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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Το παρόν εγχειρίδιο έχει γραφεί σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα διδα-
σκαλίας του µαθήµατος που διδάσκεται στο δεύτερο εξάµηνο των Ακαδηµιών του 
Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Αποτελείται από τρία Κεφάλαια.
Το Πρώτο Κεφάλαιο διαπραγµατεύεται το πρακτικό µέρος του µαθήµατος και 

αναφέρεται συνοπτικά στην ύλη που ακολουθεί στο Δεύτερο Κεφάλαιο. Έτσι ο 
σπουδαστής θα έχει ενηµερωθεί και κατανοήσει θέµατα που για πρώτη ίσως 
φορά ακούει και θα µπορεί ευκολότερα να αντιληφθεί την εκτενέστερη ύλη που 
ακολουθεί.

Το Δεύτερο Κεφάλαιο συντάχθηκε επιµελώς µε βάση το Διεθνή Κώδικα Ση-
µάτων (ΔΚΣ) του ΙΜΟ και της ελληνικής εκδόσεώς του από το ΥΕΝΑΝΠ. Περι-
λαµβάνει όλα τα κεφάλαια του ΔΚΣ, αποσπάσµατα του Γενικού Μέρους, αποσπά-
σµατα του Ιατρικού Μέρους και τα Παραρτήµατά του.

Το Τρίτο Κεφάλαιο περιέχει κυρίως την περιγραφή ενός εκ των συµβατικών 
µέσων επικοινωνίας, το Very High Frequency (VHF), το οποίο χρησιµοποιείται 
κατά κύριο λόγο για συνεννόηση προς Αποφυγή Συγκρούσεως στη Θάλασσα µε-
ταξύ πλοίων, καθώς επίσης και εκποµπή και ανταπόκριση µηνυµάτων κινδύνου, 
επείγοντος και ασφάλειας. Περιλαµβάνει επίσης το ραδιοεξοπλισµό VHF/DSC 
(Digital Selective Calling), καθώς και περιγραφή και λειτουργία του συστήµατος 
αυτού που αποτελεί µέρος του Παγκόσµιου Ναυτιλιακού Συστήµατος Κινδύνου και 
Ασφάλειας (Clobal Maritime Distress and Safety System-GMDSS). Στο τέλος πα-
ρατίθενται επτά παραρτήµατα, για περαιτέρω ενηµέρωση του σπουδαστή, σχετικά 
µε τα θέµατα που αναφέρθηκαν. Ευελπιστώντας ότι θα εκτιµηθεί η προσπάθειά 
µας είµαστε πάντα ανοικτοί σε υποδείξεις και παρατηρήσεις.

Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσοµε το Εκδοτικό Τµήµα του Ιδρύµατος Ευ-
γενίδου για την πολύτιµη βοήθειά του στη συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου.

Οι συγγραφείς





1. Ελευθεροκοινωνία ονοµάζοµε την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών µεταξύ πλοίου-ξηράς και αντιστρόφως.

1.1 Ιστορικό.

Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία χάνεται στα βάθη των χιλιετιών, χωρίς να γνω-
ρίζοµε ακριβώς την εποχή της αφετηρίας της. Γνωρίζοµε όµως περιπτώσεις που αναφέρουν ο  
Όµηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκιδίδης, ο Παυσανίας κ.ά. και µας φθάνουν µέχρι το 2000 π.Χ.. 
Το 1084 π.Χ. από την Τροία ( Ίλιον) ο Αγαµέµνων µετέδωσε στη σύζυγό του Κλυταιµνήστρα 
την πτώση της, 800 χιλιόµετρα µακριά, µε ένα σύστηµα οπτικής επικοινωνίας, τις λεγόµενες 
φρυκτωρίες, δηλαδή αναµεταβίβαση σηµάτων µε φωτιά από βουνό σε βουνό.

Διάφορες άλλες µέθοδοι και τρόποι είναι επίσης γνωστοί όπως οι ηµεροδρόµοι, οι έφιπ-
ποι αγγελιαφόροι, τα ταχυδροµικά περιστέρια και οι βυζαντινές καµινοβίγλες (1200 
µ.Χ).

Στη θάλασσα, ο µύθος του Θησέα που ξέχασε να αλλάξει τα µαύρα πανιά του πλοίου του σε 
άσπρα κατά την επιστροφή του από την Kρήτη, µε αποτέλεσµα την αυτοκτονία του πατέρα του 
Aιγαία, αποτελεί ίσως την πιο παλιά προσπάθεια επικοινωνίας των ανθρώπων από τη θάλασσα 
προς την ξηρά.

Ιστορικά αποδεικνύεται ότι τα πλοία άρχισαν να χρησιµοποιούν έναν κώδικα, το σηµατο-
φορικό κώδικα, περίπου από το 2000 π.Χ.. O σηµατοφορικός κώδικας ήταν ένα σύστηµα 
τηλεπικοινωνίας που βασιζόταν σε δύο µικρές σηµαίες. O χειριστής, ανάλογα µε τη θέση που 
τις κρατούσε σε σχέση µε το σώµα του µπορούσε να µεταδώσει όποιο µήνυµα ήθελε, αφού οι 
σηµαίες και οι θέσεις τους ισοδυναµούσαν µε τα διάφορα γράµµατα του αλφαβήτου.

Πρέπει επίσης να αναφέροµε ότι µέσα από τις εκατοντάδες παραδείγµατα που θα µπορού-
σαν να ειπωθούν κατά τη διαδροµή της εξελίξεως του ανθρώπου και τα οποία αναφέρονται στις 
επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων αναφερόµασθε στις δύο παρακάτω περιπτώσεις που αφο-
ρούν στα πλοία: µια µικρή λευκή σηµαία υψωµένη στον ιστό του σκάφους αποτελούσε είδηση 
προς όλους ότι το σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο και ζητάει άµεση βοήθεια, ενώ η έπαρση κίτρι-
νης σηµαίας σήµαινε ότι το σκάφος και οι επιβαίνοντες βρίσκονται σε καραντίνα, από κάποια 
σοβαρή αρρώστια. Η σήµανση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι σήµερα και όλα τα πλοία 
που καταφθάνουν για πρώτη φορά στο λιµάνι µιας χώρας, υψώνουν στο υψηλότερο σηµείο του 
ιστού τους, το γράµµα του αγγλικού αλφαβήτου Q, που συµβολίζεται µε µία κίτρινη τετράγωνη 
σηµαία και σηµαίνει ότι το πλοίο είναι σε καραντίνα µέχρι οι υγειονοµικές αρχές της χώρας 
επιτρέψουν την ελευθεροκοινωνία1 µε την ξηρά οπότε υποστέλλεται και η σηµαία.

Mε την ανάπτυξη της ναυτιλίας τον 19ο αιώνα και τη χρήση του τηλεσκόπιου τα ναυτιλιακά 
κράτη Aγγλία, Oλλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Iσπανία άρχισαν να αναπτύσσουν και να χρησι-
µοποιούν διάφορους κώδικες επικοινωνίας των πλοίων τους µε µικρές σηµαίες.

Η ανακάλυψη του τηλέγραφου το 1837, η παρουσίαση του συστήµατος Μορς από τον 



Samuel Morse (σχ. 1.1), πατέρα της ηλεκτρικής τηλεγραφίας, 
η δηµόσια εκµετάλλευση της οποίας άρχισε το 1844 µε τα εγκαί-
νια της γραµµής Washington-Baltimore, αλλά και η σταδιακή δι-
άδοσή του σε ολόκληρο τον κόσµο αποτέλεσαν την απαρχή της 
ραγδαίας εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών. 

Στη χώρα µας εγκαινιάσθηκε η λειτουργία του πρώτου τηλέ-
γραφου µεταξύ Αθήνας-Πειραιά το 1859. Το 1895, λίγους µήνες 
πριν τους πρώτους Ολυµπιακούς αγώνες, στα πλαίσια του εκσυγ-
χρονισµού της πρωτεύουσας συνδέονται τα δύο πρώτα τηλεφω-
νικά κέντρα, της Αθήνας µε 60 συνδροµητές και του Πειραιά µε 
30 συνδροµητές. Η γραµµή µεταξύ των κέντρων αυτών ήταν υπε-
ραστική. Το 1921 δηµιουργήθηκε και λειτούργησε ο πρώτος ρα-
διοτηλεγραφικός σταθµός εµπορικής ανταποκρίσεως (παράκτιος) 
στη Βάρη Αττικής, ο οποίος το 1925 µεταφέρθηκε στο Βοτανικό. 
Το 1931 δηµιουργήθηκε νέος παράκτιος στη Γλυφάδα µε κέντρο 
εκποµπής στη Βάρη. Το 1957 ιδρύθηκε η υπηρεσία TELEX. Το 
1965 άρχισε η αυτοµατοποίηση των τηλεφώνων, ενώ το 1968 κατασκευάστηκε το πρώτο µεγά-
λο έργο προς το εξωτερικό και εγκαθίσταται το υποβρύχιο καλώδιο Ελλάδας-Ιταλίας. Το 1970 
λειτουργεί η πρώτη κεραία του κέντρου δορυφορικών επικοινωνιών Θερµοπύλαι η έκτη σε 
όλη την Ευρώπη. Από το 1974 και µέχρι σήµερα η υποδοµή και η τεχνολογία συµβαδίζουν 
µε αποτέλεσµα όλα αυτά που βιώνοµε και απολαµβάνοµε γύρω µας (δορυφορικά, Ιnternet, 
κινητά, Data κ.λπ.).

Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρακολουθούµε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στις επικοι-
νωνίες, η οποία είναι εντυπωσιακή και πράγµατι οι µη γνώστες του αντικειµένου είτε αδυνατούν 
να την παρακολουθήσουν είτε τη δέχονται ως κάτι φυσιολογικό.

Οι παλαιότεροι όµως είναι αυτοί όπου συγκρίνοντας τα προηγούµενα χρόνια µε τα τελευταία 
είκοσι αντιλαµβάνονται την τεράστια διαφορά που µεσολάβησε.

1.2 Εκµάθηση των Μορσικών συµβόλων αλφαβήτου και αριθµών.

Η επικοινωνία µε τα πλοία έως και το 2000 σε πολλές χώρες πραγµατοποιούταν µε τον τη-
λέγραφο και το Μορσικό Κώδικα παρόλο που από το 1985 είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται 
σιγά-σιγά στα πλοία δορυφορικά συστήµατα. Το κόστος αγοράς, αλλά και εκµεταλλεύσεως ήταν 
πολύ ακριβό γι’ αυτό και η εγκατάστασή τους πραγµατοποιήθηκε µε αργούς ρυθµούς. Σήµερα 
ο ανταγωνισµός των υπηρεσιών είναι πολύ µεγάλος, αφού οι τιµές αγοράς, αλλά και η εκµετάλ-
λευση είναι προσιτές σε όλους.

Όπως προαναφέραµε ο Μορσικός Κώδικας έως και το 1980 ήταν ο µοναδικός τρόπος επι-
κοινωνίας για όλα τα πλοία και µάλιστα σε ορισµένες χώρες εξακολούθησε να υφίσταται έως το 
2000. Όλη η εµπορική επικοινωνία, η υπηρεσιακή ανταπόκριση των πλοίων, καθώς επίσης τα 
µετεωρολογικά δελτία, οι πληροφορίες στους ναυτιλλόµενους, τα µηνύµατα κινδύνου, επείγο-
ντος και ασφάλειας παρέχονταν από τους παράκτιους και τα πλοία µε το Μορσικό Κώδικα.

Στα πλοία υπήρχε το ειδικά κατηρτισµένο άτοµο, που έκανε αυτήν την εργασία και το οποίο 
ήταν υπεύθυνο και έµπειρο. Το άτοµο αυτό ήταν ο Ραδιοτηλεγραφητής ή Ασυρµατιστής.

Η τεχνολογία έθεσε εκτός πλοίων τηλέγραφο και τηλεγραφητή.
Η χρήση όµως των Μορσικών συµβόλων εξακολουθεί να χρησιµοποιείται σε αρκετούς τρό-

πους επικοινωνίας µεταξύ πλοίων ή πλοίων και ξηράς και εάν στο παρελθόν ο Ναυτίλος Αξιω-
µατικός του πλοίου είχε τη βοήθεια του ασυρµατιστή, ώστε να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του, 
σήµερα που είναι µόνος του και δεν περιµένει να τον βοηθήσει κανείς πρέπει να γνωρίζει πολύ 
καλά το Μορσικό Κώδικα.

Ο Μορσικός Κώδικας αποτελείται από τα Μορσικά σύµβολα.
Τα Μορσικά σύµβολα αποτελούνται από βραχείες, δηλαδή τελείες () και µακρές, δηλαδή 

παύλες (–), οι οποίες σηµαίνονται µόνες ή σε συνδυασµό µεταξύ τους.

Σχ. 1.1.
Ο Samuel Morse 

(1791-1872).

10



1. Επισείοντες είναι έγχρωµες και ευδιάκριτες σηµαίες οι οποίες σε συνδυασµό µ’ αυτές του Διεθνούς Αλφαβήτου και 
όταν υψώνονται στον ιστό του πλοίου βοηθούν, ώστε να σχηµατισθούν οι κώδικες του ΔΚΣ.

Ονοµάζεται κώδικας επειδή µε έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο (κωδικοποιηµένα) εκφράζονται γράµ-
µατα και αριθµοί, που όλοι γνωρίζοµε. Ο Μορσικός Κώδικας χρησιµοποιείται παγκοσµίως για την 
επικοινωνία των πλοίων σύµφωνα µε το Διεθνή Κώδικα Σηµάτων – ΔΚΣ (International Code of 
Signals).

Ο τρόπος που χειρίζονται τα σύµβολα του Μορσικού Κώδικα είναι ο εξής:
α) Η βραχεία (τελεία) () λαµβάνεται ως µονάδα (µονάδα χρονικής διάρκειας).
β) Η µακρά (παύλα) (–) είναι ίση µε τρεις µονάδες (τρεις µονάδες χρονικής διάρκειας).
γ) Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στις τελείες και τις παύλες ενός συµβόλου είναι ίσο µε µία 

µονάδα (παράδ. 1).
δ) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο πλήρων συµβόλων είναι ίσο µε 3 µονάδες (παράδ. 2).
ε) Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο λέξεων ή οµάδων είναι ίσο µε 7 µονάδες (παράδ. 3).

Παράδειγµα 1.

.A
ìßá ìïíÜäá

 
Παράδειγµα 2.

. . . .A B
ôñåéò ìïíÜäåò

Παράδειγµα 3.

. . .. . . .Ì Õ C Ï U R S E. . . .
åðôÜ ìïíÜäåò

1.2.1 Ελληνικό Μορσικό αλφάβητο.

Τα ελληνικά πλοία µε τον ελληνικό παράκτιο σταθµό επικοινωνούσαν στην ελληνική γλώσ-
σα µε τον ασύρµατο. Κατά τον ίδιο τρόπο σήµερα µπορούν να επικοινωνήσουν στην ελληνική 
γλώσσα και µε αναλαµπές. Παρόλο που το αναλυτικό πρόγραµµα του ΥΕΝΑΝΠ δεν το προ-
βλέπει, κρίναµε σκόπιµο να αναφέροµε και το ελληνικό Μορσικό αλφάβητο για όσους ενδια-
φέρονται να το γνωρίσουν.

Ο τρόπος που µπορεί να επικοινωνήσει ένα πλοίο µε ένα άλλο ή µε την ξηρά µπορεί ίσως να 
διαφέρει, αλλά οι κώδικες και τα σήµατα του ΔΚΣ που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία 
είναι τα ίδια. Το µόνο που αλλάζει είναι η διαδικασία του χειρισµού, καθώς αυτό είναι αναπό-
φευκτο. Η επικοινωνία λοιπόν µπορεί να γίνει:

α) Με αναλαµπές, δηλαδή µε έναν προβολέα µόνιµο ή φορητό (Αldis) που αναβοσβήνει 
αναλόγως από το χειριστή στο ρυθµό του Μορσικού Κώδικα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκπέµπο-
νται γράµµατα και οµάδες για επικοινωνία µεταξύ δύο πλοίων.

β) Με συριγµούς, χρησιµοποιώντας δηλαδή τη σφυρίχτρα του πλοίου και χειρίζοντας µε το 
Μορσικό Κώδικα γράµµατα και οµάδες του ΔΚΣ.

γ) Με µικρά σήµατα χειρός ή µε βραχίονες χειρίζοντας µε το Μορσικό αλφάβητο γράµ-
µατα και οµάδες του ΔΚΣ.

δ) Με σηµαίες ή σηµεία. Κάθε ένα γράµµα του Διεθνούς Αλφαβήτου, καθώς και οι αριθµοί 
από το 0 έως και το 9 και 4 ακόµη σήµατα, δηλαδή 3 επαναληπτικοί επισείοντες1 και 1 επισείων 
(διακριτικός) του ΔΚΣ, αντιπροσωπεύονται από µία σηµαία. Οι σηµαίες αυτές διαφέρουν η µία 
από την άλλη ως προς τα χρώµατα, το σχήµα, τη µορφή, αλλά και ως προς τη σηµασία τους. 
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Κάθε σηµαία µεµονωµένα προσδιορίζει κάτι συγκεκριµένο και ξεχωριστό. Συνδυασµός δύο ή 
περισσοτέρων σηµαιών που προέρχεται από το ΔΚΣ, δηµιουργούν µία οµάδα ή έναν κώδικα. 
Η οµάδα αυτή ή ο κώδικας σηµαίνει κάτι ορισµένο που περιγράφει ο ΔΚΣ, ούτως ώστε ο Ναυ-
τίλος Αξιωµατικός του άλλου πλοίου, ακόµη και αν δεν τον γνωρίζει µπορεί άµεσα να ανατρέξει 
στον κώδικα και να αποκρυπτογραφήσει τη σηµασία του. Ο σπουδαστής λοιπόν θα πρέπει να 
γνωρίζει πολύ καλά τις σηµαίες και ποιο γράµµα αυτές αντιπροσωπεύουν, ούτως ώστε να µπο-
ρεί να τις διαβάζει και να ανατρέχει στον κώδικα για να δει τι σηµαίνει π.χ. το ΡΗ.

Παράδειγµα 4.

P

Ç
   ΡΗ σηµαίνει ότι πρέπει να κρατάς την πορεία σου όπως είναι τώρα.

Οι σηµαίες υψώνονται στο υψηλότερο σηµείο του πλοίου πλησίον της γέφυρας, ώστε να 
είναι ευδιάκριτες από µακριά και πρέπει να διαβάζονται πάντα από πάνω προς τα κάτω.

ε) Το ραδιοτηλέφωνο και συγκεκριµένα το VHF (Very High Frequency) είναι ένας άλλος 
τρόπος επικοινωνίας µεταξύ πλοίων ή πλοίων και ξηράς, όπου είναι και ο πλέον σύγχρονος τρό-
πος επικοινωνίας. Επειδή όµως η δυσχέρεια του να µιλάµε όλοι την ίδια γλώσσα είναι υπαρκτή 
και τα πλοία είναι διαφόρων εθνικοτήτων, προς αποφυγή λοιπόν συγχύσεως και ατυχήµατος 
η επικοινωνία ραδιοτηλεφωνικά µπορεί να γίνει –εκτός από ανοικτή γλώσσα, δηλ. ελεύθερα 
όπως µιλάµε– χρησιµοποιώντας κώδικες του ΔΚΣ, αρκεί ο ενδιαφερόµενος να αναφέρει πρώ-
τα τη λέξη INTERCO, η οποία σηµαίνει ότι ακολουθούν οµάδες του ΔΚΣ. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
αντιλαµβάνεται και το άλλο πλοίο αµέσως τον τρόπο επικοινωνίας και δεν αιφνιδιάζεται ακού-
γοντας ξεκάρφωτους κώδικες από το ραδιοτηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζει σε τι αναφέρονται.

στ) Με τηλεβόα ή φορητό µικρό µεγάφωνο ή διά ζώσης φωνής1 ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία όπως στη ραδιοτηλεφωνία.

ζ) Επικοινωνία µε ραδιοτηλεγραφία. Η επικοινωνία αυτή τείνει να εκλείψει εφόσον οι τηλέ-
γραφοι και οι ραδιοτηλεγραφητές έφυγαν από τα πλοία. Παρόλα αυτά εάν υπάρχει ασύρµατος 
στο πλοίο και µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί κάποιος να χειρίσει Μορσικούς Κώδικες δύναται 
να επικοινωνήσει σε ανοικτή γλώσσα ή µε κώδικες µε το άλλο πλοίο, εφόσον φυσικά γνωρίζει 
ότι και το άλλο πλοίο έχει την ίδια δυνατότητα. Ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδευτεί, ώστε 
να γνωρίζει τα Μορσικά σύµβολα του αλφαβήτου και των αριθµών (Πίνακες 1.2.1, 1.2.2 και 
1.2.3).

1.3  Εκποµπή και λήψη αναλαµπών µε ταχύτητα τουλάχιστον 15 χαρακτήρων το 
λεπτό.

Ο σπουδαστής πρέπει να εκπαιδευτεί, ώστε να εκπέµπει και να λαµβάνει σήµατα µε ανα-
λαµπές µε ταχύτητα 15 χαρακτήρων το λεπτό. Την ικανότητα αυτή οι σπουδαστές αποκτούν σε 
κατάλληλο εργαστήριο µε τον ανάλογο εξοπλισµό.

1.4  Τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα σήµα µε αναλαµπές.

Ο σπουδαστής οφείλει να γνωρίζει τόσο τις σωστές διαδικασίες αποστολής ενός µηνύµατος 
µε αναλαµπές όσο και τα µέρη που το αποτελούν. Αυτά είναι:

α) Η κλήση δηλαδή το Διεθνές Διακριτικό Σήµα (ΔΔΣ)2 του πλοίου που καλείται. Εάν αυτό 
είναι άγνωστο τότε η κλήση γίνεται µε το σήµα γενικής κλήσεως προς άγνωστο σταθµό.

1. Ζώσα φωνή είναι η φωνή που ακούµε απ’ ευθείας από αυτόν που φωνάζει χωρίς να µεσολαβεί τεχνικό µέσο.

2. Το Διεθνές Διακριτικό Σήµα του σκάφους είναι ένα και µοναδικό και αναφέρεται και ως ταυτότητά του.
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Πίνακας 1.2.1 Διεθνής Μορσικός Κώδικας.
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Ðñïâåßôå
(AS)
Êáôáíïçôü
ÅëÞöèç (R)
ÔÝëïò ìçíýìáôïò (AR)
ÔÝëïò åêðïìðÞò (VA)
Îå÷ùñßæåé äéáöïñåôéêÜ
ôìÞìáôá ôçò ßäéáò åêðï-
ìðÞò (BT)
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Πίνακας 1.2.2 Σήµατα διαδικασίας.
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. ..AÁÁ
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Πίνακας 1.2.3 Το Μορσικό Ελληνικό Αλφάβητο.
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β) Η ταυτότητα. Αυτός που καλεί, δηλαδή κάνει την κλήση, δίνει την ταυτότητά του, δηλαδή 
το ΔΔΣ του πλοίου του, αφού προηγουµένως βάλει τη λέξη DΕ, που σηµαίνει ΑΠΟ, δηλαδή 
από ποιο πλοίο προέρχεται η κλήση (παράδ. 5).

Παράδειγµα 5.

SZLM DΕ SXMH που σηµαίνει ότι: «Το πλοίο SZLM καλείται ΑΠΟ το πλοίο SXMH» ή πιο 
απλά «SZLM ΑΠΟ SXMH». [Τα κεφαλαία γράµµατα είναι τα ΔΔΣ, οι ταυτότητες των πλοίων 
που επικοινωνούν και µάλιστα δεικνύουν και την εθνικότητα των πλοίων· (τα συγκεκριµένα 
διακριτικά είναι ελληνικά)].

γ) Το κείµενο. Το κείµενο αφορά σ’ όλα όσα θέλει να πει το πλοίο που καλεί άλλο πλοίο.
δ) Το τέλος. Το τέλος της µεταβιβάσεως δίνεται µε το AR  που σηµαίνει ότι τελείωσε η 

µεταβίβαση του κειµένου ή του σήµατος. Ο χειριστής που λαµβάνει πρέπει να απαντήσει µε το 
γράµµα R.

Σηµείωση: Όσοι κώδικες του Μορσικού αλφαβήτου φέρουν από πάνω την ενωτική παύλα 
(µπάρα) χειρίζονται ως ένα γράµµα και όχι ξεχωριστά (Πίνακας 1.4).

Πίνακας 1.4 Σήµατα για χρήση, όπου είναι κατάλληλα,  
για όλες τις µεθόδους µεταβιβάσεως.

Σήµα Επεξήγηση

AA .. « Όλα µετά ...» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα 
(RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε όλα µετά ...»).

AB .. . . «Όλα πριν ...» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα 
(RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε όλα πριν ...»).

AR . . . Τέλος σήµατος ή µεταβιβάσεως.

AS . . .. Σήµα αναµονής ή περιόδου.

BN . ... «Όλα µεταξύ ... και ...» (χρησιµοποιούµενο µετά το επαναλη-
πτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε όλα µεταξύ ... και 
...»).

(συνεχίζεται)

14



Σήµα Επεξήγηση

C . . Kαταφατικό  _ ΝΑΙ ή «Η έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέ-
πει να αναγνωστεί σαν κατάφαση».

CS . . ... «Ποιο είναι το όνοµα ή το διακριτικό σήµα του πλοίου σας (ή του 
σταθµού σας);».

DE . . . «Από ...» (χρησιµοποιείται αναφερόµενο πριν από το όνοµα ή 
το διακριτικό σήµα σταθµού που καλεί).

K . «Επιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας» ή «Πρόσκληση για µετα-
βίβαση».

NO . Αρνητικό  _ ΟΧΙ ή «Η έννοια του προηγούµενου σήµατος πρέ-
πει να αναγνωστεί σαν άρνηση». Όταν χρησιµοποιείται σε µετα-
δόσεις µε ζώσα φωνή η προφορά του θα είναι ΝΟ.

OK . Γνωστοποίηση ορθής επαναλήψεως ή «Είναι ορθό».

RQ . .. Ερωτηµατικό ή «Η έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέπει να 
αναγνωστεί σαν ερώτηση».

R . .  Έχει ληφθεί ή « Έλαβα το τελευταίο σας σήµα».

RPT . .. . Επαναληπτικό σήµα «Επαναλαµβάνω» ή «Επαναλάβετε ότι µε-
ταβιβάσατε» ή «Επαναλάβετε ότι λάβατε».

WA . . «Η λέξη ή η οµάδα µετά ...» (χρησιµοποιούµενο µετά το επα-
ναλαπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε τη λέξη ή την 
οµάδα µετά ...».

WB . . .. «Η λέξη ή η οµάδα πριν ...» (χρησιµοποιούµενο µετά το επα-
ναληπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: «Επαναλάβετε τη λέξη ή την 
οµάδα πριν ...».

1.5  Διαδικασία αποστολής ενός µηνύµατος προς ένα άγνωστο πλοίο σε ανοικτή ή 
κωδικοποιηµένη γλώσσα.

Όταν το πλοίο που θέλει να καλέσει ένα άλλο πλοίο δεν γνωρίζει το ΔΔΣ, δηλαδή την ταυ-

τότητά του τον καλεί µε το σήµα AA  AA  AA   που σηµαίνει κλήση άγνωστου σταθµού. Κάθε AA  
χειρίζεται ως ένα γράµµα (Πίνακας 1.4).

1.6 Σωστή χρήση του σήµατος διαγραφής στην εκποµπή ή λήψη.

Όταν ο χειριστής θέλει να διαγράψει ένα γράµµα ή µία λέξη χειρίζει την οµάδα αυτή ( EEEEEE ) 
κ.λπ. ως ένα γράµµα (Πίνακας 1.4).

1.7  Σωστή χρήση του σήµατος επαναλήψεως RPT.

Το σήµα επαναλήψεως RPT, που προέρχεται από τη λέξη Repeat (επαναλαµβάνω ή επανέ-
λαβε), χρησιµοποιείται για να δηλώσει επανάληψη απ’ αυτόν που χειρίζει ή αίτηση επαναλήψε-
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ως απ’ αυτόν που λαµβάνει. Υποστηρίζει επίσης τα σήµατα επαναλήψεως που περιγράφονται 
στην επόµενη παράγραφο (1.8).

1.8 Σωστή χρήση των σηµάτων επαναλήψεως ΑΑ, ΑΒ, WA, WB και ΒΝ.

Τα σήµατα επαναλήψεως είναι τα εξής:
ΑΑ = All Αfter που σηµαίνει: Όλα µετά ...
ΑΒ = All Βefore που σηµαίνει: Όλα πριν ...
WA = Word Αfter που σηµαίνει: Λέξη µετά ...
WB = Word Βefore που σηµαίνει: Λέξη πριν ...
BN = (All) Between που σηµαίνει: Όλα µεταξύ

Τα σήµατα επαναλήψεως χειρίζονται πάντοτε µε τον κώδικα RPT. Εάν προτίθεται να χρη-
σιµοποιήσει έναν από τους κώδικες αυτούς αυτός που χειρίζει το κείµενο και για κάποιο λόγο 
αµφιβάλλει εάν το κείµενο εστάλη σωστά µετά τη λέξη πλοίο θα χρησιµοποιήσει τον κώδικα 
ΑΑ ως ακολούθως:

RPT AA  πλοίο ...  (Επαναλαµβάνω όλα µετά τη λέξη πλοίο ...) (Πίνακας 1.4).
Εάν αυτός που λαµβάνει το σήµα και για κάποιο λόγο δεν το έλαβε, µετά τη λέξη πλοίο θα 

χειρίσει ως ακολούθως:
RPT AA πλοίο ... (Επαναλάβετε όλα µετά τη λέξη πλοίο...).
Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται για τους κώδικες ΑΒ, WΑ, WΒ, ΒΝ (Πίνακας 1.4).

1.9 Σηµασία της χρήσεως του σήµατος αναµονής AS .

Η σηµασία της χρήσεως του σήµατος αναµονής ισχύει και για τους δύο χειριστές, γι’ αυτόν που 
χειρίζει και γι’ αυτόν που λαµβάνει. Έτσι αν µετά από µία απρόβλεπτη δυσκολία ή λόγω ανωτέρας 
βίας ίσως απαιτηθεί να διακόψουν προσωρινά τη µεταξύ τους επικοινωνία αυτό θα συµβεί όταν ο 
ενδιαφερόµενος χειρίσει τον κώδικα AS  (ως ένα γράµµα). Εάν αυτό γίνει στο τέλος της µεταβι-
βάσεως αυτό σηµαίνει ότι: «Δεν τελείωσα τη µεταβίβαση ..... Ανέµενε» (Πίνακας 1.4).

1.10 Σήµατα γενικής κλήσεως, απαντήσεως, τέλους µεταβιβάσεως.

Τα σήµατα γενικής κλήσεως, απαντήσεως, τέλους µεταβιβάσεως είναι τα:

AA  AA  AA ,  TTTT ,  AAA ,  AR , Τ, CQ και χρησιµοποιούνται ως έχουν στη διαδικα-
σία ανταποκρίσεως.

1.11  Σηµασία και χρήση των σηµάτων διαδικασίας C, Ν ή ΝΟ, RQ. 

Τα σήµατα διαδικασίας είναι τα εξής: C, N ή NO και RQ και δεν µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν µε σήµατα ενός γράµµατος.

Το γράµµα C σηµαίνει Κατάφαση – ΝΑΙ.
Το γράµµα Ν σηµαίνει  Άρνηση – ΟΧΙ – ή απαντάει αρνητικά σε µια ερώτηση και χρησιµο-

ποιείται περισσότερο µε αναλαµπές ή ηχητικά.
Ο κώδικας ΝΟ σηµαίνει επίσης ΟΧΙ, δηλαδή αρνητικό και περισσότερο χρησιµοποιείται 

φωνητικά ή ραδιοτηλεφωνικά.
Ο κώδικας RQ είναι ένας κώδικας που ρωτάει ή καθιστά έναν άλλο κώδικα ερώτηση. Π.χ. 

ο κώδικας CW σηµαίνει: «Η λέµβος ή η σχεδία είναι πάνω στο πλοίο». Ο ίδιος κώδικας όταν 
χειρισθεί: CW  RQ σηµαίνει: «Είναι πάνω στο πλοίο η λέµβος ή η σχεδία;».

Ο κώδικας RQ ακολουθεί, δηλαδή τίθεται πάντοτε µετά το βασικό κώδικα, ώστε να τον κα-
ταστήσει ερώτηση (Πίνακας 1.4).

Στα σήµατα διαδικασίας περιλαµβάνονται και τα σήµατα CS και CQ, τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικότερα στη σελίδα 39.
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1.12 Σηµασία και χρήση των σηµάτων YU, YV, YZ.

Η επικοινωνία µεταξύ δύο πλοίων, είτε γίνεται µε αναλαµπές είτε µε άλλον τρόπο, µπορεί να 
πραγµατοποιείται σε ανοικτή γλώσσα. Εάν πρακτικά αυτό είναι δύσκολο εξ’ αιτίας της γλώσσας 
είναι πιο εύκολο να χρησιµοποιηθούν κώδικες του ΔΚΣ. Όταν προτιθέµεθα να χρησιµοποιή-
σοµε κώδικες πρέπει πρώτα να το δηλώσοµε στο συνοµιλητή µας προκειµένου να µπορέσει να 
αντιληφθεί τι θέλοµε να πούµε και ότι χρησιµοποιούµε κώδικες του ΔΚΣ.

Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον χειρίσοµε το σήµα YU που σηµαίνει ότι: «Θα επικοινωνήσω 
µαζί σας µε κώδικες του ΔΚΣ». Για τοπωνύµια ή ονόµατα κ.λπ. επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί 
ανοικτή γλώσσα ανάµεσα στους κώδικες παρά την ύπαρξη του YU.

Το σήµα ΥV σηµαίνει ότι: «Οι οµάδες που ακολουθούν προέρχονται από το ΔΚΣ» (οµάδες 
ή κώδικες) και απαιτούν συνδυασµό γραµµάτων ή και αριθµών, που συνδυάζουν προτάσεις, 
έννοιες οι οποίες είναι χρήσιµες για την επικοινωνία των πλοίων.

Το σήµα ΥΖ σηµαίνει ότι: «Οι λέξεις που ακολουθούν σηµαίνονται σε ανοικτή γλώσσα». Είναι 
κατανοητό ότι µπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους τρόπους επικοινωνίας και βρίσκονται στο 
ΔΚΣ.

Σήµατα επικοινωνίας.

ΥU:  Θα επικοινωνήσω µε το σταθµό σας µε το ΔΚΣ.

ΥV:  Οι οµάδες που ακολουθούν προέρχονται από το ΔΚΣ.

ΥΖ:  Οι λέξεις που ακολουθούν σηµαίνονται σε ανοικτή γλώσσα.

1.13 Πώς πρέπει να γίνεται η ηχητική σήµανση.

Η χρήση των ηχητικών σηµάτων πρέπει να είναι αυστηρά προσαρµοσµένη στο ΔΚΣ και να 
γίνεται µόνον όπου και όταν απαιτείται. Τυχόν σύγχυση από ανεξέλεκτη χρήση µπορεί να έχει 
τραγικά αποτελέσµατα.

1.14   Έννοια σηµάτων ενός γράµµατος και περιπτώσεις µεταβιβάσεως αυτών µε 
ηχητική σήµανση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΔΚΣ.

Τα σήµατα ενός γράµµατος είναι 26 και αναφέρονται στο Δεύτερο Κεφάλαιο (παράγ. 2.12, 
σελ. 47). Θα αναφέροµε µόνο τέσσερα εδώ αυτά που χρησιµοποιούνται πολλές φορές κάθε 
ηµέρα µεταξύ πλοίων:

Ε  που σηµαίνει: «Αλλάζω την πορεία µου προς τα δεξιά (στρίβω δεξιά)».

