
Σημαία και Φανοί Δυτών και 

Καταδυτικών Σκαφών 

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ 

Η ανάρτηση σημαίας δυτών καθώς και φανών είναι δια νόμου υποχρεωτικά.  

Σύμφωνα με τον Κανόνα 27(ε) του νόμου 66/82, τροποποιητικό του περί της Συμβάσεως 

περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν Θαλάσσι του 1972 

(Κυρωτικός) Νόμου (Νόμος 18/80): 

Οσάκις το μέγεθος του πλοίου ασχολουμένου εις καταδυτικάς εργασίας καθιστά 

πρακτικώς αδύνατον την επίδειξιν πάντων των φανών και των σχημάτων των 

καθοριζομένων εις παράγραφον (δ) του παρόντος Κανόνος δέον να 

επιδεικνύονται τα ακόλουθα: 

(ι) τρείς ορατοί καθ’όλον τον ορίζονται φανοί επί κατακορύφου γραμμής εις 

μάλλον καταφανές μέρος.  Ο ανώτατος και ο κατώτατος των φανών τούτων θα 

είναι ερυθρού χρώματος, ο δε μέσος, λευκού χρώματος. 

(ιι) μια άκαμπτος σημαία παριστάνουσα το γράμμα «Α» του Διεθνούς Κώδικος 

Σημάτων, έχουσα ύψος τουλάχιστον εν μέτρον.  Μέτρα δέον όπως λαμβάνονται 

ώστε η σημαία αυτή να είναι ορατή καθ’όλον τον ορίζοντα. 

Παράβαση των διατάξεων του Νόμου 18/80 όπως τροποποιήθηκε, είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε δίωξη (άρθρα 8 και 9) του κυρωτικού νόμου.  

Σύσταση του Τμήματος Εμπορικής 

Ναυτιλίας  

Η σημαία δυτών προειδοποιεί τους χειριστές σκαφών ότι στην περιοχή υπάρχουν δύτες.  

Για μείωση του κινδύνου ατυχημάτων το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστά όπως 

κάθε δύτης πληροφορεί τα διερχόμενα σκάφη και τυχόν κολυμβητές για την παρουσία 

του στο σημείο και την γύρω περιοχή κατάδυσης.  

 (α) ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ. Αν ο δύτης καταδύεται με βάση σκάφος, το σκάφος 

πρέπει να ανυψώνει σημαία δυτών και ο δύτης να παραμένει σε ακτίνα 50 μέτρων από 

το σκάφος. Κατάλληλη σημαία παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα :   



 

Είναι η σημαία «Αλφα» που σημαίνει «Υπάρχει δύτης. Τηρήστε απόσταση σε χαμηλή 

ταχύτητα». 

Οι χειριστές διερχόμενων σκαφών πρέπει να τηρούν απόσταση 100 μέτρων από 

σκάφος που επιδεικνύει σημαία δυτών. 

Η σημαία δυτών δεν πρέπει να επιδεικνύεται όταν ο δύτης δεν βρίσκεται πλέον στο 

νερό.  

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ 

Σκάφη που χρησιμοποιούνται ως βάση για κατάδυση μεταξύ δύσης και ανατολής του 

ήλιου πρέπει να επιδεικνύουν τρείς περίβλεπτους φανούς σε κατακόρυφο άξονα, με 

τους άνω και κάτω φανούς ερυθρούς και τον μεσαίο λευκό, σε σημείο που να φαίνονται 

όσο το δυνατό καλύτερα. 

 

 

 

(β) ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΑΦΟΣ. Αν ο δύτης καταδύεται χωρίς σκάφος, ο δύτης πρέπει 

να σύρει πλωτήρα στον οποίο να έχει αναρτηθεί σημαία δυτών. Παράδειγμα τέτοιας 

σημαίας παρουσιάζεται πιο κάτω :  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Alpha_Dive_Flag.svg
http://www.dive-flag.com/alpha.html


 

Οι δύτες πρέπει να παραμένουν εντός ακτίνας 50 μέτρων από την σημαία δύτη.  

Διερχόμενα σκάφη πρέπει να τηρούν απόσταση 100 μέτρων από την σημαία δύτη. 

Παράδειγμα δύτη με πλωτήρα που φέρει σημαία δυτών : 

 

http://www.joediveramerica.com/page/JDA/PROD/aef/FL-0301


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΑΣ ΔΥΤΩΝ  

 Η σημαία πρέπει να τοποθετείται αρκετά ψηλά ώστε να είναι ορατή από άλλα 

σκάφη ακόμα και με τρικυμιώδη θάλασσα.  

 Ο πλωτήρας πρέπει να έχει αρκετή άνωση ώστε να συγκρατεί την σημαία με τον 

ιστό και αρκετή ευστάθεια αρκετά ώστε να τα τηρεί όρθια.  

 Για την μετακίνηση του δύτη, ο πλωτήρας με την σημαία είναι αναγκαίο να φέρει 

κορδόνι και καρούλι. 

 Η σημαία πρέπει να διαθέτει ενισχυτικό υλικό (πχ σύρμα) ώστε να παραμένει σε 

έκταση όταν υπάρχει άπνοια. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Οι διαστάσεις της σημαίας επί σκαφών συνιστάται να είναι 50χ60 εκατοστόμετρα.  

 Οι διαστάσεις της σημαίας σε πλωτήρες συνιστάται να είναι 30χ30 

εκατοστόμετρα. 

 Η “ερυθρά και λευκή” σημαία έχει ερυθρό φόντο με λευκή διαγώνια λωρίδα 

πλάτους 25% του ύψους της σημαίας, που ξεκινά από το άνω μέρος της 

πλευράς του ιστού και εκτείνεται ως το χαμηλότερο σημείο της αντίθετης πλευράς 

της σημαίας.  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

 Ο δύτης δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι οι χειριστές σκαφών θα δούν ή θα 

αναγνωρίσουν  την σημαία σας. Αν ακούσετε ήχο μηχανής μείνετε στον βυθό 

ώσπου να απομακρυνθεί και αναδυθείτε κοντά στην σημαία σας. 

 Ο δύτης δεν πρέπει να αφήνει χαλαρό το κορδόνι της σημαίας (πρέπει να παίρνει 

τα «μπόσικα» του). 

 


