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ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
•

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας αρκετές σακούλες σκουπιδιών για τα
δικά σας σκουπίδια. Πολύ πιθανόν τα σκυβαλοδοχεία της τοπικής αρχής να
είναι γεμάτα!

•

Μαζεύετε τα σκουπίδια σας μέχρι και το τελευταίο σπιρτόξυλο! Άν τα σκυβαλοδοχεία στην ακτή είναι γεμάτα τότε μεταφέρετε αναγκαστικά τα σκουπίδια
σας πίσω στο σκυβαλοδοχείο στο σπίτι.

•

ΠΟΤΕ μην ξεχνάτε ότι:
Ακάθαρτες παραλίες! = Τεράστιο πρόβλημα!
Επομένως…

Πατριώτης σημαίνει Καθαριότης!
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•

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι Κοκκινο-Κίτρινες σημαίες αποτελούν την ΜΟΝΗ
επιβεβαίωση ότι υπάρχουν στο σημείο ναυαγοσώστες σε υπηρεσία.

•

Λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις των προειδοποιητικών
πινακίδων.

•
•

Ποτέ μην παραβαίνετε τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών.

•

Πάντα προτιμάτε να κολυμπάτε μεταξύ των δύο Κόκκινο-Κίτρινων
σημαιών που οφείλουν να τοποθετούν οι ναυαγοσώστες και οι οποίες
καθορίζουν τα όρια αποτελεσματικής διάσωσης (οριζόντια Κόκκινη
γραμμή πάνω, οριζόντια Κίτρινη γραμμή κάτω - οι σημαίες
τοποθετούνται 200 περίπου μέτρα η μία από την άλλη).

Μάθετε πότε και εάν είναι ασφαλές να κολυμπήσετε είτε από το
γραφείο υποδοχής του ξενοδοχείου σας, είτε από τον ναυαγοσώστη,
τη Λιμενική Αστυνομία ή από ντόπιους έμπειρους κολυμβητές ή επαγγελματίες
ψαράδες.

•

Πληροφορηθείτε για τα ρεύματα και τους κινδύνους - αν υπάρχουν - της
περιοχής που θα κολυμβήσετε.

•

Πάντοτε βγαίνετε στην ξηρά, όταν υψωθεί ΚΟΚΚΙΝΗ σημαία κινδύνου από
τους ναυαγοσώστες, ή όταν τα κύματα /ρεύματα έχουν γίνει επικίνδυνα, ή
όταν υπάρχει ρύπανση της θάλασσας, ή όταν αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε από
κάτι άλλο.

•

Μόλις υψωθεί προειδοποιητική ΚΙΤΡΙΝΗ σημαία από τους ναυαγοσώστες
«κολυμπάτε με προσοχή» εάν είσθε αρχάριος βγείτε έξω. Προσέξτε τα παιδάκια! Κολυμπάτε με μεγάλη προσοχή. Οι συνθήκες ΔΕΝ είναι τέλειες!
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•
•

Πάντοτε προσπαθείτε να κολυμπάτε με συνοδεία.

•
•

Ποτέ μην πίνετε ποτά που περιέχουν αλκοόλ πριν το κολύμπι.

•

Όχι βουτιές από βράχους ή σκάφος, σε βάθος που δεν ξέρετε!
Όχι βουτιές σε αβαθή νερά!

Μην τρώτε πριν την κολύμβηση. Μην κολυμπάτε με γεμάτο στομάχι,
περιμένετε τουλάχιστον δύο-τρεις ώρες μετά το φαγητό, πριν να κολυμπήσετε.

Προσοχή! Εάν βρίσκεστε μεταξύ Ηλίου και πορείας ενός σκάφους απομακρυνθείτε τάχιστα καθέτως της πορείας! Ο Κυβερνήτης ενδεχομένως ΔΕΝ
σας βλέπει!

• Μην κολυμπάτε μόνοι αλλά ούτε και το βράδυ όταν δεν έχετε οπτική επαφή
με τον σύντροφο κολυμβητή σας.