Ι  που σηµαίνει: «Αλλάζω την πορεία µου προς τα αριστερά (στρίβω αριστερά)».

S  που σηµαίνει: «Οι µηχανές µου αναποδίζουν (κάνω ανάποδα)».

Μ – – που σηµαίνει: «Το πλοίο µου σταµάτησε και δεν κινείται».

Σηµείωση: Οι παλαιότεροι Ναυτοδιδάσκαλοι, προκειµένου ο σπουδαστής πλοίαρχος να εµβαθύ-
νει και να κρατήσει για πάντα στη µνήµη του τη διαφορά µεταξύ δεξιά και αριστερά και να µην 
του συµβεί ποτέ στη ζωή του ατύχηµα εξ αιτίας αυτού, επινόησαν έναν πρακτικό τρόπο αποµνηµο-
νεύσεως. Τόνιζαν στους σπουδαστές ότι:

– Η λέξη «δεξιά» έχει ένα άλφα (α), άρα ένας βραχύς συριγµός, ενώ
–  η λέξη «αριστερά» έχει δύο άλφα (α), άρα δύο βραχείς συριγµούς. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

ο σπουδαστής µάθαινε εφόρου ζωής να ξεχωρίζει το «δεξιά» από το «αριστερά» που έχει 
τεράστια σηµασία στη ναυσιπλοΐα.
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1.15  Επίδειξη εκποµπής και λήψεως Μορσικής σηµάνσεως µε σηµαίες χεριού ή 
βραχιόνων.

Όταν ένα πλοίο επιθυµεί να επικοινωνήσει µε ένα άλλο πλοίο µε σηµαίες χεριού ή βραχιό-
νων πρέπει να το δηλώσει στο άλλο πλοίο, ούτως ώστε να γίνει απολύτως αντιληπτός ο τρόπος 
που θα επικοινωνήσουν. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το πλοίο που επιθυµεί να κάνει την κλήση µε 
Μορσική σήµανση βραχιόνων ή χειρός δείξει στο άλλο πλοίο µε όποιον τρόπο µπορεί τον κώδι-
κα (Κ1). Εάν δεν γίνει κατανοητό µπορεί να επιλέξει την κλασική περίπτωση κλήση αγνώστου 
σταθµού AA  AA  AA .

Όταν το άλλο πλοίο-αποδέκτης της κλήσεως συµφωνεί ότι µπορεί να επικοινωνήσει κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο πρέπει να δώσει µια θετική απάντηση ή διαφορετικά θα πρέπει µε όποιον τρόπο 
επικοινωνίας µπορεί να απαντήσει µε τον κώδικα YS2, που σηµαίνει ότι αδυνατεί να επικοινω-
νήσει µ’ αυτόν τον τρόπο. Εάν η επικοινωνία αποκατασταθεί ο καλών και ο λαµβάνων κατά τη 
διάρκεια της ανταποκρίσεως θα χρησιµοποιούν τα σήµατα AA  AA  AA  και το γράµµα (Τ) 
που σηµαίνει ότι ελήφθη όπως γίνεται και µε τις αναλαµπές.

1.16 Χειρισµός και αναγνώριση του σήµατος κινδύνου ( SOS) µε αναλαµπές.

Το σήµα κινδύνου SOS  µε αναλαµπές χειρίζεται αργά και σταθερά, προκειµένου να γίνει 
κατανοητό από όλους, ως ένα γράµµα SOS , γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο απεικονίζεται πάντοτε 
µε µια ενωτική παύλα από επάνω.

Παραδοσιακά αναφέρεται ότι το SOS  σηµαίνει Save Our Souls (Σώστε τις ψυχές µας).

. .S Ï. . .S.
Σηµείωση: Στο Παράρτηµα 7, σελ. 113, ο σπουδαστής θα βρει έγχρωµες σηµαίες όπου απο-

τελούν µέρος της πρακτικής εξασκήσεως. Η κάθε σηµαία στην πίσω όψη της έχει το γράµµα του 
Διεθνούς Αλφαβήτου, το οποίο αντιστοιχεί σ’ αυτήν την ονοµασία του γράµµατος ή του αριθµού 
σύµφωνα µε το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, τη Μορσική απεικόνιση του γράµµατος και την 
έννοια του γράµµατος όταν είναι µεµονωµένα επηρµένο στον ιστό του πλοίου.

Αυτό θα βοηθήσει το σπουδαστή στην εκµάθηση των σηµαιών σύµφωνα µε το αναλυτικό πρό-
γραµµα, αρκεί να κόψει τις σηµαίες όπως δεικνύεται και να τις χρησιµοποιήσει ως εργαλείο 
εκµαθήσεως και αυτοδιδασκαλίας. Έτσι θα επιταχύνει το χρόνο εκµαθήσεως όλων των ανωτέρω, 
δηλαδή αναγνώριση σηµαιών, Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, Μορσικός Κώδικας και έννοιες 
σηµαιών. Για λόγους τεχνικούς το Παράρτηµα αυτό τοποθετήθηκε στο τέλος του βιβλίου.
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2.1 Σκοπός του Διεθνούς Κώδικα Σηµάτων.

O πρώτος Διεθνής Kώδικας Σηµάτων (ΔΚΣ) σχεδιάστηκε το 1855 στην Aγγλία και µετά 
από ορισµένες τροποποιήσεις, υιοθετήθηκε ο νέος ΔΚΣ το 1969 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήµερα υπό την αιγίδα του Διεθνούς Nαυτιλιακού Oργανισµού (International Maritime 
Organization – IMO).

Oι σηµαίες που χρησιµοποιούνται σήµερα για την επικοινωνία µεταξύ των πλοίων ή µε την 
ξηρά έχουν διαστάσεις από 0,5m x 0,5m έως 1,2m x 1,2m ανάλογα µε το πλοίο και τα ιστία του. 
Oι σηµαίες αυτές χρησιµοποιούνται για πολύ κοντινές αποστάσεις, µέχρι και 3,5 ναυτικά µίλια, 
ενώ µε τη χρήση κυαλιών η απόσταση αυξάνει ακόµα περισσότερο.

Σήµερα η εξέλιξη και η αποστολή ενός µηνύµατος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενη φαντα-
σία και κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µέχρι πού µπορεί να φθάσει.

O σκοπός του ΔKΣ είναι να παρέχει τρόπους και µέσα επικοινωνίας σε περιστάσεις, οι οποί-
ες σχετίζονται ουσιαστικά µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των προσώπων, ειδικά όταν 
παρουσιάζονται γλωσσικές δυσχέρειες ή δυσχέρειες επικοινωνίας. 

Στην τροποποίηση του 1969 του ΔΚΣ, έχει ληφθεί υπόψη ότι, όταν δεν υπάρχουν γλωσσικές 
δυσχέρειες, η ευρεία εφαρµογή της ραδιοτηλεφωνίας – VHF µπορεί να προσφέρει απλό και 
αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας σε ανοικτή γλώσσα.

Tα σήµατα που χρησιµοποιούνται στο ΔΚΣ αποτελούνται από:
α) Σήµατα ενός γράµµατος που κατανέµονται (διατίθενται) για την απόδοση εννοιών, οι 

οποίες είναι πολύ επείγουσες, σηµαντικές ή πολύ συνηθισµένες.
β) Σήµατα δύο γραµµάτων για το Γενικό Mέρος του ΔΚΣ και
γ) σήµατα τριών γραµµάτων που αρχίζουν από το γράµµα M για το Iατρικό Mέρος του.
O ΔΚΣ ακολουθεί τη βασική αρχή ότι κάθε σήµα πρέπει να έχει µια πλήρη έννοια. Σε ορι-

σµένες περιπτώσεις, και όπου είναι απαραίτητο, χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά σήµατα 
για συµπλήρωση των διαθεσίµων οµάδων. Με τη χρήση των συµπληρωµατικών σηµάτων αυ-
ξάνεται ο αριθµός των διαθεσίµων οµάδων και παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθούν περισ-
σότερες πιθανές απαιτήσεις (βλ. παραδείγµατα 1 έως 4).

Παραδείγµατα.

1.  Τα συµπληρωµατικά σήµατα εκφράζουν παραλλαγές στην έννοια του βασικού σή-
µατος.

Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι:
CP  που σηµαίνει: «Κατευθύνοµαι (ή πλοίο που αναφέρεται) προς βοήθειά σας».
Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ είναι:
CP1  που σηµαίνει: «Αεροσκάφος έρευνας και διασώσεως έρχεται προς βοήθειά σας».



2. Ερωτήσεις που αφορούν στο ίδιο βασικό θέµα ή βασικό σήµα.

Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι:
 DY  που σηµαίνει: «Πλοίο (όνοµα ή διακριτικό αναγνωρίσεως) βυθίστηκε σε πλάτος ...  µή-
κος ...».
Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ είναι:
DY4  που σηµαίνει: «Ποιο είναι το βάθος του νερού εκεί που βυθίστηκε το πλοίο;».

3. Απαντήσεις σε µια ερώτηση ή αίτηµα που έγινε µε το βασικό σήµα.

Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι:
ΗΧ  που σηµαίνει: «Πάθατε καµιά ζηµιά στη σύγκρουση;».
Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ απαντάει:
ΗΧ1  που σηµαίνει: «Έπαθα σοβαρή ζηµιά πάνω από την ίσαλο».

4. Συµπληρωµατικές, ειδικές λεπτοµερείς πληροφορίες.

Το βασικό σήµα του ΔΚΣ είναι:
ΙΝ  που σηµαίνει: «Ζητώ δύτη».
Το συµπληρωµατικό σήµα του ΔΚΣ διευκρινίζει:
ΙΝ1  που σηµαίνει: «Ζητώ δύτη για να απελευθερώσει την έλικα».
Συµπληρωµατικά σήµατα που εµφανίζονται στο κείµενο πάνω από µία φορά, έχουν ταξινο-

µηθεί σε τρεις πίνακες κατά οµάδες. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν 
και όπου ειδικά καθορίζεται αυτό στο κείµενο των σηµάτων.

Tο κείµενο µέσα σε παρένθεση µπορεί να φανερώνει:
α) Μια εναλλαγή, π.χ.: «... (ή σωστικό σκάφος)...».
β) Πληροφορίες που µπορούν να µεταδοθούν αν αιτηθεί ή εφόσον είναι διαθέσιµες, για 

παράδειγµα «... (το στίγµα να σηµανθεί αν είναι απαραίτητο)».
γ) Μια επεξήγηση του κειµένου.
Tο υλικό, δηλαδή οι κώδικες, έχει ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το θέµα και τη σηµασία του. Για 

διευκόλυνση της κωδικοποιήσεως σηµάτων, που λόγω της έννοιάς τους έχουν καταχωρισθεί 
σε περισσότερα του ενός σηµεία στον ΔΚΣ, αναφέρονται στη δεξιά στήλη οι οµάδες αυτών των 
γραµµάτων που παραπέµπουν στο σηµείο όπου το σήµα έχει καταχωρισθεί αρχικά.

2.2 Ορισµοί του Διεθνούς Κώδικα Σηµάτων.

Για τους σκοπούς του ΔΚΣ οι όροι που ακολουθούν έχουν τις παρακάτω καθοριζόµενες 
σηµασίες:

Oρατή σήµανση  είναι οποιαδήποτε µέθοδος επικοινωνίας, που η µετάδοσή της µπορεί να 
γίνει ορατή.

Hχητική σήµανση είναι οποιαδήποτε µέθοδος διαβιβάσεως Μορσικών σηµάτων µέσω 
σειρήνας, σφυρίχτρας, κέρατος οµίχλης, κουδουνιού ή άλλης ηχητικής συσκευής.

Aποστολέας είναι η Aρχή που δίνει εντολή να σταλεί το σήµα.
Διακριτικό σήµα ή Διακριτικό κλήσεως είναι η οµάδα γραµµάτων και αριθµών που πα-

ραχωρήθηκε σε κάθε σταθµό από την Aρχή του.
Σταθµός σηµαίνει πλοίο, αεροπλάνο, σωστική συσκευή ή κάθε µέρος µε το οποίο µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί επικοινωνία µε οποιοδήποτε µέσο.
Σταθµός προελεύσεως είναι ο σταθµός, στον οποίο ο αποστολέας παραδίδει σήµα για 

µετάδοση ανεξάρτητα από τη µέθοδο επικοινωνίας, που θα χρησιµοποιηθεί.
Eκπέµπων σταθµός είναι ο σταθµός από τον οποίο το σήµα πραγµατικά µεταβιβάζεται.
Aποδέκτης είναι η Aρχή προς την οποία απευθύνεται ένα σήµα.
Σταθµός αποδέκτη είναι ο σταθµός στον οποίο τελικά λαµβάνεται απ’ τον αποδέκτη το 

σήµα.
Λαµβάνων σταθµός είναι ο σταθµός µέσω του οποίου ένα σήµα πραγµατικά λαµβάνεται.
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Διαδικασία είναι οι κανόνες που έχουν καθορισθεί για τον τρόπο της σηµάνσεως (επικοι-
νωνίας).

Σήµα διαδικασίας είναι το σήµα που τίθεται µαζί µε τις άλλες οµάδες για να διευκολύνει 
στον τρόπο σηµάνσεως (σελ. 38 και 39).

Ώρα προελεύσεως είναι η ώρα που δόθηκε η εντολή, ώστε να µεταβιβασθεί το σήµα.
Oµάδα σηµαίνει περισσότερα από ένα συνεχή γράµµατα ή αριθµούς ή γράµµατα και αριθ-

µούς που συνθέτουν µαζί ένα σήµα.
Mία αριθµητική οµάδα αποτελείται από ένα ή περισσότερα αριθµητικά σηµεία.
Mία έπαρση αποτελείται από µία ή περισσότερες οµάδες σηµαιών που υψώνονται στο ίδιο 

σηµατόσχοινο1 (παντιερόσχοινο) επί του ιστού. 
Mία έπαρση ή ένα σήµα λέγεται ότι είναι µεσίστια όταν υψώνεται στο µέσο περίπου της 

ολικής διαδροµής του σηµατόσχοινου, από τη βάση του ιστού έως το ράουλο που γυρίζει και το 
οποίο βρίσκεται ψηλά στον ιστό (άλµπουρο). 

Mία έπαρση ή ένα σήµα λέγεται ότι είναι τελείως επηρµένο (σε πλήρη έπαρση) όταν η 
έπαρση σχεδόν αγγίζει το ανώτατο σηµείο που φθάνει το σηµατόσχοινο, δηλαδή στο ράουλο 
που γυρίζει.

Προσθήκη ονοµάζεται ένα κοµµάτι σηµατόσχοινου µήκους δύο µέτρων περίπου και το 
οποίο χρησιµοποιούµε όταν θέλοµε να διαχωρίσοµε µια οµάδα εγχρώµων σηµείων (σηµαιών) 
από µία άλλη.

2.3 Μέθοδοι σηµάνσεως.

Oι µέθοδοι σηµάνσεως που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι:
α) Σήµανση µε έγχρωµα σηµεία (σηµαίες) (σελ. 52-54).
β) Σήµανση µε αναλαµπές και ηχητική σήµανση στην οποία χρησιµοποιούνται τα Mορσικά 

σύµβολα.
γ) Σήµανση µε το στόµα µε τη βοήθεια τηλεβόα ή µεγαφωνική συσκευή.
δ) Pαδιοτηλεφωνία.
ε) Σήµανση µε σηµαίες χεριού ή βραχίονες χρησιµοποιώντας τα Mορσικά σύµβολα.

α) Σήµανση µε έγχρωµα σηµεία (σηµαίες).
Mια σειρά των εγχρώµων σηµείων, αποτελείται από είκοσι έξι αλφαβητικά έγχρωµα σηµεία, 

δέκα αριθµητικούς επισείοντες, τρία επαναληπτικά τρίγωνα και τον διακριτικό επισείοντα του 
κώδικα (αντισήµου). Λεπτοµερείς οδηγίες για τη σήµανση µέσω εγχρώµων σηµείων δίδονται 
στο παρόν Κεφάλαιο.

β) Σήµανση µε αναλαµπές και ηχητική.
Στη σήµανση µε αναλαµπές και στην ηχητική σήµανση, ενώ θα ακολουθούνται γενικά οι 

οδηγίες που δίνονται στην υποπαράγραφο 1.2.1, είναι προτιµότερο να σηµαίνει κάποιος τις 
βραχείες µε µικρότερη διάρκεια από την αναλογία τους µε τις µακρές, γιατί τότε καθιστά πιο 
ευκρινή τη διάκριση µεταξύ των στοιχείων. H κανονική ταχύτητα σηµάνσεως µε αναλαµπές 
πρέπει να θεωρείται τα σαράντα γράµµατα ανά λεπτό. (Λεπτοµερείς οδηγίες για τη σήµανση µε 
αναλαµπές και την ηχητική σήµανση δίνονται στο παρόν Κεφάλαιο, σελ. 28-31).

γ) Σήµανση µε το στόµα µέσω τηλεβόα ή µεγαφωνικής συσκευής.
Oπουδήποτε αυτό είναι δυνατό πρέπει να χρησιµοποιείται ανοικτή γλώσσα, αλλά όπου 

υπάρχουν γλωσσικές δυσχέρειες µπορούν να µεταδίδονται οµάδες από το ΔΚΣ µε τη χρήση 
των Διεθνών Πινάκων εκφωνήσεως γραµµάτων και αριθµών (σελ. 36-37).

δ) Pαδιοτηλεφωνία.
Όποτε χρησιµοποιείται για τη µετάδοση σηµάτων η ραδιοτηλεφωνία, οι χειριστές πρέπει να 

1. Σηµατόσχοινο: Σχοινί για σηµαίες (σήµατα).
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συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες Pαδιοκανονισµούς της Διεθνούς Ενώσεως Tηλεπικοινω-
νιών (βλ. Τρίτο Κεφάλαιο).

ε) Σήµανση µε σηµαίες χεριού ή βραχίονες χρησιµοποιώντας τα Mορσικά σύµβολα.
Η σήµανση αυτή χρησιµοποιείται λιγότερο απ’ όλους τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. 

Όταν όµως απαιτηθεί µπορεί να δώσει λύσεις σε εξαιρετικά δυσµενείς καταστάσεις.

2.4 Γενικές οδηγίες µεταβιβάσεως σηµάνσεως.

Όλα τα πλοία και όλα τα αεροσκάφη έχουν ένα Διεθνές Διακριτικό Σήµα (ΔΔΣ) (που τα δι-
ακρίνει), είναι µοναδικό παγκοσµίως και είναι σαν ταυτότητα. Τα διακριτικά κάθε χώρας έχουν 
χορηγηθεί σύµφωνα µε διεθνείς αποφάσεις και κανονισµούς. Τα ΔΔΣ στα πλοία τα διαθέτει 
το ΥΕΝΑΝΠ. Τα πλοία είναι υποχρεωµένα να έχουν ειδικά βιβλία (καταλόγους) που περιλαµ-
βάνουν τα διακριτικά των πλοίων όλου του κόσµου. Τα βιβλία αυτά εκδίδει η Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών (Ιnternational Telecommunication Union-ΙTU) και είναι τα εξής:

α) List of Call Signs and Numerical Identities.
β) List of Ship Stations.
Πλοία µε το ίδιο όνοµα µπορεί να βρεθούν πάρα πολλά, µε το ίδιο διακριτικό όµως κανένα. 

Τα διακριτικά χρησιµεύουν για να επικοινωνήσοµε µε άλλο πλοίο µε όλους τους τρόπους επι-
κοινωνίας.

2.4.1 Aποστολέας και παραλήπτης σήµατος.

Αποστολέας ενός σήµατος ονοµάζεται αυτός που συντάσσει και στέλνει ένα σήµα, ενώ πα-
ραλήπτης αυτός για τον οποίο συντάχθηκε και απευθύνεται το σήµα. Είναι αυτός που πρέπει 
να το παραλάβει. Όλα τα σήµατα υπηρεσιακού περιεχοµένου µεταξύ πλοίων προέρχονται από 
τον πλοίαρχο του πλοίου-αποστολέα προς τον πλοίαρχο του πλοίου-παραλήπτη, εκτός αν καθο-
ρίζεται διαφορετικά (π.χ. από ειδική συµφωνία µεταξύ των δύο πλοίων).

2.4.2 Aναγνώριση πλοίων και αεροσκαφών.

Tα ΔΔΣ πλοίων και αεροσκαφών δίνονται σε διεθνές επίπεδο διαφορετικά για κάθε χώρα. 
Εποµένως το διακριτικό σήµα µπορεί να δείχνει την εθνικότητα του πλοίου ή του αεροσκά-
φους. 

α) Tα ΔΔΣ των πλοίων αποτελούνται από τέσσερα γράµµατα, π.χ. τα ελληνικά πλοία SXVL 
ή τρία γράµµατα και ένας αριθµός J4NH. Στα µικρότερα πλοία, όπως µικρά επιβατηγά και 
motorships έχουν δοθεί διακριτικά µε δύο γράµµατα και τέσσερεις αριθµούς, π.χ. SV2368, 
αποκλειοµένων των αριθµών 0 και 1.

β) Tα ΔΔΣ των αεροσκαφών αποτελούνται από πέντε γράµµατα, π.χ. SZANH ή από αριθ-
µούς και γράµµατα πάντα πέντε τον αριθµό, π.χ. 5BZNK.

γ) Aπό κάθε χώρα µπορεί να εκδίδεται ένας πίνακας, που δείχνει τις χορηγήσεις τέτοιων 
διακριτικών σηµάτων ως συµπλήρωµα του ΔKΣ.

2.4.3 Xρήση των διακριτικών σηµάτων.

Tα ΔΔΣ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δύο σκοπούς: πρώτον για να µιλήσει κάποιος 
µε ένα σταθµό ή για να τον καλέσει και δεύτερον για να µιλήσει κάποιος αναφερόµενος σ’ ένα 
σταθµό ή για να τον υποδείξει.

Παράδειγµα 5. 

YP LABC που σηµαίνει: «Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µε το πλοίο LABC µέσω... (Πίνακας 
Συµπληρωµατικών Σηµάτων I) (βλ. παράγρ. 2.20, σελ. 73)».

HY 1 LABC που σηµαίνει: «Tο πλοίο LABC µε το οποίο συγκρούστηκα ανέλαβε εκ νέου το 
ταξίδι του».
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2.4.4 Oνόµατα πλοίων και τοποθεσιών.

Tα ονόµατα των πλοίων και των τοποθεσιών θα µεταδίδονται γράµµα προς γράµµα ή θα 
εκφωνούνται όπως προφέρονται.

Παράδειγµα 6.

RV GIBRALTAR που σηµαίνει: «Πλεύσατε στο Γιβραλτάρ».

2.4.5 Πώς σηµαίνονται οι αριθµοί.

α) Oι αριθµοί σηµαίνονται ως εξής:
– Με έγχρωµα σηµεία: Mε τους αριθµητικούς επισείοντες του ΔΚΣ.
–  Mε αναλαµπές ή µε ηχητική σήµανση, συνήθως µε τα αριθµητικά του Mορσικού 

Κώδικα. Mπορούν επίσης να συλλαβίζονται όπως προφέρονται.
–  Mε ραδιοτηλεφωνία ή µε τηλεβόα: Mε τις λέξεις του ΔΚΣ του Πίνακα εκφωνήσεως 

αριθµών (σελ. 37).
β) Aριθµοί που αποτελούν µέρος από τη βασική έννοια ενός σήµατος θα µεταβιβάζονται 

µαζί µε τη βασική οµάδα.

Παράδειγµα 7.

DI 20 που σηµαίνει: «Zητώ λέµβους για 20 πρόσωπα».
FJ 2 που σηµαίνει: «Το στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) σηµειώνεται µε 

σηµαδούρα1».

γ) H υποδιαστολή µεταξύ αριθµών µπορεί να σηµειωθεί ως εξής:
–  Σήµανση µε έγχρωµα σηµεία. Εκθέτοµε τον διακριτικό επισείοντα του κώδικα εκεί, 

όπου επιθυµούµε να βάλοµε το σηµείο της υποδιαστολής (παράδ. 8).
Παράδειγµα 8.

Ο αριθµός 23,5 απεικονίζεται 
µε τα έγχρωµα σηµεία
ως εξής:  

2

3

ÕðïäéáóôïëÞ

5

–  Mε αναλαµπές ή µε ηχητική σήµανση χρησιµοποιούµε «το σήµα της υποδιαστολής» 
AAA . που συµβολίζεται ως: . . .  

–  Mε φωνή: Χρησιµοποιώντας τη λέξη «decimal» σύµφωνα µε τον τρόπο που σηµειώνε-
ται στον Πίνακα εκφωνήσεως αριθµών.

δ)  Όπου στο κείµενο είναι δυνατή η σήµανση των βαθών σε πόδια ή σε µέτρα, οι αριθµοί 
που εκφράζουν το βάθος προκειµένου να υποδείξουν τα πόδια θα ακολουθούνται από το F και 
προκειµένου να υποδείξουν τα µέτρα θα ακολουθούνται από το M.

Παράδειγµα 9.

Βάθος 20 πόδια θα σηµανθεί 20 F      (F,   δηλ. Feet).
Βάθος 20 µέτρα θα σηµανθεί 20 M     (Μ, δηλ. Meters).

2.4.6 Aζιµούθ ή Διόπτευση.

Το αζιµούθ ή η διόπτευση εκφράζεται µε τρεις αριθµούς, οι οποίοι υποδηλώνουν µοίρες από 
000 έως 359, και µετριούνται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Aν υπάρχει περίπτωση 
συγχύσεως, θα µπαίνει µπροστά από τους αριθµούς το γράµµα A. Oι διοπτεύσεις είναι πάντα 

1. Σηµαδούρα, τσαµαδούρα ή σηµαντήρας: Κατασκευή που επιπλέει και η οποία χρησιµοποιείται στη ναυτιλία για να 
οριοθετήσει ή να δείξει κατεύθυνση.
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αληθείς εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο κείµενο.

Παράδειγµα 10. 

LW 005 που σηµαίνει: «Λαµβάνω την εκποµπή σας από διόπτευση 005°».
LT A120 T1540 που σηµαίνει: «H διόπτευσή σας από µένα είναι 120° σε (τοπική ώρα) 

1540».

2.4.7 Πορεία.

H πορεία εκφράζεται µε τρεις αριθµούς που δηλώνουν µοίρες από 000  έως 359 και µετριού-
νται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Σε περίπτωση συγχύσεως θα µπαίνει µπροστά 
από τους αριθµούς το γράµµα C. Aυτές (οι πορείες) είναι πάντα αληθείς, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στο κείµενο.

Παράδειγµα 11.

MD 025 που σηµαίνει: «H πορεία µου είναι 025°».
GR C240 S18 που σηµαίνει: «Tο πλοίο που έρχεται για διάσωσή σας ακολουθεί πορεία 

240°, ταχύτητα 18 κόµβους».

2.4.8 Hµεροµηνία.

Oι ηµεροµηνίες σηµαίνονται µε δύο, τέσσερεις ή έξι αριθµούς µπροστά στους οποίους θα 
προηγείται το γράµµα D. Oι δύο πρώτοι αριθµοί δείχνουν την ηµέρα του µήνα. Όταν χρησιµο-
ποιούνται µόνοι αναφέρονται στον παρόντα µήνα.

Παράδειγµα 12.

D15 που µεταδίδεται την 15η ή οποιαδήποτε µέρα του Aπριλίου σηµαίνει: «15 Aπριλίου».

Oι δύο αριθµοί που ακολουθούν δείχνουν το µήνα του χρόνου.
D1504  που σηµαίνει: «15 Aπριλίου».

Όπου χρειάζεται, µπορεί να δείχνεται το έτος µε δύο επιπλέον αριθµούς. 
D181008  που σηµαίνει: «18 Oκτωβρίου 2008».

2.4.9 Πλάτος.

Tο πλάτος εκφράζεται µε τέσσερεις αριθµούς που µπροστά τους προηγείται το γράµµα L. Oι 
δύο πρώτοι αριθµοί δηλώνουν τις µοίρες κι οι δύο τελευταίοι τα πρώτα λεπτά. Aν χρειάζεται, 
ακολουθούν τα γράµµατα N (Bόρειο) ή S (Nότιο). Για απλούστευση όµως µπορούν να µην 
χρησιµοποιηθούν όταν δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως.

Παράδειγµα 13.

L3740S που σηµαίνει: «Πλάτος 37° 40΄ Nότιο».

2.4.10 Mήκος. 

Tο µήκος εκφράζεται µε τέσσερεις ή, αν απαιτείται, µε πέντε αριθµούς, που µπροστά τους 
προηγείται το γράµµα G. Oι δύο πρώτοι (ή τρεις) αριθµοί δηλώνουν τις µοίρες και οι δύο τε-
λευταίοι τα πρώτα λεπτά. Για µήκη πέρα των 99°, δεν προκαλείται κανονικά σύγχυση αν παρα-
λειφθεί ο αριθµός που δείχνει τις εκατοντάδες. Όµως πρέπει να χρησιµοποιούνται και οι πέντε 
αριθµοί, όπου αυτό είναι αναγκαίο για αποφυγή συγχύσεως. Eφόσον απαιτείται, ακολουθούν 
τα γράµµατα E (Aνατολικό) ή W (Δυτικό), διαφορετικά µπορούν να παραληφθούν όπως και 
στην περίπτωση του πλάτους.

Παράδειγµα 14.

G13925E που σηµαίνει: «Mήκος 139° 25΄ Aνατολικό».
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Eφόσον απαιτείται στίγµα για συµπλήρωση της έννοιας κάποιου σήµατος, αυτό θα σηµαίνε-
ται ως: 

CH L2537N G4015W που σηµαίνει: «Σηµαινόµενο πλοίο αναφέρεται ότι ζητά βοήθεια σε 
πλάτος 25° 37΄ Bόρειο, µήκος 40° 15΄ Δυτικό».

2.4.11 Aπόσταση.

Aριθµοί που µπροστά τους προηγείται το γράµµα R φανερώνουν την απόσταση σε ναυτικά 
µίλια.

Παράδειγµα 15.

OV A080 R10 που σηµαίνει: «Nάρκη(-ες) πιστεύεται ότι είναι προς διόπτευση 080° από 
µένα, σε απόσταση 10 µίλια». 

Eφόσον δεν υπάρχει περίπτωση συγχύσεως µπορεί το γράµµα R να παραληφθεί.

2.4.12 Tαχύτητα.

H ταχύτητα σηµαίνεται µε αριθµούς που µπροστά τους προηγείται:
α) Tο γράµµα S για δήλωση ταχύτητας σε κόµβους ή
β) το γράµµα V για δήλωση ταχύτητας σε χιλιόµετρα ανά ώρα.

Παράδειγµα 16.
BQ S300 που σηµαίνει: «H ταχύτητα του αεροσκάφους µου σε σχέση µε την επιφάνεια της γης 

είναι 300 κόµβοι».
BQ V300 που σηµαίνει: «H ταχύτητα του αεροσκάφους µου σε σχέση µε την επιφάνεια της γης 

είναι 300 χιλιόµετρα ανά ώρα».

2.4.13 Xρόνος ( Ώρα).

O χρόνος εκφράζεται µε τέσσερεις αριθµούς, από τους οποίους οι δύο πρώτοι θα δηλώνουν 
την ώρα (από 00 = µεσάνυχτα έως 23 = 11 µ.µ.) και οι δύο τελευταίοι τα πρώτα λεπτά (από 00 
έως 59). Mπροστά από τους αριθµούς τίθεται:

α) Tο γράµµα T που συµβολίζει την Tοπική  Ώρα ή
β) το γράµµα Z που συµβολίζει το Συντονισµένο Παγκόσµιο Xρόνο (UTC).

Παράδειγµα 17.
BH T1045 L2015N G3840W C125 που σηµαίνει: «Παρατήρησα ένα αεροσκάφος σε τοπι-

κή ώρα 1045, πλάτος  20°15΄ B, µήκος 38°40΄ Δ ιπτάµενο µε πορεία 125°».
RX Z0830 που σηµαίνει: «Πλεύσατε την 0830 UTC».

2.4.14  Ώρα προελεύσεως.

H ώρα προελεύσεως µπορεί να προστίθεται στο τέλος του κειµένου. Πρέπει να δίνεται στο 
πλησιέστερο λεπτό και να εκφράζεται µε τέσσερεις αριθµούς. Η ώρα αυτή εκτός του ότι δείχνει 
την ώρα που συντάχθηκε το σήµα, χρησιµεύει επίσης και ως εύχρηστος αριθµός αναγνωρίσεως 
(αναφοράς του σήµατος).

2.4.15 Eπικοινωνία µε τοπικούς Kώδικες σηµάτων.

Eφόσον ένα πλοίο ή σταθµός ξηράς επιθυµεί να µεταδώσει σήµα µέσω τοπικού Κώδικα, 
θα προηγείται µπροστά απ’ αυτό το σήµα, εφόσον απαιτείται, το σήµα YV 1 που σηµαίνει: «Oι 
οµάδες που ακολουθούν είναι από τον τοπικό Κώδικα», για αποφυγή παρανοήσεως.

2.5 Σήµανση µε έγχρωµα σηµεία (σηµαίες).

Όπως έχει αναφερθεί και στην παράγραφο 2.3(α) (σελ. 21), ένας από τους τρόπους επικοι-
νωνίας γίνεται µε την έπαρση εγχρώµων σηµαιών στον ιστό του πλοίου. Ο τρόπος διεξαγωγής 
αυτής της επικοινωνίας αναλύεται ευθύς αµέσως.

25



2.5.1 Kατά γενικό κανόνα µόνο µια έπαρση θα υψώνεται κάθε φορά. 

Kάθε έπαρση ή οµάδα επάρσεων θα παραµένει υψωµένη µέχρι λήψεως απαντήσεως από 
το σταθµό που λαµβάνει (βλ. παράγρ. 2.5.3). Όταν στο ίδιο σηµατόσχοινο (παντιερόσχοινο) 
δείχνονται περισσότερες από µία οµάδες πρέπει αυτές να διαχωρίζονται µε προσθήκη. O σταθ-
µός που σηµαίνει θα πρέπει να υψώνει πάντοτε το σήµα σε σηµείο τέτοιο το οποίο θα είναι το 
καλύτερο δυνατό, ώστε να είναι ορατό από το σταθµό που λαµβάνει. Δηλαδή σε µία θέση που 
τα έγχρωµα σηµεία θα ανεµίζουν ελεύθερα και θα είναι ορατά χωρίς να παρεµποδίζονται από 
τις τσιµινιέρες1 ή άλλες υπερκατασκευές.

2.5.2 Πώς γίνεται η κλήση.

Tο διακριτικό κλήσεως του σταθµού (ή των σταθµών) προς τον οποίο (ή προς τους οποίους) 
απευθυνόµαστε θα υψώνεται µαζί µε το σήµα (βλ. παράγρ. 2.4.3, σελ. 22).

Eφόσον δεν υψώνεται διακριτικό κλήσεως εννοείται ότι το σήµα θα απευθύνεται σε όλους 
τους σταθµούς που βρίσκονται σε απόσταση ορατής σηµάνσεως. Eάν δεν είναι δυνατός ο προσ-
διορισµός του διακριτικού σήµατος του σταθµού προς τον οποίο απευθύνεται η σήµανση θα 
υψώνεται πρώτα η οµάδα VF που σηµαίνει: «Υψώστε το διακριτικό σας σήµα» ή CS που σηµαί-
νει: «Ποιο είναι το όνοµα ή το διακριτικό σήµα του πλοίου σας (ή του σταθµού σας);». Kατά τον 
ίδιο χρόνο ο σταθµός θα υψώνει το δικό του διακριτικό σήµα. Mπορεί επίσης να χρησιµοποιη-
θεί η οµάδα YQ που σηµαίνει: «Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µε ... (Πίνακας Συµπληρωµατικών 
Σηµάτων I – βλ. σελ. 73) µε το πλοίο που βρίσκεται προς διόπτευση ... από µένα».

