
Αντιμετώπιση  πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε σκάφη
Ασκήσεις ετοιμότητας
Η άσκηση ετοιμότητας είναι άσκηση προσομοίωσης των περιστάσεων μιας καταστροφικής ή επικίνδυνης κατάστασης 
επί του σκάφους, που παρέχει στον κυβερνήτη και το πλήρωμα την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις προβλε-
πόμενες μεθόδους αντιμετώπισης και να εξασκηθούν. Παρότι οι ασκήσεις ετοιμότητας δεν μπορούν να προβλέψουν 
κάθε πιθανό σενάριο, παρέχουν στα μέλη του πληρώματος μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αντιδρούν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι στόχοι της σωστής αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι:

• Άμεση κινητοποίηση
• Θέση του συμβάντος υπό έλεγχο ή περιορισμός της κλιμάκωσής του
• Διευκόλυνση της εκκένωσης, της διάσωσης και της απομάκρυνσης από τον κίνδυνο
• Προστασία της ανθρώπινης ζωής (μέσω της έγκαιρης παροχής ιατρικής βοήθειας)
• Προστασία του σκάφους και του εξοπλισμού του

Διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας
Η άσκηση ετοιμότητας πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να παρέχει σε κάθε μέλος του πληρώματος την ευκαιρία να 
εκτελέσει στην πράξη τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να εξοι-
κειωθεί με τη θέση και τον τύπο του διαθέσιμου επί του σκάφους εξοπλισμού, και να ενισχύσει το πνεύμα συνεργασίας 
και την εμπιστοσύνη του στους συναδέλφους. Επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό των αδυναμιών που ενδεχομένως έχει το
σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους.
-  Διαφοροποιούμε τις ασκήσεις ετοιμότητας επιλέγοντας κάθε φορά διαφορετικά σενάρια, όπως πυρκαγιά στον χώρο 

ενδιαίτησης ή στο μηχανοστάσιο, πτώση ανθρώπου στη θάλασσα ή διακομιδή τραυματία.
-  Βεβαιωνόμαστε ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο τραυματισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης ετοιμότητας.
-  Τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να είναι απολύτως εξοικειωμένα με τον έλεγχο και τον τρόπο λειτουργίας του 

εξοπλισμού.
-  Ενθαρρύνουμε το πλήρωμα να λειτουργεί ως ομάδα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
-  Τα μέλη του πληρώματος είναι πιθανό να αισθανθούν κάποια πίεση. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να κατανοήσουμε ότι,

σε περίπτωση πραγματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η ασφάλειά τους εξαρτάται από την καλή μεταξύ τους 
συνεργασία.

-  Πραγματοποιούμε συνάντηση απολογισμού μετά από κάθε άσκηση ετοιμότητας. Παρακινούμε τα μέλη του πλη-
ρώματος να μιλήσουν για τα διδάγματα που αποκόμισαν και για τις βελτιώσεις που ενδεχομένως προτείνουν.          
Για παράδειγμα:
• Χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός;
• Υπάρχει εναλλακτικό σημείο αποθήκευσης του εξοπλισμού;
• Χρειάζεται κάποιο μέλος του πληρώματος πρόσθετη (ή συμπληρωματική) κατάρτιση;

Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να κα-
ταγράφουμε  στο ημερολόγιο του σκάφους οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Σύντομη περιγραφή κάθε πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης (π.χ. πτώση στη θάλασσα, πυρκαγιά, κ.τ.λ).
- Κατάλογος ελέγχου των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνονται σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
- Αναγραφή των ονομάτων των υπευθύνων για κάθε ενέργεια ή διαδικασία που πρέπει να γίνει σε κάθε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης.
Ενέργειες για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης
Οι βασικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται για την αντιμετώπιση των πλέον πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
σε  σκάφη μπορούν να φανούν χρήσιμοι κατά τον σχεδιασμό των ασκήσεων ετοιμότητας και τη συνάντηση απολογι-
σμού.
Άνθρωπος στη θάλασσα
Είναι δύσκολο να αρχίσει να γράφει κανείς για ένα θέμα, που στην ουσία δεν πρέπει να υπάρχει ως θέμα. Διότι από τη 
στιγμή που ανακύπτει, ήδη έχουν γίνει σημαντικά λάθη. Ο λόγος για τη δύσκολη εκείνη στιγμή που ακούγεται η 
αγωνιώδης κραυγή «άνθρωπος στη θάλασσα». Η πτώση από σκάφος ενός ανθρώπου στην θάλασσα, είναι ένας από 
τους χειρότερους εφιάλτες κάθε κυβερνήτη. Εφιάλτης που συχνά καταλήγει σε τραγωδία εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη 
εκπαίδευση, τα κατάλληλα μέσα και η απαιτούμενη ψυχραιμία προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και με 
ασφάλεια. Η διάσωση ή περισυλλογή ανθρώπου που έπεσε στη θάλασσα, έχει διαμορφωθεί από την αναγκαιότητα 
άμεσων ενεργειών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκάδων ερευνών τα τελευταία χρόνια κυρίως από την αμερικανική και 
βρετανική ακτοφυλακή, με κοινό συμπέρασμα ότι η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής του θύματος στη θάλασσα,
μεγιστοποιεί τις πιθανότητες για ασφαλή διάσωση, με τις μικρότερες συνέπειες. Άσχετα με το είδος του σκάφους που 
έχουμε, το ζητούμενο είναι να σταματήσουμε άμεσα και κοντά στο θύμα προκειμένου να γίνει η περισυλλογή του το 
συντομότερο δυνατόν. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το πρόβλημα που δημιουργείται από την στιγμή της πτώσης 
ανθρώπου στη θάλασσα και της απόστασης που δημιουργείται με την ταχύτητα του σκάφους, αρκεί να μετατρέψουμε 
τους κόμβους σε μέτρα / δευτερόλεπτο (1 Knot=1852 m : 3600 sec = 0.5 m/sec-άρα με ταχύτητα 1 Knot=0.5 m 
απόσταση). Πρακτικά προκειμένου να έχουμε την απόσταση σε κάθε ένα δευτερόλεπτο πολλαπλασιάζουμε τους 



κόμβους Χ 0,5 μ./δευτ.  π.χ  με ταχύτητα 10 κόμβων, εάν καθυστερήσουμε να αντιδράσουμε, σε 30 δευτερόλεπτα θα 
βρεθούμε σε απόσταση 150 μέτρα από τον άνθρωπο στη θάλασσα. (10 Knot Χ 0,5 m= 5 m/sec, σε χρόνο 30 sec X 5 m
/ sec =150 m). Σε ένα δεύτερο παράδειγμα με 2πλασια ταχύτητα και στον ίδιο  χρόνο των 30 δευτερόλεπτων θα 
διαπιστώσουμε  ότι διπλασιάζεται και η απόσταση (20 κόμβοι Χ 0,5 m= 10 m/sec, σε χρόνο 30 sec X 10 m / sec =300 
m) που ουσιαστικά θα δυσκολέψει ή θα κάνει ανέφικτη την περισυλλογή καθώς σε αυτές τις αποστάσεις και με έντονο 
κυματισμό, ο ναυαγός μπορεί να είναι ορατός για λίγα μόνο δευτερόλεπτα κάθε φορά που θα ανεβαίνει στην κορυφή 
του κύματος. Με δεδομένα τα παραπίνω αναφερόμενα στοιχειά θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι δυνατές προφυλάξεις
για τον περιορισμό του κινδύνου πτώσης στη θάλασσα, αλλά και παράλληλα να σχεδιάζεται η αποτελεσματική 
διαδικασία περισυλλογής για ώρα ανάγκης. Απαραίτητη προϋπόθεση κατάρτισης σχεδίου περισυλλογής κατάλληλα 
προσαρμοσμένο στο δικό μας σκάφος.

