηαδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ππνβξύρηνπ αιηέα 
(ςαξνληνπθεθά) ζην ζεκείν εθείλν. Γηάπιεπζε απηόλ κε απμεκέλε πξνζνρή θαη ζε 

απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα (150) κέηξσλ. 
 
-  Μελ πιεζηάδεηο ηα απόλεξα ησλ δηεξρόκελσλ πινίσλ. 

 
-  Μελ επηηξέπεηο ζηα άηνκα πνπ επηβαίλνπλ ζην ζθάθνο ζνπ λα κεηαθηλνύληαη ή λα 

θάζνληαη ζηελ θνππαζηή. 
 
-  Μελ θάλεηο επηθίλδπλνπο ρεηξηζκνύο ή ειηγκνύο.  
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-  Σαμηδεύεηο λύρηα; Άλαςε ηνπο πξνβιεπόκελνπο θαλνύο. 

 
-  Έπαζε αηύρεκα θάπνηνο από ηνπο επηβαίλνληεο; Γώζε ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη 
εηδνπνίεζε ηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή. 

 
ΒΟΗΠΘΔΠΑΗ ΠΔ ΘΗΛΓΛΝ;  

 
 Δηδνπνίεζε κε ην VHF θάπνην παξαπιένλ πινίν ή ζθάθνο ή ηελ πιεζηέζηεξε 

Ληκεληθή Αξρή ή κε ην θηλεηό ζνπ ηειέθσλν ην Θάιακν Δπηρεηξήζεσλ ή όπνηα 

Ληκεληθή Αξρή έρεηο θαηαρσξήζεη ζ’ απηό (θαιό είλαη λα θαηαρσξείο ηα 
ηειέθσλα ηεο Ληκεληθήο Αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

δηακέλεηο θαη απηώλ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ νπνίσλ ηαμηδεύεηο ζπλήζσο κε 
ην ζθάθνο ζνπ) θαη κεηαβίβαζε κόλν ηα αλαγθαία γηα ηνλ εληνπηζκό ζνπ 

ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη: 
 
 Σα ζηνηρεία ζνπ θαη έλα θηλεηό ηειέθσλν επηθνηλσλίαο . 

 Όλνκα/ιηκάλη ιεκβνινγίνπ ηνπ ζθάθνπο. 
 Θέζε (ζηίγκα) πνπ βξίζθεζαη. 

 Φύζε ηνπ θηλδύλνπ. 
 Αξηζκό επηβαηλόλησλ. 

 
 
 
►►► Μήπσο εθεί  πνπ βξίζθεζαη, ην θηλεηό ζνπ δελ έρεη ‘ζήκα’; 

ΜΗΝ Δ ΠΙΑΝΔΙ ΠΑΝΙΚΟ. 
 
 

Πιεθηξνιόγεζε ηνλ ηξηςήθην αξηζκό 112. 
Ο αξηζκόο απηόο είλαη ν ΠΑΝΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΔΚΣΑΚΣΟΤ 

ΑΝΑΓΚΗ. 
Οπνπδήπνηε θαη αλ είζαη, είηε έρεη ‘ζήκα’ ην θηλεηό ζνπ είηε δελ έρεη, κπνξείο 
Δ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΜΔΟ ΚΙΝΓΤΝΟ, λα  πιεθηξνινγήζεηο απηόλ ηνλ 

αξηζκό. Θα ζνπ απαληήζεη άκεζα ν εθηειώλ βάξδηα ρεηξηζηήο ηνπ ΟΣΔ ‘112 
Θέζε…’ θαη, αλάινγα κε ηε θύζε ηνπ θηλδύλνπ  ΘΑ Δ ΤΝΓΔΔΙ κε: 

Αζπλνκία    100 
ΔΚΑΒ    166 
Ππξνζβεζηηθό ώκα  199 

Ληκεληθό ώκα   108 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα ζα ζε ζπλδέζεη κε ην 108, όπνπ ζηε ζπλέρεηα 
ζα αθνινπζήζεηο ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 
 

→→ ΕΤΕ ΣΟΞΥΗ: 
Να κε ρξεζηκνπνηείο ΑΠΘΝΞΑ απηόλ ηνλ αξηζκό, ΞΑΟΑ ΚΝΛΝ ΝΡΑΛ 

ΘΗΛΓΛΔΤΔΗΠ. 
 