• Κολυμπάτε παράλληλα και κοντά στην ακτογραμμή.
• Αποφεύγετε είτε να εκτίθεστε, είτε να παρασύρεστε υποβρυχίως, είτε να
θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο να σας χτυπήσουν στον βυθό της παραλίας
καλύπτοντας σας, μεγάλα κύματα που οι κορυφές τους αρχίζουν να σπάζουν.

• Κρατάτε πάντοτε απόσταση και προσέχετε

από τα μηχανοκίνητα ταχύπλοα,
ιστιοφόρα ή ακόμη και κωπήλατα σκάφη όταν κολυμπάτε.

• Μην κολυμπάτε στην είσοδο ή μέσα σε σηματοδοτημένους

διαδρόμους / δαύλους διακίνησης σκαφών. Εάν χρειάζεται τότε περάστε
μέσα από τον δίαυλο κάθετα, πολύ προσεκτικά και πολύ γρήγορα.
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•

Είναι δύσκολο ή αδύνατο να εντοπίσεις κάτω από το νερό την θέση του
θορύβου, καθώς ο ήχος στο θαλάσσιο νερό ταξιδεύει πάνω από
τέσσερις φορές πιο γρήγορα απ’ ότι στον αέρα, (1531μ/δευτ. έναντι
349μ/δευτ.). Βγάλτε το κεφάλι έξω απ’ το νερό και εντοπίστε το μηχανοκίνητο για να δείτε εάν αποτελεί απειλή ή κίνδυνο.

•

Να ξέρετε ότι εάν κολυμπάτε εκτός περιοχών προστασίας λουομένων,
δηλαδή εκτός των περιοχών με τους κόκκινους σημαντήρες έχετε και
εσείς σαν κολυμβητές τεράστια ευθύνη να κάνετε την παρουσία σας
στο νερό, απόλυτα αισθητή στους Κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών
στην περιοχή: είτε ρυμουλκώντας μικρό πλωτήρα με σημαιάκι δύτη
(σημαία «Α» του διεθνούς αλφαβητικού κώδικα) και όταν χρειασθεί,
επιπρόσθετα, χτυπώντας χέρια/πόδια στο νερό δημιουργώντας αφρούς
για να σας δεί.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μένετε μακριά από εξαγωγές/εισαγωγές σωλήνων κοντά
στην παραλία που κανονικά δεν πρέπει να υπάρχουν (π.χ.Ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού). Επίσης μακριά από ναυάγια. Οπωσδήποτε μακριά από εισόδους/εξόδους λιμανιών, μαρίνων, αλιευτικών
καταφυγίων, διαύλων σκαφών, κλπ.

• Βεβαιωθείτε ότι τα βoηθήματα πλεύσης/κολύμβησης ή σωσίβια των πολύ

μικρών παιδιών είναι με ορθό και ασφαλισμένο τρόπο δεμένα με γερό
σχοινάκι κοντά σας έτσι που να τα ελέγχετε συνεχώς.

• Αποφεύγετε

τον ανώμαλο βυθό της θάλασσας με μεγάλες τρύπες ή πολύ
μαλακή λάσπη ή απότομη αύξηση βάθους.

•

Να είστε εξαιρετικά προσεχτικοί όταν κολυμπάτε στα δύο άκρα παράλληλων προς την παραλία κυμματοθραυστών αφού στα δύο άκρα ο βυθός
σίγουρα ξαφνικά βαθαίνει. Επίσης, Προσοχή! Στα δύο άκρα υπάρχει
συνήθως ρεύμα.
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•

ΕΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Βεβαιωθείτε από πριν, ότι ξέρετε που βρίσκεται το πλησιέστερο τηλέφωνο
στην παραλία (Τηλ. 199 ή τον Πανευρωπαϊκό αριθμό 112. Για Συντονισμό
Έρευνας και Διάσωσης καλέσατε = 1441) επίσης το πλησιέστερο σημείο
από όπου σε περίπτωση ανάγκης θα ζητήσετε βοήθεια ΠΡΙΝ την χρειασθείτε!

