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Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την 
ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως 
ότι κατά το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση Βέρνης (που έχει κυρωθεί 
με το     Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς 
γραπτή άδεια του εκδότη. Το παρόν δημιουργήθηκε από τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό για εσωτερική χρήση ή όποια επιθυμεί ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός. Απώλεια του παρόντος από Συνάδελφο δεν αποτελεί 
λόγο μη γνώσης των όσων ισχύουν. 
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Αγαπητέ Ναυαγοσώστη-Ναυαγοσώστρια, 

Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε με επιτυχία τη Σχολή Αυτοδυτών 
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μετά από μια τρίμηνη 
κοπιαστική, εξαντλητική εκπαίδευση και αφού περάσετε με επιτυχία τις 
σκληρές εξετάσεις τις Σχολής, κριθήκατε ικανός-η για Ναυαγοσώστης-ρια και 
να επανδρώσετε παράκτιους σταθμούς. Σκοπός του παρόντος είναι, να 
αποτελέσει οδηγό αναφοράς των Ναυαγοσωστών πριν την ναυαγοσωστική 
υπηρεσία. 

Το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό είναι να παρέχεται ναυαγοσωστικές 
και πρωτοβοηθητικές υπηρεσίες στους κολυμβητές και λουόμενους της 
παραλίας. Εάν η ζωή τους για τον οποιοδήποτε λόγο μπει σε κίνδυνο, 
καλείστε να τους διασώσετε είτε σε ξηρά ή στο νερό.  Καθ’ όλη την 
ναυαγοσωστική περίοδο θα κάνετε (ευελπιστώ καμία) διασώσεις στο χώρο 
της παραλίας.  Αντιθέτως, την περισσότερη ημέρα θα περιστρέφεστε γύρω 
από τον καθήκον σας και θα εφαρμόζεται ότι μάθατε στην Σχολή Αυτοδυτών 
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα επικαλείστε την 
νομοθεσία (Π.Δ. 23/2000), θα κάνετε επισημάνσεις και υποδείξεις στους 
κολυμβητές και λουόμενους για την δική τους ασφάλεια, παρά να είστε όλη 
μέρα επάνω σε ένα πύργο η παρατηρητήριο  και απλά να επιβλέπετε το 
νερό. 

Η θέση του Ναυαγοσώστη παραλίας έχει τις περισσότερες υπευθυνότητες 
από οποιαδήποτε άλλη θέση. Διαλέξατε κάτι εξειδικευμένο που είναι η 
διάσωση στο νερό και δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μια και που ενδεχομένως 
ασχοληθήκατε με καταστάσεις απειλής της ζωής στο νερό, σε καμία 
περίπτωση δεν μπορείτε να ξεκουράζεστε και να μεταφέρετε την ευθύνη 
αυτή σε κάποιον άλλο. Με το να είστε Ναυαγοσώστης-ρια έχετε θέσει ένα 
μεγάλο στοίχημα εμπιστοσύνης σε εσάς αλλά και στον κόσμο. Αποδείξτε ότι 
είστε άξιοι αυτή της εμπιστοσύνης. 

 

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλειος Θ. Χαντζόπουλος 
Διασώστης – Ναυαγοσώστης 
Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. 
Εκπρόσωπος Σχολής Ναυαγοσωστικής Ε.Ε.Σ. 
Ειδικός της Επιτροπής Εκπαίδευσης I.L.S.E. Expert in Lifesaving Schools  
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ΜΕΡΟΣ  1. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
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• Η προβλεπόμενη στολή πρέπει να φοριέται καθ’ όλη την περίοδο 
υπηρεσίας ασχέτως καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην 
παραλία. Εθελοντικό προσωπικό Σαμαρείτες, Διασώστες και 
Ναυαγοσώστες θεωρούνται σε υπηρεσία από την στιγμή που είναι 
ένστολοι. Κανένα άλλο ρούχο εκτός της προβλεπόμενης στολής δεν 
επιτρέπεται. 

• Όλο το εθελοντικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα της 
στολής του, όπως και για την καθαρή εξωτερική του εμφάνιση. 
Εθελοντικό προσωπικό που δεν τηρεί τα προβλεπόμενα προς την 
εμφάνιση του θέτει άμεσα τον εαυτό του στην δικαιοδοσία του 
Υπευθύνου Αποστολής. 

• Το εθελοντικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τα προσωπικά του 
αντικείμενα την ώρα της υπηρεσίας. 

• Η στολή μπορεί να φορεθεί κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και στην 
και προς την υπηρεσία και όχι εκτός υπηρεσίας. 

• Όλες οι αναφορές για τα περιστατικά της παραλίας θα πρέπει να 
καταγράφονται, να συλλέγονται από τον Υπεύθυνο υπηρεσίας και να 
παραδίνονται στον Αρχηγό του εκάστοτε τμήματος. 

• Σε μέρες άστατου καιρού το προσωπικό ενημερώνει τον Υπεύθυνο 
των Ναυαγοσωστών και τον Αρχηγό του τμήματός του και αναμένει 
σχετικές εντολές αν θα πρέπει να κλείσει την παραλία. 