2.5.3 Πώς γίνεται η αντισήµανση.

Όλοι οι σταθµοί, στους οποίους απευθύνονται σήµατα ή που αναφέρονται σε σήµατα, θα 
υψώνουν το διακριτικό επισείοντα του ΔΚΣ µεσίστια, αµέσως µόλις αντιλαµβάνονται κάθε 
έπαρση και θα υψώνουν αυτόν τελείως (δηλ. σε πλήρη έπαρση) αµέσως µόλις κατανοήσουν 
την έπαρση. O επισείων θα κατεβαίνει µεσίστια αµέσως µόλις η έπαρση υποσταλεί από το σταθ-
µό που σηµαίνει, και θα υψώνεται και πάλι αµέσως µόλις κατανοηθεί η επόµενη έπαρση.

2.5.4 Πώς τελειώνει ένα σήµα.

Για να δείξει ο σταθµός που σηµαίνει το τέλος του σήµατος υψώνει αµέσως µετά την τελευ-
ταία έπαρση του σήµατος µεµονωµένα το διακριτικό επισείοντα. O σταθµός που λαµβάνει θα 
απαντήσει σ’ αυτό όπως έκανε και για τις υπόλοιπες επάρσεις (βλ. παράγρ. 2.5.3).

2.5.5 Eνέργειες σε περίπτωση µη κατανοήσεως των σηµάτων.

Eάν ο σταθµός που λαµβάνει δεν µπορεί να διακρίνει καθαρά το σήµα που απευθύνεται 
σ’ αυτόν, θα κρατήσει το διακριτικό επισείοντα του ΔΚΣ µεσίστια. Eφόσον διακρίνει το σήµα, 
αλλά δεν εννοεί τη σηµασία του, µπορεί να υψώσει τα παρακάτω σήµατα:

ZQ που σηµαίνει: «Tο σήµα σας φαίνεται συντεταγµένο λάθος. Eλέγξατε και επαναλάβατε αυτό 
στο σύνολό του» ή

ZL που σηµαίνει: «Το σήµα σας έχει ληφθεί αλλά δεν έγινε κατανοητό».

2.5.6 H χρήση των επαναληπτικών σηµάτων.

Τα πλοία διαθέτουν συνήθως ένα πλήρες σηµατοθέσιο (σχ. 2.5). Εάν όµως κατά τη διάρ-
κεια της επικοινωνίας µε έγχρωµα σηµεία και οµάδες απαιτηθεί να χρησιµοποιήσοµε το ίδιο 
γράµµα ή αριθµό δύο ή τρεις φορές δεν θα είναι δυνατόν διότι δεν θα υπάρχουν διπλά ή τριπλά 
σηµεία. Σ’ αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιούνται τα επαναληπτικά. Αναφέρθηκε ότι την οµά-
δα των εγχρώµων σηµαιών που έχει επαρθεί στον ιστό του πλοίου τη διαβάζοµε πάντα από την 
κορυφή προς τα κάτω. Άρα το πρώτο γράµµα είναι το πρώτο στην κορυφή της επάρσεως και 

1. Τσιµινιέρες: Οι εξαγωγές καυσαερίων µηχανών, ηλεκτροµηχανών του πλοίου και άλλων κυρίων και βοηθητικών 
µηχανηµάτων. Παλαιότερα χρησιµοποιούσαν τον όρο φουγάρα.
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ακολουθούν προς τα κάτω το δεύτερο, το τρίτο κ.ο.κ.. Η χρήση των επαναληπτικών σηµάτων 
καθιστά δυνατή την επανάληψη του ίδιου σηµείου του σήµατος –είτε έγχρωµου σηµείου, είτε 
αριθµητικού επισείοντα– µία ή περισσότερες φορές στην ίδια οµάδα.

To πρώτο επαναληπτικό επαναλαµβάνει πάντοτε το υψηλότερα ανηρτηµένο σηµείο του 
σήµατος της κατηγορίας των σηµείων όπου αµέσως προηγείται του επαναληπτικού. Το δεύτερο 
επαναληπτικό επαναλαµβάνει πάντοτε το δεύτερο σηµείο. Το τρίτο επαναληπτικό επανα-
λαµβάνει πάντοτε το τρίτο µετρώντας από πάνω τα σηµεία της κατηγορίας του σήµατος όπου 
αµέσως προηγούνται αυτού. Κανένα επαναληπτικό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί περισσότερο 
από µία φορά στην ίδια οµάδα. Όταν ο διακριτικός επισείων του ΔΚΣ χρησιµοποιείται ως υπο-
διαστολή, δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον προσδιορισµό των επαναληπτικών (παράδ. 18).

Παράδειγµα 18.

To óÞìá VV ÅðåîÞãçóç

Ðñþôï åðáíáëçðôéêü

V _ Ôßèåôáé ôï óçìåßï V.

_ Aêïëïõèåß ôï ðñþôï åðáíáëçðôéêü, ðïõ óçìáßíåé üôé
åðáíáëáìâÜíåé ôï ðñþôï óçìåßï ôçò ïìÜäáò ôçò ßäéáò
êáôçãïñßáò (äçë. ôï V).

Ôï óÞìá VV óçìáßíåôáé üðùò ðáñáêÜôù:

Ï áñéèìüò 1100 ÅðåîÞãçóç

Ðñþôï åðáíáëçðôéêü

Áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 0

Ôñßôï åðáíáëçðôéêü

Áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 1 _ Ôßèåôáé ðñþôá ï áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 1.

_ Tßèåôáé ï áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 0 (ìçäÝí).

_ Aêïëïõèåß ðñïò ôá êÜôù ôï ðñþôï åðáíáëçðôéêü,
ðïõ óçìáßíåé üôé åðáíáëáìâÜíåé ôï ðñþôï óçìåßï
ôçò ïìÜäáò åöüóïí åßíáé ôçò ßäéáò êáôçãïñßáò
(äçë. ôï 1).

_ Aêïëïõèåß ôï ôñßôï åðáíáëçðôéêü, ðïõ óçìáßíåé üôé
åðáíáëáìâÜíåé ôï ôñßôï óçìåßï ôçò ïìÜäáò åöüóïí
åßíáé ôçò ßäéáò êáôçãïñßáò [äçë. ôï 0 (ìçäÝí)].

Ï áñéèìüò 1100 èá óçìáßíåôáé ìå áñéèìçôéêïýò åðéóåßïíôåò üðùò ðáñáêÜôù:

Σχ. 2.5.
Το σηµατοθέσιο, ξύλινη κατασκευή που βρί-
σκεται στη γέφυρα του πλοίου, χρησιµοποιεί-
ται για να ταξινοµούνται τα σηµεία (σηµαίες) 
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι τοποθετηµένα 

ξεχωριστά και άµεσα ορατά.
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To óÞìá L2330 ÅðåîÞãçóç

Äåýôåñï åðáíáëçðôéêü

Áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 2

Áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 3

Ôï óçìåßï L ôïõ Äéåèíïýò
ÁëöáâÞôïõ

Áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 0

_ Ôßèåôáé ôï óçìåßï L.

_ áêïëïõèåß ï áñéèìçôéêüò åðéóåßùí 0 (ìçäÝí).

_ Aêïëïõèåß ðñïò ôá êÜôù ï áñéèìçôéêüò
åðéóåßùí 2.

_ Áêïëïõèåß ðñïò ôá êÜôù ï áñéèìçôéêüò
åðéóåßùí 3.

_ Áêïëïõèåß ðñïò ôá êÜôù ôï äåýôåñï åðáíá-
ëçðôéêü, ðïõ óçìáßíåé üôé åðáíáëáìâÜíåé
ôï äåýôåñï óçìåßï ôçò ßäéáò êáôçãïñßáò ðïõ
åßíáé áðü ðÜíù ôïõ (äçë. ôï 3) êáé ôÝëïò

Ôï óÞìá L2330 èá óçìáßíåôáé üðùò ðáñáêÜôù:

Σην Γ περίπτωση του παραδείγµατος 18 έχοµε δύο κατηγορίες σηµείων (γράµµα και αριθ-
µοί): η µία το σηµείο L και η άλλη οι αριθµητικοί επισείοντες 2 και 3. Η διαδικασία της σκέψεως 
σύµφωνα µε αυτά που έχουν ειπωθεί είναι: Το σηµείο που αµέσως προηγείται του επαναληπτι-
κού είναι στην κατηγορία των αριθµητικών. Άρα το µέτρηµα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω 
στην κατηγορία αυτή. Το σηµείο L που είναι στην άλλη κατηγορία δεν µετριέται. Ο αριθµητικός 
επισείων 3 είναι δεύτερος στη σειρά, συνεπώς θα χρησιµοποιηθεί το δεύτερο επαναληπτικό όπου 
θα επαναλαµβάνει τον αριθµητικό επισείοντα 3.

2.5.7 Πώς γίνεται ο συλλαβισµός.

Tα ονόµατα που υπάρχουν στο κείµενο κάποιου σήµατος θα σηµαίνονται ξεχωριστά (ένα 
προς ένα γράµµα) µέχρι την ολοκλήρωση του ονόµατος, µε χρησιµοποίηση γι’ αυτό των αλφα-
βητικών σηµείων. Eφόσον είναι αναγκαίο, θα χρησιµοποιείται το σήµα YZ που σηµαίνει: «Oι 
λέξεις που ακολουθούν σηµαίνονται σε ανοικτή γλώσσα».

2.5.8 Xρήση του διακριτικού επισείοντα του ΔΚΣ.

Όταν ένα πολεµικό πλοίο επιθυµεί να επικοινωνήσει µε ένα εµπορικό πλοίο, θα ανυψώσει 
το διακριτικό επισείοντα του ΔΚΣ σε εµφανή θέση και θα τον διατηρήσει εκεί ανεµίζοντάς τον 
καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Ο διακριτικός επισείων του ΔΚΣ χρησιµοποιείται όταν:
α) Αντισηµαίνει1 θετικά ή δείχνει ότι έχει κατανοηθεί µια έπαρση.
β) Όταν υψώνεται από πολεµικό πλοίο σηµαίνει ότι επιθυµεί να επικοινωνήσει µε το εµπο-

ρικό πλοίο.
γ) Χρησιµοποιείται ως υποδιαστολή ή κόµµα στις οµάδες.
δ) Μετά την τελευταία έπαρση ο διακριτικός επισείων ξεχωριστά δείχνει ότι τελείωσε η δια-

δικασία αυτή από το πλοίο.

2.6 Σήµανση µε αναλαµπές.

Ένα σήµα που µεταδίδεται µε αναλαµπές υποδιαιρείται στα εξής µέρη: την κλήση, την ταυτό-
τητα, το κείµενο, το τέλος (σχ. 2.6).

α) Η κλήση αποτελείται ή από το σήµα της γενικής κλήσεως ή από το διακριτικό σήµα του 
σταθµού που καλείται. Η κλήση αντισηµαίνεται µε το σήµα απαντήσεως (σχ. 2.6).

1. Αντισηµαίνω: Απαντώ σε µία σήµανση.
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β) Η ταυτότητα. Ο σταθµός (Α) που σηµαίνει (χειρίζει1), µεταδίδει τη λέξη DE, δηλαδή 
ΑΠΟ και στη συνέχεια το ΔΔΣ του ή το όνοµά του. O σταθµός (B) που λαµβάνει, επαναλαµ-
βάνει τα στοιχεία που έλαβε (για επιβεβαίωση) και στη συνέχεια σηµαίνει το δικό του ΔΔΣ ή 
όνοµα. O σταθµός (A) επαναλαµβάνει (για επιβεβαίωση) το ΔΔΣ ή το όνοµα του σταθµού (B) 
που έχει λάβει (σχ. 2.6). 

γ) Tο κείµενο αποτελείται από λέξεις σε ανοικτή γλώσσα ή από οµάδες του ΔΚΣ. Όταν 
χρησιµοποιούνται οµάδες του ΔΚΣ θα πρέπει να σηµαίνοµε πριν απ’ αυτές το σήµα YU. Eίναι 
δυνατόν επίσης να περιληφθούν στο κείµενο και λέξεις σε ανοικτή γλώσσα όταν το σήµα περι-
λαµβάνει ονόµατα, τόπους κ.λπ.. H λήψη κάθε λέξεως ή οµάδας επιβεβαιώνεται µε το γράµµα 
T (σχ. 2.6).

δ) Tο τέλος. Αποτελείται από το σήµα AR  (τέλος µεταβιβάσεως) και ο σταθµός που λαµ-
βάνει αντισηµαίνει µε το γράµµα R (σχ. 2.6).

Eφόσον το σύνολο του κειµένου είναι σε ανοικτή γλώσσα θα ακολουθείται η ίδια διαδικα-
σία. Όταν δύο σταθµοί έχουν αποκαταστήσει επικοινωνία και έχουν ήδη ανταλλάξει σήµατα, η 
κλήση και η πιστοποίηση της ταυτότητας µπορούν να παραλείπονται.

Aν και η χρήση των σηµάτων διαδικασίας (σελ. 38-39) είναι αυτονόητη θα ήταν χρήσιµο να 
αναφερθούν τα παρακάτω: 

α) Tο σήµα γενικής κλήσεως (ή κλήση άγνωστου σταθµού) AA  AA  AA  κ.λπ. µεταδίδε-
ται, όταν είναι επιθυµητή η σήµανση προς όλους τους σταθµούς οι οποίοι βρίσκονται σε ακτίνα 
ορατής σηµάνσεως ή προς σταθµό άγνωστου ονόµατος ή διακριτικού σήµατος, µε σκοπό να 
προσελκυσθεί η προσοχή τους.

β) Tο σήµα απαντήσεως TTTT  κ.λπ. µεταδίδεται προκειµένου να δοθεί απάντηση σε µια 
κλήση και συνεχίζεται να µεταδίδεται έως ότου ο σταθµός που σηµαίνει να σταµατήσει να καλεί. 
Tο κείµενο αρχίζει µε το σήµα DE που ακολουθείται από το όνοµα ή το ΔΔΣ του σταθµού που 
σηµαίνει.

γ) Tο γράµµα T χρησιµοποιείται για να δείξει τη λήψη κάθε λέξεως ή οµάδας. 
δ) Tο σήµα διαγραφής EEEEEE  κ.λπ. χρησιµοποιείται προκειµένου να δείξει ότι η τελευ-

ταία οµάδα ή λέξη έχει σηµανθεί (χειριστεί) λάθος. Aυτός που λαµβάνει πρέπει να απαντήσει 
µε το ίδιο το σήµα διαγραφής EEEEEE  (δηλ. ότι έγινε κατανοητό).  Όταν ολοκληρωθεί αυτή η 
διαδικασία, ο σταθµός που σηµαίνει (χειρίζει) θα επαναλάβει την τελευταία λέξη ή οµάδα που 
είχε σηµανθεί λάθος και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη µετάδοση του υπόλοιπου σήµατος.

ε) Tο σήµα επαναλήψεως RPT χρησιµοποιείται:
–  Aπό το σταθµό που σηµαίνει, ώστε να δείξει ότι αυτός πρόκειται να επαναλάβει («Επα-

ναλαµβάνω»). Eφόσον δεν ακολουθήσει αµέσως µετά το RPT τέτοια επανάληψη, αυτό 
το σήµα πρέπει να ερµηνευθεί ως αίτηση προς το σταθµό που λαµβάνει για επανάληψη 
του σήµατος που έχει ληφθεί απ’ αυτόν («Eπαναλάβατε ότι έχετε λάβει»).

–  Aπό το σταθµό που λαµβάνει για να ζητηθεί η επανάληψη του σήµατος που µεταδόθηκε 
(«Επαναλάβατε ότι έχετε µεταδώσει»).

–  Όταν τα ειδικά σήµατα επαναλήψεως AA, AB, WA, WB και BN σηµαίνονται στις κα-
τάλληλες περιπτώσεις από το σταθµό που λαµβάνει. Σε κάθε µία απ’ αυτές σηµαίνονται 
αµέσως µετά το σήµα επαναλήψεως RPT (παράδ. 19).

–  Aν ένα σήµα δεν κατανοήθηκε ή δεν έγινε µετά την αποκωδικοποίηση σαφές τότε δεν 
χρησιµοποιείται το σήµα επαναλήψεως. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο σταθµός που λαµ-
βάνει πρέπει να σηµάνει το κατάλληλο σήµα του ΔΚΣ, π.χ. «Το σήµα σας έχει ληφθεί, 
αλλά δεν έχει κατανοηθεί».

Παράδειγµα 19.

RPT AB KL που σηµαίνει: «Eπαναλάβετε όλα πριν την οµάδα» KL.

1. Χειρίζω: Από το χειριστήριο, π.χ. χειριστής ασυρµάτου.
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RPT BN «λέµβους» «επιζώντες» που σηµαίνει: «Eπαναλάβετε όλα µεταξύ των λέξεων λέµ-
βους και επιζώντες».

στ) Eπανάληψη που έχει ληφθεί ορθά γνωστοποιείται µε το σήµα OK. Tο ίδιο σήµα µπορεί 
να χρησιµοποιείται και ως καταφατική απάντηση σε ερώτηση («Είναι ακριβής»). 

ζ) Tο σήµα τέλους µεταβιβάσεως AR  χρησιµοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις προκειµέ-
νου να δείξει το τέλος του σήµατος ή της µεταβιβάσεως. O σταθµός που λαµβάνει αντισηµαίνει 
(απαντάει) µε το σήµα R που σηµαίνει: «Έχει ληφθεί» ή «Έλαβα το τελευταίο σας σήµα».

η) O σταθµός που σηµαίνει µεταδίδει το σήµα CS (call sign) όταν ζητά να πληροφορηθεί το 
όνοµα ή το διακριτικό σήµα του σταθµού που λαµβάνει.

θ) Tο σήµα αναµονής ή το σήµα περιόδου AS  χρησιµοποιείται ως εξής:   
–  Όταν σηµαίνεται µεµονωµένα ή µετά το τέλος ενός σήµατος έχει τη σηµασία ότι ο άλλος 

σταθµός πρέπει να περιµένει και για µια ακόµα επικοινωνία (σήµα αναµονής).
–  Όταν παρεµβάλλεται µεταξύ οµάδων χρησιµεύει για να ξεχωρίζει αυτές (σήµα περιό-

δου) για αποφυγή συγχύσεως.
ι) Tο σήµα C χρησιµοποιείται ώστε να δείχνει µια καταφατική δήλωση ή µια καταφατική 

απάντηση σε σήµα που εκφράζει ερώτηση. Tο σήµα RQ χρησιµοποιείται για να δείξει µια 
ερώτηση. Για να δοθεί αρνητική απάντηση σε σήµα που εκφράζει ερώτηση ή για να εκφρασθεί 
µια αρνητική δήλωση, χρησιµοποιείται για την ορατή ή ηχητική σήµανση το σήµα N, στη δε 
µετάδοση µέσω ραδιοεκποµπής ή µε το στόµα, το σήµα NO.

ια) Όταν τα σήµατα N ή NO και RQ χρησιµοποιούνται για να µετατρέψουν ένα σήµα που 
εκφράζει κατάφαση σε αρνητική δήλωση ή σε ερώτηση αντίστοιχα, θα πρέπει αυτά να µεταδί-
δονται µετά το κύριο σήµα (παράδ. 20).

Παράδειγµα 20.

CY N (ή NO όπου απαιτείται) που σηµαίνει: «Λέµβος(-οι) δεν έρχεται(-ονται) προς εσάς».
CW RQ που σηµαίνει: «Βρίσκεται στο πλοίο λέµβος ή σχεδία;». 

Tα σήµατα διαδικασίας C, N, ή NO και RQ δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται σε συνδυα-
σµό µε τα σήµατα ενός γράµµατος.

Oι αναλαµπές µπορούν να σηµανθούν µε τον ειδικό φορητό προβολέα Aldis που λειτουργεί 
µε συνεχές ρεύµα. O χειριστής στοχεύει το πλοίο που θέλει να επικοινωνήσει και χειρίζει µε το 
Μορσικό αλφάβητο, πατώντας τη σκανδάλη του Aldis. Εφόσον η συσκευή έχει ετοιµασθεί να 
χρησιµοποιηθεί, η λυχνία παραµένει πάντοτε αναµµένη. Επειδή όµως βρίσκεται µέσα σ’ ένα 
σωληνοειδές λεπτό µεταλλικό περίβληµα, που την καλύπτει πλήρως, δεν φαίνεται από µακριά 
εάν είναι αναµµένη. Ο χειριστής κάθε φορά που πατάει τη σκανδάλη του Aldis το περίβληµα 
τραβιέται προς τα πίσω και αποκαλύπτει τη λυχνία, η οποία έχει πολύ έντονη λάµψη και είναι 
ορατή από πολύ µακριά. Μόλις αφήσει ο χειριστής τη σκανδάλη το περίβληµα επανέρχεται στη 
θέση του και η λυχνία παύει να είναι ορατή. Έτσι ο χειριστής δηµιουργεί τελείες και παύλες 
του Μορσικού Κώδικα µε αναλαµπές δηµιουργώντας οµάδες, λέξεις, προτάσεις. ( Ένας άλλος 
τύπος Aldis, όχι όµως ιδιαίτερα συνηθισµένος στα πλοία, είναι αυτός που η πρόσοψή του καλύ-
πτεται, µέσα από το γυαλί, µε λεπτά µεταλλικά φύλλα αλουµινίου τα οποία ανοιγοκλείνουν στο 
ρυθµό της σκανδάλης). Σε αρκετά πλοία παλαιότερης κατασκευής υπάρχει στην κορυφή του 
ιστού περίβλεπτος φανός και µέσα στη γέφυρα του πλοίου χειριστήριο σηµάτων Mορς, µε το 
οποίο ο Ναυτίλος Αξιωµατικός µπορεί να χειρίσει σήµατα του Κώδικα Mορς µε αναλαµπές.

2.7 Ηχητική σήµανση.

Eξαιτίας της φύσεως της συσκευής που χρησιµοποιείται (σφυρίκτρα, σειρήνα, ηχητικό κέρας 
κ.λπ.), η ηχητική σήµανση γίνεται αναγκαστικά αργά. H κακή χρήση της ηχητικής σηµάνσε-
ως µπορεί από τη φύση της να δηµιουργήσει στη θάλασσα σοβαρή σύγχυση. Λόγω αυτού η 
ηχητική σήµανση σε οµίχλη, πρέπει να ελαττώνεται στο ελάχιστο. Eκτός από τα σήµατα ενός 
γράµµατος, τα υπόλοιπα σήµατα θα χρησιµοποιούνται µόνο σε εξαιρετική ανάγκη και ποτέ σε 
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περιοχές όπου η ναυσιπλοΐα είναι πυκνή. Tα ηχητικά σήµατα λοιπόν θα πρέπει να σηµαί-
νονται αργά και καθαρά. Aν είναι ανάγκη, µπορούν να επαναλαµβάνονται, αλλά σε ανάλογα 
µακρά διαστήµατα (δηλ. η επανάληψη µπορεί να γίνει µετά την παρέλευση λογικού χρονικού 
διαστήµατος), ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν µπορεί να προκληθεί σύγχυση και ότι τα σήµατα 
από ένα γράµµα, δεν θα ληφθούν λανθασµένα ως οµάδες από δύο γράµµατα.

Yπενθυµίζεται στους πλοιάρχους ότι όταν τα σήµατα µε ένα γράµµα του ΔΚΣ που σηµειώ-
νονται µε αστερίσκο (*) (βλ. Πίνακα 2.12), µεταδίδονται ηχητικά, αυτά θα µεταδίδονται µόνο 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Kανονισµού για Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασ-
σα. Tέτοια υπενθύµιση γίνεται επίσης και στα σήµατα από ένα γράµµα που προβλέπονται για 
αποκλειστική χρήση µεταξύ ενός παγοθραυστικού και των πλοίων που βοηθούνται απ’ αυτό 
(βλ. Πίνακα 2.14).

2.8 Ραδιοτηλεφωνία.

Όταν σε περιπτώσεις γλωσσικών δυσχερειών χρησιµοποιείται ο ΔΚΣ θα λαµβάνονται υπό-
ψη οι αρχές οι οποίες καθορίζονται στους κανονισµούς της Διεθνούς Eνώσεως Tηλεπικοινωνι-
ών που ισχύουν κάθε φορά. Τα γράµµατα και οι αριθµοί θα εκφράζονται όπως παρουσιάζονται 
στους Πίνακες εκφωνήσεως γραµµάτων και αριθµών (Πίνακες 2.10.2 και 2.10.3).

Όταν καλούνται παράκτιοι σταθµοί ή σταθµοί πλοίων, θα χρησιµοποιούνται τα Διεθνή τους 
Διακριτικά Σήµατα (ενδεικτικά κλήσεως) ή τα ονόµατά τους.

2.8.1 Mέθοδος κλήσεως.

H µέθοδος κλήσεως στη ραδιοτηλεφωνία αποτελείται από:
α) Το ενδεικτικό κλήσεως ή το όνοµα του σταθµού που καλείται και που θα µεταβιβάζε-

ται µέχρι τρεις φορές σε κάθε κλήση. 
β) Tην οµάδα DE (DELTA EKO), δηλαδή ΑΠΟ.
γ) Το ενδεικτικό κλήσεως ή το όνοµα του σταθµού που καλεί και που θα µεταβιβάζεται 

µέχρι τρεις φορές σε κάθε κλήση. 
Tα ονόµατα των σταθµών που παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκφώνηση θα εκφέρονται 

επίσης µε συλλαβισµό. Mετά την αποκατάσταση της επαφής δεν είναι ανάγκη να µεταβιβάζεται 
το ενδεικτικό κλήσεως ή το όνοµα περισσότερο από µία φορά.

2.8.2 Tρόπος απαντήσεως στις κλήσεις.

H απάντηση στις κλήσεις αποτελείται από:
α) Το ενδεικτικό κλήσεως ή το όνοµα του σταθµού που καλεί και που θα µεταδίδεται όχι 

περισσότερες από τρεις φορές.
β) Της οµάδας DE (DELTA EKO), δηλαδή ΑΠΟ.
γ) Το ενδεικτικό κλήσεως ή το όνοµα του σταθµού που καλείται και που µεταδίδεται όχι 

περισσότερες από τρεις φορές.

2.8.3 Kλήση όλων των σταθµών στην παραπλέουσα περιοχή.

Για ραδιοτηλεφωνική κλήση όλων των σταθµών στην παραπλέουσα περιοχή θα πρέπει:
α) Να χρησιµοποιείται η οµάδα CQ (TΣAPΛI KEMΠEK) όχι όµως περισσότερες από τρεις 

φορές σε κάθε κλήση.
β) H λέξη INTEPKO να παρεµβάλλεται, προκειµένου να δηλώνεται ότι οι οµάδες που ακο-

λουθούν είναι οµάδες του ΔKΣ. Mπορούν επίσης να περιληφθούν στο κείµενο λέξεις σε ανοι-
κτή γλώσσα, εφόσον το σήµα περιλαµβάνει ονόµατα, τόπους κ.λπ.. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να περιλαµβάνεται, εφόσον είναι αναγκαία, η οµάδα YZ (ΓIANKH ZOYΛOY).

γ) Aν ο σταθµός που καλείται δεν µπορεί να δεχθεί αµέσως την ανταπόκριση τότε θα πρέπει 
να µεταδίδει το σήµα AS  (AΛΦA ΣIEPPA), προσθέτοντας τη διάρκεια του χρόνου αναµονής, 
αν είναι δυνατό.

δ) H λήψη ενός σήµατος από το πλοίο που λαµβάνει πρέπει να γνωστοποιείται (δηλώνεται) 
µε το σήµα R (POMIO).
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ε) Eφόσον πρέπει να επαναληφθεί η µετάδοση στο σύνολό της, είτε µέρος αυτής, πρέπει να 
χρησιµοποιείται το σήµα RPT (POMIO ΠAΠA TANΓKO) που θα συµπληρώνεται ως απαιτεί-
ται µε:

AA (AΛΦA AΛΦA) που σηµαίνει: Όλα µετά τη λέξη ή οµάδα...
AB (AΛΦA MΠPABO) που σηµαίνει: Όλα πριν τη λέξη ή οµάδα...
BN (MΠPABO NOBEMΠEP) που σηµαίνει: Όλα µεταξύ ... και ...
WA (OYIΣKI AΛΦA) που σηµαίνει: Τη λέξη ή οµάδα µετά ...
WB (OYIΣKI MΠPABO) που σηµαίνει: Τη λέξη ή οµάδα πριν ...

στ) Tο τέλος της µεταβιβάσεως να δείχνεται µε το σήµα AR  (AΛΦA-POMIO).

2.9 Μορσική σήµανση µε σηµαίες χεριού ή βραχιόνων.

Η µέθοδος σηµάνσεως µε σηµαίες χεριού ή βραχίονες χρησιµοποιεί το Μορσικό Κώδικα. 
Ανυψωµένα τα χέρια απεικονίζουν την τελεία και σε οριζόντια έκταση τα χέρια απεικονίζουν 
την παύλα. Ανάµεσα σε κάθε τελεία ή παύλα οι βραχίονες σταυρώνουν κάτω από το στήθος 
χιαστί. Με γωνία 45ο οι βραχίονες προς τα κάτω δεξιά και αριστερά, σχηµατίζοντας ανάποδο 
V, χρησιµοποιούνται για να διαχωρίσουν τα γράµµατα (κάθε γράµµα ξεχωριστά), τις οµάδες ή 
τις λέξεις (Πίνακας 2.9).

Πίνακας 2.9 Πίνακας Μορσικής σηµάνσεως µε σηµαίες χεριού ή βραχιόνων.

¾øùóç êáé ôùí äýï óçìáéþí
Þ âñá÷éüíùí.

Ïé óçìáßåò ÷åñéïý Þ ïé âñá÷ßïíåò
öÝñïíôáé ðñéí áðü ôï óôÞèïò.

Ïé óçìáßåò ÷åñéïý Þ ïé âñá÷ßïíåò
êñáôéïýíôáé õðü ãùíßá 45ï ìáêñéÜ
áðü ôï óþìá êáé ðñïò ôá êÜôù.

¸êôáóç äýï óçìáéþí ÷åñéïý Þ ôùí
âñá÷éüíùí óôï ýøïò ôùí þìùí.

Äéá÷ùñéóìüò ôåëåéþí êáé/Þ ðáõëþí. Äéá÷ùñéóìüò ãñáììÜôùí, ïìÜäùí
Þ ëÝîåùí.

ÊõêëéêÞ êßíçóç ôùí óçìáéþí ÷åñéïý Þ
âñá÷éüíùí ðÜíù áðü ôï êåöÜëé.

_ ÄéáãñáöÞ óçìÜôùí, áí ãßíåôáé áðü
ôï óçìáßíïíôá óôáèìü.

_ Áßôçóç ãéá åðáíÜëçøç, áí ãßíåôáé
áðü ôï ëáìâÜíïíôá óôáèìü.

Ôåëåßá. Ðáýëá.

1 2

3

5

4
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Σηµείωση: Το χρονικό διάστηµα µεταξύ βραχειών και µακρών και µεταξύ γραµµάτων, οµάδων 
ή λέξεων πρέπει να είναι τέτοιο που να διευκολύνει τη σωστή λήψη.

Η Μορσική σήµανση µε σηµαίες χεριού ή βραχιόνων (Πίνακας 2.9) είναι ένας ακόµη τρό-
πος επικοινωνίας µεταξύ πλοίων ή πλοίων και ξηράς. Γίνεται αντιληπτό ότι ο ΔΚΣ προβλέπει 
και εξαντλεί όλες τις πιθανές περιπτώσεις και δυσκολίες στις οποίες µπορεί να βρεθεί ένα πλοίο 
προκειµένου να αποφευχθεί ένα ατύχηµα ή να µπορέσει κάποιος να ζητήσει βοήθεια. 

Παράδειγµα 21.

Σε εξαιρετική περίπτωση, εάν ο χειριστής δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει και τους δύο βρα-
χίονες, τότε µπορεί µε ένα βραχίονα στην ανάταση να χειρίζει (τελεία) και µε τον ίδιο βραχίονα 
στην οριζόντια έκταση (παύλα). Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια όπως και µε τους δύο βρα-
χίονες (σχ. 2.9α).

Με το ένα χέρι ο χειριστής χρησιµοποιεί το έγχρωµο σηµείο (Oscar1), ώστε να είναι ευ-
διάκριτος ο χειριστής από µακριά. Τις σηµαίες αυτές όπου είναι στερεωµένες πάνω σε δύο 
στρογγυλά ξυλάκια µήκους µισού µέτρου περίπου µπορεί να τις συναντήσοµε και µε τον όρο 
παντιερόνια.

Ôåëåßá Ðáýëá

Ένας σταθµός που επιθυµεί να επικοινωνήσει µε άλλο σταθµό µε Μορσική σήµανση, κάνο-
ντας χρήση µικρών σηµαιών χεριού ή βραχιόνων µπορεί να δηλώσει την επιθυµία του µε τη 
µεταβίβαση προς τον άλλο σταθµό του σήµατος K1 µε οποιαδήποτε µέθοδο.

Aντί αυτού µπορεί να σηµανθεί το σηµείο κλήσεως AA AA AA . Mε τη λήψη της κλήσεως 
ο σταθµός-αποδέκτης θα σηµάνει το σηµείο απαντήσεως ή εφόσον δεν µπορεί να επικοινωνή-
σει µ’ αυτόν τον τρόπο, θα απαντήσει µε το σήµα YS2 µέσω οποιασδήποτε µεθόδου.

Tο σήµα κλήσεως AA AA AA  και το σήµα T θα χρησιµοποιούνται αντίστοιχα από τον 
εκπέµποντα και το λαµβάνοντα σταθµό. Kανονικά σ’ αυτήν τη µέθοδο πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται και οι δύο βραχίονες, σε περίπτωση όµως που αυτό είναι δύσκολο ή αδύνατο, µπορεί 
να χρησιµοποιείται ο ένας βραχίονας. Όλα τα σήµατα θα τελειώνουν µε το σήµα AR (τέλος 
µεταβιβάσεως).

Παράδειγµα 22.

Το πλοίο Α έχει υψωµένη στον ιστό του την οµάδα Κ1 που σηµαίνει ότι: «Επιθυµώ να επι-
κοινωνήσω µαζί σας µε σηµαίες χεριού ή βραχίονες». Το πλοίο Β απαντάει ότι έγινε κατανοητή 
η επιθυµία του πλοίου Α, συµφωνεί και υψώνει στον ιστό του τον διακριτικό επισείοντα του 
Κώδικα.

Ο χειριστής του πλοίου Α αρχίζει να χειρίζει µε τη γνωστή διαδικασία δίνοντας την ταυτότητά 
του: DΕ SXLV... δηλαδή ΑΠΟ SXLV...(σχ. 2.9β).

Σχ. 2.9α.
Παράδειγµα σηµάνσεως έγχρωµου σηµείου (Oscar) µ’ ένα χέρι.

1. Το έγχρωµο σηµείο Oscar (Ο) χρησιµοποιείται παγκοσµίως ως πρώτη επιλογή για επικοινωνία µε σηµαίες χεριού και 
αυτό διότι είναι ευδιάκριτο από µεγάλη απόσταση και δεν κουράζει το µάτι, αυτό δεν σηµαίνει ότι σε έκτακτη ανάγκη δεν 
µπορούµε να χρησιµοποιήσοµε οποιαδήποτε σηµαία. 
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2.10 Μορσικά σύµβολα, φωνητικοί πίνακες και σήµατα διαδικασίας.

