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ΓΘΑ ΡΕΜΑ , 

 
ΟΞΣ  Ξ  ΥΑΠΕΛΑ  ΛΕ  ΥΑΠΞΜΞΣΦΕΙΞ  

ΕΘΜΑΘ Ξ  ΛΕΡΞ  ΑΜΑΙΑΚΣΥΗΡ  ΕΜΞΡ 

ΜΕΞΣ ΙΞΡΛΞΣ 

 
 

ΛΗΜ ΝΕΤΜΑΡ 

 

- Έδπζε ν ήιηνο; Απαγνξεύεηαη λα ςαξέςεηο κε ςαξνληνύθεθν κέρξη λα 
αλαηείιεη μαλά. 

- Μελ ςαξέςεηο κε ςαξνληνύθεθν αλ δελ έρεηο ζπκπιεξώζεη ην 16ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ζνπ. 

- Μελ ςαξεύεηο ζε απόζηαζε δηαθνζίσλ (200) κέηξσλ από ην ζεκείν όπνπ 

ζπλήζσο θνιπκπνύλ νη ινπόκελνη. 

- Μελ ςαξεύεηο ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ: 

 Ληκεληθά έξγα ή λαπηηιηαθέο ζεκάλζεηο ή ζθάθε ή άιια πισηά κέζα 

αιηείαο, θαζώο θαη δίρηπα κε εκθαλή ζήκαλζε. 

 Αγθπξνβνιεκέλα πινία. 

 Θαιάζζηεο δώλεο δηέιεπζεο ζθαθώλ, θαζώο θαη εηζόδνπο- εμόδνπο 

ιηκαληώλ ή αγθπξνβνιίσλ. 

- Με ρξεζηκνπνηείο θακάθη, πνπ ε εθηνμεπηηθή δύλακή ηνπ πξνέξρεηαη από 

ηελ εθππξζνθξόηεζε  εθξεθηηθήο ύιεο ή άιινπ ρεκηθνύ κείγκαηνο. 

- Με ρξεζηκνπνηείο δίρηπα. 
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- Με ρξεζηκνπνηείο  ππνβξύρην θσο. 

- Όηαλ είζαη ζε θαηάδπζε λα θέξεηο έλαλ επηπιένληα ζεκαληήξα 

(πιαζηηθό), ρξώκαηνο θίηξηλνπ, ν νπνίνο λα θέξεη κηα ζεκαία θίηξηλε κε 
δηαγώληα θόθθηλε γξακκή, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ςεθία Τ.Γ 

(Τπνβξύρηα Γξαζηεξηόηεηα) θαη ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη νξαηόο ππό 
θαλνληθέο ζπλζήθεο από απόζηαζε ηξηαθνζίσλ (300) ηνπιάρηζηνλ 
κέηξσλ. 

 
Μήπσο πήγεο ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηο λα ςαξέςεηο κε ην θνπζθσηό ζνπ ή 

ην ζθάθνο ζνπ, θαη βνύηεμεο απ’ απηό; Αλ λαη, ηόηε ε παξαπάλσ ζεκαία 
πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζην ζθάθνο ζνπ. 

ΔΥΔ  ΚΑΣΑ  ΝΟΤ όηη, πξέπεη λα θηλείζαη ζε αθηίλα πελήληα (50) κέηξσλ από 

ηνλ πξναλαθεξόκελν ζεκαληήξα ή πισηό κέζν. 

- Με ρξεζηκνπνηείο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαηαδπηηθή ζπζθεπή παξνρήο 

αέξα από ζθάθνο ή θνξεηή απηόλνκε θαηαδπηηθή ζπζθεπή. 

- Δηδνπνίεζε ηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 
πξόθεηηαη λα θαηαδπζείο. 

-  ΜΗΝ ΤΠΔΡΔΚΣΙΜΑ ΣΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΟΤ.  

- Κηλήζνπ εθ ηνπ αζθαινύο. Απόθεπγε παξάηνικεο θαη επηθίλδπλεο 

ελέξγεηεο όζνλ αθνξά ην βάζνο, ην ρξόλν θαηάδπζεο, ηηο επηθίλδπλεο 
πεξηνρέο/ ζπειηέο, ηα ξεύκαηα θ.ιπ. 