• Σε καιρό που η θερμοκρασία είναι χαμηλή το προσωπικό μπορεί να 
φορέσει τον προβλεπόμενο ιματισμό (χιτώνιο, φούτερ) της υπηρεσίας 
που δίνεται από την Διεύθυνση Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

• Εθελοντές Σαμαρείτες και Διασώστες όταν βρίσκονται σε υπηρεσία 
στον χώρο της παραλίας θα πρέπει να φοράνε τα προβλεπόμενα 
υποδήματα εκτός από τους Ναυαγοσώστες που θα πρέπει να φοράνε 
παπούτσια θαλάσσης.    ΟΧΙ ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 
 

• Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού θα πρέπει να ενημερώνετε ο 
υπεύθυνος των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, ο υπεύθυνος 
αποστολής, ο αρχηγός του τμήματος, το Λιμεναρχείο, το Ε.Κ.Α.Β. η το 
ασθενοφόρο του Ε.Ε.Σ. και αν κριθεί σκόπιμο αναλόγως του έκτακτου 
περιστατικού και η Αστυνομία. 

• Ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι ευγενικός προς τους λουόμενους 
όταν απευθύνονται σε αυτόν, αλλά η συζήτηση δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τα 1-2 λεπτά. Αν η ερωτήσεις χρειάζονται περισσότερη 
ανάλυση θα πρέπει να απευθύνονται στον Υπεύθυνο υπηρεσίας. 

• Κάντε όλες τις επισυμάνση σας με ένα «ΠΑΡΑΚΑΛΩ». Μην μπαίνετε 
ποτέ στην διαδικασία διαφωνίας με τους λουόμενους. 

• Κύρια δουλειά του ναυαγοσώστη είναι να επιβλέπει το νερό και τους 
κολυμβητές σε έκταση 300 μέτρων εκατέρωθεν του πύργου.         
(Π.Δ.-23/2000) 

• Δεν επιτρέπεται σε ένα ναυαγοσώστη να ξαπλώνει, να διαβάζει, να 
μιλάει άσκοπα στο κινητό του η να κάθεται σε καρέκλα στην παραλία. 

• Οι ναυαγοσώστες είναι υπεύθυνοι να αναφέρουν οτιδήποτε 
ασυνήθιστο συμβαίνει στην παραλία και να προτείνουν λύσεις. 

• Όταν βρίσκεστε στον πύργο είναι προτεινόμενο να αποφεύγονται οι 
συζητήσεις με φίλους η λουόμενους. 

• Ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι γνώστης της υπάρχουσας 
νομοθεσίας   (Π.Δ. 23/2000 για τη χώρα μας) και των κανονισμών της 
παραλίας (οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις). 

• Ο ναυαγοσώστης πρέπει να κρατάει καθαρό τον χώρο του 
ναυαγοσωστικού πύργου αλλά και γύρω απ’ αυτόν. 

• Ναυαγοσώστες με μακριά μαλλιά πρέπει να πιάνουν τα μαλλιά τους 
για να μην τους εμποδίζουν στην οπτική τους σάρωση η κατά τη 
διάρκεια διάσωσης στο νερό. 

• Ναυαγοσώστες είναι καλό να αποφεύγουν να φοράνε υποδήματα με 
κορδόνια η σαγιονάρες. 
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• Λουρί σφυρίχτρας, αλυσίδες, η οτιδήποτε άλλο φοριέται στο λαιμό θα 
πρέπει να αφαιρείται και να φυλάσσεται όταν ένας Ναυαγοσώστης 
είναι σε υπηρεσία. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση 
εισόδου στο νερό η γρήγορης κατάβασης  από τον πύργο ή 
παρατηρητήριο. 

• Ο υπεύθυνος υπηρεσίας έχει το κύριο λόγο  εντολών που δίνει. Οι 
εντολές και οι κατευθύνσεις του θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη 
την περίοδο της υπηρεσίας. 

• Η χρήση της μεγαφωνικής συσκευής (τηλεβόα) θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται στο ελάχιστο ή όταν θα πρέπει να επισημανθεί κάτι 
σημαντικό και σε απόσταση από το χώρο της παραλίας. 

• Σκάφη αναψυχής οποιουδήποτε τύπου θα πρέπει να εισέρχονται στον 
ειδικό διάδρομο σκαφών στην παραλία (εφόσον υπάρχει) η στα        
200 μέτρα από την παραλία θα πρέπει να σβήνουν την μηχανή τους 
και να εισέρχονται κωπήλατα στον χώρο της παραλίας. Ο 
ναυαγοσώστης πρέπει να είναι γνώστης του Κ.Ο.Κ. θαλάσσης και να 
αναφέρει στο Λιμεναρχείο τυχόν παραβάσεις για την ασφάλεια των 
λουομένων. 

• Αντικείμενα που φουσκώνουν και επιπλέουν στο νερό θα πρέπει να 
επισημαίνονται από τον ναυαγοσώστη για την ασφάλεια των 
κολυμβητών. 

• Κρατήστε τους κολυμβητές μέσα στα όρια της περιοχής κολύμβησης 
και όχι πέρα των σημαδούρων όταν  υπάρχει οριοθέτηση της 
παραλίας. 