Οι διαδικασίες περισυλλογής ανθρώπου που έχει πέσει στη θάλασσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα όπως:
• Να σημάνουμε αμέσως συναγερμό: φωνάζουμε «άνθρωπος στη θάλασσα!».
• Μη χάσουμε ούτε στιγμή τον ναυαγό από τα μάτια μας. Ένα μέλος του πληρώματος θα πρέπει να τον παρακο-

λουθεί διαρκώς και να δείχνει συνεχώς με το χέρι προς την κατεύθυνσή του. 
• Ετοιμάζουμε να στρίψουμε το σκάφος, ώστε να διατηρούμε πάντοτε οπτική επαφή μαζί του.

Στρίβουμε το σκάφος προς την πλευρά της πτώσης, ώστε ο έλικας του σκάφους να απομακρυνθεί από τον 
ναυαγό.  

• Ρίχνουμε αμέσως ένα κυκλικό σωσίβιο με σκοινί και ετοιμάζουμε να ενεργοποιήσουμε τις συσκευές εκπομπής
σήματος κινδύνου, να σημειώσουμε το ακριβές στίγμα και να πραγματοποιήσουμε κλήση κινδύνου 
(MAYDAY) προς άλλα σκάφη ή προς τις αρχές έρευνας και διάσωσης.

• Στρίβουμε το σκάφος μας και προβαίνουμε  σε παράλληλο εντοπισμό. Εφαρμόζουμε τους ταχύτερους και 
ασφαλέστερους για κάθε περίσταση ελιγμούς (στροφή Williamson* ή παρόμοια μέθοδο).

                                     Σχηματική απεικόνιση της  Στροφής Williamson



*Στροφή Williamson είναι ένας ελιγμός που χρησιμοποιείται για να φέρει ένα σκάφος  πίσω σε ένα σημείο 
που πέρασε προηγουμένως , με σκοπό την ανάκτηση ενός ατόμου. Το πηδάλιο πρέπει να κάνει την μανού-
βρα “Williamson Turn” δηλαδή πρέπει να στραφεί με δύναμη προς την κατεύθυνση του θύματος μέχρις 
ότου να διαγράψετε 60º στην αρχική σας πορεία, οπότε το πηδάλιο στέφεται με δύναμη προς την αντίθετη 
κατεύθυνση έτσι ώστε να φέρει το σκάφος πίσω στην αντίστροφη πορεία του. Με αυτόν τον τρόπο το θύμα 
θα πρέπει να εντοπίζεται μπροστά από το σκάφος.                                                                       

• Πρέπει να ενθαρρύνουμε το άτομο που έχει πέσει στη θάλασσα και να του δίνουμε κουράγιο. Το να προσπα-
θήσει να βγάλει τα ρούχα του για να κολυμπήσει είναι απόλυτα λανθασμένη κίνηση, γιατί τον κρατούν ζεστό, 
ενώ στην προσπάθεια του μπορεί να χάσει τον έλεγχο και να πνιγεί. Επίσης, πρέπει να μην προσπαθήσει να 
φτάσει το σκάφος, αλλά τα περιπλέοντα αντικείμενα που του έχουν πετάξει, για να τον βοηθήσουν να διατη-
ρηθεί στην επιφάνεια. Εάν κρυώνει, να μαζέψει τα πόδια του, στην εμβρυική στάση, γιατί έτσι δεν συντελείται
μεγάλη απώλεια της θερμοκρασίας του σώματος. Να κρατήσει την ψυχραιμία του και να έχει πίστη στα 
υπόλοιπα άτομα του πληρώματος, που θα γυρίσουν να τον περισυλλέξουν.                                                          

• Ετοιμάστε τον εξοπλισμό περισυλλογής ανθρώπου από τη θάλασσα.

• Πρέπει να έχετε εξοπλιστεί εκ των προτέρων με κατάλληλα μέσα ανάσυρσης, όπως κάνιστρο, σκάλα, ιμάντα 
ανάσυρσης κ.λπ.                                      

• Η περισυλλογή εξαρτάται πάντοτε από τις συνθήκες που επικρατούν και από το εάν ο ναυαγός είναι σε θέση 
να συμβάλει στη διαδικασία.

• Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία περισυλλογής πρέπει απαραιτήτως να φορούν PFD και εξάρτυση 
ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε σκοινί με θηλιά σε συνδυασμό με μηχανική τροχαλία ή βαρούλκο ανάσυρσης για 
να ανεβάσετε τον ναυαγό στο σκάφος.
              (1)                                                                                  (2)

                                         (1)(2)Ααπεικόνιση  ανάσυρσης  ναυαγού σε σκάφος

ΑΝΑΚΤΟΥΜΕ το άτομο από το νερό από την προσήνεμη πλευρά, το χαμηλότερο σημείο του σκάφους.         
Τοποθετούμε τον ναυαγό σε ύπτια θέση όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις 
της υδροστατικής πίεσης*.                                                                                                                                    
*Υδροστατική πίεση είναι η πίεση την οποία ασκεί το υγρό που βρίσκεται σε ηρεμία σε κάθε επιφάνεια 
βυθισμένη σε αυτό. Ασκείται κάθετα προς την επιφάνεια και είναι ανεξάρτητη απο τον προσανατολισμό της.   
Αλλαγή θερμοκρασίας
Το θαλασσινό νερό έχει θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτήν του σώματος. Η θερμοχωρητικότητα και η 
θερμική αγωγιμότητα του νερού είναι 3032 φορές μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες του αέρα. H απλή βύθιση 
του σώματος σε νερό θερμοκρασίας κοντά σ' αυτήν του σώματος προκαλεί γρήγορα ανακατανομή του αίματος
από τα άκρα στον θώρακα. Αυτή η μετακίνηση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου αίματος που 
κυκλοφορεί στον θώρακα κατά 700ml περίπου, την αύξηση της πίεσης του δεξιού κόλπου μέχρι 18mmHg, 
την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και την αύξηση της καρδιακής παροχής κατά 30%. Ακολούθως, 
προκαλείται νατριούρηση (απώλεια νατρίου) και διούρηση από αύξηση της νεφρικής ροής αίματος.

                                                 
                                   (1)(2) Απεικόνιση άμεσης βοήθειας ναυαγού          



                                                                
Έχουμε έτοιμο το κουτί πρώτων βοηθειών και μια ισοθερμική κουβέρτα για την παροχή άμεσης φροντίδας στον ναυα-
γό. Προετοιμαζόμαστε να καλέσουμε τη Λιμενική Αρχή / Ελληνική Ακτοφυλακή για βοήθεια και να έχουμε έτοιμη 
στρατηγική σε περίπτωση ενδεχόμενης διακομιδής, είτε με σκάφος είτε με ελικόπτερο.                                                     
Εισροή υδάτων                                                                                                                                                                      
Στα σκάφη με κατάστρωμα, η εισροή υδάτων μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, είτε το σκάφος βρίσκεται στη 
θάλασσα είτε εντός του λιμένα. Η εισροή υδάτων είναι δυνατό να προληφθεί. Αν όμως αυτό δεν καταστεί δυνατό, στις 
περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο. Εφόσον εντοπιστούν εγκαίρως, οι σωληνώσεις που παρου-
σιάζουν διαρροή μπορούν να απομονωθούν και η εισροή υδάτων να ελεγχθεί με απάντληση του νερού από τον χώρο 
που παρουσιάζει το πρόβλημα.
Είναι πιθανό, ωστόσο, η εισροή υδάτων να γίνει με γρήγορο ρυθμό και ο καθυστερημένος εντοπισμός της να μην αφή-
σει αρκετό χρόνο για την αντιμετώπιση της αιτίας του προβλήματος. Η τοποθέτηση συστήματος ελέγχου στάθμης 
υδροσυλλέκτη είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη ειδοποίηση του πληρώματος σε περίπτωση εισροής υδάτων.