ΑΝΑΛΟΓΙΟΤ όηη, άζθνπε ρξήζε κπνξεί να ΘΝΠΡΗΠΔΗ ΡΖ ΕΥΖ ΔΛΝΠ 
ΠΛΑΛΘΟΥΞΝ ΞΝ ΘΗΛΓΛΔΔΗ ΔΘΔΗΛΖ ΡΖ ΠΡΗΓΚΖ, Ή ΘΑΗ ΡΖ ΓΗΘΖ 
ΠΝ ΑΛ ΔΗΠΑΗ ΠΡΖ ΘΔΠΖ ΡΝ,ΘΑΗ ΞΟΝΠΞΑΘΔΗ ΑΞΔΓΛΥΠΚΔΛΑ ΛΑ 

ΘΑΙΔΠΔΗ  ΒΝΖΘΔΗΑ. 
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 Υξεζηκνπνίεζε ηελ εκέξα ηα θαπλνγόλα θαη ηε λύρηα ηα βεγγαιηθά. 

 
 Υάιαζε ε κεραλή; Ρίμε ηελ πισηή άγθπξα. 

 
 Φόξεζε ηόζν εζύ όζν θαη νη επηβαίλνληεο ηα ζσζίβηα. 

 

 Έπεζε θάπνην άηνκν ζηε ζάιαζζα; Ρίμε ακέζσο ην θπθιηθό ζσζίβην 
θξαηώληαο ηελ άθξε ηνπ ζρνηληνύ ηνπ θαη ηξάβεμέ ηνλ ζην ζθάθνο. 

Πξόζεμε ηε θνξά ηνπ αλέκνπ! Σξάβεμέ ηνλ από ηελ υπήνεμη πιεπξά ηνπ 
ζθάθνπο.    

 

 ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ππξνζβεζηήξα. 
 

 Αλ γίλεη αηύρεκα θαη ην ζθάθνο ζνπ αλαηξαπεί, κείλε θξαηεκέλνο πάλσ 
ηνπ. 

 

 
-  Αλ είζαη Κπβεξλήηεο/ Ιδηνθηήηεο ηζηηνπιντθνύ ζθάθνπο θαη δηαζέηεηο ζην ζθάθνο 

ζνπ βνεζεηηθή κεραλή, λα θξνληίδεηο λα είλαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε, γηα ρξήζε 
ηεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 
 

         ΓΓΘΘΑΑ  ΡΡΕΕΜΜΑΑ,,  

ΟΟΞΞΣΣ  ΑΑ  ΑΑΝΝΘΘΔΔΘΘΑΑ  ΛΛΕΕ  ΞΞ  ΡΡΙΙΑΑΦΦΞΞΡΡ  ΡΡΞΞΣΣ  

  ΕΕΘΘΜΜΑΑΘΘ  ΛΛΘΘΑΑ  ΔΔΘΘΑΑΠΠΙΙΗΗΡΡ  ΑΑΜΜΑΑΖΖΗΗΗΗΡΡΗΗ  ΗΗΡΡ  ΤΤΑΑΠΠΑΑΡΡ  ΙΙΑΑΘΘ  

                                                                                                        ΗΗΡΡ  ΑΑΜΜΕΕΛΛΕΕΚΚΘΘΑΑΡΡ  

ΛΛΗΗΜΜ  ΝΝΕΕΤΤΜΜΑΑΡΡ,,  

          ΕΕΘΘΛΛΑΑΡΡΕΕ  ΙΙΞΞΜΜΑΑ  ΡΡΞΞΣΣ..    

        ΞΞΟΟΞΞΘΘΑΑΔΔΗΗΟΟΞΞΕΕ  ΦΦΠΠΑΑ  ΛΛΑΑΡΡ  ΕΕΤΤΕΕΘΘΡΡ  ΑΑΜΜΑΑΓΓΙΙΗΗ  

              ΛΗ ΔΘΡΑΡΕΘΡ, ΗΚΕΦΦΜΗΡΕ ΛΑΡ 
 

                                                                                 
Δληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο & Γηάζσζεο (ΔΚΔΓ ή Θάιακνο Δπηρεηξήζεσλ)        

(210- 4191219 ή 210-4191215)  

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Λ. (ΚΔΠΙΥ) (210-4082621 ‘Η 210-4082622) 

Ληκελαξρείν Καξπάζνπ  22450 22227 

ΙΑΘ, 

 ΜΑ ΝΕΠΕΘΡ ΞΘ ΔΕΜ ΕΘΛΑΡΕ ΞΘ ΛΞΜΞΘ ΟΞΣ ΜΞΘΑΖΞΜΑΘ  

                                                                           ΓΘΑ ΡΕΜΑ 
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