• Παιχνίδια στην παραλία που εγκυμονούν κινδύνους για τους 
κολυμβητές και τους λουόμενους θα πρέπει να επισημαίνονται από 
τον ναυαγοσώστη για τη σωστή χρήση τους. 

• Ο ναυαγοσώστης καθ’ όλη την περίοδο της υπηρεσίας θα πρέπει να 
βρίσκεται στον πύργο η στο παρατηρητήριο ή να περιπολεί στην 
παραλία ή στο ναυαγοσωστικό σκάφος. (όταν υπάρχει επαρκής 
αριθμός Ναυαγοσωστών) 

• Ναυαγοσώστες που καθυστέρησαν στην υπηρεσία τους θα πρέπει να 
ενημερώνουν έγκυρα των υπεύθυνο των Ναυαγοσωστών η τον 
υπεύθυνο αποστολής. 

 



 11 

• Αντικείμενα που βρέθηκαν στην παραλία θα πρέπει να φυλάσσονται 
από τον ναυαγοσώστη κατά την διάρκεια της υπηρεσίας και να 
επιστρέφονται στο εκάστοτε Τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών, σε περίπτωση που αναζητηθούν. 

• Δεν είναι όμορφη εικόνα ναυαγοσώστης να καπνίζει εν΄ώρα 
υπηρεσίας. 

• Σε περιπτώσεις ύπαρξης πολλών παιδιών στην παραλία είναι στην 
κρίση του ναυαγοσώστη να κατέβει από τον πύργο του και να 
εποπτεύσει την περιοχή του από την ακτογραμμή. 

• Σε παραλίες που υπάρχει παλίρροια οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι 
πολύ προσεχτικοί και να ξέρουν τις ώρες τις παλίρροιας για την 
ασφάλεια των κολυμβητών. 

• Σε περιπτώσεις διάσωσης στο νερό με υψηλά κύματα, μπορούν να 
εμπλακούν και δύο ναυαγοσώστες. 

• Σε περίπτωση βανδαλισμού, κλοπής εξοπλισμού θα πρέπει να 
ενημερώνονται οι υπεύθυνοι τις λουτρικής εγκατάστασης, το 
Λιμεναρχείο, ο Αρχηγός η Υπεύθυνος του Περιφερειακού Τμήματος 
και ο Υπεύθυνος της Σχολής Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών. 

• Υπεύθυνος για το πρόγραμμα των παράκτιων υπηρεσιών είναι ο 
Υπαρχηγός ναυαγοσωστών ή ο Αρχηγός του εκάστοτε Περιφερειακού 
Τμήματος (ή οποιοσδήποτε αυτός έχει ορίσει) σε συνεννόηση με τον 
υπεύθυνο Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών της Σχολής Αυτοδυτών 
Ναυαγοσωστών. 

• Κάθε μισή ώρα οι ναυαγοσώστες πρέπει να εναλλάσσονται σε 
διαφορετικά πόστα στην παραλία εφόσον είναι εφικτό.  

• Σε καμιά περίπτωση ναυαγοσώστης δεν πρέπει να εγκαταλείψει το 
πόστο του ή την παραλία, εκτός σε περίπτωση προβλήματος υγείας, 
τραυματισμού, οικογενειακού προβλήματος, αφού πρώτα όμως 
ενημερώσει για την αντικαταστασή του. 

• Σε παραλίες που επιτρέπεται η αυτόνομη κατάδυση (scuba diving) και 
υπάρχει ναυαγοσώστης, οι αυτοδύτες πρέπει να ενημερώνουν τον 
ναυαγοσώστη για το πλάνο κατάδυσης και επίσης να έχει ενημερωθεί 
το Λιμεναρχείο για την ώρα έναρξης της κατάδυσης και να 
ενημερώνεται ξανά για την ώρα λήξη της κατάδυσης. 
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• Όταν στην παραλία υπάρχουν πάνω από ένας ναυαγοσώστης τότε 
πρέπει να μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα εναλλασσόμενων 
θέσεων των ναυαγοσωστών στην παραλία (πύργος, περιπολία, 
σκάφος κλπ.) 

• Ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι στο χώρο της παραλίας τουλάχιστον 
15 λεπτά πιο νωρίς, ώστε να του δίνετε χρόνος να ετοιμαστεί και να 
ανοίξει τον πύργο του. 

• Ο ναυαγοσώστης στο τέλος της υπηρεσίας του, είναι καλό να 
ενημερώνει τους λουόμενους αλλά και τους κολυμβητές, για αποφυγή 
παρεξηγήσεων βάση της προβλεπόμενης νομοθεσίας. 

• Ο ναυαγοσώστης είναι υπεύθυνος για το ναυαγοσωστικό σκάφος που 
θα διαθέτει ή για το ναυαγοσωστικό jet-ski, ως προς την ορθή 
λειτουργία του. 
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ΜΕΡΟΣ  2. 