                                                           Εισροή υδάτων-βύθιση  MEGA YACHT   
Για να περιορίσουμε τον κίνδυνο εισροής υδάτων ή τη ζημιά που ενδέχεται να προκληθεί από την εισροή υδάτων, έχου-
με πάντοτε κλειστά τα υδατοστεγή διαμερίσματα του σκάφους και φροντίζουμε για την κατάλληλη συντήρηση όλων 
των χώρων κάτω από το κατάστρωμα και τη διατήρησή τους σε κατάσταση καλής λειτουργίας.                                        
Σε περίπτωση εισροής υδάτων στο σκάφος μας ακολουθούμε ενέργειες που θα μας βοηθήσουν  στην αντιμετώπιση του 
περιορισμού του κινδύνου όπως :

• Σημαίνουμε συναγερμό.
• Θέτουμε σε λειτουργία τις αντλίες και ελέγχουμε ότι λειτουργούν αποτελεσματικά οι διατάξεις αναρρόφησης.
• Ο υπεύθυνος φυλακής στην τιμονιέρα πρέπει να εκπέμψει σχετικό σήμα προς παρακείμενα σκάφη και προς 

την Λιμενική Αρχή / Ελληνική Ακτοφυλακή.
• Κατευθύνουμε το σκάφος προς αβαθή ύδατα ή λιμένα. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να το αφήσουμε να προσα-

ράξει σε κάποια ακτή.
• Επιχειρούμε να αναχαιτίσουμε τη ροή των υδάτων κλείνοντας τις  βαλβίδες ή φράσσοντας την οπή που έχει 

δημιουργηθεί.
• Αν οι αντλίες δεν λειτουργούν, βγαίνουμε έξω και σφραγίζουμε το διαμέρισμα.
• Κλείνουμε τις πόρτες, τα στόμια κύτους και τις θυρίδες, ώστε να εμποδίσουμε την εισροή υδάτων στο εσωτε-

ρικό του σκάφους.
• Αφήνουμε ανοιχτά τα μπούνια και τις θυρίδες εκροής υδάτων καταστρώματος, ώστε να απομακρύνεται η πε-

ρίσσεια του νερού.
• Δημιουργούμε τεχνητά διαφράγματα κατά μήκος του διαμερίσματος που έχει κατακλυστεί με νερά.
• Ελέγχουμε για οπές που έχουν διαρροή στα παρακείμενα διαμερίσματα.
• Λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις του κατακλυσμένου με νερά διαμερίσματος στην ευστάθεια του σκάφους.
• Χρησιμοποιούμε πανιά και σκοινιά για να φράξουμε τα σημεία εισροής υδάτων.
• Προετοιμαζόμαστε  να εγκαταλείψουμε το σκάφος. Παραμένουμε στο σκάφος για όσο χρονικό διάστημα κρί-

νεται ασφαλές.
• Εγκαταλείπουμε το σκάφος μόνον εφόσον δώσει σχετική εντολή ο κυβερνήτης.
• Δεν φοράμε PFD ή στολές εμβάπτισης όταν βρισκόμαστε στο εσωτερικό του σκάφους (σε κλειστούς χώρους) 

διότι η άντωση που έχουν μπορεί να παρεμποδίσει τη διαφυγή μας σε περίπτωση απότομης ανατροπής του 
σκάφους. Τα βγάζουμε, ωστόσο, από τα σημεία φύλαξής τους, ώστε να τα έχουμε πρόχειρα.

Τραυματισμοί / Έκτακτα ιατρικά περιστατικά
Το πλήρωμα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών και να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει έκτακτα 
ιατρικά περιστατικά, όπως απώλεια αισθήσεων, κοψίματα, εγκαύματα, υποθερμία και ψυχροπληξία.                               
Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει:

• Να παρακολουθούμε την υγεία του τραυματία που βρίσκεται στο σκάφος.