2.10.1 Μορσικά σύµβολα.

Παραθέτοµε τα Μορσικά σύµβολα του Διεθνούς Αλφαβήτου καθώς επίσης τα αριθµητικά 
και τα σήµατα διαδικασίας (Πίνακας 2.10.1).

Πίνακας 2.10.1 Μορσικά σύµβολα Διεθνούς Αλφαβήτου, 
αριθµών και σηµάτων διαδικασίας.

.

.

. .
.
..

.

A H
. . .

. . . .

. . .
É
J
K
L
Ì

.

.

.

. .
.

.

.

. .

.. .

..

. .

. .

B
C
D
E
F
G

. . .

O
.N T

U
V
W
X
Õ
Æ

P
Q
R
S

.
.
.

.

.
..

1
2
3 . .

. . ..

. . ..4
.. .. .5

.. .
.
.

.

6
7
8
9
0

Á ë ö Ü â ç ô ï

Á ñ é è ì ç ô é ê Ü

Ó Þ ì á ô á Ä é á ä é ê á ó ß á ò

. ..

. ..
.. . .

AR
AS
AÁÁ

C
N
NO
RQ

. .

.
.

. .

.

Σηµείωση: Ορισµένα γράµµατα όπως τα �, �, � κ.λπ. παραλήφθηκαν από τον πίνακα αυτό των 
Μορσικών συµβόλων αφού: δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διεθνώς, περιέχονται σε τοπικούς 
κώδικες και µερικά απ’ αυτά µπορούν ν’ αντικατασταθούν µε συνδυασµό από δύο γράµµατα.

2.10.2 Φωνητικοί πίνακες.

Οι Πίνακες εκφωνήσεως γραµµάτων και αριθµών του Διεθνούς Αλφαβήτου χρησιµοποιού-
νται για την επικοινωνία διά ζώσης µε τηλεβόα, µεγάφωνο και ραδιοτηλέφωνο (Πίνακες 2.10.2 
και 2.10.3).

Πίνακας 2.10.2 Πίνακας εκφωνήσεως γραµµάτων.

Γράµµα Λέξη Oδηγός προφοράς Eλληνική προφορά

A Alpha AL FAH AΛ-ΦA 

B Bravo BRAH VOH MΠPA-BO

C Charlie CHAR LEE TΣAP-ΛI ή ΣAPΛI 

D Delta DELL TAH NTEΛ-TA

E Echo ECK OH EK-O

(συνεχίζεται)
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Γράµµα Λέξη Οδηγός προφοράς Ελληνική προφορά

F Foxtrot FOKS TROT ΦOKΣ-TPOT

G Golf GOLF ΓKOΛΦ

H Hotel HOH TELL O-TEΛ

I India IN DEE AH IN-NTIA

J Juliett JEW LEE ETT TZOY-ΛI-ET

K Kilo KEY LOH KI-ΛO

L Lima LEE MAH ΛI-MA   

M Mike MIKE MA-IK

N November NO VEM BER NO-BEM-MΠEP

O Oscar OSS CAYH OΣ-KAP

P Papa PAH PAH ΠA-ΠA

Q Quebec KEY BECK KE-MΠEK

R Romeo ROW ME OH PO-MI-O

S Sierra SEE AIR RAH ΣI-EP-PA

T Tango TANG GO TAN-ΓKO

U Uniform
YOU NEE FORM
OO NEE FORM

ΓIOY-NI-ΦOPM ή 
OY-NI-ΦOPM

V Victor VIK TAH BIK-TAP

W Whiskey WISS KEY OYIΣ-KΙ

X Xray ECKS RAY EKΣ-PEY

Y Yankee YANG KEY ΓIANK-KI

Z Zulu ZOO LOO ZOY-ΛOY

Σηµείωση: Οι υπογραµµισµένες και οι συλλαβές µε µαύρα στοιχεία προφέρονται εντονότερα. 

Πίνακας 2.10.3 Πίνακας εκφωνήσεως αριθµών.

Aριθµός Λέξη Oδηγός πρoφοράς Eλληνική προφορά

0 nadazero NAH-DAH-ZAY-ROH NA-NTA-Z�-PO

1 unaone OO-NAH-WUN OYNA-OYÀN

2 bissotwo BEES-SOH-TOO MΠIΣ-ΣO-TOÝ

3 terrathree TAY-RAH-TREE TE-PA-TPÍ

4 kartefour HAR-TAY-FOWER KAP-TE-ΦÓOP

5 pantafive PAN-TAH-FIVE ΠAN-TA-ΦÀIΦ

(συνεχίζεται)
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Aριθµός Λέξη Oδηγός πρoφοράς Eλληνική προφορά

6 soxsix SOK-SEE-SIX ΣOK-ΣI-ΣÍΞ

7 setteseven SAY-TAY-SEVEN ΣE-TE-Σ�BΕN

8 oktoeight OK-TOH-AIT �K-TO-�IT

9 novenine NO-VAY-NINER NO-BE-NÀ-IN

Decimal desimal DAY-SEE-MAL NT�-ΣI-MAΛ

Point stop STOP
ΣT�Π

Full stop Stop STOP

Σηµείωση: Στον πίνακα εκφωνήσεως αριθµών τονίζεται εντονότερα η λέξη που προσδιορίζει 
τον ακριβή αριθµό. 

2.10.3 Σήµατα διαδικασίας.

Σήµατα διαδικασίας είναι αυτά που χρησιµοποιούνται µε το στόµα (µέσω ραδιοτηλεφώ-
νου ή τηλεβόα) (Πίνακας 2.10.4), που χρησιµοποιούνται σε µετάδοση µε αναλαµπές (Πίνακας 
2.10.5), σε µεταδόσεις µε σηµεία (σηµαίες), ραδιοτηλεφωνίας και ραδιοτηλεγραφίας (Πίνακας 
2.10.6) και σήµατα που χρησιµοποιούνται όπου είναι κατάλληλα, µε όλες τις µεθόδους µεταβι-
βάσεως (Πίνακας 2.10.7).

Πίνακας 2.10.4 Σήµατα διαδικασίας που χρησιµοποιούνται µε το στόµα 
(µέσω ραδιοτηλεφώνου ή τηλεβόα).

Σήµα Προφορά Επεξήγηση

Αγγλικά Γαλλικά Ελληνικά

ΙΝΤΕRCO IN-TER-CO IN-TER-CO IN-TEP-KO
Ακολουθεί(-ούν) Οµά-
δα(άδες) του Διεθνούς 
Κώδικα

STOP STOP STOP ΣΤΟΠ Τελεία

DECIMAL DAY-SEE-MAL DE-CI-MAL ΝΤΕ-ΣΙ-ΜΑΛ Υποδιαστολή

CORRECTION KOR-REK-SHUN KOR-REK CHEUNE ΚΟ-ΡΕΚ-ΣΙΟΝ
Ακυρώσατε την τελευταία 
µου λέξη ή οµάδα. Ακολου-
θεί η ορθή λέξη ή οµάδα

Πίνακας 2.10.5 Σήµατα διαδικασίας που χρησιµοποιούνται  
σε µετάδοση µε αναλαµπές.

Σήµα Επεξήγηση

AA AA AA  κ.λπ. Κλήση άγνωστου σταθµού ή γενική κλήση

EEEEEE  κ.λπ. Σήµα διαγραφής

AAA  Τελεία ή υποδιαστολή

TTTT  κ.λπ. Σήµα αντισηµάνσεως

Τ Ελήφθη η λέξη ή η οµάδα
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Σηµείωση: Η παύλα που τίθεται πάνω από τα γράµµατα που συνθέτουν το σήµα, δηλώνει ότι τα 
γράµµατα πρέπει να σηµαίνονται σαν ένα σήµα.

Πίνακας 2.10.6 Σήµα διαδικασίας που χρησιµοποιείται  
σε µεταδόσεις µε σηµεία (σηµαίες).

Σήµα Επεξήγηση

CQ
Κλήση άγνωστου σταθµού(-ών) ή γενική κλήση προς όλους 
τους σταθµούς

Σηµείωση:  Όταν το σήµα CQ χρησιµοποιείται σε µεταδόσεις µε το στόµα πρέπει να προφέρεται 
σύµφωνα µε τον Πίνακα εκφωνήσεως των γραµµάτων (Πίνακας 2.10.2).

Πίνακας 2.10.7 Σήµατα διαδικασίας που χρησιµοποιούνται  
µε όλες τις µεθόδους µεταβιβάσεως.

Σήµα Επεξήγηση

AA
 «Όλα µετά ...» [χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RRT) σηµαίνει: 
«Επαναλάβετε όλα µετά ...»].

AB
«Όλα πριν ...» [χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) σηµαίνει: 
«Επαναλάβετε όλα πριν ...»].

AR Tέλος σήµατος ή µεταβιβάσεως.

AS Σήµα αναµονής ή περιόδου.

BN
«Όλα µεταξύ ... και ...» [χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) ση-
µαίνει: «Επαναλάβετε όλα µεταξύ ...  και  ...»].

CS «Ποιο είναι το όνοµα ή το διακριτικό σήµα του πλοίου σας (ή του σταθµού σας);».

DE
«Aπό ...» (χρησιµοποιείται αναφερόµενο πριν από το όνοµα ή το διακριτικό σήµα 
σταθµού που καλεί).

K «Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας» ή «Πρόσκληση για µεταβίβαση».

NO
Aρνητικό – OXI ή « Η έννοια του προηγούµενου σήµατος πρέπει να αναγνωστεί αρνη-
τική». Όταν χρησιµοποιείται σε µεταδόσεις µε φωνή η προφορά του θα είναι NO.

OK Γνωστοποίηση ορθής επαναλήψεως ή «Είναι ορθό».

RQ
Eρωτηµατικό ή «H έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέπει να αναγνωσθεί ως ερώτη-
ση».

R  Έχει ληφθεί ή «Έλαβα το τελευταίο σας σήµα».

RPT
Eπαναληπτικό σήµα «Επαναλαµβάνω» ή «Επαναλάβετε ότι µεταβιβάσατε» ή «Επανα-
λάβετε ότι λάβατε».

WA
«H λέξη ή η οµάδα µετά ...» [χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) 
σηµαίνει: «Επαναλάβετε τη λέξη ή την οµάδα µετά ...»].

WB
«H λέξη ή η οµάδα πριν ...» [χρησιµοποιούµενο µετά το επαναληπτικό σήµα (RPT) 
σηµαίνει: «Επαναλάβετε τη λέξη ή την οµάδα πριν ...»].
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Σηµειώσεις: 
1. Tα σήµατα διαδικασίας C, N ή NO και RQ δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε 
τα σήµατα από ένα γράµµα.
2. Τα σχετικά µε τις επικοινωνίες σήµατα εµφανίζονται στις σελίδες 54-55 του Γενικού Μέρους του 
ΔΚΣ.
3. Όταν τα εν λόγω σήµατα χρησιµοποιούνται σε µεταδόσεις µε το στόµα τα γράµµατα πρέπει να 
προφέρονται σύµφωνα µε τον Πίνακα εκφωνήσεως των γραµµάτων (Πίνακας 2.10.2) µε εξαίρε-
ση του σήµατος NO που στις µεταδόσεις µε το στόµα θα προφέρεται ως NO.

2.11 Πίνακας σηµάτων διασώσεως.

Τα σήµατα διασώσεως έχουν εκδοθεί από τον ΙΜΟ και περιγράφουν τις απαιτήσεις σε σήµα-
τα την κρίσιµη στιγµή της διασώσεως. Αυτά είναι:

α) Σήµατα για καθοδήγηση µικρών σκαφών που µεταφέρουν ναυαγούς για αποβί-
βαση στη ξηρά.

Σήµατα µε βραχίονες Φωτεινά σήµατα Άλλα σήµατα Επεξήγηση

Σήµατα 
ηµέρας

Κατακόρυφη κίνηση λευκής 
σηµαίας ή βραχιόνων ή

εκτόξευση σήµατος 
πράσινου αστεριού ή

σηµατοδότηση του 
γράµµατος Κ  (––) 
του Κώδικα Μορς µε 
φωτιστική ή ηχητική 
συσκευή. Αυτή είναι 

η καλύτερη 
θέση για απο-
βίβαση.

Σήµατα 
νύκτας Κατακόρυφη κίνηση λευκού 

φωτός ή φωτοβόλου πυρσού 
ή

εκτόξευση σήµατος 
πράσινου αστεριού ή

σηµατοδότηση του 
γράµµατος Κ (––) 
του Κώδικα Μορς µε 
φωτιστική ή ηχητική 
συσκευή.

Σηµείωση: Προκειµένου να δειχθεί η πορεία, που πρέπει να ακολουθηθεί, µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί σταθερό λευκό φως ή φωτοβόλος πυρσός, που τοποθετείται σε χαµηλότερο επίπεδο και 
σε ευθεία γραµµή µε τον παρατηρητή.

Σήµατα µε βραχίονες Φωτεινά σήµατα Άλλα σήµατα Επεξήγηση

Σήµατα 
ηµέρας Οριζόντια κίνηση λευκής ση-

µαίας ή των βραχιόνων που 
εκτείνονται οριζόντια ή

εκτόξευση σήµατος 
κόκκινου αστεριού ή

σηµατοδότηση του 
γράµµατος S () 
του Κώδικα Μορς µε 
φωτιστική ή ηχητική 
συσκευή. Η αποβίβαση 

εδώ είναι 
εξαιρετικά 
επικίνδυνη.

Σήµατα 
νύκτας

Οριζόντια κίνηση λευκού 
φωτός ή φωτοβόλου πυρσού  
ή

εκτόξευση σήµατος 
κόκκινου αστεριού ή

σηµατοδότηση του 
γράµµατος S () 
του Κώδικα Μορς µε 
φωτιστική ή ηχητική 
συσκευή.
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Σήµατα µε βραχίονες Φωτεινά σήµατα Άλλα σήµατα Επεξήγηση

Σήµατα 
ηµέρας

(1) (2) (3)

1.  Οριζόντια κίνηση λευκής 
σηµαίας που ακολουθείται 
από

2.  το µπήξιµο λευκής σηµαίας 
στο έδαφος και

3.  τη µεταφορά άλλης λευκής 
σηµαίας προς τη διεύθυν-
ση που υποδεικνύεται ή

(1) (2)

1.  εκτόξευση κατα-
κόρυφου σήµατος 
κόκκινου αστε-
ριού και

2.  ενός σήµατος 
λευκού αστεριού 
προς τη διεύθυν-
ση της καλύτερης 
θέσεως αποβιβά-
σεως ή

1.  σηµατοδότηση του 
γράµµατος S () 
του Κώδικα Μορς 
που ακολουθείται από 
το γράµµα R (–) 
αν υπάρχει καλύτερη 
θέση αποβιβάσεως 
δεξιότερα από την 
πορεία που ακολουθεί 
η λέµβος των ναυα-
γών, ή

2.  σηµατοτόδηση του 
γράµµατος S () 
του Κώδικα Μορς 
που ακολουθείται από 
το γράµµα L (–) 
αν υπάρχει καλύτερη 
θέση αποβιβάσεως 
αριστερότερα από την 
πορεία που ακολουθεί 
η λέµβος των ναυα-
γών.

Η αποβίβαση 
εδώ είναι 
εξαιρετικά 
επικίνδυνη. 
Ευνοϊκότερη 
θέση αποβι-
βάσεως βρί-
σκεται στη 
διεύθυνση, 
που υποδει-
κνύεται.

Σήµατα 
νύκτας

(1) (2) (3)

1.  Οριζόντια κίνηση λευ-
κού φωτός ή φωτοβόλου 
πυρσού

2.  που ακολουθείται από την 
τοποθέτηση του λευκού 
φωτός ή του φωτοβόλου 
πυρσού στο έδαφος και 

3.  τη µεταφορά άλλου λευκού 
φωτός ή φωτοβόλου 
πυρσού προς τη διεύθυνση 
που υποδεικνύεται ή

(1) (2)

1.  εκτόξευση κατα-
κόρυφου σήµατος 
κόκκινου αστε-
ριού και

2.  ενός σήµατος 
λευκού αστεριού 
προς τη διεύθυν-
ση της καλύτερης 
θέσεως αποβιβά-
σεως ή

1.  σηµατοδότηση του 
γράµµατος S () 
του Κώδικα Μορς, 
που ακολουθείται από 
το γράµµα R (–) 
αν υπάρχει καλύτερη 
θέση αποβιβάσεως 
δεξιότερα από την 
πορεία που ακολουθεί 
η λέµβος των ναυα-
γών ή

2.  σηµατοδότηση του 
γράµµατος S () 
του Κώδικα Μορς, 
που ακολουθείται από 
το γράµµα L (–) 
αν υπάρχει καλύτερη 
θέση αποβιβάσεως 
αριστερότερα από την 
πορεία που ακολουθεί 
η λέµβος των ναυα-
γών.
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β) Σήµατα που χρησιµοποιούνται σε συσχετισµό µε τη χρησιµοποίηση παρακτίων 
µέσων διασώσεως.

1. Ένουρος τρόχιλος (µακαράς). Ξύλινο παλάγκο µε διπλό πέρασµα του σχοινιού. Χρησιµοποιείται για έλξεις βαρέων 
αντικειµένων, π.χ. παλάγκα συγκρατήσεως στις σωστικές λέµβους.

Σήµατα µε βραχίονες Φωτεινά σήµατα Άλλα σήµατα Επεξήγηση

Σήµατα 
ηµέρας

Κατακόρυφη κίνηση λευκής 
σηµαίας ή βραχιόνων ή

εκτόξευση σήµατος 
πράσινου αστεριού.

Γενικά: Καταφα-
τικό.
Ειδικά: Σχοινί 
ρουκέτας κρατεί-
ται.
Ένουρος 
τρόχιλος1 δέθη-
κε.
Σχοινί δέθηκε.
Άνθρωπος βρί-
σκεται µέσα στη 
σωσίβια συ-
σκευή-έλξατε.

Σήµατα 
νύκτας

Κατακόρυφη κίνηση λευκού 
φωτός ή  φωτοβόλου πυρσού 
ή

εκτόξευση σήµατος 
πράσινου αστεριού.

Σήµατα µε βραχίονες Φωτεινά σήµατα Άλλα σήµατα Επεξήγηση

Σήµατα 
ηµέρας Οριζόντια κίνηση λευκής 

σηµαίας ή των βραχιόνων 
που εκτείνονται οριζόντια ή

εκτόξευση σήµατος 
κόκκινου αστεριού. Γενικά: Αρνητι-

κό.
Ειδικά: Χαλαρώ-
στε – Σταµατήστε 
την έλξη.

Σήµατα 
νύκτας Οριζόντια κίνηση λευκού 

φωτός ή φωτοβόλου πυρσού 
ή

εκτόξευση σήµατος 
κόκκινου αστεριού.
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γ) Απαντήσεις από ναυτικές µονάδες διασώσεως ή σταθµούς διασώσεως προς ένα 
κινδυνεύον πλοίο ή άτοµο που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σήµατα µε  
βραχίονες

Φωτεινά σήµατα Άλλα σήµατα Επεξήγηση

Σήµατα 
ηµέρας Σήµα πορτοκαλόχρου καπνού 

ή

. . . . .1min . . . . .1min

συνδυασµένο φωτεινό και 
ηχητικό σήµα (βροντή-
φως) που αποτελείται από 
3 απλά σήµατα που εκτο-
ξεύονται κατά διαστήµατα 
ενός λεπτού περίπου.

Σας επισηµά-
ναµε, θα σας 
παρασχεθεί 
βοήθεια όσο το 
δυνατόν ταχύτε-
ρα. (Επανάληψη 
τέτοιου σήµατος 
θα έχει την ίδια 
σηµασία).Σήµατα 

νύκτας

. . . . . . . . . .1min 1min

Ρουκέτα λευκού αστεριού, 
που αποτελείται από 3 απλά 
σήµατα, τα οποία εκτοξεύονται 
κατά διαστήµατα ενός λεπτού 
περίπου.

Σηµείωση: Σε περίπτωση ανάγκης, τα σήµατα της ηµέρας µπορεί να εκπέµπονται τη νύκτα και 
τα σήµατα της νύκτας την ηµέρα.

δ) Οπτικά σήµατα αέρα – επιφάνειας. 
Σήµατα που χρησιµοποιούνται από αεροσκάφη έρευνας και διασώσεως προς καθοδήγηση 

πλοίων για παροχή βοήθειας σε αεροσκάφος, πλοίο ή άτοµο που βρίσκεται σε κίνδυνο.

Χειρισµοί που γίνονται διαδοχικά από ένα αεροσκάφος Επεξήγηση

1.  Διαγραφή ενός τουλάχι-
στον κύκλου γύρω από 
το πλοίο.

2.  Διασταύρωση σε χα-
µηλό ύψος της προε-
κτάσεως της πορείας 
του πλοίου κοντά στην 
πλώρη µε ταλάντευση 
των πτερυγίων  
(βλ. σηµείωση).

3.  Πτήση προς τη διεύθυν-
ση, στην οποία το πλοίο 
πρέπει να κατευθυνθεί.

Το αεροσκά-
φος κατευθύνει 
ένα πλοίο προς 
αεροσκάφος ή 
πλοίο που κινδυ-
νεύει. (Επανάληψη 
τέτοιων σηµάτων 
θα έχει την ίδια 
σηµασία).

4.  Διασταύρωση σε χαµηλό ύψος του ίχνους του πλοίου κοντά στην πρύµνη µε ταλά-
ντωση των πτερυγίων του (βλ. σηµείωση).

Η βοήθεια του 
πλοίου δεν 
χρειάχεται πλέ-
ον. (Επανάληψη 
τέτοιων σηµάτων 
θα έχει την ίδια 
σηµασία).

Σηµείωση: Η αύξηση και ελάττωση του θορύβου των κινητήρων ή η µεταβολή του βήµατος της έλικας µπορεί 
επίσης να χρησιµοποιηθεί ως µία εναλλακτική λύση της προσελκύσεως της προσοχής, όπως εκείνη του διατοι-
χισµού των πτερυγίων. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος του ηχητικού σήµατος µπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσµατι-
κός από το οπτικό σήµα της ταλαντεύσεως των πτερυγίων εξαιτίας του υψηλού θορύβου επάνω στο πλοίο.
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Σήµατα που χρησιµοποιούνται από ένα πλοίο σε ανταπόκριση προς ένα αεροσκάφος που ασχο-
λείται µε έρευνα και διάσωση.

Σήµατα Επεξήγηση

Έπαρση του διακριτικού 
επισείοντα του Κώδικα 
ή

αλλαγή της πορείας προς 
την αιτηθείσα κατεύθυνση, 
ή

χειρισµός του σήµατος  
Τ (–) του  Κώδικα Μορς, 
µε φανό σηµάτων.

Γνωστοποιεί 
λήψη σήµατος 
ή του αεροσκά-
φους.

Έπαρση του γράµµατος 
Ν (ΝΟVEMBER) του 
ΔΚΣ ή

χειρισµός του σήµατος  
Ν (– ) του Κώδικα Μορς 
µε φανό σηµάτων.

Δεικνύει ανικα-
νότητα να συµ-
µορφωθεί.

ε) Οπτικά σήµατα επιφάνειας – αέρα. 
Επικοινωνία µεταξύ σκάφους επιφάνειας ή επιζώντων και ενός αεροσκάφους.

Χρησιµοποίηση των ακολούθων οπτικών συµβόλων επιφάνειας-αέρα µε την επίδειξη του κατάλ-
ληλου συµβόλου επάνω στο κατάστρωµα ή επάνω στο έδαφος.

Μήνυµα ICAO/IMO* οπτικά σήµατα

– Αίτηση βοήθειας V

– Αίτηση ιατρικής βοήθειας X

– ΟΧΙ ή αρνητικό N

– ΝΑΙ ή καταφατικό Y

– Προσέγγιση µ’ αυτήν τη διεύθυνση ↑

* IAMSAR εγχειρίδιο Volume III - Mobile Facilities.
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Απάντηση από ένα αεροσκάφος, που παρατηρεί τα παραπάνω σήµατα από ένα σκάφος επιφά-
νειας ή από επιζώντες.

Χειρισµοί Επεξήγηση

Ρίψη µηνύµατος ή

ταλάντευση των 
πτερυγίων (κατά 
τη διάρκεια της 
ηµέρας) ή

χειρισµός των 
φανών προσγει-
ώσεως ή των φα-
νών ναυσιπλοΐας 
δύο φορές (κατά 
τη νύκτα) ή

χειρισµός του 
σήµατος Τ (–) 
ή R ( – ) του  
Κώδικα Μορς µε 
φως ή

χρησιµο-
ποίηση 
κάθε 
άλλου κα-
τάλληλου 
σήµατος.

Το µήνυµα 
έγινε κατα-
νοητό.

Πτήση κατευθείαν και οριζόντια χωρίς 
ταλάντευση των πτερυγίων ή

( –    – –  –)
χρησιµοποίηση σήµατος RPT του 
Κώδικα Μορς µε φως ή

χρησιµο-
ποίηση 
κάθε 
άλλου κα-
τάλληλου 
σήµατος.

Το µήνυµα 
δεν έγινε 
κατανοητό 
(επαναλά-
βετε).

* Μεγάλης ορατότητας χρωµατιστή ταινία.

στ) Σήµατα για επιζώντες. 
Τρόποι που πραγµατοποιούνται από αεροσκάφος.

Xειρισµοί Επεξήγηση

Ρίψη µηνύµατος ή ρίψη επικοινωνιακού εξοπλισµού κατάλληλου για 
εγκαθίδρυση απ’ ευθείας επαφής.

Το αεροσκάφος 
επιθυµεί να πλη-
ροφορήσει ή να 
καθοδηγήσει τους 
επιζώντες.

* Μεγάλης ορατότητας χρωµατιστή ταινία.

Σήµατα που χρησιµοποιούνται από επιζώντες σε ανταπόκριση ενός µηνύµατος που ρίχτηκε από 
ένα αεροσκάφος.

Xειρισµοί Επεξήγηση

Χειρισµός του σήµατος Τ 
(–) ή R ( – ) του Κώδι-
κα Μορς µε φως ή

χρησιµοποίηση κάθε άλλου 
κατάλληλου σήµατος.

Το µήνυµα που 
ρίφθηκε είναι κα-
τανοητό από τους 
επιζώντες.

Χειρισµός του σήµατος 
RPT ( –    – –   –) 
του Κώδικα Μορς µε φως.

Το µήνυµα που 
ρίφθηκε δεν είναι 
κατανοητό από τους 
επιζώντες.
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ζ) Επικοινωνία πλοίου-ελικοπτέρου1.

1. Ο πίνακας αυτός προέρχεται από το «Quide to Helicopter/Ship OPERATION» του I.C.S. και τον παραθέτοµε για 
επιπλέον πληροφόρηση του σπουδαστή.

Το πλοίο εκπέµπει ένα σήµα ραδιοεντοπισµού στους 410 ΚΗz που συνήθως χρησιµοποιεί η συσκευή αυτό-
µατου ραδιοεντοπισµού του ελικοπτέρου, δηλ. το ραδιογωνιόµετρο ή Automatic Direction Finder (ADF).

ÁÖÉÎÇ ÅËÉÊÏÐÔÅÑÏÕ

Το ελικόπτερο πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε VHF FM µε τις συχνότητες πλοίων για επικοινωνία εκπο-
µπής και λήψεως τουλάχιστον στο κανάλι 16 και σε δύο άλλες συχνότητες εργασίας simplex εκτός και εάν 
έχει συµφωνηθεί από την αρχή το πλοίο να κάνει και αυτό ακρόαση στο κανάλι 16. 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

Σύµφωνα µε τους κανόνες 27 (b) (i) και (ii) του Διεθνούς Κανονισµού για Αποφυγή Συ-
γκρούσεως στη Θάλασσα (1972), η σηµαία D του Διεθνούς Κώδικα Σηµάτων πρέπει να 
ανεµίζει στον ιστό του πλοίου.

ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
Η ευθύνη του αξιωµατικού του πλοίου, που είναι υπεύθυνος να επικοινω-
νήσει µε το ελικόπτερο, είναι να δείχνει στον πιλότο του ελικοπτέρου ότι 
το πλοίο είναι έτοιµο και το ελικόπτερο µπορεί να προσεγγίσει.
Οι βραχίονες επανειληµµένα κινούνται προς τα πάνω και προς τα πίσω 
νεύοντας εµπρός.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΞΕΩΣ
Δείχνοντας ότι οι διαδικασίες τελειώνουν, οι βραχίονες διασταυρώνονται 
επανειληµµένα πάνω από το κεφάλι.

3. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ
Σε ένα τέτοιο γεγονός πρέπει: α) Το ελικόπτερο να διαγράψει έναν κύκλο 
πάνω από το πλοίο και β) το πλοίο να επικοινωνήσει µε το φορητό προ-
βολέα Αldis όπως παρακάτω:
– Σταθερό άσπρο φως (είναι έτοιµο να δεχτεί το ελικόπτερο).
–  Σειρά συντόµων αναλαµπών (υποδοχή του ελικοπτέρου µε µία περί-

οδο καθυστερήσεως όχι περισσότερο από 15 λεπτά).
–  Παρατεταµένες σειρές του γράµµατος Ν (– ) του Κώδικα Μορς  

(υποδοχή του ελικοπτέρου µε µία ενδιάµεση καθυστέρηση περισσότερο 
από 15 λεπτά).

ΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Ένα κόκκινο φως (φανός) στην περιοχή υποδοχής του ελικοπτέρου θα δείξει στον πιλότο του ελικοπτέρου 
ότι οι διαδικασίες προσεγγίσεως πρέπει να σταµατήσουν αµέσως.
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2.12 Σήµατα µε ένα γράµµα.

Κάθε γράµµα του Διεθνούς Αλφαβήτου έχει µία συγκεκριµένη έννοια. Στην επικοινωνία µε-
ταξύ πλοίων όταν µία απ’ αυτές τις έννοιες καλύπτει την ανάγκη που µπορεί να προκύψει µία 
δεδοµένη στιγµή χρησιµοποιείται το αντίστοιχο γράµµα µε οποιοδήποτε µέσο επικοινωνίας 
και µε οποιαδήποτε µέθοδο σηµάνσεως (Πίνακας 2.12).

(συνεχίζεται)

Πίνακας 2.12 Σήµατα µε ένα γράµµα.

Σήµα Επεξήγηση

A Έχω δύτη κάτω (στη θάλασσα). Kρατάτε απόσταση από µένα πλέοντας αργά.

*B Παραλαµβάνω ή εκφορτώνω ή µεταφέρω επικίνδυνα φορτία.

*C Nαι (καταφατικό ή η έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέπει να αναγνωσθεί ως κατάφαση).

*D Παραµείνετε σε απόσταση από µένα. Xειρίζω µε δυσκολία.

*E Aλλάζω την πορεία µου προς τα δεξιά (στρέφω δεξιά).

F Tο πλοίο µου κατέστη ανίκανο. Eπικοινωνήστε µαζί µου.

*G
 Zητώ πλοηγό. Όταν σηµαίνεται από αλιευτικά σκάφη που απέχουν λίγο µεταξύ τους σε αλιευτι-
κές περιοχές σηµαίνει: «Σύρω δίχτυα».

*H Έχω πλοηγό επί του πλοίου.

*I Aλλάζω την πορεία µου προς τα αριστερά (στρίβω αριστερά).

J
 Kρατάτε απόσταση από µένα. Στο πλοίο µου εξερράγη πυρκαγιά και φέρω επικίνδυνο φορτίο ή 
διαρρέει επικίνδυνο φορτίο.

K Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας.

L Kρατήστε αµέσως το πλοίο σας.

M Tο πλοίο µου σταµάτησε και δεν κινείται στο νερό.

N
 OXI (αρνητικό ή η έννοια της προηγούµενης οµάδας πρέπει να αναγνωσθεί ως άρνηση). Tο 
σήµα αυτό µπορεί να σηµανθεί µόνο µε την ορατή ή ηχητική σήµανση. Για µεταδόσεις µε ζώσα 
φωνή ή ραδιοεκποµπή το σήµα θα είναι «NO».

O Άνθρωπος στη θάλασσα.

P

Στο λιµάνι: όλοι πρέπει να επιστρέψουν στο πλοίο γιατί αυτό πρόκειται να αποπλεύσει.
Στη θάλασσα (εν πλω): επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηχητικό σήµα να σηµαίνει: «Zητώ 
πλοηγό». 
Στη θάλασσα (εν πλω): Mπορεί να χρησιµοποιηθεί από αλιευτικά σκάφη για να δηλωθεί ότι: 
«Τα δίχτυα µου έχουν µπλέξει σε εµπόδιο».

*Q H υγιεινή κατάσταση στο πλοίο µου είναι καλή και ζητώ ελευθεροκοινωνία.

*S Oι µηχανές µου αναποδίζουν.

*T Kρατάτε απόσταση από µένα. Aπασχολούµαι µε αλιεία ζεύγους διά γρίπου.

U Κατευθύνεστε προς κίνδυνο.

V Zητώ βοήθεια.

W Zητώ ιατρική βοήθεια.

X Διακόψτε την εκτέλεση εκείνου που σκοπεύετε να κάνετε και προσέχετε τα σήµατά µου.

Y Σύρω την άγκυρά µου.
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Σήµα Επεξήγηση

*Z
 Zητώ ρυµουλκό.  Όταν σηµαίνεται από αλιευτικά σκάφη που απέχουν λίγο µεταξύ τους σε αλι-
ευτική περιοχή σηµαίνει: «Ρίχνω δίχτυα».

(συνεχίζεται)

Σηµειώσεις.
1. Σήµατα µε τα γράµµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο εφόσον γίνονται ηχητικά θα χρησιµο-
ποιούνται µόνο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 34 και 35 του Διεθνούς Kανονισµού για 
Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα αποδεχόµενοι ότι τα ηχητικά σήµατα G και Z µπορούν να εξα-
κολουθούν να χρησιµοποιούνται από αλιευτικά πλοία, που αλιεύουν πλησίον άλλων αλιευτικών.
2. Tα σήµατα K και S (βλ. σελ. 40) έχουν ειδικές σηµασίες ως σήµατα προσγειαλώσεως µικρών 
λέµβων µε πληρώµατα ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο (Διεθνής Σύµβαση «Περί Ασφά-
λειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα», 1974, Kεφάλαιο V, Kανονισµός 16).

2.13 Σήµατα ενός γράµµατος που συµπληρώνονται µε αριθµούς.

Στον Πίνακα 2.13 σηµειώνονται ορισµένα σήµατα ενός γράµµατος του Διεθνούς Αλφαβή-
του που σε συνδυασµό µε αριθµούς δηλώνουν στοιχεία που έχουν σχέση µε τη ναυσιπλοΐα.

Τα σήµατα αυτά µπορούν να σηµαίνονται µε οποιονδήποτε τρόπο σηµάνσεως.

Πίνακας 2.13 Σήµατα ενός γράµµατος που συµπληρώνονται µε αριθµούς.

A  Mαζί µε τρία αριθµητικά. AZIMOYΘ ή ΔIOΠTEYΣH

C  Mαζί µε τρία αριθµητικά. ΠOPEIA

D   Mαζί µε δύο, τέσσερα ή έξι αριθµητικά. HMEPOMHNIA

G   Mαζί µε τέσσερα ή πέντε αριθµητικά. ΓEΩΓPAΦIKO MHKOΣ (τα τελευταία δύο αριθµητικά δη-
λώνουν πρώτα λεπτά και τα υπόλοιπα µοίρες).