- Φξόληηζε ώζηε ν ρξόλνο αλάδπζεο ζνπ λα είλαη ππεξεπαξθήο. Δθηόο ηνπ 
βάζνπο θαη ηεο θόπσζεο, έρε ππόςε ζνπ ζε ηη δπζρεξή θαηάζηαζε 
κπνξεί λα επέιζεηο εμαηηίαο ησλ βαξώλ πνπ θέξλεηο ζηε κέζε ζνπ (εθ’ 

όζνλ θνξάο βάξε). 

- Απνθάζηζεο λα βγεηο έμσ ζηελ αθηή; ΠΡΟΕΞΕ! Αθόπιηζε ην 

ςαξνληνύθεθν! 

Δίζαη ζηελ αθηή θαη πξνεηνηκάδεζαη λα κπεηο ζην λεξό γηα λα μεθηλήζεηο λα 
ςαξεύεηο; ΜΗΝ ΟΠΛΙΔΙ από ηώξα ην ςαξνληνύθεθό ζνπ! Μία απξνζεμία 

κπνξεί λα θνζηίζεη ηε δσή ελόο ζπλαλζξώπνπ ζνπ. 

- Μελ βνπηάο κόλνο ζνπ! Πάξε καδί ζνπ θαη παξέα. Αλαινγίζνπ πόζν 

ζσηήξην κπνξεί λα είλαη απηό ζε κηα θαηάζηαζε αλάγθεο. 

- Με βξίζθεζαη γηα πνιιή ώξα θάησ απ’ ην λεξό. Μείσζε όζν κπνξείο ηηο 
θηλήζεηο ζνπ ππνβξπρίσο. 

- Μελ αλειθύεηο από ην βπζό αληηθείκελα αξραηνινγηθήο αμίαο. Αλ 
αλαθαιύςεηο ηίπνηα αληηθείκελα, εηδνπνίεζε ηε Ληκεληθή Αξρή.  

- Καιό είλαη λα εθπαηδεπηείο ζηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη ηελ 
θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε. 
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- Π Ρ Ο  Ε Ξ Ε ! Μελ παζηάδεζαη. Η επηδίσμή ζνπ λα κελ ράζεηο θάπνην 
ςάξη, κπνξεί λ απνβεί επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ζνπ έσο θαη, ηελ ίδηα ζνπ 

ηε δσή! 

 

ΓΘΑ ΡΕΜΑ  

ΟΞΣ Ξ ΥΑΠΕΛΑ ΛΕ ΥΑΠΞΜΞΣΦΕΙΞ  

ΕΘΜΑΘ ΠΞΟΞΡ ΖΦΗΡ 

 

ΛΛΗΗΜΜ  ΝΝΕΕΤΤΜΜΑΑΡΡ,,  

          ΕΕΘΘΛΛΑΑΡΡΕΕ  ΔΔΘΘΟΟΚΚΑΑ  ΡΡΞΞΣΣ..    

        ΞΞΟΟΞΞΘΘΑΑΔΔΗΗΟΟΞΞΕΕ  ΦΦΠΠΑΑ    ΛΛΑΑΡΡ  ΕΕΤΤΕΕΘΘΡΡ  ΑΑΜΜΑΑΓΓΙΙΗΗ  
              ΛΗ ΔΘΡΑΡΕΘΡ, ΗΚΕΦΦΜΗΡΕ ΛΑΡ 

 

                                                                                 
Δληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο & Γηάζσζεο (ΔΚΔΓ ή Θάιακνο Δπηρεηξήζεσλ 

ΤΔΝ)  (210- 4191219 ή 210-4191215)  

Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Λ. (ΚΔΠΙΥ) (210-4082621 Ή 210-4082622) 

 Ληκελαξρείν Καξπάζνπ  22450 22227 

 

ΙΑΘ, 

 ΜΑ ΝΕΠΕΘΡ ΞΘ ΔΕΜ ΕΘΛΑΡΕ ΞΘ ΛΞΜΞΘ ΟΞΣ ΜΞΘΑΖΞΜΑΘ  

                                                                           ΓΘΑ ΡΕΜΑ 
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