• Να εκπέμπουμε σήμα κινδύνου (MAYDAY) μέσω ασυρμάτου, εάν η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.
• Να ζητούμε ιατρική συνδρομή μέσω ασυρμάτου, εάν απαιτείται.
• Να προετοιμαζόμαστε για διακομιδή από ελικόπτερο ή άλλο σκάφος ή να πραγματοποιούμε εμείς τη διακομι-

δή επιστρέφοντας στον λιμένα.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

• Πριν τον απόπλου, συμβουλευόμαστε την πρόγνωση του καιρού και ενημερωνόμαστε για τις συνθήκες που 
επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή στην οποία σκοπεύουμε να κατευθυνθούμε.

• Παρακολουθούμε διαρκώς την πρόγνωση του καιρού για την περιοχή μας όσο βρισκόμαστε στη θάλασσα.
• Ενημερώνουμε το πλήρωμα εάν επίκεινται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή/και εάν σκοπεύουμε να περάσουμε 

από κάποιο επικίνδυνο σημείο.
• Κλείνουμε τις πόρτες, τα στόμια κύτους και τις θυρίδες, ώστε να εμποδίσουμε την εισροή υδάτων στο σκάφος.
• Προβαίνουμε σε απάντληση υδάτων από τους υδροσυλλέκτες, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια ευστάθειας.
• Ζητούμε από το πλήρωμα να στερεώσει καλά τυχόν φορτία που δεν είναι ασφαλισμένα.
• Ελέγχουμε όλες τις γραμμές εισροής και εκροής που διαπερνούν τη γάστρα για τυχόν διαρροές.
• Ετοιμαζόμαστε να προβούμε σε προσωρινές επισκευές.
• Δεν φοράμε PFD ή στολές εμβάπτισης όταν βρισκόμαστε στο εσωτερικό του σκάφους (ή σε κλειστούς 

χώρους) διότι η άντωση που έχουν μπορεί να παρεμποδίσει τη διαφυγή σας σε περίπτωση απότομης ανατρο-
πής του σκάφους. Τα βγάζουμε , ωστόσο, από τα σημεία φύλαξής τους, ώστε να τα έχουμε πρόχειρα.

• Προετοιμαζόμαστε να διαφυλάξουμε το σκάφος οδηγώντας το σε προστατευμένα ύδατα (ασφαλές λιμάνι ή 
καταφύγιο), εφόσον παραστεί ανάγκη.

Πυρκαγιά
Πιθανά σημεία εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι η κουζίνα / μαγειρείο και το μηχανοστάσιο.



- Εξοπλίζουμε το σκάφος μας με κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης για τους συγκεκριμένους χώρους. Βεβαιωνόμαστε ότι ο 
χώρος γύρω από την ηλεκτρική κουζίνα είναι καθαρός και ελεύθερος από εμπόδια, και έχουμε σε προσβάσιμο σημείο, 
κουβέρτα πυρόσβεσης, ώστε να μπορέσουμε  να περιορίσουμε άμεσα τυχόν πυρκαγιά. Εγκαθιστούμε στο μηχανο-
στάσιο σύστημα αδρανούς αερίου. 

                                                                           Πυρκαγιά σε  YACHT   

- Ελέγχουμε τακτικά τις βαλβίδες των συστημάτων καταιονισμού με νερό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι:

• Να σημάνουμε συναγερμό αμέσως μόλις αντιληφθούμε την πυρκαγιά.
• Να ειδοποιήσουμε την Λιμενική Αρχή / Ελληνική Ακτοφυλακή.
• Αν είναι εφικτό, να εντοπίσουμε την πηγή της πυρκαγιάς.
• Να κλείσουμε όλα τα συστήματα αερισμού.                                     
• Να κλείσουμε τα στόμια κύτους, τις πόρτες, τις θυρίδες, τα παράθυρο και τα προστατευτικά πτερωτών (ανεμι-

στήρες - εξαερωτήρες μηχανοστασίου κ.τ.λ)
• Να διακόψουμε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
• Να μεριμνήσουμε για την ασφαλή απομάκρυνση των μελών του πληρώματος από τη ζώνη περιορισμού της 

πυρκαγιάς.
• Να περιορίσουμε και να κατασβέσουμε την πυρκαγιά.
• Να κάνουμε τους απαραίτητους ελιγμούς με το σκάφος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες ενίσχυσης 