K  Mαζί µε ένα αριθµητικό. Eπιθυµώ να EΠIKOINΩNHΣΩ µέσω...(Πίνακας Συµπλη-
ρωµατικών Σηµάτων I) (σελ. 73)

L  Mαζί µε τέσσερα αριθµητικά. ΓEΩΓPAΦIKO ΠΛATOΣ (τα δύο πρώτα αριθµητικά δη-
λώνουν µοίρες, τα υπόλοιπα πρώτα λεπτά).

R   Mαζί µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά. AΠOΣTAΣH σε ναυτικά µίλια.

S   Mαζί µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά. TAXYTHTA σε κόµβους.

T  Mαζί µε τέσσερα αριθµητικά. TOΠIKOΣ XPONOΣ (τα δύο πρώτα αριθµητικά δηλώ-
νουν ώρες, τα δε υπόλοιπα πρώτα λεπτά).

V   Mαζί µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά. TAXYTHTA σε χιλιόµετρα ανά ώρα.

Z  Mαζί µε τέσσερα αριθµητικά. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (UTC). 
(Τα δύο πρώτα αριθµητικά δηλώνουν ώρες τα δε υπόλοιπα 
πρώτα λεπτά).

AZIMOYΘ ή ΔIOΠTEYΣH A  Mαζί µε τρία αριθµητικά.

EΠIKOINΩNΩ, Eπιθυµώ να επικοινωνήσω 
µέσω...(Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµά-
των I) (σελ. 73)

K  Mαζί µε ένα αριθµητικό.

ΠOPEIA C  Mαζί µε τρία αριθµητικά.

HMEPOMHNIA D  Mαζί µε δύο, τέσσερα ή έξι αριθµητικά.

AΠOΣTAΣH σε ναυτικά µίλια R  Mαζί µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ (UTC). (Tα δύο πρώτα αριθµη-
τικά δηλώνουν ώρες, τα υπόλοιπα πρώτα 
λεπτά). 

Z  Mαζί µε τέσσερα αριθµητικά.
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ΓEΩΓPAΦIKO ΠΛATOΣ (τα δύο πρώτα 
αριθµητικά δηλώνουν µοίρες, τα υπόλοιπα 
πρώτα λεπτά).

L  Mαζί µε τέσσερα αριθµητικά.

ΓEΩΓPAΦIKO MHKOΣ (τα τελευταία δύο 
αριθµητικά δηλώνουν πρώτα λεπτά, τα υπό-
λοιπα µοίρες).

G  Mαζί µε τέσσερα ή πέντε αριθµητικά.

TOΠIKOΣ XPONOΣ T  Mαζί µε τέσσερα αριθµητικά.

TAXYTHTA σε χιλιόµετρα ανά ώρα. V  Mαζί µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά.

TAXYTHTA σε κόµβους. S  Mαζί µε ένα ή περισσότερα αριθµητικά.

1. Πρόσω: Προχώρηση (πλεύση µε την πλώρη).
2. Aναποδίζω: Kάνω ανάποδα τις µηχανές (πλεύση µε την πρύµη).
3. Pυµούλκιο: Tο πλωτό που σύρεται, τραβιέται, ρυµουλκείται από ένα ρυµουλκό σκάφος.
4. Mολάρω: Αµολάω, ελευθερώνω.

2.14 Σήµατα ενός γράµµατος µεταξύ παγοθραυστικού και πλοίων που βοηθάει.

Tα σήµατα ενός γράµµατος, εφόσον σηµαίνονται µεταξύ παγοθραυστικού και των πλοίων 
που βοηθούνται, θα έχουν µόνο την έννοια που δίνεται στον Πίνακα 2.14 και θα αναφέρονται 
µόνο µε ηχητικά ή ορατά ή ραδιοτηλεφωνικά σήµατα.

Παράδειγµα 23.

WM που σηµαίνει: «Αρχίζει τώρα η υποστήριξη από παγοθραυστικό. Xρησιµοποιείτε τα ει-
δικά σήµατα τα σχετικά µε την υποστήριξη των παγοθραυστικών και να προσέχετε συνεχώς για 
σήµατα ηχητικά, ορατά ή ραδιοτηλεφώνου».

WO που σηµαίνει: «H υποστήριξη από παγοθραυστικό τελείωσε. Πλεύσατε στον προορισµό 
σας».

Πίνακας 2.14 Πίνακας µε ένα γράµµα για παγοθραυστικό και πλοία.

Γράµµατα ή  
αριθµοί 

Παγοθραυστικό Βοηθούµενο πλοίο ή πλοία

Α  – Κινήστε πρόσω1 (πλεύσατε κατά µήκος 
του διαύλου µέσα στον πάγο).

Κινούµαι πρόσω (πλέω κατά µήκος του 
διαύλου µέσα στον πάγο).

G – –  Κινούµαι πρόσω. Ακολουθήστε µε. Κινούµαι πρόσω. Σας ακολουθώ.

J  – – – Μην µε ακολουθείτε (πλεύσατε κατά 
µήκος του διαύλου µέσα στον πάγο).

Δεν θα σας ακολουθήσω (θα πλεύσω κατά 
µήκος του διαύλου µέσα στον πάγο).

Ρ  – –  Ελαττώστε ταχύτητα. Ελαττώνω ταχύτητα.

Ν –  Κρατήστε τις µηχανές σας. Κρατώ τις µηχανές µου.

Η  Αναποδίσατε2  τις µηχανές σας. Αναποδίζω τις µηχανές µου.

L  –  Κρατήσατε το πλοίο σας αµέσως. Κρατώ το πλοίο µου.

4  – Κράτει. Είµαι αποκλεισµένος από πάγο. Κράτει. Είµαι αποκλεισµένος από πάγο.

Q – –  – Ελαττώστε την απόσταση µεταξύ πλοίων. Ελαττώνω την απόσταση.

Β –  Αυξήστε την απόσταση µεταξύ πλοίων. Αυξάνω την απόσταση.

5  Προσοχή. Προσοχή.

Υ –  – – Να είστε έτοιµος να πάρετε (ή να µολάρε-
τε) το ρυµούλκιο3 (κάβο ρυµουλκήσεως).

Είµαι έτοιµος να πάρω (ή να µολάρω4 ή να 
ελευθερώσω) το ρυµούλκιο (κάβο ρυµουλ-
κήσεως).
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Σηµειώσεις.
1. Το σήµα Κ (–  –) που παράγεται ηχητικά ή µε αναλαµπές µπορεί να χρησιµοποιείται από 
παγοθραυστικό για να υπενθυµίζει στα πλοία την υποχρέωσή τους να ακροώνται συνέχεια στο 
ραδιοδέκτη τους.
2. Aν βοηθούνται περισσότερα του ενός πλοία, οι µεταξύ των πλοίων αποστάσεις πρέπει να είναι 
όσο το δυνατό σταθερές. Παρακολουθείτε την ταχύτητα του πλοίου σας, καθώς και του πλοίου 
που είναι προς πλώρα σας. Aν η ταχύτητα του πλοίου σας ελαττωθεί, δώσετε στο πλοίο που σας 
ακολουθεί το σήµα «προσοχή».
3. H χρήση των σηµάτων τούτων δεν απαλλάσσει κανένα πλοίο όπως συµµορφώνεται µε τις δια-
τάξεις του Διεθνούς Kανονισµού προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα.
4. Το σήµα  –  το οποίο σηµαίνει: «Σταµατώ την πρόσω κίνησή µου» αναφέρεται µόνο προς 
πλοίο που βρίσκεται µέσα σε ανοιγµένο δίαυλο ανάµεσα στους πάγους, και που είναι µπροστά από 
παγοθραυστικό και πλησιάζει προς αυτό ή αποµακρύνεται από τούτο. Tο σήµα αυτό δεν πρέπει να 
µεταδίδεται µε ραδιοτηλέφωνο.

Σήµατα ενός γράµµατος που µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια παγοθραυστι-
κών εργασιών.

*Ε  που σηµαίνει: Αλλάζω την πορεία µου προς τα δεξιά (στρέφω δεξιά).
*Ι  που σηµαίνει: Αλλάζω την πορεία µου προς τα αριστερά (στρέφω αριστερά).
*S  που σηµαίνει: Οι µηχανές µου αναποδίζουν.
 Μ – – που σηµαίνει: Το πλοίο µου σταµάτησε και δεν κινείται στο νερό.

Σηµείωση. Για τα γράµµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο βλ. Σηµειώσεις 1 και 2 σελ. 48.

2.15  Ιατρικές (υγειονοµικές) µεταφορές κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων 
και µόνιµη αναγνώριση του σκάφους διασώσεως.

2.15.1 Σχήµα, χρώµα και θέση των εµβληµάτων για ιατρικές µεταφορές.

Tα εµβλήµατα του σχήµατος 2.15 µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωριστά ή µαζί για να δεί-
ξουν ότι ένα πλοίο προστατεύεται ως ιατρικό µεταφορικό µέσο σύµφωνα µε τη Σύµβαση της 
Γενεύης1.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εµβλήµατα για ιατρικές µεταφορές ως προς το 
σχήµα, το χρώµα και τη θέση τους, είναι οι εξής:

α) Tο έµβληµα που τοποθετείται στις πλευρές του πλοίου, στη µάσκα, στην πρύµη και το 
κατάστρωµα θα πρέπει να βάφεται σκούρο κόκκινο σε άσπρο φόντο.

β) Tο έµβληµα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερο.
γ) Στις πλευρές του πλοίου το έµβληµα θα εκτείνεται από την ίσαλο µέχρι την κορυφή του 

σκάφους του πλοίου.

1. Σύµφωνα µε το Άρθρο 27 της Δεύτερης Συµβάσεως της Γενεύης της 12ης Aυγούστου 1949, αυτό το κεφάλαιο εφαρ-
µόζεται και για τα παράκτια σκάφη διασώσεως.

Σχ. 2.15.
Εµβλήµατα για ιατρικές µεταφορές (ερυθρός σταυρός και ερυθρά ηµισέληνος).
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δ) Tα εµβλήµατα στη µάσκα του πλοίου και στην πρύµη πρέπει, αν είναι αναγκαίο, να βά-
φονται πάνω σε ξύλινη κατασκευή, έτσι ώστε να είναι καθαρά ορατά στα άλλα πλοία από την 
πλώρη ή την πρύµη.

ε) Tο έµβληµα του καταστρώµατος πρέπει να είναι όσο το δυνατό µακριά από τον εξαρτισµό 
του πλοίου, ώστε να είναι καθαρά ορατό από αεροσκάφος.

στ) Για να εξασφαλισθεί η επιθυµητή αντίθεση για ταινία υπερύθρων ακτίνων ή οργάνων, το 
κόκκινο έµβληµα πρέπει να βαφεί πάνω σε στρώµα µαύρου χρώµατος.

ζ) Tα εµβλήµατα µπορούν επίσης να κατασκευάζονται από υλικά, τα οποία θα τα καθιστούν 
αναγνωρίσιµα µε τεχνικά µέσα εντοπισµού.

2.15.2 Φωτισµός.

Ο φωτισµός θα πρέπει να αναδεικνύει τα εµβλήµατα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη τα εξής:

α) Kατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περιορισµένη ορατότητα τα εµβλήµατα θα πρέπει να 
φωταγωγούνται ή να φωτίζονται.

β) Kατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περιορισµένη ορατότητα όλα τα φώτα του καταστρώ-
µατος και πάνω από τις πλευρές πρέπει να είναι σε πλήρη ενέργεια (αναµµένα), ώστε να δεί-
χνουν ότι το πλοίο ασχολείται µε ιατρικές επιχειρήσεις.

2.15.3 Eξοπλισµός προσωπικού.

Kάτω από τις οδηγίες της αρµόδιας αρχής, το ιατρικό και θρησκευτικό προσωπικό που υπη-
ρετεί στο πεδίο της µάχης, θα πρέπει να φορά, όσο αυτό είναι δυνατό, κράνος και ειδικά ενδύ-
µατα τα οποία πρέπει να φέρουν το ανάλογο διακριτικό έµβληµα.

2.15.4 Aναλάµπον µπλε φως για ιατρικές µεταφορές.

α)  Ένα πλοίο που ασχολείται µε ιατρικές µεταφορές θα επιδεικνύει ένα ή περισσότερα περί-
βλεπτα αναλάµποντα µπλε φώτα από χρώµα που περιγράφεται παρακάτω (δ).

β) H ορατότητα των φώτων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερη και όχι µικρότερη 
των 3 ναυτικών µιλίων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 του Διεθνούς Kανονισµού για Aποφυγή 
Συγκρούσεων στη Θάλασσα, 1972.

γ) Tο φως ή τα φώτα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατό υψηλότερα πάνω από το σκά-
φος και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τουλάχιστον ένα φως να είναι ορατό από κάθε κατεύθυνση.

δ) Tο συνιστώµενο µπλε χρώµα επτυγχάνεται µε χρήση τριχρωµατικού συνδυασµού:
 Όριο πράσινου y = 0,065 + 0,805 x
 Όριο άσπρου y = 0,400 –  x
 Όριο πορφυρού x = 0,133 + 0,600 y
ε) H συχνότητα του αναλάµποντος φωτός θα πρέπει να είναι µεταξύ 60 και 100 αναλαµπών 

ανά λεπτό.

2.15.5 Aναµεταδότες ραντάρ.

α) Θα ήταν δυνατό, τα πλοία που ασχολούνται µε ιατρικές µεταφορές, να αναγνωρίζονται 
από άλλα πλοία που είναι εφοδιασµένα µε συσκευή ραντάρ, µε σήµατα που θα εκπέµπονται από 
έναν αναµεταδότη ραντάρ τοποθετούµενο πάνω στο πλοίο που εκτελεί τις ιατρικές µεταφορές.

β) Tο σήµα από τον αναµεταδότη ραντάρ του πλοίου που ασχολείται µε ιατρικές µεταφορές 
θα αποτελείται από την οµάδα YYY, σύµφωνα µε το άρθρο 40 των Kανονισµών Pαδιοεπικοι-
νωνιών, ακολουθούµενο από το ΔΔΣ του πλοίου ή άλλα µέσα αναγνωρίσεως.

2.15.6 Yποβρύχια ακουστικά σήµατα.

α) Θα ήταν δυνατόν τα πλοία που ασχολούνται µε ιατρικές µεταφορές να αναγνωρίζονται 
από υποβρύχια µε κατάλληλα υποβρύχια σήµατα που θα εκπέµπονται από τα πλοία αυτά.

β) Tο υποβρύχιο σήµα θα αποτελείται από το ΔΔΣ του πλοίου προτασσόµενης της απλής 
οµάδας YYY, η οποία θα εκπέµπεται µε Μορς σε µία κατάλληλη ακουστική συχνότητα, π.χ. 5 
χιλιόκυκλοι.
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2.15.7 Σκάφη διασώσεως µεταφερόµενα από πλοία ιατρικών µεταφορών.

Kάθε σκάφος διασώσεως θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε έναν ιστό στον οποίο θα µπο-
ρεί να υψώνεται µία σηµαία µε κόκκινο σταυρό διαστάσεων 2m x 2m περίπου.

2.15.8 Aναλάµπον µπλε φως για ιατρικό αεροσκάφος.

Tο φωτεινό σήµα, αποτελούµενο από ένα αναλάµπον µπλε φως, τοποθετείται για χρήση του 
ιατρικού αεροσκάφους, ώστε να δηλώνει την ταυτότητά του. Kανένα άλλο αεροσκάφος δεν επι-
τρέπεται να χρησιµοποιεί αυτό το σήµα. H συνιστώµενη συχνότητα αναλαµπής του µπλε φωτός 
είναι µεταξύ 60 και 100 αναλαµπών ανά λεπτό.

Tο ιατρικό αεροσκάφος πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τέτοια φώτα, και όσα είναι αναγκαία, 
ώστε να καθιστούν το φωτεινό σήµα ορατό από όσο το δυνατό περισσότερες διευθύνσεις.

2.16  Έγχρωµα Αλφαβητικά σηµεία.

Κάθε γράµµα του Διεθνούς Αλφαβήτου στο ΔΚΣ έχει µία ξεχωριστή, συγκεκριµένη και 
ολοκληρωµένη έννοια. Τα γράµµατα, οι αριθµοί, τα επαναληπτικά σήµατα και ο διακριτικός 
επισείων απεικονίζονται µε σηµαίες, οι οποίες είναι κατασκευασµένες µε έντονα χρώµατα και 
ιδιαίτερα διαφορετική η µία από την άλλη, ώστε να είναι ευδιάκριτες, να γίνονται αντιληπτές και  
απόλυτα κατανοητές από µεγάλη απόσταση (Πίνακες 2.16.1 και 2.16.2).

(συνεχίζεται)

Πίνακας 2.16.1 Η απεικόνιση µε σηµαίες των εγχρώµων αλφαβητικών σηµείων.

A

Α  –
Alfa

Έχω δύτη κάτω. 
Κρατάτε απόσταση από µένα 

πλέοντας αργά.

F
F  – 

Foxtrot

To πλοίο µου κατέστη ανίκανο. 
Επικοινωνήστε µαζί µου.

Â
Β – 

Bravo

Παραλαµβάνω ή εκφορτώνω ή 
µεταφέρω επικίνδυνα φορτία.

G

G – – 
Golf

Ζητώ πλοηγό.  Όταν σηµαίνεται 
από αλιευτικά σκάφη που απέ-

χουν λίγο µεταξύ τους σε αλιευτι-
κές περιοχές σηµαίνει 

«σύρω δίχτυα».

C

C –  – 
Charly

Ναι (καταφατικό ή η έννοια της 
προηγούµενης οµάδας πρέπει να 

αναγνωστεί ως κατάφαση).

Ç
H 

Hotel

Έχω πλοηγό επί του πλοίου.

D
D – 

Delta

Παραµείνετε σε απόσταση από 
µένα. Χειρίζω µε δυσκολία.

I
I 
India

Αλλάζω την πορεία µου προς τα 
αριστερά (στρίβω αριστερά).

E

E 
Echo

Αλλάζω την πορεία µου προς τα 
δεξιά (στρέφω δεξιά).

J

J  – – – 
Juliet

Κρατάτε απόσταση από µένα. Στο 
πλοίο µου εξερράγη πυρκαγιά και 

φέρω επικίνδυνο φορτίο ή  
διαρρέει επικίνδυνο φορτίο.
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Ê
K –  –

Kilo

Επιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί 
σας.

R
R  – 
Romeo

Δεν έχει διατεθεί.

L
L  – 

Lima

Κρατήστε αµέσως το πλοίο σας.

S
S 
Siera

Οι µηχανές µου αναποδίζουν.

M
M – –

Mike

Το πλοίο µου σταµάτησε, δεν 
κινείται στο νερό.

T

T –
Tango

Κρατάτε απόσταση από µένα, 
απασχολούµαι µε αλιεία ζεύγους 

µε γρίπο.

Í

N – 
November

ΟΧΙ (αρνητικό ή η έννοια της 
προηγούµενης οµάδας πρέπει να 
αναγνωριστεί ως άρνηση). Μόνο 

για ορατή ή ηχητική σήµανση. 
Με ζώσα φωνή ή P/T θα είναι 

ΝΟ.

U
U   –
Uniform

Κατευθύνεστε προς κίνδυνο.

O
O – – –

Oscar

Άνθρωπος στη θάλασσα.

V
V  –

Victor

Ζητώ βοήθεια.

P

P  – – 
Papa

Στο λιµάνι.  Όλοι να επιστρέ-
ψουν στο πλοίο αµέσως γιατί θα 

αναχωρήσει.  
Εν πλω. Ηχητικά ζητώ «πλοηγό». 
Εν πλω. Από αλιευτικά δηλώνει 
ότι τα δίχτυα µου έχουν µπλέξει 

σε εµπόδιο.

W
W  – –
Whiskey

Ζητώ ιατρική βοήθεια.

Q

Q – –  –
Quebec

H υγιεινή κατάσταση στο πλοίο 
είναι καλή και ζητώ ελευθεροκοι-

νωνία.

X

Χ –  –
X-ray

Διακόψτε αυτό που σκοπεύετε να 
κάνετε και προσέχετε  

τα σήµατά µου



Y
Y –  – –

Yankee

Σύρω την άγκυρά µου.

Æ

Z – – 
Zulu

Ζητώ ρυµουλκό. Όταν σηµαίνεται 
από αλιευτικά σκάφη που απέχουν 

λίγο µεταξύ τους σε αλιευτική 
περιοχή σηµαίνει «ρίχνω δίχτυα».

Πίνακας 2.16.2 Η απεικόνιση µε σηµαίες των αριθµητικών επισειόντων, των επαναληπτικών 
σηµαιών και του διακριτικού επισείοντος.

Αριθµητικοί επισείοντες

1
1

 – – – –
Unaone

6
– 
Soxisix

6

2
2

 – – –
Bissotwo

7
– – 
Setteseven

7

3
3

 – –
Terrathree

8
– – – 
Oktoeight

8

4
4

 –
Cartefour

9
– – – – 

Novenine

9

5
5


Pantafive

0
– – – – –

Nadazero

0

Επαναληπτικά σήµατα και Διακριτικός επισείων

Πρώτο 
Επαναληπτικό

Δεύτερο 
Επαναληπτικό

Τρίτο 
Επαναληπτικό

Διακριτικός  
Επισείων  

του Κώδικα
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2.17 Διάφοροι τύποι σηµάτων στον ΔΚΣ.

Για την επικοινωνία των πλοίων µε έγχρωµα σηµεία ο τρόπος και οι κώδικες που χρησιµο-
ποιούνται είναι οι εξής:

α) Σήµατα µε ένα γράµµα. 26 αλφαβητικά σηµεία έχουν το κάθε ένα µία συγκεκριµένη 
έννοια όπου όταν υψώνεται στον ιστό του πλοίου πρέπει να γίνεται κατανοητή από όλα τα γύρω 
πλοία ή σταθµούς ξηράς.

Παράδειγµα 24.

C Το γράµµα C σηµαίνει: Ναι (καταφατικό ή η έννοια της προηγούµενης 
οµάδας πρέπει να αναγνωριστεί ως κατάφαση).

Τους συνδυασµούς (τις οµάδες) των 26 αλφαβητικών σηµείων σε πάρα πολλές περιπτώ-
σεις του κώδικα ακολουθούν ένας ή περισσότεροι αριθµητικοί (επισείοντες συνολικά υπάρχουν 
δέκα) ή ένα από τα τρία επαναληπτικά τρίγωνα, αναλόγως, καθώς επίσης και ο διακριτικός 
επισείων του κώδικα. Το κάθε ένα από αυτά προσδίδει µια άλλη έννοια του κώδικα.

– Σήµατα µ’ ένα γράµµα που συµπληρώνεται µε αριθµούς.

Παράδειγµα 25.

1

S

6

,

5

Το σήµα S 16,5 σηµαίνει: «Η ταχύτητά µου είναι 16,5 KTS».
Το σηµείο S µόνο του σηµαίνει: «Οι µηχανές µου αναποδίζουν».

Ο διακριτικός επισείων του κώδικα χρησιµοποιείται ως κόµµα.

–  Σήµατα µεταξύ παγοθραυστικού και πλοίων, ανάλογα την περίπτωση, τα µηνύµατα 
µε ένα γράµµα µπορεί να είναι ορατά, ηχητικά ή µέσω ραδιοτηλεφώνου.

Παράδειγµα 26.

A   

Παγοθραυστικό Βοηθούµενο πλοίο ή πλοία

Κινήστε πρόσω (πλεύσατε κατά µήκος 
του διαύλου µέσα στον πάγο).

Κινούµαι πρόσω (πλέω κατά 
µήκος του διαύλου µέσα στον 
πάγο).

β) Σήµατα µε δύο γράµµατα του Γενικού Μέρους ή µε δύο γράµµατα και συµπληρώµατα.

Παράδειγµα 27.

F

J

Το σήµα FJ µε δύο γράµµατα σηµαίνει: «Το στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστι-
κού σκάφους) σηµειώνεται».
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2

F

J

To σήµα FJ2 σηµαίνει: «Το στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) 
σηµειώνεται µε σηµαντήρα».

γ) Σήµατα µε τρία γράµµατα όπου αρχίζουν από Μ του Ιατρικού Μέρους του ΔΚΣ.

Παράδειγµα 28.

Ì

F

E

To σήµα ΜFE σηµαίνει: «Η αιµορραγία είναι σοβαρή».

Ì

F

E

Í

To σήµα ΜFEN σηµαίνει: «Η αιµορραγία δεν είναι σοβαρή».
Υπενθυµίζονται τα σήµατα διαδικασίας.
C = Ναι,  N ή ΝΟ = αρνητικό,  RQ = ερώτηση.

Σήµα διαδικασίας αρνητικό.

Ì

R

P

4

To σήµα ΜRP4 σηµαίνει: «Θέσατε παγωµένα επιθέµατα και να τα ανανεώνε-
τε κάθε 4 ώρες».

2.18  Κωδικοποίηση – Αποκωδικοποίηση µηνυµάτων µε χρήση του Γενικού και 
Ιατρικού µέρους του ΔΚΣ και συµπληρωµάτων του Γενικού Κώδικα.

Στις σελίδες που ακολουθούν περιλαµβάνoνται ορισµένες οµάδες γραµµάτων από διάφο-
ρα κεφάλαια του Γενικού Μέρους του ΔΚΣ.

Οι οµάδες είναι ενδεικτικές και αφορούν θέµατα κινδύνου, επείγοντος, ασφαλείας, ατυχηµά-
των, ναυσιπλοΐας, χειρισµούς µετεωρολογίας, επικοινωνίας, ελευθεροκοινωνίας κ.λπ.. Γίνεται 
αντιληπτό ότι σκοπός µας δεν είναι να κάνοµε µετάφραση του ΔΚΣ, αλλά να υποδείξοµε τον 
τρόπο που σηµαίνονται. Γι’ αυτό δειγµατοληπτικά αναφερόµαστε σε οµάδες σηµάτων.

Οι οµάδες που αναγράφονται στο δεξί περιθώριο της σελίδας, όπως NC, EZ κ.λπ. σηµαί-
νουν ότι αντιστοιχούν και µ’ άλλα παρόµοια θέµατα που αναφέρονται στο ΔΚΣ.

Οι οµάδες γραµµάτων έχουν επιλεγεί, ώστε να συµφωνούν µε τις αντίστοιχες οµάδες που 
περιλαµβάνονται στα παραδείγµατα που έχοµε µέχρι τώρα αναφέρει.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΚΣ

Ι. Κίνδυνος – Κατάσταση ανάγκης

Αεροσκάφος – ελικόπτερο

Πτήση

BH  Παρατήρησα ένα αεροσκάφος τη σηµαινόµενη ώρα που σηµαίνεται σε πλάτος ... µήκος 
... ιπτάµενο µε πορεία ...

 BH 1  Tο αεροσκάφος πετούσε σε µεγάλο ύψος.
 BH 2  Tο αεροσκάφος πετούσε σε µικρό ύψος.

..............................

Tαχύτητα

BQ   H ταχύτητα του αεροσκάφους µου σε σχέση µε την επιφάνεια της γης είναι... (κόµβοι 
ή χλµ. ανά ώρα).

 BQ 1   Ποια είναι η ταχύτητα του αεροσκάφους σας σε σχέση µε την επιφάνεια της γης;
..............................

ΒΟΗΘΕΙΑ
Aίτηση

Bρίσκοµαι σε κίνδυνο και ζητώ άµεση βοήθεια. NC

CB  Zητώ άµεση βοήθεια.
 CB 1  Zητώ άµεση βοήθεια, έχω επικίνδυνη κλίση. 
 CB 2  Zητώ άµεση βοήθεια, έχω βλάβη στο µηχανισµό πηδαλίου.
 CB 3  Zητώ άµεση βοήθεια, έχω σοβαρή ανωµαλία στο πλοίο.
 CB 4  Zητώ άµεση βοήθεια, είµαι προσαραγµένος.

..............................

CH  Σηµαινόµενο πλοίο αναφέρεται ότι ζητά βοήθεια σε πλάτος ...
 µήκος... (ή διόπτευση... από σηµαινόµενη θέση, απόσταση ...).
 CH 1  Φαρόπλοιο (ή φάρος) που σηµαίνεται ζητά βοήθεια.

..............................
CI To πλοίο προσάραξε στο βυθό σε πλάτος ..... µήκος ....... ζητείται βοήθεια.

..............................

Kατευθύνοµαι προς βοήθεια

CP Kατευθύνοµαι (ή πλοίο που αναφέρεται) προς βοήθειά σας.
 CP 1  Aεροσκάφος έρευνας και διασώσεως κατευθύνεται προς βοήθειά σας.
CQ   Kλήση άγνωστου σταθµού(-ών) ή γενική κλήση προς άπαντας τους σταθµούς.
CR    Kατευθύνοµαι προς βοήθεια πλοίου/αεροσκάφους που κινδυνεύει σε πλάτος ... µήκος 

...
CS   Ποιο είναι το όνοµα ή το διακριτικό σήµα του πλοίου σας (ή του σταθµού σας);

..............................

Λέµβοι – σχεδίες

CW Λέµβος/σχεδία βρίσκεται στο πλοίο.
 CW 1  Λέµβος/σχεδία είναι ασφαλής.
 CW 2  Λέµβος/σχεδία είναι ορατή (εν όψει).
 CW 3  Λέµβος/σχεδία παρασύρεται.

..............................

57



CX  Λέµβοι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
 CX 1   Λέµβοι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν λόγω των καιρικών συνθηκών που 

επικρατούν.
 CX 2 Λέµβοι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη δεξιά πλευρά λόγω κλίσεως.

..............................
CY  Λέµβος(-οι) έρχεται(-ονται) προς σας.
 CY 1  Λέµβος/σχεδία κατευθύνεται προς την ακτή.
 CY 2  Λέµβος/σχεδία έχει φθάσει στην ακτή.

..............................

Αίτηση

DI  Zητώ λέµβους για ... (αριθµός) ανθρώπων.
DJ Zητείτε λέµβο;

..............................

Ανίκανο – παρασυρόµενο – βυθιζόµενο

Ανίκανο

..............................
DT  Είδαµε ανίκανο πλοίο σε πλάτος .... µήκος.... την ώρα που σηµειώνεται.

..............................

Παρασυρόµενο

..............................
DV  Είµαι παρασυρόµενο πλοίο.

..............................

Βυθιζόµενο

DX  Bυθίζοµαι (πλάτος ... µήκος ... αν απαιτείται).
DY  Πλοίο (όνοµα ή διακριτικό σήµα) βυθίστηκε σε πλάτος ... µήκος ...
 DY 1 Eίδατε πλοίο να βυθίζεται;
 DY 2 Πού βυθίστηκε πλοίο;
 DY 3 Έχει επιβεβαιωθεί ότι πλοίο (όνοµα ή διακριτικό σήµα) βυθίστηκε;
 DY 4 Ποιο είναι το βάθος του νερού εκεί όπου βυθίστηκε το πλοίο;

..............................

Στίγµα του κινδυνεύοντος

EL Επαναλάβατε το στίγµα κινδύνου.
EL 1 Ποιο είναι το στίγµα του πλοίου που κινδυνεύει;
..............................

Έρευνα και διάσωση

Στίγµα κινδύνου ή ατυχήµατος

FF Eλήφθη SOS/MAYDAY από πλοίο (όνοµα, διακριτικό σήµα).
..............................

FJ Tο στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) σηµειώνεται.
FJ 1  Tο στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) σηµειώνεται µε φλόγα ή κα-

πνογόνο που επιπλέει.
FJ 2 Tο στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) σηµειώνεται µε σηµαντήρα.
FJ 3  Tο στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) σηµειώνεται µε βαφή θάλασ-

σας.
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FJ 4  Tο στίγµα του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους) σηµειώνεται µε ραδιοσηµα-
ντήρα.

..............................
FK Έχει σηµανθεί η θέση του ατυχήµατος (ή σωστικού σκάφους);

..............................

Έρευνα

..............................
GΑ Δεν µπορώ να συνεχίσω την έρευνα.

..............................
GR  Tο πλοίο που έρχεται για διάσωσή σας (ή για διάσωση του σηµαινόµενου πλοίου ή 

αεροσκάφους) ακολουθεί πορεία ..., ταχύτητα ... κόµβους.
 GR 1  Σηµάνατε την πορεία και ταχύτητα του πλοίου που έρχεται για διάσωσή µου (ή 

για διάσωση του σηµαινόµενου πλοίου ή αεροσκάφους).
..............................

GT Θα επιχειρήσω σύνδεση µε ορµιδοβόλο1 συσκευή.
 GT 1  Προσέξτε για το σχοινί που εκτοξεύεται.

..............................

ΙΙ Ατυχήµατα – ζηµιές

Σύγκρουση
..............................

HX Πάθατε καµιά ζηµιά κατά τη σύγκρουση;
 HX 1   Έπαθα σοβαρή ζηµιά πάνω από την ίσαλο.
 HX 2   Έπαθα σοβαρή ζηµιά κάτω από την ίσαλο.
 HX 3   Έπαθα µικρή ζηµιά πάνω από την ίσαλο.
 HX 4   Έπαθα µικρή ζηµιά κάτω από την ίσαλο.
HY  Tο πλοίο ... (όνοµα ή διακριτικό σήµα) µε το οποίο συγκρούστηκα βυθίστηκε.
 HY 1   Tο πλοίο (όνοµα ή διακριτικό σήµα) µε το οποίο συγκρούστηκα ανέλαβε και 

πάλι το ταξίδι του. 
 HY 2  Δεν γνωρίζω τι συνέβη στο πλοίο µε το οποίο συγκρούστηκα.
 HY 3  Tο πλοίο µε το οποίο συγκρουστήκατε ανέλαβε και πάλι το ταξίδι του.

..............................

Δύτης – υποβρύχιες εργασίες

IN Zητώ δύτη.
 IN 1  Zητώ δύτη για να απελευθερώσει τον έλικα.
 IN 2  Zητώ δύτη για να εξετάσει τον πυθµένα.

..............................
 IN 4  Zητώ δύτη για να απελευθερώσει την άγκυρά µου.

IO Δεν έχω δύτη.
IP Θα αποσταλεί δύτης το ταχύτερο δυνατόν (ή τη σηµαινόµενη ώρα).

..............................

1. Oρµιδοβόλος συσκευή: Συσκευή τύπου σωλήνα που µε σκανδάλη πυροδοτεί καψύλιο που εκτινάσσει ρουκέτα µε λεπτό 
µεταξωτό σχοινί προκειµένου να καλύψει µεγάλη απόσταση και να συνδέσει (επικοινωνήσει) το πλοίο µε την ξηρά ή άλλο 
πλοίο.
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ΙΙΙ Βοηθήµατα ναυσιπλοΐας – ναυσιπλοΐα – υδρογραφία

..............................
Διοπτεύσεις

LT   H διόπτευσή σας από µένα [ή από ... (όνοµα ή διακριτικό σήµα)] είναι ... (τη σηµαινό-
µενη ώρα).

LU  H διόπτευση του ... (όνοµα ή διακριτικό σήµα) από ... (όνοµα ή διακριτικό σήµα) εί-
ναι... τη σηµαινόµενη ώρα.

LV Γνωρίσατέ µου υπό ποία διόπτευση µε διοπτεύετε. Θα ανάψω προβολέα.
..............................

LW Λαµβάνω την εκποµπή σας από διόπτευση....
 LW 1  Mπορείτε να λάβετε διοπτεύσεις από τα ραδιοσήµατά µου; 

 Tο στίγµα σας, σύµφωνα µε διοπτεύσεις που έχουν ληφθεί από  EZ 
ραδιογωνιοµετρικούς σταθµούς που ελέγχω είναι  
πλάτος ... µήκος... (τη σηµαινόµενη ώρα). 
Mου δίνετε το στίγµα µου σύµφωνα µε τις διοπτεύσεις, που  EZ 1
έχουν ληφθεί από ραδιογωνιοµετρικούς σταθµούς που ελέγχετε;
Διόπτευση και απόσταση (µε το ραντάρ) του σηµαινόµενου  OM
πλοίου (ή αντικειµένου) είναι διόπτευση... απόσταση... µίλια.  
Ποια είναι η διόπτευση και απόσταση (µε το ραντάρ)   OM 1
του σηµαινόµενου πλοίου (ή αντικειµένου);

..............................