•

Εάν ακούσετε στο μετεωρολογικό δελτίο άνεμο και κατάσταση θαλάσσης
τεσσάρων ή πέντε μποφόρ σημαίνει οι θαλάσσιες συνθήκες άρχισαν να γίνονται επικίνδυνες για τους λουόμενους. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμάτε
υπήνεμες παραλίες και παραλίες με ναυαγοσώστες σε πλήρη υπηρεσία
(Κοκκινο - Κίτρινες σημαίες).

•

Εάν παρασύρεσθε στο πέλαγος, ΠΟΤΕ μην χάνετε δυνάμεις παλεύοντας
ενάντια στο ρεύμα. Ψυχραιμία! Μην πανικοβάλλεστε! Το ρεύμα μπορεί να
σας παρασύρει μόνο για λίγο προς το πέλαγος μετά σίγουρα θα σας μεταφέρει σε διπλανή παραλία. Πάντοτε εξοικονομείτε ενέργεια. Στρέψετε το
στόμα και την μύτη στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που φυσά ο άνεμος και σπάζουν τα κύματα. Προσπαθείτε να έχετε γεμάτο τον πνεύμονα με
βαθειές εισπνοές (μην μιλάτε, μην φωνάζετε!) και μικρές εκπνοές. Ξαπλώστε
στο νερό. Εάν θα κολυμπήσετε κολυμπάτε ανάσκελα (ύπτιο) όχι ενάντια στο
ρεύμα αλλά μαζί του ή υπο γωνία σχεδόν μαζί του. Ψύχραιμα. Παράλληλα
προς την παραλία, πλησιάζοντας την σταδιακά, για να βγείτε με ασφάλεια
στην αμέσως διπλανή παραλία.

Διαφυγή!

Διαφυγή!

Διαφυγή!

Διαφυγή!

Κίνδυνος! Ρεύμα πελάγους!
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

•

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Πάφο (προσήνεμη πλευρά Κύπρου) είναι δυνατόν να υπάρχουν
μεγάλα κύματα χωρίς άνεμο (ρεστία = swell) όταν υπάρχει μεγάλη τρικυμία
στο Αιγαίο. Προσέξετε την συμπεριφορά των κυμάτων στην παραλία. Η
μεγάλη μάζα νερού που πέφτει με κάθε κύμα σε μια παραλία όταν υπάρχει
φουσκοθαλασσιά μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία σας και να
σας παρασύρει στα βαθειά. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ιδιαίτερα όταν η
κίνηση των κυμάτων είναι κάθετη προς την παραλία είναι πιθανόν το ρεύμα
να μην σας επιτρέψει να επιστρέψετε ακριβώς στο σημείο από όπου μπήκατε
στο νερό (ρεύμα πελάγους /rip-current). Αυτό μπορεί να συμβεί πιο εύκολα σε
παραλίες της Κύπρου που «βλέπουν» ακριβώς Δυτικά, δηλαδή έχουν παραλιακό μέτωπο κάθετο προς τους επικρατούντες το καλοκαίρι δυτικούς ανέμους
(Πάφος). Μην πανικοβάλλεστε! Το ρεύμα θα σας παρασύρει μέσα και αμέσως
μετά, έξω, στην αμέσως διπλανή ακτή.

•

Αποφύγετε την παραμονή στη θάλασσα για μεγάλη περίοδο στην κρύα
χειμωνιάτικη θάλασσα. Δεκαέξι (16) βαθμοί Κελσίου θεωρείται κρύο
νερό. Μόλις η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος σας πέσει στους 35
βαθμούς Κελσίου κινδυνεύετε άμεσα από υποθερμία! (συνήθως μετά από
40-60 λεπτά).
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ
• Μην

κολυμπάτε βαθύτερα από την μέση σας όταν βλέπετε ότι η
θάλασσα έχει γεμίσει με «άσπρα προβατάκια», δηλαδή κύματα που
«σπάζουν» ή εάν αισθανθείτε ότι υπάρχει δυνατό ρεύμα στην παραλία.

• Μην προσπαθείτε να προλάβετε μπάλα ή κρεβατάκι της θάλασσας που
παρασύρεται στο πέλαγος από τον δυνατό άνεμο.