της πυρκαγιάς από τον άνεμο.
• Να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο καπνός να απομακρύνεται αποτελεσματικά από το σκάφος.
• Να ελέγξουμε τους παρακείμενους χώρους για να αποτρέψουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
• Να ελέγξουμε την ευστάθεια του σκάφους μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά.
• Εάν χρησιμοποιήθηκε νερό για την κατάσβεση, να προβούμε αμέσως στις αναγκαίες ενέργειες για την απο-

μάκρυνσή του.
• Να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να ενεργήσουμε περαιτέρω αναλόγως.
• Να ανακτήσουμε τον εξοπλισμό.

Εγκατάλειψη σκάφους
Η προετοιμασία για την εγκατάλειψη του σκάφους περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν τα 
χρονικά περιθώρια και οι περιστάσεις:



• Να σημάνουμε συναγερμό.
• Να εκπέμψουμε MAYDAY και να αναφέρουμε την αιτία του κινδύνου.
• Να διαθέτουμε εγκεκριμένη σωσίβια σχεδία και να ετοιμαζόμαστε για την καθέλκυσή της.

• Να έχουμε συγκεντρωμένο όλο τον αναγκαίο για την περίσταση εξοπλισμό και να τον πάρουμε μαζί μας.         
Στον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Φωτοβολίδες ή οπτικά σήματα κινδύνου. Δεν χρησιμοποιούμε φωτοβολίδες όταν κοντά βρίσκεται ελικόπτερο, 
ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες του πιλότου. Φυλάσσουμε τις φωτοβολίδες μας μέχρις ότου είμαστε σε θέση 
να προσελκύσουμε βοήθεια. Δεν επιχειρούμε να απομακρυνθούμε  από την περιοχή του ναυαγίου.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται σύμφωνα με το νόμο κάθε χρήση της Φωτοβολίδας Αλεξιπτώτου εκτός από τη 
διάσωση Ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.                                                                                                                        
Ειδικά χαρακτηριστικά:                                                                                                                              
- Παράγουν έντονο φως καθ΄ όλη της διάρκεια καύσης τους.                                                                                             
- Ένταση παραγόμενου φωτός τουλάχιστον 100.000 candela.                                                                                            
- Χρώμα παραγόμενου φωτός: ΛΕΥΚΟ                                                                                                                               
- Χρώμα παραγόμενου καπνού: ΛΕΥΚΟ ή ΓΚΡΙ                                                                                                                
- Διάρκεια καύσης: τουλάχιστον 40 sec.                                                                                                                              
- Απόσταση εκτόξευσης φωτοβολίδας: τουλάχιστον 300 m.                                                                                               
- Ταχύτητα καθόδου φωτιστικού τμήματος: το πολύ 5m/sec.                                                                                              
- Λειτουργούν και βρεγμένες.                                                                                                                                               
- Κατά την εκτόξευση με κατακόρυφη θέση του σωλήνα εκτόξευσης, η τροχιά ανόδου της φωτοβολίδας απαραίτητο 
είναι, να μην  παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των 20° από τον κατακόρυφο άξονα, ανεξαρτήτως καιρικών 
συνθηκών από στάση.

• EPIRB (θεσιδεικτικός ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης).
• SART (αναμεταδότης έρευνας και διάσωσης).
• Φορητοί φανοί.
• Ασύρματος χειρός ή VHF.
• Νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας.
• Κουτί πρώτων βοηθειών.
• Ζεστά ρούχα.
• Να συγκεντρώσουμε όλα τα μέλη του πληρώματος και να αναθέσουμε στο καθένα από ένα καθήκον.
• Να εγκαταλείψουμε το σκάφος όταν είναι πλέον σαφές ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές (όταν επίκειται βύθι-

ση του σκάφους).
• Να κλείσουμε τα ανοίγματα με υδατοστεγές κλείσιμο.
• Να καθελκύσουμε τη σωσίβια σχεδία. 
• Να επιβιβαστούμε στη σχεδία χωρίς να βραχούμε, εάν είναι εφικτό.
• Να έχουμε καλά δεμένο το σκοινί στο σκάφος, αλλά να είμαστε έτοιμοι να το κόψουμε μόλις επιβιβαστεί όλο 