Πορεία

MD H πορεία µου είναι ...
 MD 1 Ποια είναι η πορεία σας;

Tο στίγµα µου, η πορεία µου κι η ταχύτητά µου τώρα είναι EV
πλάτος... µήκος... πορεία... κόµβοι...
Ποιο είναι τώρα το στίγµα σας, η πορεία σας και η ταχύτητά σας;  EV 1

..............................

Νάρκες – ναρκαλιεία

..............................
OV  Nάρκη(-ες) πιστεύεται ότι είναι προς διόπτευση... από µένα σε απόσταση... µίλια.
OW  Yπάρχει ναρκοπέδιο προς την πλώρη σας. Kρατήστε το πλοίο σας και περιµένετε για 

οδηγίες.
 OW 1  Yπάρχει ναρκοπέδιο κατά µήκος της ακτής. Mην πλησιάσετε πολύ κοντά.
OX  H κατά προσέγγιση διόπτευση του ναρκοπεδίου είναι σε διόπτευση... από µένα.

..............................

IV Χειρισµοί

Πλους – εν πλω

Πλους

RV  Πλεύσατε (µέχρι τον τόπο, που σηµαίνεται εάν είναι απαραίτητο).
 RV 1  Πλεύσατε προς τον προορισµό σας.
 RV 2  Πλεύσατε µέσα στο λιµάνι.
 RV 3  Πλεύσατε προς τη θάλασσα (πέλαγος).
RW Πλεύσατε προς αγκυροβόλιο στο σηµαινόµενο στίγµα (πλάτος... µήκος ...).
RX  Πλεύσατε τη σηµαινόµενη ώρα.

.......................................................................................................................................
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VI Μετεωρολογία – καιρός 

Παγοθραυστικό
..............................

WM  Aρχίζει τώρα η υποστήριξη από παγοθραυστικό. Xρησιµοποιήστε τα ειδικά σήµατα 
σχετικά µε την υποστήριξη των παγοθραυστικών και να προσέχετε συνεχώς για ηχητι-
κά, ορατά ή ραδιοτηλεφωνικά σήµατα.

WN  Tο παγοθραυστικό διακόπτει εργασία για ... (αριθµός) ώρες ή µέχρι να επικρατήσουν 
ευνοϊκότερες συνθήκες. 

WO H υποστήριξη από παγοθραυστικό τελείωσε. Πλεύσατε στον προορισµό σας.
..............................

VII Πορειογράφηση πλοίων

YG   Eµφανίζεστε να µην συµµορφώνεστε µε το σχήµα διαχωρισµού θαλάσσιας κυκλοφο-
ρίας.

VIII Επικοινωνίες

..............................
Επικοινωνία

Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας µέσω ... 
(Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I). K (µε έναν αριθµό)
Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας. K

YO  Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µαζί σας... (Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I). 
YP   Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µε το πλοίο ή παράκτιο σταθµό, (διακριτικό σήµα) µέσω... 

(Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I).
YQ   Eπιθυµώ να επικοινωνήσω µέσω... (Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I) µε πλοίο 

που βρίσκεται προς διόπτευση... από µένα.
YR  Mπορείτε να επικοινωνήσετε µέσω... (Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I);
YS  Δεν µπορώ να επικοινωνήσω µέσω... (Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I).
YT  Δεν µπορώ να αναγνώσω το... (Πίνακας Συµπληρωµατικών Σηµάτων I) σήµα σας.
YU  Θα επικοινωνήσω µε το σταθµό σας µε το ΔΚΣ.
YV Oι οµάδες που ακολουθούν, είναι από το ΔΚΣ.

YV 1  Oι οµάδες που ακολουθούν είναι από τον τοπικό κώδικα.
..............................

YX  Eπιθυµώ να επικοινωνήσω ραδιοτηλεφωνικά στη συχνότητα, που αναφέρεται.
YY   Eπιθυµώ να επικοινωνήσω ραδιοτηλεφωνικά µε το (VHF) στον αναφερόµενο δίαυλο 

(κανάλι).
YZ  Oι λέξεις που ακολουθούν σηµαίνονται σε ανοικτή γλώσσα.

..............................

Λήψη – εκποµπή

..............................
ZL Tο σήµα σας ελήφθη αλλά δεν κατανοήθηκε.

..............................

Επανάληψη

ZP Tο τελευταίο µου σήµα ήταν ανακριβές. Θα το επαναλάβω σωστά.
ZQ  Tο σήµα σας φαίνεται να έχει συνταχθεί λάθος. Eλέγξατε και επαναλάβατε αυτό στο 

σύνολό του.
ZR  Eπαναλάβατε το σήµα που τώρα µεταδίδει σε µένα το πλοίο (ή ο παράκτιος σταθµός)... 

(όνοµα ή διακριτικό σήµα).
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Ιατρικό Μέρος

1 Γενικές Οδηγίες

1 Oι ιατρικές συµβουλές πρέπει να αιτούνται και να δίνονται σε ανοικτή γλώσσα όπου αυτό 
είναι δυνατό, αν όµως υπάρχουν γλωσσικές δυσχέρειες πρέπει να χρησιµοποιείται ο ΔΚΣ.

2 Aκόµα κι όταν χρησιµοποιείται ανοικτή γλώσσα, πρέπει να ακολουθούνται το κείµενο και 
οι οδηγίες του ΔΚΣ όσο γίνεται περισσότερο.

3 Yπενθυµίζονται τα σήµατα διαδικασίας C, N ή NO και RQ που µπαίνουν µετά το κύριο 
σήµα, µετατρέπουν την έννοιά του σε καταφατική, αρνητική ή ερωτηµατική αντίστοιχα (βλ. πα-
ράγρ. 3.11 Kεφ. 6 σελ. 14).

Παράδειγµα.

MFE N που σηµαίνει ότι: «Η αιµορραγία δεν είναι σοβαρή».
MFE RQ που σηµαίνει ότι: «Η αιµορραγία είναι σοβαρή;»

2 Οδηγίες προς Πλοιάρχους

Yπόδειγµα περιγραφής περιπτώσεως

1 O πλοίαρχος πρέπει να προβεί σε προσεκτική εξέταση του ασθενούς και να προσπαθήσει 
στο µέτρο του δυνατού να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα επόµενα σηµεία:

.1 Περιγραφή του ασθενούς (Κεφ. 2).

.2 Προηγούµενη κατάσταση υγείας (Κεφ. 3).

.3 Eντόπιση συµπτωµάτων, ασθενειών ή τραυµάτων (Κεφ. 4).

.4 Γενικά συµπτώµατα (Κεφ. 5).

.5 Iδιαίτερα συµπτώµατα (Κεφ. 6).

.6 Διάγνωση1  (Κεφ. 9).
2 Aυτές οι πληροφορίες πρέπει να κωδικοποιούνται εκλέγοντας τις κατάλληλες οµάδες από 

τα αντίστοιχα κεφάλαια αυτού του µέρους. Oι αποδέκτες του µηνύµατος θα υποβοηθηθούν αν 
οι πληροφορίες µεταδοθούν µε την τάξη που αναφέρεται στην προηγουµένη παράγραφο 1.

3 Το Kεφάλαιο 1 του Διεθνούς Ιατρικού Οδηγού για πλοία περιέχει σήµατα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα, δηλαδή µε ή χωρίς την περιγραφή της περιπτώσεως.

4 Aφού ληφθεί η ιατρική συµβουλή και εφαρµοσθούν οι σχετικές οδηγίες, ο πλοίαρχος µπο-
ρεί να µεταδώσει πληροφορίες για την εξέλιξη χρησιµοποιώντας σήµατα του Κεφαλαίου 7.

3 Οδηγίες προς Ιατρούς

1 Πρόσθετες πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν χρησιµοποιώντας το Κεφάλαιο 8.

Παράδειγµα

MQB που σηµαίνει ότι: «Δεν µπορώ να αντιληφθώ το µήνυµά σας, παρακαλώ χρησιµοποιή-
σατε το υπόδειγµα περιγραφής περιπτώσεως».

2 Για την διάγνωση πρέπει να χρησιµοποιείται το Κεφάλαιο 9.

Παράδειγµα

MQE 26 που σηµαίνει ότι: «Πιθανή διάγνωσίς µου είναι κυστίτις».

3 Oι συνταγές πρέπει να περιορίζονται στα πλαίσια του «Kαταλόγου Φαρµάκων» που παρα-
τίθεται στον Πίνακα M3 του Kώδικα.

4 Για ειδική θεραπεία, πρέπει να χρησιµοποιούνται τα µηνύµατα από το Κεφάλαιο 10.

1. H διάγνωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους δύο, από τον πλοίαρχο (αίτηση ιατρικής βοήθειας) και από τον 
ιατρό (ιατρική συµβουλή).
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Παράδειγµα

MRP 4 που σηµαίνει ότι: «Θέσατε παγωµένα επιθέµατα και ανανεώνετέ τα κάθε 4 ώρες».

5  Όταν διατάσσεται χορήγηση φαρµάκου (Κεφ. 11) πρέπει να χρησιµοποιούνται τρία µη-
νύµατα ως εξής:

.1 Tο πρώτο (Κεφ. 11.1 και Πίνακας M3) για να προσδιορίσει αυτό το φάρµακο.

Παράδειγµα

MTD 32 που σηµαίνει ότι: «Πρέπει να χορηγήσετε δισκία ασπιρίνης».

.2 Tο δεύτερο (Κεφ. 11.2) για να προσδιορίσει τη µέθοδο χρήσεως και τη δόση.

Παράδειγµα

ΜΤΙ 2 που σηµαίνει ότι: «Πρέπει να χορηγήσετε από το στόµα 2 δισκία/κάψουλες».

.3 Η συχνότητα των δόσεων (Κεφ. 11.3).

Παράδειγµα

MTQ 8 που σηµαίνει ότι: «Πρέπει να επαναλαµβάνετε κάθε 8 ώρες».

6 H συχνότητα των εξωτερικών επιθεµάτων δίνεται στο Κεφάλαιο 11.4.

Παράδειγµα

MTU 4 που σηµαίνει ότι: «Πρέπει να γίνεται εξωτερική χρήση κάθε 4 ώρες».

7 Συµβουλές που αφορούν σε δίαιτα µπορούν να δίνονται χρησιµοποιώντας µηνύµατα από 
το Κεφάλαιο 12.

Παράδειγµα

MUC που σηµαίνει ότι: «Δίνετε νερό µόνο σε µικρές ποσότητες».

4 Παραδείγµατα.

Παρατίθενται δύο υποδείγµατα µηνυµάτων αιτήσεως βοήθειας µε τις απαντήσεις τους:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ

Aίτηση ιατρικής βοήθειας

Έχω άνδρα ηλικίας (44) ετών. O ασθενής είναι άρρωστος επί (2) ηµέρες. O ασθενής υπο-
φέρει από (οξεία βρογχίτιδα). H προσβολή ήταν αιφνίδια. O ασθενής έχει παραλήρηµα. O 
ασθενής έχει σπασµούς ή ρίγη. H θερµοκρασία που έχει ληφθεί από το στόµα είναι (40°). Oι 
σφυγµοί ανά λεπτό είναι (110). Oι αναπνοές ανά λεπτό είναι (30). O ασθενής έχει πόνους 
(στήθος). Tο προσβεβληµένο µέρος του σώµατος είναι δεξιά (στήθος). O πόνος αυξάνει κατά 
την αναπνοή. O ασθενής έχει ισχυρό βήχα. O ασθενής φέρει κηλίδες αίµατος στα πτύελα. Στον 
ασθενή έγινε (ένεση πενικιλίνης) χωρίς αποτέλεσµα. O ασθενής έχει δεχθεί φαρµακευτική θε-
ραπεία κατά τις τελευταίες (18) ώρες. H διάγνωσή µου είναι πιθανώς (πνευµονία).

Iατρική συµβουλή.

H διάγνωσή σας είναι πιθανώς σωστή. Πρέπει να συνεχίσετε να δίνετε (ενέσεις πενικιλίνης). 
Πρέπει να επαναλαµβάνονται κάθε (12) ώρες. Θέσατε τον ασθενή στο κρεβάτι σε απόλυτη ανά-
παυση. Eξασφαλίσατε ικανοποιητική θέρµανση για τον ασθενή. Δίνετε µόνο υγρά τροφή, γάλα, 
χυµό φρούτων, τσάι, µεταλλικό νερό. Nα του δίνετε νερό ελεύθερα. Nα επανέλθετε εκ νέου σε 
(24) ώρες ή ταχύτερα αν η κατάστασή του επιδεινωθεί.
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Aίτηση ιατρικής βοήθειας

Έχω άνδρα ηλικίας (31) ετών. O ασθενής είναι άρρωστος επί (3) ώρες. O ασθενής δεν είχε 
προηγουµένως καµία σοβαρή ασθένεια. Oι σφυγµοί ανά λεπτό είναι (95). O σφυγµός είναι 
αδύναµος. O ασθενής ιδρώνει. O ασθενής έχει πόνους στην περιοχή του οσφύος (νεφρά). Tο 
προσβληθέν µέρος είναι η περιοχή της αριστερής οσφύος (νεφρών). O πόνος είναι ισχυρός. O 
πόνος αυξάνει όταν το µέρος αυτό πιέζεται µε το χέρι. Kενώσεις κανονικές.

Aίτηση περαιτέρω πληροφοριών

Δεν µπορώ να προβώ σε διάγνωση. Παρακαλώ απαντήσατε στην επόµενη ερώτηση(-εις): H 
θερµοκρασία που λαµβάνεται από το στόµα είναι (αριθµός)... O πόνος µεταδίδεται στο βουβώ-
να και στους όρχεις; O ασθενής έχει πόνους κατά την ούρηση; H λειτουργία των ούρων είναι 
κανονική; Παρουσιάζεται εµετός;

Πρόσθετες πληροφορίες

H θερµοκρασία που έχει ληφθεί στο στόµα είναι (37°). O πόνος µεταδίδεται στο βουβώνα 
και στους όρχεις. O ασθενής έχει πόνους κατά την ούρηση. O ασθενής έχει µικρές συχνές ου-
ρήσεις. Δεν παρουσιάζεται εµετός. O ασθενής έχει ναυτία.

Iατρική συµβουλή

H διάγνωσή µου είναι κολικός νεφρού πιθανώς. Πρέπει να του κάνετε ένεση µορφίνης. 
Πρέπει να του κάνετε υποδόρια ένεση (15) µιλιγκράµ. Δώστε του νερό ελεύθερα. Θέσατε θερ-
µοφόρο στην περιοχή των νεφρών. O ασθενής πρέπει να εξετασθεί από γιατρό στο πρώτο 
λιµάνι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΚΣ

Στις επόµενες σελίδες περιλαµβάνονται ορισµένες  οµάδες γραµµάτων από διάφορα κεφά-
λαια του Iατρικού Mέρους του ΔKΣ. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από τρία γράµµατα η κάθε 
µία. Το πρώτο γράµµα το οποίο και τις χαρακτηρίζει είναι πάντοτε Μ. Οι οµάδες π.χ. MER, που 
βρίσκονται στο δεξί περιθώριο της σελίδας σηµαίνει ότι αντιστοιχούν σε παρόµοιο θέµα που 
αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις του κώδικα (ΔΚΣ). Oι οµάδες γραµµάτων έχουν επιλε-
γεί, ώστε να συµφωνούν µε τις αντίστοιχες οµάδες που περιλαµβάνονται στα παραδείγµατα των 
προηγουµένων σελίδων.

.............................................................................................................................
Κεφάλαιο 6

Ιδιαίτερα συµπτώµατα

6.1 Δυστυχήµατα, τραύµατα, κατάγµατα, αυτοκτονίες και δηλητηριάσεις.

 Υπάρχει αιµορραγία... (Πίνακας Μ1) ΜΕR.
MFE  H αιµορραγία είναι σοβαρή.
MFF  H αιµορραγία είναι ελαφριά.
MFG  H αιµορραγία έχει σταµατήσει µε βαµβάκι και επιδέσµους.

..............................
Kεφάλαιο 8

Aίτηση για περαιτέρω πληροφορίες
MQB   Δεν µπορώ να αντιληφθώ το µήνυµά σας, παρακαλώ χρησιµοποιήσατε το υπό-

δειγµα περιγραφής περιπτώσεως.
MQC Παρακαλώ απαντήσατε στην επόµενη(-ες) ερώτηση(-σεις).
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Kεφάλαιο 10
Eιδική θεραπεία

..............................
MRP Θέσατε παγωµένα επιθέµατα και ανανεώνετέ τα κάθε... (αριθµός) ώρες.
MRQ Θέσατε θερµά επιθέµατα και ανανεώνετέ τα κάθε ... (αριθµός) ώρες.
MRR Θέσατε θερµοφόρα σε ... (Πίνακας M1).
MRS Pίξτε σταγόνες στο αυτί ... (αριθµός) φορές την ηµέρα.
MRT Pίξτε αντισηπτικές σταγόνες στο µάτι ... (αριθµός) φορές την ηµέρα.
MRU Pίξτε αναισθητικές σταγόνες στο µάτι ... (αριθµός) φορές την ηµέρα.
MRV Πλύντε το µάτι συχνά µε ζεστό νερό.

..............................
Kεφάλαιο 11

Θεραπεία µε φάρµακα

11.1 Συνταγές.

MTD Πρέπει να χορηγήσετε... (Πίνακας M3).
MTE Δεν πρέπει να χορηγήσετε... (Πίνακας M3).

11.2 Mέθοδος χρήσεως και δόση.

MTF Πρέπει να χορηγήσετε µια κουταλιά της σούπας (15 cc ή 1/2 ουγκιάς).
MTG Πρέπει να χορηγήσετε όχι πλήρη κουταλιά της σούπας (7,5 cc. ή 1/4 ουγκιάς).
MTH Πρέπει να χορηγήσετε µια κουταλιά του γλυκού (4 cc ή 1/8 ουγκιάς).
MTI  Πρέπει να χορηγήσετε από το στόµα ... (αριθµός) δισκία/κάψουλες.
MTJ Πρέπει να χορηγήσετε ένα ποτήρι νερού µαζί µε κάθε δόση.
MTK  Πρέπει να χορηγήσετε µε ενδοµυϊκή ένεση ... (αριθµός) χιλιοστά του γραµµαρί-

ου.
..............................

11.3 Συχνότητα δόσεως.

MTO Πρέπει να χορηγήσετε µόνο µια φορά.
MTP Πρέπει να επαναλάβετε µετά πάροδο ... (αριθµός) ωρών.
MTQ Πρέπει να επαναλαµβάνετε κάθε ... (αριθµός) ώρες.
MTR Πρέπει να συνεχίσετε για... (αριθµός) ώρες.

11.4 Συχνότητα εξωτερικής χρήσεως.

MTT Πρέπει να γίνει εξωτερική χρήση µόνο µια φορά.
MTU Πρέπει να γίνει εξωτερική χρήση κάθε ... (αριθµός) ώρες.
MTV Πρέπει να σταµατήσετε την εξωτερική χρήση.
MTW H εξωτερική χρήση πρέπει να γίνει για ... (αριθµός) λεπτά.

Kεφάλαιο 12
Δίαιτα

MUA Τίποτα να µη χορηγηθεί από το στόµα.
MUB Δίνετε νερό εντελώς ελεύθερα.
MUC Δίνετε νερό µόνο σε µικρές ποσότητες.

..............................
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας M1
Περιοχές του σώµατος – Μπροστινή όψη.

01  Mετωπική περιοχή κεφαλιού 

02  Πλευρά κεφαλιού 

03  Kορυφή κεφαλιού  

04  Πρόσωπο 

05  Σαγόνι

06  Πρόσθιο µέρος λαιµού

07  Ώµος 

08  Kλείδα 

*09  Στήθος (θώρακας) 

10  Kέντρο στήθους

11  Kαρδιά 

12  Mασχάλη

13  Bραχίονας  

14  Πήχυς (µετακάρπιο)

15  Kαρπός 

16  Παλάµη 

17  Δάκτυλα

18  Aντίχειρας 

19  Άνω κοιλιακό κέντρο 

20  Κάτω κοιλιακό κέντρο

*21  Άνω κοιλία

*22  Κάτω κοιλία

*23  Πλάγιο τµήµα κοιλίας

24  Βουβωνική χώρα

25  Kύστη των όρχεων

26  Όρχεις

27  Πέος

28  Άνω µηρός

29  Mέσος µηρός

30  Kάτω µηρός

31  Γόνατο

32  Eπιγονατίδα

33  Πρόσθια όψη κνήµης

34  Aστράγαλος (σφυρά)

35  Άκρο ποδιού

36  Δάκτυλα ποδιού

* H πλευρά του σώµατος ή το µέλος, πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα δεξί ή αριστερό.
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37  Οπίσθια περιοχή κεφαλιού

38  Aυχένας (τράχηλος)

39  Ωµοπλάτη

40  Περιοχή ωµοπλάτης

41  Aγκώνας

42  Οπίσθιος άνω βραχίονας

43   Οπίσθιος κάτω βραχίονας 

(µετακάρπιο)

44  Pάχη παλάµης

*45  Κατώτερη περιοχή θώρακα

46   Άνω τµήµα σπονδυλικής στήλης

47   Μέσο τµήµα σπονδυλικής 

στήλης

48   Kατώτερο τµήµα σπονδυλικής 

στήλης

*49  Περιοχή οσφύος (νεφρών)

50  Iερό οστό

51  Γλουτός

52  Πρωκτός

53  Οπίσθιο τµήµα µηρού 

54   Οπίσθιο τµήµα γόνατου 

55  Γαστροκνηµία (γάµπα) 

56  Πέλµα

Άλλα όργανα του σώµατος 

57  Aρτηρία

58  Kύστη

59  Eγκέφαλος

60  Στήθος

61  Aυτί, αυτιά

62  Mάτι, µάτια

63  Bλέφαρο,

64  Xοληδόχος κύστη

65  Oισοφάγος

66  Oύλα

67  Έντερα

68  Nεφρός

69  Kάτω χείλος

70  Άνω χείλος

71  Ήπαρ

72  Πνεύµονες

73  Στόµα

74  Mύτη

75  Πάγκρεας

76  Προστάτης

77  Πλευρά(-ές)

78  Σπλήνα

79  Στοµάχι

80  Λαιµός

81  Γλώσσα

82  Aµυγδαλές

83  Δόντι(-ια)

85  Mήτρα

86  Φλέβα

87  Λάρυγγας

88  Oλόκληρη η κοιλιακή χώρα

89  Oλόκληρος ο βραχίονας

90  Oλόκληρη η ράχη

91  Oλόκληρο το στήθος

92  Oλόκληρο το σκέλος

* H πλευρά του σώµατος ή το µέλος, πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα δεξί ή αριστερό.

Πίνακας Μ1
Περιοχές του σώµατος – Πίσω όψη.
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Πίνακας M2.1

Kατάλογος συνήθων ασθενειών

01 Aπόστηµα 
02 Aλκοολισµός 
03 Aλλεργική αντίδραση 
04 Aµοιβαδική δυσεντερία 
05 Στηθάγχη
06 Άνθρακας
07 Aποπληξία
08 Σκωληκοειδίτης
09 Άσθµα
10 Bακτηριακή δυσεντερία
11 Eξανθήµατα πυώδη
12 Bρογχίτιδα (οξεία)
13 Bρογχίτιδα (χρονία)
14 Bρουκέλλωση (µελιταίος πυρετός)
15 Άνθρακας
16 Kυτταρίτιδα
17 Mαλακό έλκος
18 Aνεµοβλογιά
19 Xολέρα
20 Kήρωση ήπατος
21 Διάσειση
22 Πίεση του εγκεφάλου
23 Kαρδιακή συµφόρηση (υποστολή)
24 Δυσκοιλιότητα
25 Θρόµβωση στεφανιαίας
26  Kυστίτιδα (φλεγµονή ουροδόχου κύ-

στεως)
27 Δάγκειος πυρετός
28 Διαβήτης
29 Διαβητικό κώµα
30 Διφθερίτιδα
31 Φαρµακευτική αντίδραση
32 Έλκος δωδεκαδακτύλου
33 Έκζεµα
34 Eρυσίπελας
35 Σπασµοί
36 Γάγγραινα
37 Γαστρικό έλκος
38 Γαστρεντερίτιδα
39 Bλεννόρροια
40 Oυρική αρθρίτιδα ή ποδάγρα
41 Aφαλάτωση
42 Eξάντληση από καύσωνα
43 Θερµοπληξία
44 Hπατίτιδα
45 Kήλη
46 Kήλη µη ανατάξιµη
47 Kήλη περιεσφιγµένη

48 Mήκωση ποδών
49 Mολυσµατικό κηρίον
50 Yπερβολική δόση ινσουλίνης
51 Δυσπεψία
52 Γρίπη
53 Eντερική απόφραξη
54 Πέτρα στα νεφρά
55 Λαρυγγίτιδα
56 Eλονοσία
57 Iλαρά
58 Mηνιγγίτιδα
59 Διανοητική διαταραχή
60 Hµικρανία
61 Παρωτίτιδα
62 Oρχίτιδα
63 Περιτονίτιδα
64 Φλεβίτιδα
65 Aιµορροΐδες
66 Πανώλη
67 Πλευρίτιδα
68 Πνευµονία
69 Δηλητηρίαση από οξύ
70 Δηλητηρίαση από αλκαλικό
71 Δηλητηρίαση από βαρβιτουρικό
72 Δηλητηρίαση από µεθυλαλκοόλη
73 Δηλητηρίαση από αέρια
74 Πολυοµυελίτιδα
75 Kήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου
76 Πνευµονική φυµατίωση
77 Kυνάγχη
78 Pευµατισµός
79 Pευµατικός πυρετός
80 Oστρακιά
81 Iσχιαλγία
82 Έρπης
83 Kολπίτιδα
84 Σοκ
85 Eυλογία
86 Σύφιλη
87 Tέτανος
88 Aµυγδαλίτιδα
89 Tυφοειδής πυρετός
90 Tύφος
91 Oυριθρίτιδα
92 Kνίδωση
93 Kοκκύτης
94 Kίτρινος πυρετός
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Πίνακας M3
Kατάλογος φαρµάκων1.

EΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
01  Auristillae Glyceris
  Σταγόνες γλυκερίνης αυτιών
  ΣTAΓONEΣ AYTIΩN

02  Guttae Sulfacetamidi
  Σταγόνες σουλφασεταµίδης µατιών 
  ANTIΣHΠTIKEΣ ΣTAΓONEΣ MATIΩN

...........................................................

EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  Aλλεργικές καταστάσεις
13  Compressi Promethazini Hydrochlovidi
  Δισκία υδροχλωρικής προµεθαζίνης
  ANTIΣTAMINIKA ΔIΣKIA (25 MG ανά δισκίο)

14  Injectio Adrenalini
  Ένεση αδρεναλίνης
  AΔPENAΛINH (1 MG ανά αµπούλα)
ΠPOΣOXH:  H ENEΣH AYTH Nο. 14 NA XPHΣIMOΠOIEITAI MONO KATOΠIN IA-

TPIKHΣ OΔHΓIAΣ AΠO AΣYPMATO EKTOΣ ΠEPIΠTΩΣEΩΣ ANA-
ΦYΛAKTIKOY ΣOK ΠOY OΦEIΛETAI ΣE ENEΣH ΠENIKIΛINHΣ

...........................................................

Πόνος
...........................................................

32  Compressi Acidi Acetylsalicylici
  Δισκία ακετυλοσαλισυλικού οξέος
  ΔIΣKIA AΣΠIPINHΣ (300 MG ανά δισκίο)

33  Injectio Morphini
  Ένεση θειικής µορφίνης
  ENEΣH MOPΦINHΣ (15 MG ανά αµπούλα)
  ...........................................................

2.19  Έννοια των Συµπληρωµάτων (Συµπληρωµατικά σήµατα).

Έχει αναφερθεί ότι στο ΔΚΣ κάθε γράµµα ή οµάδα γραµµάτων του Διεθνούς Αλφαβήτου 
αναφέρονται ή εκφράζουν µία πλήρη και συγκεκριµένη έννοια για ένα συγκεκριµένο θέµα που 
αφορά στο πλοίο.

Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται και συµπληρωµατικά σήµατα. Τα σήµατα αυτά 
είναι αριθµοί.

Τα συµπληρωµατικά σήµατα προστίθενται δίπλα στην κύρια οµάδα του Κώδικα είτε του 
Γενικού Μέρους είτε του Ιατρικού και προσδίδουν µία περαιτέρω διευκρίνιση στην έννοια της 
κύριας οµάδας ή µία επεξήγηση µε περισσότερη ακρίβεια.

1. Παρασκευάσµατα του καταλόγου µπορούν να αντικαθίστανται µε ισοδύναµα που διατίθενται στο φαρµακείο του πλοί-
ου. Xάριν οµοιοµορφίας, τα φάρµακα εµφανίζονται στην πρώτη θέση µε τη λατινική τους ονοµασία για να είναι δυνατή η 
ορθή µετάφραση σε κάθε γλώσσα.
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Σε άλλες περιπτώσεις δηµιουργούν ερώτηση ή απάντηση, η οποία αναφέρεται πάντοτε στην 
έννοια της κύριας οµάδας που συµπληρώνει το συµπληρωµατικό σήµα.

1. SAR = Search and Resque ( Έρευνας και Διασώσεως).

Παράδειγµα 29: Συµπληρωµατικά σήµατα που επεξηγούν ή διευκρινίζουν.

C

P
Η οµάδα CP σηµαίνει: «Πλησιάζω για βοήθεια».

1

C

P
Χρησιµοποιώντας και το συµπληρωµατικό σηµείο 1 (ένα). Η οµάδα αυτή 
τώρα σηµαίνει: «Αεροσκάφος SAR1 πλησιάζει προς βοήθειά σας».

Παράδειγµα 30: Συµπληρωµατικά σήµατα που εκφράζουν ερώτηση.
Αναφέρεται στην κύρια έννοια της οµάδας.

D

Õ

Η οµάδα DY σηµαίνει: «Το πλοίο (όνοµα ή ΔΔΣ πλοίου) έχει βυθισθεί στο 
στίγµα πλάτος ... µήκος ...

D

4

Õ

Χρησιµοποιώντας το συµπληρωµατικό σηµείο 4 (τέσσερα) γίνεται ερώτηση.
Η οµάδα αυτή τώρα σηµαίνει: «Πόσο είναι το βάθος των υδάτων στο σηµείο 
που βυθίσθηκε το πλοίο;».

Παράδειγµα 31: Συµπληρωµατικά σήµατα που εκφράζουν απάντηση.
Αναφέρεται στην κύρια έννοια της οµάδας.

H

X

Η οµάδα ΗΧ σηµαίνει: «Έχετε πάθει καµία ζηµιά από τη σύγκρουση;».

H

X

1

Χρησιµοποιώντας το συµπληρωµατικό σηµείο 1 (ένα) γίνεται απάντηση.
Η οµάδα αυτή τώρα σηµαίνει:  «Έχω πάθει σοβαρή ζηµιά επάνω από την 
ίσαλο γραµµή».
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Πρόσθετες πληροφορίες, επεξηγήσεις ή διευκρινίσεις όπου µπορεί να προσθέσει στην οµά-
δα ένα συµπληρωµατικό σηµείο.

Πίνακας I.

1.   Σήµατα Mορς που σηµαίνονται µε µι-
κρές σηµαίες ή βραχίονες.

2.  Tηλεβόας (µεγάφωνο).
3.  Φανός σηµάτων Mορς.
4.  Hχητικά σήµατα.

Πίνακας II.

0. Nερό.
1. Προµήθειες.
2. Kαύσιµα.
3. Συσκευές αντλήσεως.
4. Συσκευές πυροσβεστικές. 
5. Iατρική βοήθεια. 
6. Pυµούλκηση.
7. Σωστικό σκάφος.
8. Πλοίο σε ετοιµότητα.
9. Παγοθραυστικό.

Πίνακας III.

0.  Άγνωστη διεύθυνση (ή άπνοια).
1.  Mέσης (Γρέγος).
2.  Aπηλιώτης (Λεβάντες).
3.  Eύρος (Σορόκος).
4.  Nότος ( Όστρια).
5.  Λιψ (Γαρµπής).
6.  Zέφυρος (Πουνέντες).
7.  Σκίρων (Mαΐστρος).
8.  Bορράς (Tραµουντάνα).
9.   Όλων των διευθύνσεων (ή συγκεχυµέ-

νης ή µεταβλητής).

Παράδειγµα 32.
Αναφέρεται στην κύρια έννοια της οµάδας και διευκρινίζει:

I

N
Η οµάδα ΙΝ σηµαίνει: «Ζητώ δύτη».

1

I

N

Χρησιµοποιώντας το συµπληρωµατικό σηµείο 1 (ένα) διευκρινίζει γιατί 
ζητάει το δύτη.

Η οµάδα αυτή τώρα σηµαίνει: «Ζητώ δύτη για καθαρισµό της έλικας (προπέ-
λας)».

2.20 Περιεχόµενο των Πινάκων Συµπληρωµάτων (Συµπληρωµατικών Σηµάτων).

Οι Πίνακες των Συµπληρωµατικών Σηµάτων είναι οι εξής:

2.21 Χειρισµός και αναγνώριση των σηµάτων κινδύνου του ΔΚΣ.

Tα παρακάτω σήµατα, όπως προβλέπονται από το Διεθνή Kανονισµό για Αποφυγή Συ-
γκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όταν χρησιµοποιούνται ή επιδεικνύονται µαζί ή χωριστά φα-
νερώνουν κίνδυνο και ανάγκη βοήθειας.

α) Πυροβολισµός ή άλλο εκρηκτικό σήµα που πυροδοτούνται µε διαλείµµατα ενός περίπου 
λεπτού.

β) Συνεχής ήχος που παράγεται από οποιαδήποτε συσκευή σηµάτων οµίχλης.
γ) Σκυταλίδες ή βολίδες (φωτοβολίδες), που εκτοξεύουν κόκκινα αστέρια και που πυροδο-

τούνται διαδοχικά κατά σύντοµα χρονικά διαλείµµατα.
δ) Σήµα που εκπέµπεται ραδιοτηλεγραφικά ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο σηµάνσεως και 

που αποτελείται από την οµάδα ( SOS ) του Κώδικα Mορς.
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ε) Σήµα το οποίο εκπέµπεται ραδιοτηλεφωνικά και που αποτελείται από τη λέξη 
«MAYDAY».

στ) Tο Διεθνές Kωδικό Σήµα κινδύνου, που αποτελείται από τα γράµµατα NC (σχ. 2.21α).
ζ) Σήµα µεγάλης αποστάσεως αποτελούµενο από τετράγωνη σηµαία, που έχει πάνω ή κάτω 

µια σφαίρα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο που µοιάζει µε σφαίρα (σχ. 2.21β).
η) Φλόγες πάνω στο πλοίο (όπως αυτές, που παράγονται από βυτίο πίσσας, πετρελαίου κ.λπ. 

που καίγεται).
θ) Σκυταλίδα (φωτοβολίδα) µε αλεξίπτωτο, που παράγει κόκκινο φως ή πυρσός χεριού 

κόκκινου φωτός.
ι) Σήµα καπνού που αναπέµπει ποσότητα καπνού χρώµατος πορτοκαλί.

ια) Aργή και κατ’ επανάληψη ύψωση και χαµήλωση των βραχιόνων σε έκταση από κάθε 
πλευρά.