 

 

 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
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• Ναυαγοσωστικά σωσίβια (rescue can – rescue tube) 

• Ναυαγοσωστικός πύργος ή παρατηρητήριο 

• Στολή ναυαγοσώστη (καπέλο, σφυρίχτρα, μαγιό, μπλούζα, γυαλιά 
ηλίου, αντηλιακό, παπούτσια θαλάσσης) 

• Ναυαγοσωστικό σκάφος ή ναυαγοσωστικό jet-ski 

• Ναυαγοσωστικό όχημα (προαιρετικό) 

• Ασύρματες επικοινωνίες (V.H.F.)  

• Κινητό τηλέφωνο 

• Κυάλια (αδιάβροχα)  

• Μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) 

• Στολή υγρού τύπου 

• Μάσκα, πέδιλα, αναπνευστήρας  

• Αδιάβροχος φακός 

• Καταδυτικό μαχαίρι 

• Σφυρίχτρα  

• Throw-bag 

• Rescue surf - board 

• Επίπλευστο σχοινί 50 μέτρων τουλάχιστον, με  2 σημαδούρες 
χρώματος πορτοκαλί 

• Σετ σημαιών βάση Π.Δ. 23/2000 

• Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών 

• Σανίδα ακινητοποίησης με τα παρελκόμενα (ιμάντες, head 
immobilizer) 

• Ρυθμιζόμενο κολάρο 

• Σπαστό φορείο 

• Συσκευή Ο2 
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• Pocket-mask 

• Απινιδιστής εάν κρίνεται απαραίτητος και  υπάρχει εξειδικευμένο 
προσωπικό για τη χρήση του 

Οι ναυαγοσώστες είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν και να κρατάνε τον 
ναυαγοσωστικό και πρωτοβοηθιτικό εξοπλισμό σε καλή κατάσταση, να 
ελέγχουν και να ανανεώνουν τον εξοπλισμό όταν χρειάζεται. Σε περιπτώσεις 
τραυματισμών στην παραλία, το προσωπικό για την δική του ασφάλεια θα 
πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα γάντια μιας χρήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ       108 

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ       100 

3. Ε.Κ.Α.Β.        166 

4. Π.Υ.         199 

5. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡ. ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ  112 

6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ     210.77.93.777 

7. ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  Ν.Ν.Α  210.72.16.166 
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ΜΕΡΟΣ   3. 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

Πρέπει να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά. 

• Όταν κάποιος μας αναφέρει ότι κάποιος αγνοείται στην παραλία, το 
άτομο αυτό πρέπει να κατευθυνθεί προς τον ναυαγοσωστικό πύργο 
(όπου υπάρχει ο τηλεβόας), να ενημερώσει τον ναυαγοσώστη και να  
συμπληρωθεί  η φόρμα αγνοουμένου ατόμου. 

Η παρακάτω φόρμα θα μας βοηθήσει πολύ σε ένα τέτοιο περιστατικό: 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 
Όνομα …………………………………………………………………. 

Φύλλο: Άνδρας …………………….. Γυναίκα……………………….. 

Ηλικία: ………………………………… 

Χρώμα μαλλιών: Καφέ……..  Ξανθά …….. 

   Κόκκινα …….. Άλλο ………. 

Χρώμα μαγιού η ρουχισμού: ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Άλλες πληροφορίες:……………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
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Για 30-60 δευτερόλεπτα περίπου ο ναυαγοσώστης πρέπει να καλεί το 
αγνοούμενο άτομο από τον ναυαγοσωστικό πύργο με τον τηλεβόα ως εξής: 
¨ Ψάχνουμε άτομο (με τα χαρακτηριστικά που έχουν καταγραφεί), 
παρακαλούμε κοιτάξτε γύρω σας και βοηθήστε μας να εντοπίσουμε το 
άτομο αυτό ¨ 

• Επόμενη κίνηση του ναυαγοσώστη είναι να ενημερώσει τους 
συναδέλφους ναυαγοσώστες και εθελοντές  για το περιστατικό, ώστε 
όλοι να έχουνε την ίδια περιγραφή. 

• Ο ναυαγοσώστης που έχει τον τηλεβόα δεν απομακρύνεται από τον 
ναυαγοσωστικό πύργο, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα καλεί το 
άτομο αυτό. 

• Το άτομο που ενημέρωσε για τον αγνοούμενο πρέπει να παραμείνει 
στον ναυαγοσωστικό πύργο ώστε να βοηθήσει στο έργο της έρευνας 
και να δώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί. 

• Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Υπεύθυνος ναυαγοσωστικών 
υπηρεσιών, ο Υπαρχηγός Ναυαγοσωστών, ο Αρχηγός του Π.Τ., η ο 
Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών και το 
κατατόπους Λιμεναρχείο. 

Εάν το αγνοούμενο άτομο δεν εντοπιστεί στα πρώτα 2 λεπτά, ο υπεύθυνος 
υπηρεσίας με τον επικεφαλή ναυαγοσώστη οργανώνουν έρευνα όπως 
περιγράφεται στο εγχειρίδιο των ναυαγοσωστών                              
«Επιχειρώ Ναυαγοσωστικά». 
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ΜΕΡΟΣ   4. 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  

ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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Σκοπός της συντήρησης των ναυαγοσωστών, είναι να διατηρηθούν οι 
Ναυαγοσώστες σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να αντιμετωπίζουν άψογα  
διάφορες καταστάσεις στην παραλία με τον ποιο επαγγελματικό τρόπο. Για 
το λόγο αυτό πραγματοποιούνται ασκήσεις και δραστηριότητες με μέριμνα 
του Υπευθύνου Ναυαγοσωστών του εκάστοτε Τμήματος ή – αν δεν υπάρχει 
- του Αρχηγού ή του Εκπροσώπου της Σχολής ή του Τομέα Σαμαρειτών, 
Διασωστών & Ναυαγοσωστών. 

Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον δυο (2) φορές την 
εβδομάδα και να μην ξεπερνάει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας.  Όλοι οι 
ναυαγοσώστες πρέπει να αξιολογούνται στη συντήρηση και να κρατείται 
αρχείο επιδόσεων από τον Υπεύθυνο Ναυαγοσωστών. 

Η εσωτερική συντήρηση ναυαγοσωστών πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα: 

• Κολύμβηση 

• Τρέξιμο-Κολύμβηση-Τρέξιμο (run swim run) 

• Άσκηση αγνοούμενου προσώπου στην παραλία 

• Διάσωση από τον ναυαγοσωστικό πύργο η σκάφος, rescue 
surfboard με χρήση εξοπλισμού 

• Ασκήσεις στις δημόσιες σχέσεις με το κοινό 

• Προφορικές και πρακτικές εξετάσεις στις Πρώτες Βοήθειες, Κ.Α.Α. 
και  Ακινητοποίηση 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Εβδομάδα 1η         Εβδομάδα 2η  
                                                                           
Κολύμβηση 100m     Κολύμβηση 200m 
Κολύμπι-Τρέξιμο-Κολύμπι    Άσκηση αγνοούμενου ατόμου 
Προφορική εξέταση στην ακινητοποίηση  Τρέξιμο 500m 
Άσκηση διάσωσης από πύργο σε χρόνο  Διάσωση από σκάφος  
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Εβδομάδα 3η      Εβδομάδα 4η  
 
Επίπλευση για 10 λεπτά    Ρυμούλκηση παθητικού θύματος  
Προφορική εξέταση στις Α΄.Βοήθειες  Ανέλκυση βυθισμένου θύματος  
Ναυαγοσωστικό ελεύθερο 100m   Κ.Α.Α. 
Κολύμπι-Τρέξιμο-Κολύμπι 200m   Αντιμετώπιση αιμμοραγίας  
Υποβρύχια προσέγγιση    Υ/Β έρευνα 
 
Εβδομάδα 5η      Εβδομάδα 6η  
 
Τρέξιμο 1χλμ      Ρυμούλκηση ενεργού θύματος  
Επίπλευση 15min     Κολύμβηση 400 m 
Άσκηση διάσωσης από πύργο σε χρόνο  Χρήση εξοπλισμού 
Προφορική εξέταση στον πνιγμό   Προφορική εξέταση shock 
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ΜΕΡΟΣ  5. 
 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
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Θαλάσσιο Σκι 

• Το ταχύπλοο που έλκει τον ασκούμενο πρέπει να επανδρώνεται από 
2 άτομα,  

• Το μήκος του σχοινιού έλξης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 23 μέτρα,  
• Τα πέδιλα πρέπει να επιπλέουν και να είναι ασφαλή, όσον αφορά το 

υλικό και την κατασκευή τους,  
• Ο ασκούμενος πρέπει απαραίτητα να ξέρει κολύμπι και να είναι 

τουλάχιστον 16 ετών,  
• Το θαλάσσιο σκι απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 200 

μέτρων από λουόμενους.  

Θαλάσσιο έλκηθρο (μπανάνα) 

• Το ταχύπλοο που έλκει τον ασκούμενο πρέπει να επανδρώνεται από 
2 άτομα,  

• Οι επιβαίνοντες πρέπει απαραίτητα να ξέρουν κολύμπι και να είναι 
τουλάχιστον 16 ετών,  

• Ο αριθμός των επιβαινόντων να είναι ίσος με τα ζεύγη των 
χειρολαβών,  

• Η ταχύτητα έλξης να μην υπερβαίνει τους 25 κόμβους,  
• Απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από 

λουόμενους.  

Γουίνσερφινγκ 

• Ο ασκούμενος πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών,  
• Η κίνησή του επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων 

από τους λουόμενους. 

Ποδήλατα θαλάσσης 

• Απαγορεύεται η εκμίσθωση τους σε άτομα κάτω των 14 ετών,  
• Η κίνησή τους επιτρέπεται σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα από την 

ακτή.  

Οxoon (οξουν), είδος υδροτζέτ 

• Απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόου αν η ιπποδύναμη υπερβαίνει 
τους 15 ίππους,  

• Απαγορεύεται η εκμίσθωση σε άτομα μικρότερα των 18 ετών,  
• Οι θέσεις των επιβαινόντων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τρεις,  
• Απαγορεύονται παιδιά μικρότερα των 12 ετών,  
• Η κίνησή τους επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων 

από τις σημαδούρες της παραλίας.  
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Κανόε/καγιάκ 

• Απαγορεύεται η εκμίσθωση τους σε άτομα κάτω των 14 ετών,  
• Η κίνησή τους επιτρέπεται σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα από την 

ακτή.  