•

10

Εάν χρησιμοποιείτε κρεβατάκι βεβαιωθείτε ότι ο άνεμος το ρεύμα
και το κύμα σας επιτρέπουν να επιστρέψετε με ευκολία πίσω.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ &
‘ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ’ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
• Πάντοτε ρωτάτε να μάθετε για την περιοχή και τον βυθό ΠΡΙΝ κολυμπήσετε.

Εξασφαλίστε σωστή πληροφόρηση από ψαράδες και έμπειρους ντόπιους:
πότε ξεκινά να φυσά άνεμος, για την κατάσταση της θάλασσας και κυμάτων,
την θερμοκρασία της θάλασσας, εάν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα και την
κατεύθυνση/ταχύτητα τους. Μάθετε για τυχόν απαγορευμένες περιοχές και
τυχόν άλλες απαγορευτικές διατάξεις στη θαλάσσια περιοχή π.χ. απαγορεύεται
αυστηρά η μετακίνηση αρχαιοτήτων από τον βυθό, απαγορεύεται η κολύμβηση/καταδύσεις πιο κοντά από 200 μέτρα σε εισόδους Λιμανιών, Μαρίνων,
Αλιευτικών Καταφυγίων ή κοντά σε συχνές πορείες-διαδρομές πλοίων,
εκδρομικών και άλλων σκαφών, κλπ.

• Κολυμβητές, ελεύθεροι δύτες και δύτες με αυτόνομες συσκευές κατάδυσης

δεν πρέπει ποτέ να ενοχλούν, αγγίζουν ή αφαιρούν οτιδήποτε από το βυθό της
θάλασσας εκτός από πλαστικές σακούλες ή άλλα ανθρώπινα σκουπίδια. Οι
θάλασσες μας διαπλέονται ίσως από το 10.000 π.Χ είτε από πυγμαίους
ελέφαντες και ιπποπόταμους είτε από αρχαίους ανθρώπους! Ο βυθός μας
αποτελεί ένα τεράστιο υποβρύχιο μουσείο αρχαιοτήτων. Μετακινώντας
αρχαιότητες το καταστρέφουμε, γι’ αυτό η μετακίνηση αντικειμένων από τον
βυθό απαγορεύεται αυστηρά δια νόμου.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ &
‘ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ’ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

• Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχουν ΜΟΝΟ 300 από

τα 700 χιλιόμετρα ακτογραμμής του νησιού (τα υπόλοιπα 400 χλμ. είναι υπό
παράνομη κατοχή του Τουρκικού στρατού εισβολής από το 1974). Επομένως
ΠΑΝΤΟΤΕ να υποθέτετε ότι αυτή είναι μια σχετικά μικρή ακτογραμμή, η
οποία ολόκληρη χρησιμοποιείται πολύ συχνά από κάθε είδους μικρού ή
μεγάλου σκάφους, έτσι ΠΑΝΤΟΤΕ βεβαιώνεστε ότι η παρουσία σας στο
νερό έγινε αντιληπτή στους κυβερνήτες τους.

• Προσπαθήστε

να κολυμπάτε/καταδύεστε μόνο μέσα στις περιοχές
«προστασίας των λουομένων» όπου απαγορεύεται η είσοδος για τα σκάφη.
Αυτές είναι 110 περίπου περιοχές Παγκύπρια (70 περίπου χιλιόμετρα).
Σηματοδοτούνται από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο και είναι
αυστηρά για αποκλειστική χρήση των κολυμβητών από τις 07.30 το πρωϊ
μέχρι τις 20.30 το βράδυ.

• Πάντα χρησιμοποιείτε πτερύγια μάσκα και αναπνευστήρα άριστης ποιότητας
και κατάστασης. Πάντα σημαδεύεται το ακροφύσιο του αναπνευστήρα με
έντονα κόκκινη φωσφορούχα ταινία.
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• Τονίζεται ότι είναι απόλυτα αναγκαίο όταν πρόσωπα ασχολούνται με οποιαδήποτε