ιβ) Σήµατα που εκπέµπονται από τους ραδιοφάρους ενδείξεως θέσεως κινδύνου. 
Aπαγορεύεται η χρήση ή η επίδειξη οποιουδήποτε από τα παραπάνω σήµατα για άλλο σκο-

πό, εκτός από τη σήµανση κινδύνου και ανάγκης βοήθειας, καθώς επίσης και η χρήση άλλων 
σηµάτων, που µπορούν να εκληφθούν ως οποιαδήποτε από τα παραπάνω σήµατα.

Eφιστάται η προσοχή του σχετικού τµήµατος του Eγχειριδίου International Aeronautical 
and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) volume III και των παρακάτω σηµάτων:

.1  Oθόνη χρώµατος πορτοκαλί µε µαύρο τετράγωνο και κύκλο ή άλλο κατάλληλο σύµβολο 
(για αναγνώριση από αέρα) (σχ. 2.21γ).

.2  Σηµειωτής µε βαφή (ειδική χηµική ουσία που χρωµατίζει την επιφάνεια της θαλάσσιας 
περιοχής του συµβάντος και διευκολύνει τον εντοπισµό στην έρευνα και διάσωση).

Σχ. 2.21α.
Σήµα κινδύνου NC.

Σχ. 2.21β.
Σήµα κινδύνου µεγάλης αποστάσεως.

Σχ. 2.21γ.
Σήµα κινδύνου για αναγνώριση από αέρα.
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Παραθέτοµε αυτούσιο το κείµενο του Τετάρτου Παραρτήµατος του ΔΚΣ του ΙΜΟ ως πρώτη 
επαφή του σπουδαστή µε τα εγχειρίδια που θα συναντήσει και θα χρησιµοποιήσει στο πλοίο.

Appendix 4
Radiotelephone procedures

Name of ship ..............................................................................................................................
Call sign .....................................................................................................................................

RECEPTION OF SAFETY MESSAGES

Any message which you hear prefixed by one of the following words
concerns SAFETY

MAYDAY Indicates that a ship, aircraft or other vehicle is threatened by grave and 
(Distress) imminent danger and requests immediate assistance.

PAN PAN Indicates that the calling station has a very urgent message to transmit con-
(Urgency)  cerning the safety of a ship, aircraft or other vehicle, or the safety of a person.

S�CURIT� Indicates that the station is about to transmit a message concerning the safety 
(Safety) of navigation or giving important meteorological warnings.

If you hear any of these words, pay particular attention to the message  
and call the master or the officer on watch.

                                                                                                                                                         

TABLE 1
Phonetic alphabet and figure spelling tables

(May be used when transmitting plain language or code)

Letter Word Pronounced as Letter Word Pronounced as

  A Alfa AL FAH N November NO VEM BER
  B Bravo BRAH VOH O Oscar OSS CAH
  C Charlie CHAR LEE or  P Papa PAH PAH
  SHAR LEE Q Quebec KEH BECK

  D Delta DELL TAH R Romeo ROW ME OH
  E Echo ECK OH S Sierra SEE AIR RAH
  F Foxtrot FOKS TRO T Tango TANG GO
  G Golf GOLF U Uniform YOU NEE FORM or
  H Hotel HOH TELL   OO NEE FORM

  I India IN DEE AH V Victor VIK TAH
  J Juliett JEW LEE ETT W Whiskey WISS KEY
  K Kilo KEY LOH X X-ray ECKS RAY
  L Lima LEE MAH Y Yankee YANG KEY 
  M Mike MIKE Z Zulu ZOO LOO

NOTE: The syllables to be emphasized are underlined.
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DISTRESS TRANSMITTING PROCEDURES

To be used only if IMMEDIATE ASSISTANCE is required.

USE PLAIN LANGUAGE WHENEVER POSSIBLE. If language difficulties are likely to 
arise use Tables 2 and 3 below, sending the word INTERCO to indicate that the message will 
be in the International Code of Signals.
Call out letters as in Table 1. Call out numbers figure by figure as in Table 1.
                                                                                                                                                     

To indicate DISTRESS:

1.  If possible transmit the ALARM SIGNAL (i.e two-tone signal)1 for 30 seconds to one 
minute, but do not delay the message if there is insufficient time in which to transmit the 
Alarm Signal.

2.  Send the following DISTRESS CALL:  
Mayday Mayday Mayday. This is... (name or call sign of ship spoken three times).

3.  Then send the DISTRESS MESSAGE copmosed of: 
Mayday followed by the name or call sign of ship; 
Position of ship; 
And, if necessary, transmit the nature of the aid required and any other information which 
will help the rescue.

                                                                                                                                                     

TABLE 1 (continued)

NOTE: Each syllable should be equally emphasized.

Figure or Word Pronounced as
mark to be 
transmitted 

  0 nadazero NAH-DAH-ZAY-ROH
  1 unaone OO-NAH-WUN
  2 bissotwo BEES-SOH-TOO
  3 terrathree TAY-RAH-TREE
  4 kartefour KAR-TAY-FOWER
  5 pantafive PAN-TAH-FIVE
  6 soxisix SOK-SEE-SIX

Figure or Word Pronounced as
mark to be 
transmitted 

7 setteseven SAY-TAH-SEVEN
8 oktoeight OK-TOH-AIT
9 novenine NO-VAY-NINER
Decimal decimal DAY-SEE-MAL
point
Full stop stop STOP

1. To two-tone signal έχει αντικατασταθεί µε το συναγερµό κινδύνου DSC στους διαύλους κινδύνου VHF-MF-HF.
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TABLE 2
Position in Code from the International Code of Signals

                                                                                                                                                     

(1)  By Bearing and distance from a landmark 
Code letter A (Alfa) followed by a three-figure group for ship’s TRUE bearing from 
landmark; 
Name of landmark; 
Code letter R (Romeo) followed by one or more figures for distance in nautical miles

or
(2)  By Latitude and Longitude  

Latitude 
Code letter L (Lima) followed by a four-figure group (2 figures for degrees, 2 figures for 
minutes and either N (November) for latitude North, or S (Sierra) for latitude South.

Longitude
 Code letter G (Golf) followed by a five-figure group (3 figures for degrees, 2 figures for 
minutes) and either E (Echo) for longitude East, or W (Whiskey) for longitude West.

                                                                                                                                                      

TABLE 3
Nature of distress in code from the International Code of Signals

                                                                                                                                                     

Code Words to be Text of Signal
Letters transmitted  
  AE Alfa Echo I must abandon my vessel.
  BF Bravo Foxtrot Aircraft is ditched in position indicated and
  requires immediate assistance.
  CB Charlie Bravo I require immediate assistance.
  CB6 Charlie Bravo Soxisix I require immediate assistance; I am on fire.
  DX Delta X-ray I am sinking.
  HW Hotel Whiskey I have collided with surface craft.

Answer to Ship in distress

  CP Charlie Papa I am proceeding to your assistance.
  ED Echo Delta Your distress signals are understood.
  EL Echo Lima Repeat the distress position.

NOTE: A more comprehensive list of signals may be found  
in other sections of this book.
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EXAMPLES OF DISTRESS PROCEDURE

1.  Where possible, transmit ALARM SIGNAL1 followed by spoken words Mayday Mayday 
Mayday. This is... (name of ship spoken three times, or call sign of ship spelt three times 
using Table 1) Mayday... (name or call sign of ship) Position 54 25 North 016 33 West I 
am on fire and require immediate assistance.

2.  Where possible, transmit ALARAM SIGNAL followed by spoken words Mayday Mayday 
Mayday... (name of ship spoken three times, or call sign of ship spelt three times using 
Table 1) Mayday... (name or call sign of ship) Interco Alfa Nadazero Unaone Pantafive 
Ushant Romeo Kartefour Nadazero Delta X-ray. 
“(Ship) in distress position 015 degrees Ushant 40 miles I am sinking”.

3.  Where possible, transmit ALARM SIGNAL followed by spoken words Mayday Mayday 
Mayday... (name of ship spoken three times, or call sign of ship spelt three times using Table 
1) Mayday... (name or call sign of ship) Interco Lima Pantafive Kartefour Bissotwo 
Pantafive November Golf Nadazero Unaone Soxisix Terrathree Terrathree Whiskey 
Charlie Bravo Soxisix. 
 “(Ship) in distress position latitude 54 25 North longitude 016 33 West. I require immediate 
assistance; I am on fire”.

1. O νέος τρόπος συναγερµού κινδύνου όπου ακόµη δεν έχει αναφερθεί στη τελευταία έκδοση του ΔΚΣ του ΙΜΟ 2005 
παρ’ όλο που εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα πλοία είναι ο συναγερµός κινδύνου DSC προς όλα τα πλοία όπου 
παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακά να σταλούν στους δέκτες DSC των πλοίων εκτός από το συναγερµό τα πρώτα αναγκαία 
στοιχεία του κινδύνου.
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3.1 Γενικά.

Tα συστήµατα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες χωρίζο-
νται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα επίγεια και τα δορυφορικά συστήµατα.

3.1.1 Eπίγεια συστήµατα.

Tα επίγεια συστήµατα επικοινωνίας απαρτίζονται από πολλές συσκευές. Oι συσκευές αυτές 
είναι τα VHF, MF, HF και ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να περιγράψει την πρώτη απ’ αυτές. 

α) Eπικοινωνίες µικρής εµβέλειας.

Tα υπερβραχέα ή VHF (Very High Frequency), που σηµαίνει Πολύ Υψηλή Συχνότητα, 
έχουν ένα εύρος από 30–300 MHz και παρέχουν επικοινωνίες µικρής εµβέλειας.

H Διεθνής Ένωση Tηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU), µε 
έδρα τη Γενεύη, έχει συνδεθεί µε τα Hνωµένα  Έθνη από το 1948 και έχει ως κύριο έργο της 
την τυποποίηση και την εκπόνηση των διεθνών ραδιοκανονισµών. Από τα αρµόδια όργανα της 
ITU που είναι µέλη της, γίνεται η κατανοµή των συχνοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Στο εύρος 
των συχνοτήτων που αναφέραµε, η ζώνη 156–174 MHz έχει εκχωρηθεί για την κινητή ναυτική 
υπηρεσία, δηλαδή τα πλοία και τους σταθµούς που συνεργάζονται µε αυτά.

Tο σύστηµα επικοινωνίας VHF είναι πάρα πολύ διαδεδοµένο από το µικρότερο έως το µεγα-
λύτερο σκάφος. Tο χαµηλό κόστος και η ευκολία της χρήσεώς του το καθιστούν προσιτό.

β) Γενική περιγραφή της συσκευής VHF.

H συσκευή VHF είναι ένας ποµποδέκτης, δηλαδή απαρτίζεται από έναν ποµπό και έναν 
δέκτη.

Ο ποµποδέκτης είτε ως ποµποδέκτης βάσεως, δηλαδή σταθερός (οι ποµποδέκτες που εγκα-
θίστανται στα πλοία ή στην ξηρά) είτε ως φορητός, όπου το µέγεθός του είναι όσο ένα κινητό 
τηλέφωνο ή λίγο µεγαλύτερο, ανάλογα µε το µοντέλο και τον κατασκευαστή, καλύπτει καθηµε-
ρινές λειτουργικές επικοινωνίες ρουτίνας των πλοίων σε όλους τους τοµείς και πολύ περισσότε-
ρο στην ασφάλεια και στο συναγερµό κινδύνου.

Ως ποµπό χαρακτηρίζοµε την ηλεκτρονική συσκευή που µε τη βοήθεια µιας κεραίας εκπο-
µπής εκπέµπει το ηλεκτροµαγνητικό κύµα το οποίο φέρει το µήνυµά µας, τη φωνή µας.

Ως δέκτη χαρακτηρίζοµε την ηλεκτρονική συσκευή που µε τη βοήθεια µιας κεραίας λήψεως 
λαµβάνει το ηλεκτροµαγνητικό κύµα µε τα µηνύµατά µας ή τη φωνή µας.

Όταν οι δύο αυτές διαφορετικές συσκευές βρίσκονται στο ίδιο περίβληµα (compact), χω-
ρίς να είναι ξεχωριστές η µία από την άλλη, αλλά αντιθέτως η µία χρησιµοποιεί τις ηλεκτρονι-
κές βαθµίδες της άλλης, προκειµένου να λειτουργήσει τότε λέµε ότι έχοµε έναν ποµποδέκτη 
(transceiver). Για να λειτουργήσει ένας ποµποδέκτης χρειάζεται ένα τροφοδοτικό συνεχούς τά-
σεως, µία κεραία (εκποµπής και λήψεως), ένα µεγάφωνο και ένα µικρόφωνο.
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O ποµποδέκτης VHF είναι κατασκευασµένος έτσι, ώστε να εκπέµπει και να λαµβάνει σε 
σταθερές συχνότητες, τις οποίες ονοµάζοµε διαύλους-κανάλια (channels). Kανάλια υπάρχουν 
µονόδροµα (simplex), ηµιαµφίδροµα (semiduplex) και αµφίδροµα (duplex).

Tα αµφίδροµα κανάλια είναι δύο διαφορετικές συχνότητες (ζευγάρι συχνοτήτων, που συ-
νιστούν ένα κανάλι). Αµφίδροµα κανάλια χρησιµοποιούν τα πλοία για επικοινωνία µε τους  
παράκτιους σταθµούς. Στην περίπτωση αυτή σε άλλη συχνότητα εκπέµπει το πλοίο και σε άλλη 
ο παράκτιος. Στα κανάλια αυτά δεν µπορούν να επικοινωνήσουν τα πλοία µεταξύ τους αφού, 
πρόκειται για κανάλια επικοινωνίας πλοίου-παράκτιου σταθµού και αντιστρόφως.

Τα ηµιαµφίδροµα κανάλια χρησιµοποιούν δύο διαφορετικές συχνότητες, αλλά οι επικοινω-
νούντες δεν έχουν τη δυνατότητα να συνοµιλούν ταυτόχρονα, δεν είναι δηλαδή full duplex.

Tα µονόδροµα κανάλια χρησιµοποιούν µια συχνότητα στην οποία λειτουργούν δύο σταθµοί, 
π.χ. πλοία, πρέπει όµως όταν µιλάει ο ένας, ο άλλος να ακούει και αντίστροφα. Στα µονόδροµα 
κανάλια µπορούν και επικοινωνούν τα πλοία µεταξύ τους όπως επίσης και µε τους παράκτιους. 
Γι’ αυτόν το λόγο τα δύο κανάλια, το κανάλι 70 που χρησιµοποιείται για το συναγερµό κινδύνου 
ή επείγοντος και ασφάλειας, και το κανάλι 16 που χρησιµοποιείται για την ανταπόκριση κιν-
δύνου επείγοντος, είναι κανάλια µονόδροµα, έτσι ώστε να µπορούν να συνεργασθούν όλοι οι 
εµπλεκόµενοι σε µία επικίνδυνη κατάσταση, δηλαδή πλοία και παράκτιοι. 

Στη ζώνη 156-174 ΜΗz για την κινητή ναυτική υπηρεσία υπάρχουν 59 κανάλια, από το 01-
28 και από το 60-88.  Έτσι:

–  Στην περιοχή 01-28 το κανάλι 16 έχει διατεθεί για την Ανταπόκριση Κινδύνου και Κλήση 
(Distress Safety and Calling).

–  Στην περιοχή 60-88 το κανάλι 70 έχει διατεθεί για ψηφιακή επιλογική κλήση (Digital 
selective calling for distress, safety and calling), ενώ δύο κανάλια έχουν εκχωρηθεί για τη 
συσκευή AIS, τα AIS 1 (161,975 MHz) AIS 2 (162,025 MHz).

–  Τα κανάλια 75, 76 (συχνότητες 156.775 MHz και 156.825 MHz) πρέπει να χρησιµοποιού-
νται µε πολύ µεγάλη προσοχή και αυστηρά µόνο για τη ναυσιπλοΐα, µε χαµηλή ισχύ (1) W 
προκειµένου να µην παρεµβάλλεται το κανάλι 16 (συχνότητα 156.800 MHz).

–  Το κανάλι 13 χρησιµοποιείται για επικοινωνία ναυσιπλοΐας γέφυρας µε γέφυρα1 (bridge 
to bridge).

–  Τα κανάλια 15 και 17, µε ισχύ 1 W, για ενδοεπικοινωνία στο πλοίο. 
–  Τα κανάλια 10-67, 73 για επικοινωνία εάν απαιτηθεί µεταξύ πλοίου-αεροσκάφους-ξηράς 

για έρευνα και διάσωση ή για επικοινωνία σε περίπτωση διαρροής ή ρυπάνσεως.
O κανονισµός απαιτεί όλες οι συσκευές για την κινητή ναυτική υπηρεσία να έχουν υποχρεω-

τικά τα κανάλια 6, 13, 15, 16, 17, 70, 75, 76.

γ) Περιγραφή του ποµποδέκτη.

Oι ναυτικές συσκευές VHF (σχ. 3.1α) είναι πολλών διαφορετικών κατασκευαστών και δια-
φορετικών µοντέλων προκειµένου να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. H φιλοσοφία όµως των 
κοµβίων ελέγχου σε όλα τα VHF είναι σχεδόν η ίδια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο χειριστής που έχει 
µικρή εµπειρία σε ένα µοντέλο εύκολα µπορεί να χειρισθεί ένα άλλο. Oι συνηθέστερες λειτουρ-
γίες ελέγχου είναι οι ακόλουθες:

–  Tο κοµβίο ON/OFF είναι ουσιαστικά ένας διακόπτης ο οποίος διακόπτει ή παρέχει τάση 
στη συσκευή.

–  O επιλογέας καναλιών (channel selector) µε τον οποίο επιλέγοµε τα επιθυµητά κανάλια. 
H συνηθέστερη µορφή του επιλογέα καναλιών στις σύγχρονες συσκευές είναι τύπου αριθ-
µητικού πληκτρολογίου από 0-9.

–  Δύο σηµαντικά ρυθµιστικά κοµβία που συναντάµε σε όλες τις συσκευές VHF είναι: ο 
ρυθµιστής της εντάσεως του δέκτη στο µεγάφωνο (volume control) και ένα κοµβίο 

1. Στην πράξη, επειδή όλα τα πλοία εκτελούν ακρόαση εν πλω στο κανάλι 16, σ’ αυτό το κανάλι κάνουν την πρώτη επαφή 
επικοινωνίας ή το χρησιµοποιούν γι’ αυτό το σκοπό.
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που µέσω µίας ηλεκτρονικής διατάξεως φιµώνει και µηδενίζει ένα θόρυβο (βόµβο) έντονο 
και ενοχλητικό που δηµιουργείται όταν ο δέκτης παραµείνει ανοικτός στο ίδιο κανάλι για 
αρκετό χρόνο και ονοµάζεται squelch control. 

–  Όλοι οι δέκτες VHF έχουν τη δυνατότητα διπλής ακροάσεως (dual watch). Aυτό επιτυγ-
χάνεται εάν ενεργοποιήσοµε το αντίστοιχο κοµβίο. O δέκτης θα λαµβάνει στο κανάλι 16 
και σε ένα ή περισσότερα κανάλια, τα οποία έχοµε επιλέξει δίνοντας πάντοτε προτεραιότη-
τα στο κανάλι 16 πριν από κάθε αλλαγή καναλιού.

–  O ποµπός της συσκευής VHF του πλοίου επιτρέπεται από τους Διεθνείς Κανονισµούς Ρα-
διοεπικοινωνιών (ΔKP) να έχει µέγιστη ισχύ εξόδου 25 W. O διακόπτης επιλογής ισχύ-
ος (power selection) έχει δύο θέσεις, ελάχιστη (low) 5 ή 1 W και µέγιστη (high) 25 W. 

–  O τρόπος που θα επιλέξοµε ώστε να επικοινωνήσοµε, δηλαδή ποια κανάλια θα χρησιµο-
ποιήσοµε, γίνεται µε το mode selection. Oι τρόποι επιλογής είναι συνήθως τέσσερεις. Tα 
αµερικανικά κανάλια, τα διεθνή, τα µετεωρολογικά και τα ιδιωτικά. Tα αµερικανικά 
κανάλια σηµειώνονται ως USA, Mode A ή American. Tα διεθνή κανάλια που χρησιµοποι-
ούµε και στη χώρα µας σηµειώνονται µε το INT, δηλαδή International ή Mode B. Tα µε-
τεωρολογικά, που είναι πάντοτε κανάλια simplex σηµειώνονται ως Weather ή WX (Meteo 
channels) . Tα ιδιωτικά κανάλια σηµειώνονται ως Private Mode ή PRIV.

– Tη φωτεινότητα της οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD) ρυθµίζει το κοµβίο dimmer.
–  Άλλες λειτουργίες, όπως σάρωση καναλιών (scanning), αίτηση στίγµατος (position 

call), (polling call) κ.ά. βρίσκονται ενσωµατωµένες στα νέα VHF.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 οι ναυτιλιακές εταιρείες συµµορφούµενες µε το νέο κανο-

νισµό άρχισαν να εφοδιάζουν σταδιακά τα πλοία τους µε τις νέες συσκευές, οι οποίες άλλαζαν 
ριζικά το σύστηµα και τον τρόπο επικοινωνίας, έρευνας και διασώσεως στα πλοία. Tο νέο Πα-
γκόσµιο Σύστηµα Κινδύνου και Ασφάλειας για τη Ναυτιλία ονοµάζεται GMDSS (Global 
Maritime Distress and Safety System) και το VHF διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό. Tο  
GMDSS είναι συνδυασµός διαφόρων επιγείων και δορυφορικών συστηµάτων.

Στο VHF προστέθηκε µία ακόµη ηλεκτρονική µικροσυσκευή που ονοµάζεται Ψηφιακή 
Επιλογική Κλήση (Digital Selective Calling-DSC).

H συσκευή VHF έδωσε λύση για την κατασκευή και άλλων ηλεκτρονικών βοηθηµάτων που 
κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στα µέσα επικοινωνίας και ασφάλειας των πλοίων. Χαρακτηριστικά 
αναφέροµε το Pαδιοφάρο Ενδείξεως Κινδύνου (VHF EPIRB), το Σύστηµα Αυτόµατης 
Αναγνωρίσεως (Automatic Ιdentification System-AIS), το Σύστηµα για Επικοινωνία Πλοί-
ου-Αεροσκάφους (AIR BAND VHF), καθώς και τα φορητά VHF που έχουν κάνει µεγάλη 

Σχ. 3.1α.
Πρόσοψη συσκευής VHF/DSC.
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πρόοδο, είτε ως VHF GMDSS, είτε ως VHF/DSC, αλλά και ως απλά φορητά έχουν εξελιχθεί 
πάρα πολύ, όπως τα υπερυψηλά/υπερβολικά υψηλά ή VHF/UHF.

δ) Kεραίες.

Παλαιότερα χρησιµοποιούνταν διάφοροι τύποι κεραιών όπως δίεδρα, ελικοειδείς και επίπε-
δοι ανακλαστήρες. Tελευταία όµως έχουν επικρατήσει οι κεραίες τύπου µαστίγιο. Έχει επιτευ-
χθεί η ίδια κεραία να είναι και εκποµπής και λήψεως, έτσι ώστε ένας ποµποδέκτης VHF να έχει 
µία κεραία. H κεραία τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο του πλοίου, προκειµένου να έχοµε 
µεγαλύτερη εµβέλεια λόγω της καµπυλότητας της γης. H ακτινοβολία της κεραίας είναι κύµα 
εδάφους (οπτικής επαφής µεταξύ των κεραιών των επικοινωνούντων).

Ένα VHF/DSC έχει δύο κεραίες, µία για τον ποµποδέκτη που λειτουργεί ως απλό VHF 
και µία για το δέκτη που είναι για συνεχή ακρόαση στο κανάλι Ch 70 του VHF/DSC ή WkRx 
(Watch keeping Receiver) (σχ. 3.1β). Oι κεραίες που χρησιµοποιούν τα πλοία πρέπει να έχουν 
τον υψηλότερο δυνατό βαθµό αποδόσεως και να έχουν ανεµπόδιστη θέα προς όλες τις κατευ-
θύνσεις.

Tα πλοία από το ΔKP επιτρέπεται να έχουν µέχρι 25 W ισχύ εξόδου του ποµπού και µπο-
ρούν µε καλές συνθήκες να επικοινωνούν µεταξύ τους ασφαλώς έως και 15 µίλια απόσταση. Oι 
παράκτιοι, οι οποίοι από το ΔKP επιτρέπεται να έχουν ποµπό εξόδου έως 50 W και οι κεραίες 
εκποµπής τους βρίσκονται στις κορυφές ψηλών βουνών που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, 
έχουν εµβέλεια από 40 έως 50 µίλια. 

Nα αναφέροµε επίσης ότι οι παράκτιοι σταθµοί επειδή χρησιµοποιούν αµφίδροµα κανάλια, 
έχουν δύο κεραίες, µία εκποµπής για τη µία συχνότητα και µία λήψεως για την άλλη σε απόστα-
ση µεταξύ τους ώστε να µην αλληλοεπηρεάζονται.

Tο σήµα του VHF, που είναι FM, είναι καθαρό (συνήθως δεν έχει παράσιτα) από ατµοσφαι-
ρικές παρεµβολές και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, που οι ατµοσφαιρικές παρεµβολές σε άλλα 
κύµατα αυξάνονται (MF και HF), η εµβέλεια του VHF είναι µεγαλύτερη και η συχνότητα είναι 
πολύ καθαρή από ατµοσφαιρικές παρεµβολές σε σύγκριση µε τα άλλα κύµατα. Mερικές φορές 
µπορεί να ακούσοµε σήµα VHF σε εκατοντάδες µίλια µακριά. Aυτό είναι ένα φαινόµενο στιγ-
µιαίο που οφείλεται σε ατµοσφαιρικά αίτια και κρατάει από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά. 
Παράδειγµα επικοινωνίας πλοίου που βρίσκεται στο Las Palmas των Kαναρίων Nήσων µε το 
Cape Town της Nοτίου Aφρικής.

ε) Περιγραφή µονάδας VHF/DSC (σχ. 3.1β).

H συσκευή VHF/DSC είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. 
Mε τη συσκευή αυτή ο χειριστής µπορεί να κάνει κλήσεις κινδύνου, επείγοντος, ασφάλειας και 
ρουτίνας. Στην αρχή ήταν µία ανεξάρτητη συσκευή, σήµερα οι περισσότερες συσκευές VHF 
βάσεως κλάσεως A ή B έχουν ενσωµατωµένο DSC.

H µονάδα DSC του VHF για χειροκίνητο ή αυτόµατο χειρισµό περιλαµβάνει έναν αποδια-
µορφωτή (modem) για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των ψηφιακών κλήσεων και 
έναν επεξεργαστή, ο οποίος δέχεται τις εντολές για τους διαφορετικούς τύπους κλήσεως.  Ένας 
δέκτης κάνει συνεχώς ακρόαση στο κανάλι 70 µε τη δική του κεραία, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται 
µε τη συσκευή του Παγκόσµιου Συστήµατος Καθορισµού Στίγµατος (Global Positioning 
System-GPS) που εµφανίζει συνεχώς τη θέση του πλοίου και την ώρα (UTC1). H συσκευή έχει 
λογισµικό και διατηρεί στη µνήµη της αρκετές κλήσεις σε αρχείο εκποµπής και λήψεως, ενώ 
δύναται να διαθέτει Ευρετήριο Αριθµών Ταυτότητας Πλοίων (Identification Numbers-ID).

H µονάδα περιλαµβάνει επίσης ένα σύστηµα ακουστικού συναγερµού όταν ληφθεί µία κλή-
ση DSC µε διαφορετικό ήχο για κίνδυνο (distress) και επείγον (urgency), ο οποίος δεν ακυ-
ρώνεται και διαφορετικό για Safety ή Routine, η οποία ακυρώνεται. Στο σήµα κινδύνου επίσης 
υπάρχει οπτική ένδειξη στη συσκευή που αναβοσβήνει. Όλες οι κλήσεις που λαµβάνονται εµ-

1. UTC - Universal Time Co-ordinated: Συντονισµένος Παγκόσµιος Xρόνος.
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φανίζονται στην οθόνη της συσκευής, οι πληροφορίες των οποίων µπορούν να διαβασθούν από 
το χειριστή που έλαβε την κλήση ενώ µπορεί να υπάρχει και ένας εκτυπωτής (printer), έτσι 
ώστε οι ίδιες πληροφορίες που αναφέρονται στην οθόνη να εκτυπώνονται. 

Eάν ο δέκτης DSC που κάνει συνεχή ακρόαση (βάρδια) στο κανάλι 70 δεχθεί µία κλήση 
(κινδύνου, επείγοντος, ασφάλειας) από πλοίο ή παράκτιο και αφορά στα πλοία της περιοχής 
που κινείται το πλοίο µας ή δεχθεί µία κλήση ρουτίνας από άλλο πλοίο ή παράκτιο σταθµό που 
αφορά µόνο στο πλοίο µας, τότε η µονάδα ελέγχου του δέκτη DSC παρουσιάζει στην οθόνη 
οπτικών ενδείξεων όλα τα στοιχεία της κλήσεως που έλαβε, δηλαδή την ταυτότητα (Maritime 
Mobile Service Identity Code-MMSI) του σταθµού που καλεί, σε ποιο κανάλι θα εκπέµψει, την 
αιτία που κάλεσε και µε ποιον τρόπο θα εκπέµψει. Tα δεδοµένα αυτά φθάνουν στο δέκτη µε 
1200 baud στο κανάλι 70. O ποµποδέκτης διαθέτει τη δυνατότητα, αν έχει ρυθµισθεί, αυτόµατα 
να στείλει µία απάντηση ατοµική (individual), κλήση η οποία περιλαµβάνει το MMSI του 
σταθµού που έλαβε την κλήση και τη λέξη γνωστοποίηση (acknowledgement), δηλαδή ότι 
ελήφθη και ότι έγινε κατανοητή, ενώ ταυτόχρονα επανέρχεται ο δέκτης στο κανάλι που έχει ορί-
σει αυτός που αρχικά έκανε την κλήση και τίθεται σε διαδικασία αναµονής ώστε να ακουσθεί το 
µήνυµα. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αυτόµατα γνωστοποίηση (auto acknowledgement) 
σε κλήσεις κινδύνου (distress). Eίναι δεδοµένο πλέον ότι µία κλήση κινδύνου, επείγοντος 
(urgency) και ασφάλειας (safety) απευθύνεται προς όλα τα πλοία (all ships), ενώ µία ατοµι-
κή κλήση απευθύνεται σε ένα πλοίο ή σε έναν παράκτιο σταθµό. Yπάρχουν όµως περιπτώσεις, 
που µία κλήση επείγοντος ή ασφάλειας µπορεί να σταλεί προς ένα µόνο σταθµό.

3.2 Συναγερµοί κινδύνου επείγοντος και ασφάλειας.

3.2.1 Άµεση κλήση συναγερµού κινδύνου.

Όλες οι συσκευές VHF/DSC έχουν στην πρόσοψή τους ένα κόκκινο κοµβίο (button) στο 
οποίο γράφεται η λέξη Distress (σχ. 3.2α) και προστατεύεται από διαφανές περίβληµα για την 
αποφυγή λανθασµένου χειρισµού.

Eάν ο χρόνος πιέζει και ο χειριστής δεν προλαβαίνει να εισάγει τα απαιτούµενα στοιχεία για 
την εκποµπή ενός συναγερµού κινδύνου µπορεί να σηκώσει το διαφανές προστατευτικό καπάκι 

Êåñáßá R× ôïõ äÝêôç DSC
(Watch keeping Receiver) Êåñáßá TX_RX ôïõ ðïìðïäÝêôç VHF
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Σx. 3.1β.
Περιγραφή συσκευής VHF/DSC.
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και να πιέσει το κόκκινο κοµβίο για πέντε δευτερόλεπτα. Ένας συναγερµός κινδύνου θα εκπεµ-
φθεί στο κανάλι 70 προς όλους τους δέκτες VHF/DSC (πλοία και παράκτιους) που είναι στην 
εµβέλεια του VHF, οι οποίοι θα λάβουν ένα µήνυµα που περιλαµβάνει το MMSI του πλοίου, το 
στίγµα, την ώρα και τη λέξη distress. Θα γίνει λοιπόν αντιληπτό από όλους ότι το συγκεκριµένο 
πλοίο σε αυτό το στίγµα κινδυνεύει (σχ. 3.2β).

3.2.2 Κίνδυνος (Distress).

a) Eκποµπή συναγερµού κινδύνου VHF/DSC.

Ένας συναγερµός κινδύνου εκπέµπεται αν, κατά την κρίση του πλοιάρχου, το πλοίο ή ένα 
άτοµο ή άτοµα πάνω σ’ αυτό απειλούνται από σοβαρό και άµεσο κίνδυνο και αιτείται άµεση 
βοήθεια.

Ένας συναγερµός κινδύνου DSC πρέπει να περιλαµβάνει το τελευταίο γνωστό στίγµα του 
πλοίου και την ώρα του υπολογισµού του σε UTC. Tο στίγµα και η ώρα µπορεί να εισάγεται 
αυτόµατα από τις συσκευές ναυσιπλοΐας του πλοίου ή χειροκίνητα.

O συναγερµός κινδύνου DSC πραγµατοποιείται ως εξής:
– Eπιλέξτε το κανάλι 70.
– Aν το επιτρέπει ο χρόνος, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε στη συσκευή DSC: 

 τη φύση του κινδύνου,
 το τελευταίο γνωστό στίγµα του πλοίου (µήκος και πλάτος),
 την ώρα υπολογισµού του στίγµατος σε UTC,
  τον τύπο της επακόλουθης επικοινωνίας κινδύνου (τηλεφωνία) σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή.
– Eκπέµψτε το συναγερµό κινδύνου DSC.
–  Προετοιµαστείτε για την ανταπόκριση κινδύνου που θα ακολουθήσει ρυθµίζοντας τον πο-

µποδέκτη σας στο κανάλι 16 που είναι κανάλι ανταποκρίσεως κινδύνου.
– Στις σύγχρονες συσκευές το CH 70 τίθεται αυτόµατα µε την εκποµπή του µηνύµατος.

β) Eπιβεβαίωση λήψεως ενός συναγερµού κινδύνου DSC.

H επιβεβαίωση λήψεως ενός συναγερµού κινδύνου DSC (σχ. 3.2γ) γίνεται συνήθως µόνο 
από παράκτιους σταθµούς µε χρήση DSC.

Kάθε πλοίο που λαµβάνει ένα συναγερµό κινδύνου DSC από ένα πλοίο που κινδυνεύει, θα 
πρέπει να περιµένει τη βεβαίωση λήψεως του σήµατος κινδύνου για µικρό χρονικό διάστηµα 
(συνήθως 5 λεπτών), αν το πλοίο βρίσκεται εντός της περιοχής καλύψεως από έναν ή περισ-
σότερους σταθµούς ξηράς, ώστε να δοθεί ο χρόνος στον παράκτιο σταθµό να επιβεβαιώσει 
τη λήψη του συναγερµού κινδύνου DSC πρώτος. Eάν παρέλθει αυτό το διάστηµα και ο συνα-
γερµός εξακολουθεί να εκπέµπεται από το πλοίο που κινδυνεύει, τότε το πλοίο που έλαβε την 
κλήση µπορεί να δώσει βεβαίωση λήψεως µέσω DSC. 

Cancel Enter Call

Main MenuON/OF

DISTRESS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

*Ready for calling*
DISTRESS CALL CH 70

VHF DSC CONTROLER _ RECEIVER

.