Θαλάσσιο αλεξίπτωτο 

• Τα ταχύπλοα που έλκουν το αλεξίπτωτο πρέπει να επανδρώνονται 
από 2 άτομα,  

• Το μήκος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα και να έχουν 
ιπποδύναμη κατά μέσο όρο 150 ίππων,  

• Το μήκος του σχοινιού έλξης πρέπει να μην υπερβαίνει τα 80 μέτρα 
και να έχει πάχος τουλάχιστον 12 χιλιοστά,  

• Οι επιβαίνοντες στο αλεξίπτωτο να είναι πάνω από 18 ετών,  
• Το αλεξίπτωτο μπορεί να έχει μέχρι 2 θέσεις,  
• Απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από 

λουόμενους.  

Τζετ-σκι 

• Απαραίτητη η άδεια χειριστή ταχυπλόου,  
• Θα πρέπει να κινούνται από πλωτή εξέδρα ή από ειδικό ρεμέτζο,  
• Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν φέρουν εξωτερικούς έλικες,  
• Οι εκμισθωτές θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό σύστημα από 

απόσταση,  
• Η κίνησή τους επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων 

από λουόμενους,  
• Από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο απαγορεύεται η κίνησή τους μεταξύ 

13:00 και 17:00.  

Σε παραλίες που υπάρχουν κολυμβητές και κινούνται ταχύπλοα σκάφη, θα 
πρέπει να υπάρχει ειδικός οριοθετημένος διάδρομος για την είσοδο και 
έξοδο των σκαφών από την παραλία και  δεν επιτρέπεται η κολύμβηση για 
τους λουόμενους μέσα στον οριοθετημένο διάδρομο. Επίσης όλα τα 
μηχανοκίνητα σκάφη  που εισέρχονται σε παραλία θα πρέπει να εισέρχονται 
κωπήλατα από απόσταση 200 μέτρων. 

Τα παραπάνω ανήκουν στον κανονισμό λιμένα και είναι χρήσιμα να τα 
γνωρίζουν οι ναυαγοσώστες που επανδρώνουν παράκτιους σταθμούς. 
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ΜΕΡΟΣ  6. 
 
 
 
 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
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ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 
 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 
 

Όνομα Θύματος………………………………………………………………………. 
 
Διεύθυνση……………………………………………...Πόλη………………………... 
 
Τηλέφωνα……………………………………………..Ηληκία……………………... 
 
Ημερομηνία……………………………………………Ώρα………………………… 
 
Ακριβής Τοποθεσία…………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
Καιρικές Συνθήκες  
  
Θάλασσα: Κάλμα……. Κυματώδης…….. Άγρια……. Υψηλά Κύματα………… 
 
       Βάθος Νερού…….. Θερμοκρασία Νερού…….. Εξ/Θερμοκρασία…….. 
 
Καιρός στη Παραλία: Καθαρός…….. Συννεφιά…… Ομίχλη…….. Βροχή……… 
 
      Μερική Συννεφιά…….. Ταχύτητα Ανέμου…….. Κατεύθυνση…………. 
 
Κατάσταση θύματος: 
 
Κολυμβητική εμπειρία…….. χρόνια  Εμπειρία αυτόνομης κατάδυσης…….. χρόνια 
 
Χρόνος τελευταίου: Γεύματος…………. Οινοπνευματώδους ποτού………………... 
 
Φυσική/Ψυχική κατάσταση…………………………………………………………... 
 
Εξαντλημένος…….. Κουρασμένος…….. Σε πανικό…….. Αναίσθητος…….. Άλλο…. 
 
Απειθαρχία σε επισημάνσεις……. Εξήγησε…………………………………………. 
 
Πληροφορίες Ατυχήματος: 
 
Πέσιμο σε θαλάσσια τρύπα…… Αδύνατος κολυμβητής…… Φυσικό πρόβλημα…… 
 
Κρύο νερό…… Συσκευή επίπλευσης…………… Εξήγησε…………………………. 
 
Κυμματισμός……. Σκάφος…….. Άλλο……………………………………………... 
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Ανταπόκριση: 
 
Πρώτες Βοήθειες…… Περιγράψτε…………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
Α.Π……… Κ.Α.Α……… Περιγράψτε………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε…………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
Προσωπικό……………………………………………………………………………. 
 
Αποτέλεσμα…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Διεκομίσθη/Περιγράψτε……………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Περιγραφή Διάσωσης στο νερό από Ναυαγοσώστη………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Μάρτυρες…………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Αναφορά συμπληρώθηκε……………………………………………. Ημερ…………….. 
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ΜΕΡΟΣ   7. 
 