ενάλια ή παράλια δραστηριότητα όπως κολύμβηση, καταδύσεις κλπ στην
επιφάνεια ή υποβρυχίως, εκτός των περιοχών προστασίας των λουομένων να
βεβαιώνονται με κάθε τρόπο ότι έχουν γίνει αντιληπτοί ή ότι η παρουσία τους
στο νερό είναι καταφανής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θαλάσσης, στα
παραπλέοντα σκάφη και την ναυσιπλοΐα γενικά. Επίσης επιβάλλεται να
φέρουν μαζί τους στην επιφάνεια κατάλληλο σημαντήρα/πλωτήρα μήκους
τουλάχιστο 50 εκατοστών και πλάτους ή διαμέτρου τουλάχιστον 30 εκατοστών μαζί με μικρή ευκρινή αδιάβροχη σημαία που να μπορεί να είναι ορατή
σε απόσταση 200 μέτρων. Το σημαιάκι πρέπει είτε να είναι το γράμμα «Α» του
διεθνούς Ναυτικού αλφαβητικού κώδικα σημαιών ή μπορεί επίσης να είναι
μία κόκκινη ορθογώνια σημαία με μία λευκή διαγώνια γραμμή και οι δύο
ερμηνεύονται: «Έχω δύτη. Μείνετε μακριά. Απομακρυνθείτε με χαμηλή
ταχύτητα». H έστω οποιοδήποτε άλλο σημαντήρα που να κάνει την παρουσία
προσώπου στην θάλασσα αισθητή με βεβαιότητα. Συστήνεται όταν πρόσωπα
κολυμπούν εκτός περιοχών λουομένων να είναι σε ομάδες ή κατά ζεύγη για
ευκολότερο οπτικό εντοπισμό από παραπλέοντα σκάφη και γενικά για δική
τους μεγαλύτερη προστασία. Οι χρησιμοποιούντες μόνο πτερύγια, μάσκα και
αναπνευστήρα «Ελεύθεροι Δύτες» πρέπει να προσπαθούν να είναι σε ζεύγη
και όταν ο ένας καταδύεται ο άλλος να προσέχει για σκάφη και άλλους κινδύνους.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ &
‘ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ’ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

• Προσοχή! Η χρήση ψαροτούφεκου, διχτύων και αλιείας γενικά, μέσα στις
περιοχές προστασίας των λουομένων απαγορεύεται αυστηρά!

Σημείωση: Ψάρεμα με ψαροτούφεκο και βασικό καταδυτικό εξοπλισμό
επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον ΕΚΤΟΣ περιοχών λουομένων αφού
πρώτα εξασφαλισθεί σχετική άδεια από το Τμήμα Αλιείας ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ,
τονίζεται, εκτός περιοχών λουομένων και απαγορευμένων για την αλιεία
περιοχών. Επιβάλλεται επίσης να είναι καλά προγραμματισμένη δραστηριότητα και προπάντων να είναι απόλυτα ευκρινής και αντιληπτή στους
κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών. Το ψάρεμα με την χρήση Αυτόνομης
Αναπνευστικής Συσκευής (S.C.U.B.A) απαγορεύεται αυστηρά!

• Στην θέα πλέοντος προς εσάς σκάφους κολυμπάτε αμέσως έντονα με
αφρούς, κάθετα και μακριά της πορείας του, με το βλέμμα σας συνεχώς
στραμμένο προς το σκάφος. Εάν εξακολουθεί να έρχεται κατά πάνω σας
κουνάτε τα χέρια πάνω-κάτω έντονα και χτυπάτε με δύναμη με την παλάμη
την επιφάνεια για δημιουργία αφρού μέχρι να βεβαιωθείτε ότι άλλαξε
πορεία. Εάν είσθε υποχρεωμένοι να καταδυθείτε ή να κολυμπήσετε το
βράδυ νυχτερινά, επιβάλλεται να συνοδεύεστε από σκάφος υποστήριξης,
το οποίο να φέρει τα επιβαλλόμενα φώτα ναυσιπλοΐας.