το πλήρωμα στη σχεδία.
• Να ρίξουμε την πλωτή άγκυρα και να φουσκώσουμε τον πυθμένα της σχεδίας.
• Να ορίσουμε παρατηρητές.
• Να ενεργοποιήσουμε τον EPIRB (θεσιδεικτικός ραδιοφάρος έκτακτης ανάγκης).
• Να διαχειρίζομαστε και να αξιολογούμε διαρκώς την κατάσταση έως ότου ολοκληρωθεί αισίως η διάσωσή 

μας.
Διάσωση με ελικόπτερο

- Χρησιμοποιούμε μια φωτοβολίδα χειρός για να υποδείξουμε τη θέση μας και τη θέση του ανέμου στο ελικόπτερο, 
αλλά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί.                                                                                                                                  
- Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε αλεξίπτωτη φωτοβολίδα και κλείνουμε το ραντάρ με το που θα ακούσουμε το ελικόπτερο    
- Βεβαιωνόμαστε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις πληροφορίες που πρέπει να 
δώσουν, και ξέρουν πώς να ενεργήσουν σε περίπτωση διάσωσης με ελικόπτερο.



                                    (1)(2)(3) Ελικόπτερα Σούπερ Πούμα σε επιχειρήσεις διάσωσης 
Πληροφορίες προς το ελικόπτερο διάσωσης                                                                                                                      
- Ακριβές στίγμα, όνομα, αριθμός μητρώου σκάφους.                                                                                                           
- Ταχύτητα και κατεύθυνση σκάφους, πρόγνωση καιρού στην περιοχή.                                                                               
- Φύση του κινδύνου.                                                                                                                                                              
- Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης (ασύρματος, φωτοβολίδες χειρός).                                                                                     
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης                                                                                                                  
- Ακούμε προσεκτικά και ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες του χειριστή του ελικοπτέρου.                                       
- Η ταχύτητα του σκάφους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5-10 κόμβους.                                                                            
- Εάν υπάρχει αρκετός χρόνος, αδειάζουμε το κατάστρωμα.                                                                                                 
- Φροντίζουμε να υπάρχουν μέλη του πληρώματος έτοιμα να δεθούν στο συρματόσκοινο του ελικοπτέρου διάσωσης.     
- Αφήνουμε πάντοτε το συρματόσκοινο να ακουμπήσει στο νερό προτού το πιάσετε (περιέχει σημαντικό στατικό 
φορτίο).                                                                                                                                                                                  
- Δεν δένουμε το συρματόσκοινο του ελικοπτέρου στο σκάφος  

Προσοχή: Αν δουλεύουμε με ελικόπτερα την νύχτα, φωτίζουμε την περιοχή του καταστρώματος.                             
- Δεν κατευθύνουμε φακό / φωτεινή πηγή  προς το ελικόπτερο τη νύχτα γιατί ο πιλότος φορά προστατευτικά γυαλιά και
κάτι τέτοιο μπορεί προσωρινά να τον τυφλώσει.                                                                                                                   
- Η μετακίνηση με βαρούλκο κανονικά γίνεται στο πίσω μέρος του σκάφους, οπότε βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι 
ελεύθερη.

Κατάρτιση / Εκπαίδευση                                                                                                                                                     
Στις περισσότερες χώρες πραγματοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης σε σχολές, ακαδημίες και ενώσεις. Τα σεμινάρια 
αυτά είναι πρακτικής φύσης και αξίζει να τα παρακολουθούμε, καθώς μας εφοδιάζουν με γνώσεις που μας είναι απα-
ραίτητες για να εργαζόμαστε με ασφάλεια και να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τυχόν καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης.                                                                                                            
                  
                         του Πλοιάρχου Λ.Σ ε.α Δημητρίου Κουκουβίνου



 

 

 