 
 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
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Αιμορραγίες  
Μέσα ατομικής προστασίας  

Εκτίμηση ζωτικών λειτουργιών   

Άμεση πίεση με: 

 Τα χέρια 

 Κομπρέσσες 

 Πιεστική επίδεση 

 Έμμεση πίεση 

 Ίσχαιμη περίδεση 

Ανύψωση του τραυματισμένου μέλους  

Ψυχολογική υποστήριξη  

Επίσταξη 
 Τοποθετήστε  τον  ασθενή  σε  καθιστή  θέση,  με  το  κεφάλι  σε  

κάμψη  προς  τα  εμπρός 

 Τοποθετήστε  πάγο  στη  μύτη 

 Τοποθετήστε  βαζελινούχο  γάζα  στο  ρουθούνι  που  αιμορραγεί 

 Ο  τραυματίας  πρέπει  να  αναπνέει  από  το  στόμα 

 Ελέγξτε  την  ποιότητα  του  αίματος 

Ξένο Σώμα 
 Δεν αφαιρούμε ΠΟΤΕ ξένο σώμα ενσφηνωμένο στην πληγή! 

 Τα ξένα σώματα σταθεροποιούνται στο σημείο που βρέθηκαν με 
ογκώδεις επιδέσμους 

 Τυχόν αιμορραγία από το τραύμα αντιμετωπίζεται με άμεση πίεση 
περιμετρικά του τραύματος  
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Αντιμετώπιση  Καταγμάτων  και  Εξαρθρημάτων 
Ψυχρά επιθέματα 

Ακινητοποίηση: 

 Κατάγματα  νάρθηκας (ακινητοποιείται η άρθρωση πριν 
και η άρθρωση μετά την κάκωση) 

 Εξαρθρήματα  στόχος της ακινητοποίησης η μείωση του 
φορτίου της άρθρωσης  

Ηλίαση 
 Τοποθετήστε  σε  σκιερό  μέρος 

 Καθησυχάστε 

 Τοποθετήστε  σε  ημικαθιστική  θέση 

 Τοποθετήστε  δροσερά  επιθέματα  στο  κεφάλι 

 Παρακολουθήστε 

Θερμική Εξάντληση 
 Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών 

 Χορήγηση  οξυγόνου 

 Τοποθετήστε  σε  θέση  Trendelenburg  

 Τοποθετήστε  σε  σκιερό  μέρος 

 Χορηγήστε  ισοτονικά  υγρά  

Θερμοπληξία 
 Εκτίμηση  ζωτικών  λειτουργιών 

 Άμεση  ψύξη  του  τραυματία 

 Αφαιρέστε  όλα  τα  ρούχα 

 Φροντίστε  για  την  άμεση  μεταφορά  στο  νοσοκομείο 
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ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

 

         Κ.Α.Α.       Κ.Α.Α. ΠΝΙΓΜΟΥ 

Έλεγχος Επίπεδου Συνείδησης    Έλεγχος Επίπεδου Συνείδησης  
ΒοήθειαΧ2       ΒοήθειαΧ2 
Βλέπω, Ακούω, Αισθάνομαι (10sec)   Βλέπω, Ακούω, Αισθάνομαι (10sec) 
Κλήση Ασθενοφόρου      5 Εμφυσήσεις  
30 Θωρακικές Συμπιέσεις     30 Συμπιέσεις – 2 Εμφυσήσεις (1min) 
2 Εμφυσήσεις       Γρήγορος επανέλεγχος Β.Α.Α 
         Κλήση Ασθενοφόρου 
         30 Συμπιέσεις – 2 Εμφυσήσεις  

 
Τα παραπάνω πρωτόκολλα ισχύουν όταν το θύμα δεν αναπνέει, και 
αναφέρονται σε ενήλικα. 
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ΜΕΡΟΣ   8. 

 

 

 

ΣΗΜΑΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 
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ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 

LIFEGUARD  

 

ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 

ΝΟ LIFEGUARD 
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ΜΕΡΟΣ  9. 

 

 

 

ΣΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 
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ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ 
  

Διεθνώς έχουν καθιερωθεί τα παρακάτω σήματα με σφυρίχτρα για την 
κάλυψη των αντίστοιχων βασικών αναγκών σε επικοινωνία,  τα  οποία  και  
θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  από  τους  ναυαγοσώστες  του  
Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού: 

 

 Ένα βραχύ σφύριγμα Για να έχουμε την προσοχή κάποιου λουόμενου 
 Δυο βραχέα σφυρίγματα Για να έχουμε την προσοχή κάποιου  

           Ναυαγοσώστη 

 Τρία βραχέα σφυρίγματα Για να ειδοποιήσουμε ότι αναλαμβάνουμε  
           δράση για κάποιο επείγον περιστατικό 

 

ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
Τα σήματα αυτά χρησιμεύουν στην επικοινωνία των ναυαγοσωστών 
μεταξύ τους κατά τη διάρκεια μιας διάσωσης. Η κάθε ναυαγοσωστική 
ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά της σήματα, ανάλογα με τις 
ανάγκες τις, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
παρακάτω οδηγίες: 

• Όσο μικρότερος είναι ο συνολικός αριθμός των σημάτων που πρέπει 
να μάθουν οι ναυαγοσώστες, τόσο πιο εύκολο είναι να 
απομνημονευθούν και εν τέλει να γίνουν δεύτερη φύση των 
ναυαγοσωστών, ώστε να γίνονται αυτόματα όταν χρειάζεται. 

• Τα σήματα πρέπει να είναι ευδιάκριτα, ώστε να φαίνονται μέσα από τη 
θάλασσα όταν τα κύματα είναι σχετικά ψηλά. 