• Οι θάλασσες της Κύπρου είναι οι καλύτερες στον κόσμο για πολλούς

λόγους. Είναι οι καθαρότερες στην Ευρώπη καθώς δεν έχουμε βαριά
βιομηχανία, δεν υπάρχουν καρχαρίες και άλλοι επικίνδυνοι θαλάσσιοι
οργανισμοί, διατηρεί θαυμάσιες θερμοκρασίες (25-30 β.Κελσίου) ενώ ακόμη
και τον χειμώνα δεν πέφτει κάτω από 17 β. Κελσίου. Παράλληλα το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με το Τμήμα Αλιείας και
άλλες υπηρεσίες παρακολουθούν, προβλέπουν και προστατεύουν τις ακτές
μας από ρύπανση χρησιμοποιώντας δορυφορικά συστήματα, αεροσκάφη
και πλωτά μέσα έγκαιρης καταπολέμησης της ρύπανσης πρίν αυτή φθάσει
και απειλήσει τις ακτές μας.
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•

Οι «Ελεύθεροι Δύτες» καθώς και οι δύτες με αυτόνομες αναπνευστικές
συσκευές (S.C.U.B.A) επιβάλλεται κατά την ανάδυση τους να είναι πάντοτε εξαιρετικά προσεκτικοί για κινδύνους απο παραπλέοντα σκάφη. Καθώς αναδύονται προς την επιφάνεια επιβάλλεται να ανεβαίνουν ελικοειδώς ώστε να έχουν
πλήρες περιμετρικό οπτικό πεδίο έχοντας το ένα χέρι ψηλά, προστατεύοντας έτσι
το κεφάλι απο ακίνητους κινδύνους στην επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή στον
ήχο μηχανής! Πάντοτε αναδύεστε στην επιφάνεια ακριβώς στο σημείο του σημαντήρα ή στην σκάλα του καταδυτικού σκάφους. Ποτέ μακριά! Ιδιαίτερα όταν
ακούγεται αυξανόμενος ήχος μηχανής!

Οι παραλίες μας, οι θάλασσες μας,
αλλά και οι ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ στην πατρίδα μας,
αποτελούν την ίδια μας την ζωή.
Δώστε τους κάθε Προστασία! Όσο πιο καλά μπορείτε!
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Ναυαγοσώστες σε Υπηρεσία.
Δύο (2) σημαίες σε 200 μέτρα
απόσταση = περιοχή προστατευόμενη
από ναυαγοσώστες.
Κολυμπάτε με προσοχή. Υπάρχει
μικρός κίνδυνος! (Συνήθως όταν
αρχίσει να φυσά).

Βγείτε έξω από το νερό!
Μεγάλος κίνδυνος.

Προσοχή! Τσούχτρες στην περιοχή!
Βγείτε έξω ή κολυμπάτε ελέγχοντας
με μάσκα!

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η
ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ!
* Δύο κόκκινες σημαίες, η μία
κάτω από την άλλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δίαυλος σκαφών
(σκαφών χωρίς μηχανή συνήθως!)
Προτεραιότητα στα σκάφη! Περάστε
έξω γρήγορα και με μεγάλη
προσοχή!
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Σημαίες Διεθνούς Ομοσ πονδίας Ναυαγοσωσ τικής Ευρώπης – ( I L S E )

Διεθνής Ομοσπονδία
Ναυαγοσωστικής

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος
σε οποιοδήποτε πλεούμενο
σκάφος (συνήθως για σκάφη χωρίς
μηχανή).
Πορτοκαλί Ανεμοδούριο στον ιστό
ναυαγοσωστικού πύργου = ΠΡΟΣΟΧΗ!
Άνεμος από την ξηρά προς το
πέλαγος. Κίνδυνος! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα φουσκωτά των παιδιών.
Αξιολόγηση κινδύνου. Βγείτε έξω
από το νερό! (συνήθως όταν
υπάρχουν επικίνδυνα ψάρια στο
νερό ή για σκοπούς αναζήτησης
παιδιού που έχει χαθεί κλπ).
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα
προαιρετικό οικολογικό πρόγραμμα
επιβράβευσης άνω των 56
παραλιών στην Κύπρο, 4000
παραλιών και μαρίνων σε
περισσότερες από 49 χώρες στην
Ευρώπη, Νότιο Αφρική, Μαρόκο,
Τυνησία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά και
Καραϊβική.
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