• Όσο πιο απλά είναι τα σήματα, τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν 
να μην γίνουν αντιληπτά κάποια στιγμή. 
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Πολλοί  εθνικοί  οργανισμοί  ναυαγοσωστικής  χρησιμοποιούν  διάφορα  
σήματα  για  διάφορους  σκοπούς.  Οι  ναυαγοσώστες  του  Ελληνικού  
Ερυθρού  Σταυρού  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιούν  τα  παρακάτω  
σήματα: 

 

 Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών: ο ναυαγοσώστης σηκώνει ψηλά το 
ένα του χέρι και το κουνάει δεξιά – αριστερά. Οι ναυαγοσώστες που 
βρίσκονται στην ξηρά θα πρέπει να ετοιμάσουν όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών για να υποδεχθούν το θύμα, που 
μπορεί να είναι τραυματίας, να έχει σοβαρό αναπνευστικό ή και 
καρδιακό πρόβλημα. 

 
 Κώδικας Χ: ο ναυαγοσώστης σηκώνει και τα δυο χέρια του ψηλά και 

σχηματίζει ένα Χ πάνω από το κεφάλι του. αυτό σημαίνει ότι ένας 
κολυμβητής αγνοείται και πιθανολογείται ότι έχει βυθιστεί. Θα πρέπει 
να ξεκινήσει αμέσως υποβρύχια έρευνα και να σταλούν άμεσα οι 
κατάλληλες ενισχύσεις (π.χ. ομάδα δυτών) 
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 Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο: ο ναυαγοσώστης ακουμπά τη 
γροθιά του στο πάνω μέρος της κεφαλής, σχηματίζοντας έτσι έναν 
κύκλο πάνω από το κεφάλι του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διάσωση 
τελείωσε, απλά ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ο ναυαγοσώστης που 
βρίσκεται μέσα στο νερό δεν χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια. 

 

 

 

 

 

 
 Απαιτείται βοήθεια: ο ναυαγοσώστης σηκώνει ψηλά το ένα του χέρι 

χωρίς να το μετακινεί. Ο ναυαγοσώστης που κάνει αυτό το σήμα 
χρειάζεται βοήθεια για να συνεχίσει τη διάσωση. Θα πρέπει να 
σταλούν άμεσα ενισχύσεις. 
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ΜΕΡΟΣ  10.  

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
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• Έλεγξε τις συνθήκες στο νερό πριν μπεις  

• Ακολούθησε τις οδηγίες του Ναυαγοσώστη 

• Προσοχή στα σήματα, πινακίδες και τις σημαίες  

• Μάθε να προλαμβάνεις, να αναγνωρίζεις και να ανταποκρίνεσαι σε 
επικίνδυνες καταστάσεις  

• Δροσίσου πριν μπεις στο νερό και βγες άμεσα όταν κρυώνεις  

• Άγνωστες ακτές εγκυμονούν κινδύνους  

• Απέφυγε ελώδη νερά στα οποία αναπτύσσονται φυτά η φύκια  

• Να κολυμπάς μακριά από διαδρομές πλοίων η στύλων γεφυρών 

• Πάντα να κολυμπάς με παρέα 

• Να κολυμπάς παράλληλα στην ακτογραμμή και όχι προς την 
ανοιχτή θάλασσα 

• Οι ιστιοσανίδες και τα άλλα σκάφη να μένουν μακριά από τους 
κολυμβητές  

• Κατά τη διάρκεια καταιγίδας το κολύμπι είναι επικίνδυνο 

• Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου. Εξασφάλισε δυνάμεις για την 
επιστροφή σου 

• Στρώματα θαλάσσης, λάστιχα αυτοκινήτων και λαστιχένια σωσίβια, 
αποτελούν επικίνδυνα παιχνίδια 

• Λάβε υπόψη σου και τους άλλους κολυμβητές, ειδικά τα μικρά 
παιδιά και τους ηλικιωμένους 

• Σκουπίσου μόλις βγεις από το νερό 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

I.L.S.E.,   International Lifesaving of Europe 

American Red Cross  Stay Well, Lifeguarding Manual  2007 

American Red Cross,  Lifeguarding Textbook edition 1990 

Evanston Recreation Department,  Chicago IL, District of Lakefront Lifeguard 
Services 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Διεύθυνση Σαμαρειτών Ελλάδος, Σχολή 
Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών , Επιχειρώ Ναυαγοσωστικά στην Ελλάδα        
Copyright 2004 Πάτρα 

Μαμαντόπουλος Ανδρέας, Γερασιμάτος Αναστάσιος, Καραγιάννης 
Γεώργιος Μάριος, 2006, ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, Διεύθυνση 
Σώματος Σαμαρειτών και Διασωστών, Τμήμα Εκπαίδευσης 

INTERNET,  Lifeguarding – Lifesaving  Images 
Προεδρικό Διάταγμα - 23/2000,  Νομοθεσία  που αφορά την Ναυαγοσωστική  
για την Ελλάδα 

Φ.Ε.Κ. – 444,  Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Γενικός 
Κανονισμός Λιμένα Ταχύπλοα 26 Απριλίου 1999  
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ΚΑΛΗ ΑΣΦΑΛΗ ΥΠΗΡΕΣIA 
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