Σχ. 3.2α.
Παρουσίαση τυπικής προσόψεως συσκευής DSC.
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Kάθε πλοίο που λαµβάνει ένα συναγερµό κινδύνου DSC από ένα άλλο πλοίο πρέπει να:
–  Προετοιµαστεί για τη λήψη της επακόλουθης επικοινωνίας κινδύνου στο κανάλι ανταπο-

κρίσεως κινδύνου, δηλαδή το κανάλι 16 του VHF. 
–  Eπιβεβαιώνει τη λήψη του συναγερµού κινδύνου εκπέµποντας µε χρήση ραδιοτηλεφωνί-

ας, στο κανάλι 16 τα παρακάτω:
 το σήµα κινδύνου «Mayday»,
  τον εννεαψήφιο αριθµό της ταυτότητας του πλοίου που κινδυνεύει (MMSI) προφερόµε-

νο τρεις φορές,
  τις λέξεις «This is» (ή DE στην περίπτωση γλωσσικών δυσχερειών προφερόµενο ως 

DELTA ECHO),

Áíïßîôå ôï äéáöáíÝò ðñïóôáôåõôéêü
êáðÜêé ôïõ êïìâßïõ Distress.

ÐéÝóôå (Distress) ãéá 5 äåõôåñüëåðôá óõ-
íå÷þò (åÜí äåí ðéåóôåß ôï êïìâßï ðåñéóóü-
ôåñï ôùí 3 äåõôåñïëÝðôùí ï óõíáãåñìüò
êéíäýíïõ äåí èá åêðåìöèåß).

Ï óõíáãåñìüò êéíäýíïõ Ý÷åé
åêðåìöèåß.

Ï ðáñÜêôéïò óôáèìüò Ýëáâå ôï
óõíáãåñìü êéíäýíïõ.

Ï ðáñÜêôéïò óôáèìüò ãíùóôïðïéåß ôçí
êëÞóç (Distress Acknowledgement) ðñïò
ôï ðëïßï ðïõ åîÝðåìøå ôï óõíáãåñìü.

Ôï ðëïßï ðïõ êéíäõíåýåé Ýëáâå ôç
ãíùóôïðïßçóç ôçò êëÞóåùò (Distress
Acknowledgeman) ðïõ óôÜëèçêå áðü
ôïí ðáñÜêôéï.

Ôï ðëïßï ðïõ êéíäõíåýåé áðïêáèéóôÜ
ñáäéïôçëåöùíéêÞ åðáöÞ ìå ôïí ðáñÜ-
êôéï óôï êáíÜëé 16.

Waitng for
DISTRESS
Acknowledgement

Retransmit distress
call every 4 minutes CANCEL

Press the DISTRESS button
for sec to transmit
TYPE : Distress
MSG : Undesignated
Pos : N: 37o 02 E: 025o 52
Time : 08.10 UTC CANCEL

5 70

16

DISTRESS
Acknowledgement
received
From: 002371000 VIEW

MEM
3

VOL
14

VOL
05

25W
INT

DISTRESS
Áðåéêüíéóç óôçí ïèüíç ìéáò
óõóêåõÞò DSC ðëïßïõ êáôÜ ôç
äéáäéêáóßá åíüò óõíáãåñìïý
êéíäýíïõ.

Mayday _ Mayday _ Mayday
This is <Ship name + call sign>
Position:..........
What is wrong:..........
Kind of assistance:..........
Number of crew:..........
OVER:..........

Óôï êáíÜëé 16 äéÜ æþóçò óôá áããëéêÜ åêðÝìðïìå
ôçí áíôáðüêñéóç êéíäýíïõ üðùò óôï ðáñÜäåéãìá
ðáñáðëåýñùò.

Σχ. 3.2β.
Επείγουσα κλήση κινδύνου (quick distress call).
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  τον εννεαψήφιο αριθµό της ταυτότητας του πλοίου (ΔΣΠ) ή του ΔΔΣ ή άλλης ταυτότη-
τας (όνοµα του πλοίου που βεβαιώνει λήψη), προφερόµενα τρεις φορές και

  τις λέξεις «Received Mayday» – (η λέξη «RECEIVED», σύµφωνα µε τους ραδιοκα-
νονισµούς, σε περίπτωση γλωσσικών δυσxερειών προφέρεται ως ROMEO ROMEO 
ROMEO ή RRR ακολουθούµενη από το σήµα κινδύνου ραδιοτηλεφωνίας Mayday).

Mόνο όταν γίνει αντιληπτό ότι κανένας άλλος σταθµός δεν έχει λάβει το συναγερµό κινδύνου 
DSC και η εκποµπή του συνεχίζεται, το πλοίο οφείλει να επιβεβαιώσει τη λήψη του µε χρήση 
DSC, ώστε να σταµατήσει η κλήση. Aκολούθως το πλοίο πρέπει να πληροφορήσει για το συµ-
βάν έναν παράκτιο σταθµό επιλέγοντας individual ή έναν επίγειο παράκτιο σταθµό µε κάθε 
πρακτικό µέσο επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του.

Στην περίπτωση αυτή η επιβεβαίωση λήψεως µιας κλήσεως συναγερµού κινδύνου DSC 
διεξάγεται ως εξής (σχ. 3.2γ):

– Eπιλέξτε τη συχνότητα συναγερµού κινδύνου DSC, δηλαδή το κανάλι 70.
–  Eπιλέξτε το είδος της κλήσεως Eπιβεβαίωση κινδύνου (Distress Acknowledgement) 

από τη συσκευή DSC.
– H επιβεβαίωση κινδύνου DSC πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 τον εννεαψήφιο αριθµό ταυτότητας του κινδυνεύοντος πλοίου,
 τη φύση του κινδύνου,
 το στίγµα του κινδυνεύοντος πλοίου (αν είναι γνωστό),
 την ώρα που υπολογίσθηκε και
 τον τύπο της επακόλουθης επικοινωνίας κινδύνου (τηλεφωνία).

Mερικές απ’ αυτές τις πληροφορίες ή όλες ίσως µπορούν να περιληφθούν αυτόµατα από τη 
συσκευή DSC.

– Eκπέµψτε την επιβεβαίωση.

γ) Aνταπόκριση κινδύνου.

Mε τη λήψη της επιβεβαιώσεως ενός συναγερµού κινδύνου DSC, το κινδυνεύον πλοίο πρέ-
πει να αρχίσει την ανταπόκριση κινδύνου µε χρήση ραδιοτηλεφωνίας στη συχνότητα ανταπο-
κρίσεως κινδύνου (κανάλι 16), ως εξής:

– Το σήµα κινδύνου «Mayday».
– Τις λέξεις «This is».
–  Το ΔΣΠ και το ΔΔΣ ή το όνοµα του πλοίου.
– Το στίγµα του, αν αυτό δεν περιλαµβανόταν στο συναγερµό κινδύνου DSC.
– Τη φύση του κινδύνου και το είδος της βοήθειας που απαιτείται.
– Κάθε άλλη πληροφορία που τυχόν θα διευκόλυνε τη διάσωση.

δ) Eκποµπή αναµεταδόσεως συναγερµού κινδύνου DSC.

Ένα πλοίο που γνωρίζει ότι ένα άλλο πλοίο βρίσκεται σε κίνδυνο οφείλει να εκπέµπει µια 
αναµετάδοση συναγερµού κινδύνου DSC αν:

– Το πλοίο που κινδυνεύει δεν µπορεί να εκπέµψει µόνο του το συναγερµό κινδύνου.
– Ο πλοίαρχος του πλοίου κρίνει ότι χρειάζεται και άλλη βοήθεια.
H αναµετάδοση ενός συναγερµού DSC εκπέµπεται ως εξής:
– Eπιλέξτε τη συχνότητα συναγερµού κινδύνου DSC, δηλαδή το κανάλι 70.
–  Eπιλέξτε από τη συσκευή DSC, το είδος της κλήσεως Aναµετάδοση κινδύνου (Distress 

Relay).
– Πληκρολογήστε ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC τα εξής:

  κλήση προς όλα τα πλοία (all ships call) ή τον εννεαψήφιο αριθµό ταυτότητας ενός 
κατάλληλου παράκτιου σταθµού,

 το ΔΣΠ του κινδυνεύοντος πλοίου, αν είναι γνωστό,
 τη φύση του κινδύνου,
 το τελευταίο στίγµα του κινδυνεύοντος πλοίου, αν είναι γνωστό,
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 την ώρα (σε UTC) που ίσχυε το στίγµα (αν είναι γνωστό) και
 τον τύπο της επακόλουθης επικοινωνίας κινδύνου (τηλεφωνία).

– Eκπέµψτε την αναµετάδοση του συναγερµού κινδύνου DSC.

ε)  Eπιβεβαίωση λήψεως µιας αναµεταδόσεως συναγερµού κινδύνου DSC από παρά-
κτιο σταθµό.

Oι παράκτιοι σταθµοί, µετά τη λήψη και την επιβεβαίωση µιας κλήσεως συναγερµού κιν-
δύνου DSC, συνήθως επανεκπέµπουν τις πληροφορίες που έλαβαν προς όλα τα πλοία. Kάθε 
πλοίο που λαµβάνει µία αναµετάδοση ενός συναγερµού κινδύνου από έναν παράκτιο σταθµό 
οφείλει να γνωστοποιήσει ότι έλαβε το Distress Relay στο κανάλι 16.

H επιβεβαίωση πραγµατοποιείται ως εξής:
– Εκπέµψτε τη λέξη «Mayday Relay».
– Tον εννεαψήφιο αριθµό ταυτότητας του παράκτιου σταθµού προφερόµενο τρεις φορές.
– Tις λέξεις «Τhis is».
– Tο ΔΣΠ ή ΔΔΣ ή το όνοµα του πλοίου προφερόµενα τρεις φορές και
– τις λέξεις «Received Mayday Relay».

ÅËÇÖÈÇ
DSC DISTRESS ALERT

ÐéÝóôå (ALARM STOP)
ãéá íá óôáìáôÞóåé ôï

ALARM

ÊÜíôå áêñüáóç óôï
Ch 16 ãéá 5 ëåðôÜ

Âåâáßùóç ëÞøåùò
ÅëÞöèç Acknowledgement

áðü CS* Þ RCC**;

Åßíáé ç áíôáðü-
êñéóç êéíäýíïõ

óå åîÝëéîç;

Ç êëÞóç êéíäýíïõ
óõíå÷ßæåôáé

Åßíáé ôï
ðëïßï ìáò éêáíü
íá âïçèÞóåé;

Âåâáéþóôå ëÞøç ôïõ
óõíáãåñìïý óôï ðëïßï
ðïõ êéíäõíåýåé ñáäéï-
ôçëåöùíéêÜ óôï Ch 16

1) ÖùíÜîôå Mayday ôñåéò öïñÝò
2) ÖùíÜîôå ôï ID ôïõ ðëïßïõ

ðïõ êéíäõíåýåé ôñåéò öïñÝò
3) ÖùíÜîôå This is (ìßá öïñÜ)
4) ÖùíÜîôå ôï ID ôïõ ðëïßïõ óïõ

ôñåéò öïñÝò
5) ÖùíÜîôå Received Mayday

(ìßá öïñÜ)

ÅéäïðïéÞóôå CS* êáé / Þ
RCC**

ÃñÜøôå üëï ôï óõìâÜí
óôï çìåñïëüãéï GMDSS

(âë. óåë. 102).

Ï×É Ï×É Ï×É

Ï×É

ÍÁÉ ÍÁÉ

Σχ. 3.2γ.
Ενέργειες που πρέπει να κάνει ένα πλοίο όταν λάβει συναγερµό κινδύνου.

* CS = Coast Station (Παράκτιος Σταθµός).
** RCC = Resque Coordination Center (Κέντρο Συντονισµού Διασώσεως).
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στ)  Eπιβεβαίωση λήψεως µιας αναµεταδόσεως συναγερµού κινδύνου DSC από άλλο 
πλοίο.

Kάθε πλοίο που λαµβάνει µια αναµετάδοση ενός συναγερµού κινδύνου από ένα άλλο πλοίο 
θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.2 (β) Eπιβεβαίωση 
λήψεως ενός συναγερµού κινδύνου DSC (σελ. 84).

ζ) Ακύρωση ψευδούς συναγερµού κινδύνου.

Η ακύρωση ψευδούς συναγερµού κινδύνου (σχ. 3.2δ) πραγµατοποιείται µε:
– Κλήση προς όλα τα πλοία στο κανάλι 70,
– εκποµπή διά ζώσης φωνής στο κανάλι 16 και
– ακολουθεί τέλος το µήνυµα ακυρώσεως του συναγερµού.

3.2.3 Επείγον (Urgency).
α) Eκποµπή µηνυµάτων επείγοντος µέσω VHF/DSC.

H εκποµπή µηνυµάτων επείγοντος γίνεται σε δύο βήµατα:
– Με αναγγελία του µηνύµατος επείγοντος και µε
– εκποµπή του µηνύµατος επείγοντος.
H αναγγελία γίνεται µε εκποµπή µιας κλήσεως επείγοντος DSC στο κανάλι 70.
H εκποµπή του µηνύµατος επείγοντος γίνεται στο κανάλι ανταποκρίσεως κινδύνου, δηλαδή 

στο κανάλι 16 του VHF.
H κλήση επείγοντος DSC µπορεί να απευθύνεται προς όλους τους σταθµούς ή προς ένα 

συγκεκριµένο σταθµό. Tο κανάλι, στο οποίο θα µεταδοθεί το µήνυµα επείγοντος πρέπει να 
περιλαµβάνεται στην κλήση επείγοντος DSC.

Ο τρόπος που γίνεται η εκποµπή ενός µηνύµατος επείγοντος περιγράφεται κατωτέρω.

β) Aναγγελία του µηνύµατος επείγοντος.

Η αναγγελία του µηνύµατος επείγοντος διεξάγεται ως εξής:
– Eπιλέξτε το κανάλι συναγερµού κινδύνου DSC, δηλαδή το κανάλι 70.
–  Eπιλέξτε τον κατάλληλο τύπο κλήσεως από τη συσκευή DSC (κλήση προς όλα τα πλοία ή 

κλήση προς ένα σταθµό).
– Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC:

 την κατηγορία (είδος) της κλήσεως επείγον (Urgency),

ÅêðïìðÞ óõíáãåñìïý
êéíäýíïõ áðü ëÜèïò

÷åéñéóìü Ch 70

ÅðéëïãÞ óôï VHF
Ch 16

ÅêðïìðÞ ðñïò üëá ôá ðëïßá
All stasions All stasions All stasions
This is .......... NAME, CALL SIGN DSC number, position
CANCEL MY DISTRESS ALERT OF DATE, TIME UTC
MASTER OF M.V. NAME, CALL SIGN, DSC number, DATE, TIME UTC
¼ëá ôá ðáñáðÜíù åããñÜöïíôáé óôï çìåñïëüãéï GMDSS ôïõ ðëïßïõ êáé
õðïãñÜöïíôáé áðü ôïí õðåýèõíï ÷åéñéóôÞ (âë. óåë. 102).

Σχ. 3.2δ.
Aκύρωση ψευδούς συναγερµού κινδύνου στο VHF.
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 το κανάλι στο οποίο θα γίνει η εκποµπή του µηνύµατος επείγοντος και
  τον τύπο επικοινωνίας που θα µεταδοθεί το µήνυµα επείγοντος (ραδιοτηλεφωνία) σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής DSC.
– Eκπέµψτε τέλος την κλήση επείγοντος DSC.

γ) Eκποµπή του µηνύµατος επείγοντος.

Για εκποµπή µηνύµατος επείγοντος ακολουθούµε τα εξής βήµατα:
– Eπιλέξτε το κανάλι για κλήση επείγοντος DSC, δηλαδή το κανάλι 16.
– Eκπέµψτε το µήνυµα επείγοντος ως ακολούθως:

 το σήµα επείγοντος «Pan Pan» προφερόµενο τρεις φορές,
 τις λέξεις «Αll Stations» ή το όνοµα ενός σταθµού προφερόµενα τρεις φορές,
 τις λέξεις «This is»,
  το ΔΣΠ και το ΔΔΣ ή το όνοµα του πλοίου και
 το κείµενο του µηνύµατος επείγοντος.

δ) Λήψη ενός µηνύµατος επείγοντος.

Kάθε πλοίο που λαµβάνει µια κλήση επείγοντος DSC που απευθύνεται προς όλα το πλοία 
και ανακοινώνει ότι ακολουθεί ένα µήνυµα επείγοντος σε ένα κανάλι, δεν οφείλει να επιβεβαι-
ώσει την κλήση επείγοντος DSC, αλλά πρέπει να συντονίσει τη συσκευή στο κανάλι που έχει 
ορισθεί (κανάλι 16) και να παρακολουθήσει το επείγον µήνυµα.

3.2.4 Ασφάλεια (Safety).
α) Eκποµπή µηνυµάτων ασφάλειας µέσω VHF/DSC.

H εκποµπή µηνυµάτων ασφάλειας µέσω VHF/DSC γίνεται σε δύο βήµατα:
– Aναγγελία του µηνύµατος ασφάλειας.
– Eκποµπή του µηνύµατος ασφάλειας.
H αναγγελία γίνεται µε εκποµπή µιας κλήσεως ασφάλειας DSC στο κανάλι 70.
H εκποµπή του µηνύµατος ασφάλειας συνήθως πραγµατοποιείται στο κανάλι ανταποκρίσεως 

κινδύνου επείγοντος και ασφάλειας, δηλαδή στο κανάλι 16 ή σε άλλο κανάλι που έχει ορισθεί.
H κλήση ασφάλειας DSC µπορεί να απευθύνεται προς όλα τα πλοία ή προς ένα συγκεκρι-

µένο σταθµό. Tο κανάλι, στο οποίο θα µεταδοθεί το µήνυµα ασφάλειας, πρέπει να περιλαµβά-
νεται στην κλήση DSC. 

β) Aναγγελία του µηνύµατος ασφάλειας.

Η αναγγελία του µηνύµατος ασφάλειας µέσω VHF/DSC πραγµατοποιείται ως εξής:
– Eπιλέξτε το κανάλι κλήσεως κινδύνου, δηλαδή το κανάλι 70.
–  Eπιλέξτε τον κατάλληλο τύπο κλήσεως από τη συσκευή DSC (κλήση προς όλα τα πλοία ή 

κλήση προς ένα σταθµό).
– Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC:

  προς όλα τα πλοία «Αll Ships» ή τον εννεαψήφιο αριθµό ταυτότητας συγκεκριµένου 
σταθµού,

 την κατηγορία (είδος) της κλήσεως ασφάλειας (safety),
 το κανάλι που θα γίνει η εκποµπή του µηνύµατος ασφάλειας και
  τον τύπο επικοινωνίας που θα µεταδοθεί το µήνυµα ασφάλειας (ραδιοτηλεφωνία) σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής DSC.
– Eκπέµψτε την κλήση ασφάλειας DSC.

γ) Eκποµπή του µηνύµατος ασφάλειας.

Για εκποµπή µηνύµατος ασφάλειας θα πρέπει να:
– Eπιλέξτε το κανάλι που έχει ορισθεί από τον κανονισµό για την κλήση ασφάλειας DSC.
– Eκπέµψτε το µήνυµα ασφάλειας ως ακολούθως:
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 το σήµα ασφάλειας «Securite» προφερόµενο τρεις φορές,
 τις λέξεις «All Stations» ή το όνοµα ενός σταθµού προφερόµενα τρεις φορές,
 τις λέξεις «This is»,
 το ΔΣΠ και το ΔΔΣ ή το όνοµα του πλοίου και
 το κείµενο του µηνύµατος ασφάλειας.

δ) Λήψη του µηνύµατος ασφάλειας.

Kάθε πλοίο που λαµβάνει µια κλήση ασφάλειας DSC, που απευθύνεται προς όλα τα πλοία 
και η οποία αναγγέλλει ότι ακολουθεί ένα µήνυµα ασφάλειας σε ένα κανάλι, δεν οφείλει να 
επιβεβαιώσει την κλήση ασφάλειας DSC, αλλά πρέπει να επιλέξει το κανάλι που έχει ορισθεί 
και να παρακολουθήσει το µήνυµα ασφάλειας. 

ε) Κλήση κινδύνου µικρών σκαφών (ΝON SOLAS).

Για τα µικρά σκάφη (NON SOLAS), αυτά που δεν είναι υποχρεωµένα να φέρουν εξοπλισµό 
Ραδιοεπικοινωνιών όπως ορίζει η SOLAS µε τους κανονισµούς της για τα άλλα µεγαλύτερα 
πλοία. Τα µικρά σκάφη δεν έχουν ψηφιακή επιλογική κλήση (DSC) και ως εκ τούτου δεν δύνα-
νται να εκπέψουν συναγερµό κινδύνου στο κανάλι (CH 70).

Σ’ αυτήν την περίπτωση το σκάφος που κινδυνεύει εκπέµπει το µήνυµα κινδύνου απ’ ευθείας 
στο κανάλι (CH 16) ως ακολούθως:

– «Mayday – Mayday – Mayday» (τρεις φορές).
– Τις λέξεις «This is».
– Το ΔΔΣ ή το όνοµα του πλοίου (τρεις φορές).
–  Το µήνυµα κινδύνου που περιλαµβάνει [τη θέση του πλοίου (στίγµα), τη φύση του κιν-

δύνου, το είδος της βοήθειας που απαιτείται και κάθε άλλη πληροφορία που τυχόν θα 
διευκόλυνε τη διάσωση].

3.3 Δηµόσια ανταπόκριση1.

Τα πλοία διά µέσου του VHF µε τους παράκτιους σταθµούς µπορούν να διεκπεραιώσουν 
και τη δηµόσια ανταπόκριση που τυχόν έχουν, π.χ. τηλέφωνα για υπηρεσιακές απαιτήσεις του 
πλοίου που µπορεί να αφορούν στο πλοίο ή στο φορτίο ή για προσωπικές συνδιαλέξεις του πλη-
ρώµατος. Η δηµόσια ανταπόκριση γίνεται µέσω των παρακτίων σταθµών σ’ ένα από τα κανάλια 
εργασίας όπου ορίζει ο παράκτιος. Η κλήση προς τον παράκτιο σταθµό µπορεί να γίνει µε DSC 
(ψηφιακή επιλογική κλήση) και προτεραιότητα (routine) στο CH 70 ή για τα µικρά σκάφη στο 
CH 16 µε κλήση στον πλησιέστερο παράκτιο σταθµό.

3.3.1 Kανάλι DSC για δηµόσια ανταπόκριση.

Tο κανάλι DSC 70 του VHF εκτός από σκοπούς κινδύνου επείγοντος και ασφάλειας, χρησι-
µοποιείται επίσης και για δηµόσια ανταπόκριση. 

α) Eκποµπή µιας κλήσεως DSC για δηµόσια ανταπόκριση προς έναν παράκτιο σταθµό 
ή άλλο πλοίο.

Mία κλήση DSC για δηµόσια ανταπόκριση προς έναν παράκτιο σταθµό ή άλλο πλοίο πραγ-
µατοποιείται ως ακολούθως:

– Eπιλέξτε το σχετικό κανάλι DSC, δηλαδή το κανάλι 70.
– Eπιλέξτε τον τύπο κλήσεως από τη συσκευή DSC για ένα συγκεκριµένο σταθµό.
– Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε από το πληκτρολόγιο της συσκευής DSC:

 τον εννεαψήφιο αριθµό ταυτότητας του καλούµενου σταθµού,
 την κατηγορία της κλήσεως (ρουτίνα),

1. Ανταπόκριση ονοµάζοµε κάθε είδους επικοινωνία που διεξάγεται για τις υπηρεσιακές ή µη απαιτήσεις του πλοίου 
(τηλέφωνα, τηλεγραφήµατα, fax, e-mail κ.λπ.).
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 τον τύπο της επακόλουθης επικοινωνίας (συνήθως ραδιοτηλεφωνία) και
  ένα προτεινόµενο κανάλι εργασίας αν η κλήση απευθύνεται προς άλλο πλοίο. Προτει-

νόµενο κανάλι εργασίας δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στις κλήσεις που απευθύνονται 
προς έναν παράκτιο σταθµό. O παράκτιος σταθµός µε τη γνωστοποίηση της κλήσεως 
DSC προτείνει ένα κανάλι εργασίας που δεν είναι κατειληµµένο.

Oι παραπάνω ενέργειες γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής 
DSC.

– Eκπέµψτε τέλος την κλήση DSC.

β) Eπανάληψη µιας κλήσεως.

Mια κλήση DSC για δηµόσια ανταπόκριση µπορεί να επαναληφθεί στο ίδιο ή άλλο κανάλι 
DSC, αν δεν ληφθεί γνωστοποίηση εντός πέντε (5) λεπτών. Περαιτέρω επαναλήψεις κλήσεων 
πρέπει να πραγµατοποιούνται µε καθυστέρηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών, αν δεν 
υπάρξει ακόµη επιβεβαίωση των προσπαθειών για επικοινωνία.

γ) Eπιβεβαίωση µιας ληφθείσας κλήσεως και προετοιµασία για λήψη της ανταποκρί-
σεως.

Mε τη λήψη µιας κλήσεως DSC από έναν παράκτιο σταθµό ή άλλο πλοίο, η επιβεβαίωση 
πραγµατοποιείται ως εξής:

– Eπιλέξτε το κανάλι κλήσεως DSC που έγινε η λήψη. 
– Eπιλέξτε τον τύπο κλήσεως επιβεβαιώσεως από τη συσκευή DSC.
–  Eκπέµψτε µια επιβεβαίωση αναφέροντας αν το πλοίο είναι ικανό να επικοινωνήσει όπως 

προτάθηκε στην κλήση (τύπο επικοινωνίας και κανάλι εργασίας).
–  Aν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η επικοινωνία όπως προτάθηκε, επιλέξτε στο ενδεδειγ-

µένο κανάλι εργασίας και προετοιµαστείτε προκειµένου να κάνετε λήψη της διακινήσεως 
(συνδιαλέξεως).

δ) Λήψη επιβεβαιώσεως και περαιτέρω ενέργειες.

Όταν λάβετε µια επιβεβαίωση, που αναφέρει ότι ο καλούµενος σταθµός είναι ικανός να λά-
βει την ανταπόκριση, προετοιµαστείτε για να εκπέµψετε την ανταπόκριση ως εξής:

– Eπιλέξτε το ενδεδειγµένο κανάλι εργασίας.
– Aρχίστε την επικοινωνία στο κανάλι εργασίας µε:

  τον εννεαψήφιο αριθµό ταυτότητας του πλοίου (ΔΣΠ) ή το ΔΔΣ ή το όνοµα του καλού-
µενου σταθµού,

 τις λέξεις «Τhis is» και
 το ΔΣΠ ή ΔΔΣ ή άλλο διακριτικό αναγνωρίσεως (π.χ. το όνοµα) του πλοίου σας.

Στην περίπτωση που λάβετε µια επιβεβαίωση από τον παράκτιο σταθµό, που αναφέρει ότι 
δεν είναι δυνατόν να λάβει την ανταπόκρισή σας αµέσως, οφείλετε να ξανακαλέσετε λίγο αρ-
γότερα.

Aντίθετα, στην περίπτωση που λάβετε µια επιβεβαίωση από ένα άλλο πλοίο που αναφέρει 
ότι δεν είναι ικανό να λάβει την ανταπόκριση αµέσως, οφείλει το άλλο πλοίο να σας καλέσει 
όταν είναι έτοιµο για να λάβει τη ανταπόκρισή σας.

ε) Δοκιµές εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για κίνδυνο και ασφάλεια.

Στο κανάλι DSC 70 του VHF δεν θα πρέπει να γίνονται ειδικές κλήσεις δοκιµών. H συσκευή 
µπορεί να ελεχθεί µε κλήσεις ρουτίνας DSC στο κανάλι αυτό ή µε δοκιµαστικές κλήσεις (test 
call).

3.4 Παραρτήµατα.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται 7 Παραρτήµατα για περαιτέρω πληροφόρηση 
και ενηµέρωση του σπουδαστή.
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Το 1ο Παράρτηµα, για τη Σωστή Χρήση του VHF στη Θάλασσα, προέρχεται από τη ναυτιλι-
ακή οδηγία 9 του ΥΕΝΑΝΠ, µετάφραση της RES 474 (ΧΙΙ) του ΙΜΟ· παρατίθενται επίσης και 
παραδείγµατα τυποποιηµένων µηνυµάτων. Το 2ο Παράρτηµα, Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών 
µε οδηγίες τηρήσεως του Ηµερολογίου GMDSS, προέρχεται από την Υ.Α. 19Β/4.1.1996 και 
την Υ.Α. 1171Β/30.8.2006. Το 3ο Παράρτηµα, Βιβλία και  Έντυπα Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού 
Πλοίου, προέρχεται από το ΦΕΚ 704/1998. Ως 4ο Παράρτηµα παρατίθεται πίνακας Διεθνών 
Διαύλων VHF. Στο 5ο Παράρτηµα παρουσιάζονται οι θέσεις των κεραιών και διαύλων του 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ SVO καθώς επίσης και χάρτης µε τις θέσεις αυτών. Το 6ο Παράρτηµα πε-
ριλαµβάνει τον τρόπο σηµάνσεως του Διεθνούς Αλφαβήτου µε σηµαίες χεριού (όχι Μορσικό) 
που συνήθως χρησιµοποιούσε το Πολεµικό Ναυτικό. Τέλος το 7ο Παράρτηµα περιλαµβάνει το 
Διεθνές Αλφάβητο Εγχρώµων Σηµείων για πρακτική εξάσκηση του σπουδαστών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σωστή Χρήση VHF στη Θάλασσα

1. Tεχνική των επικοινωνιών VHF.

.1 Προετοιµασία.

Πριν εκπέµψετε, σκεφθείτε τα θέµατα για τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε και, αν είναι 
αναγκαίο, προετοιµάστε γραπτές σηµειώσεις για συντόµευση της επικοινωνίας, αποφυγή ανε-
πιθυµήτων διακοπών και µείωση του χρόνου απασχολήσεως του διαύλου.

.2  Έλεγχος πριν την εκποµπή.

Πριν αρχίσετε να εκπέµπετε, βεβαιωθείτε ότι ο δίαυλος δεν χρησιµοποιείται από άλλον αντα-
ποκριτή. O έλεγχος αυτός έχει σκοπό να αποφευχθούν περιττές κι ενοχλητικές παρεµβολές που 
καθιστούν τελικά αδύνατη τη χρήση του συγκεκριµένου διαύλου.

.3 Συµµόρφωση προς τους κανονισµούς.

H χρήση του VHF πρέπει να γίνεται σωστά, σύµφωνα µε τους κανονισµούς ραδιοεπικοινω-
νιών. Eιδικότερα τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται:

(α)  Oι κλήσεις στο δίαυλο 16, εκτός αν πρόκειται για κλήσεις κινδύνου, επείγοντος και πολύ 
σύντοµες κλήσεις ασφάλειας, καθώς και η αρχική αποκατάσταση επαφής.

(β)  Oι επικοινωνίες που δεν έχουν σχέση µε την ασφάλεια ή τη ναυσιπλοΐα σε διαύλους που 
έχουν εκχωρηθεί για λιµενικές υπηρεσίες.

(γ) Oι επικοινωνίες που θεωρούνται ως µη ουσιώδεις ή περιττές.
(δ) Oι κλήσεις χωρίς ή µε ψευδές διακριτικό κλήσεως.
(ε) H επιµονή στη χρήση ενός διαύλου, όταν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές.
(στ) H χρησιµοποίηση φράσεων ή λέξεων που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη.

.4 Eπανάληψη.

H επανάληψη λέξεων ή φράσεων θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν ζητηθεί ειδικά από το 
σταθµό που λαµβάνει.

.5 Eλάττωση ισχύος ποµπού.

Oι περισσότεροι σταθµοί VHF νέας τεχνολογίας διαθέτουν σύστηµα αυξοµειώσεως της ισχύ-
ος εκποµπής. Για το λόγο αυτό, όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ελάχιστη 
ισχύς ποµπού, που εξασφαλίζει ικανοποιητική επικοινωνία.
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.6 Eπικοινωνίες µε τους παράκτιους σταθµούς.

.6.1. Γενικά να ακολουθούνται οι οδηγίες για τον τρόπο επικοινωνίας που δίνονται από τους 
παράκτιους σταθµούς.

.6.2. Να διεκπεραιώνονται στο δίαυλο που καθορίζεται από τον παράκτιο σταθµό. Όταν 
ζητείται αλλαγή διαύλου, το πλοίο που λαµβάνει θα πρέπει να βεβαιώσει λήψη και να συµµορ-
φωθεί.

.6.3. Όταν λαµβάνονται εντολές από παράκτιο σταθµό να σταµατήσουν οι εκποµπές, θα πρέ-
πει να διακοπούν οι επικοινωνίες µέχρι νεοτέρας εντολής από τον παράκτιο. (Στις περιπτώσεις 
αυτές είναι ενδεχόµενο ο παράκτιος σταθµός να λαµβάνει ή να διαχειρίζεται σήµα κινδύνου ή 
ασφάλειας και τυχόν άλλες εκποµπές θα προκαλούσαν παρενοχλήσεις).

.7 Eπικοινωνίες µε άλλα πλοία.

.7.1. Για επικοινωνία µε άλλα πλοία µετά την αποκατάσταση επαφής, το πλοίο που κάλεσε 
αρχικά στο δίαυλο 16, υποδεικνύει και έναν άλλο δίαυλο από τους 6, 8, 72 ή 77 που θα διεξα-
χθούν οι παραπέρα επικοινωνίες. 

Tο καλούµενο πλοίο θα πρέπει να βεβαιώσει λήψη πριν αλλάξει δίαυλο.
.7.2. H διαδικασία ελέγχου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2, να ακολουθείται πριν 

αρχίσουν οι επικοινωνίες στο δίαυλο που επιλέχθηκε.

.8 Eπικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας.

Aνάλογα µε το είδος και τη σοβαρότητα του κινδύνου, τα παρακάτω σήµατα µπορούν να 
εκπέµπονται σύµφωνα µε τους Kανονισµούς Pαδιοεπικοινωνιών.

.8.1. Σήµα κινδύνου (distress signal).

(α)  Aποτελείται από τη λέξη MAYDAY που επαναλαµβάνεται τρεις φορές και µεταβιβάζεται 
όταν το σκάφος απειλείται από σοβαρό και άµεσο κίνδυνο και χρειάζεται άµεση βοήθεια, 
π.χ. όταν το σκάφος βυθίζεται. 

 Aµέσως µετά το σήµα κινδύνου (MAYDAY), µεταβιβάζονται κατά σειρά το όνοµα του πλοί-
ου ή άλλο χαρακτηριστικό της ταυτότητάς του (π.χ. το ΔΔΣ ή το ΔΣΠ), το στίγµα του, η φύση 
του κινδύνου και το είδος της επιθυµητής βοήθειας και τέλος κάθε άλλη πληροφορία που θα 
µπορούσε να διευκολύνει τη διάσωση.
(β)  Tα σήµατα κινδύνου έχουν απόλυτη προτεραιότητα από όλες τις άλλες επικοινωνίες.  Όταν 

διεξάγεται ανταπόκριση κινδύνου, όλες οι άλλες εκποµπές θα πρέπει να σταµατούν.
(γ)  Πλοίο το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο χρησιµοποιεί µε απόλυτη προτεραιότητα το δίαυλο 

16 (διεθνής δίαυλος ανταποκρίσεως κινδύνου).
(δ)  Mόλις ληφθεί ένα µήνυµα κινδύνου, από πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή του συµβά-

ντος, αµέσως αυτό πρέπει να γνωρίσει λήψη. Aν το πλοίο που θα λάβει τέτοιο µήνυµα 
δεν βρίσκεται στην περιοχή, αφήνει να περάσει ένα λογικό χρονικό διάστηµα, πριν κάνει 
βεβαίωση λήψεως, ώστε να επιτραπεί σε άλλα σκάφη πλησιέστερα στο κινδυνεύον πλοίο 
να βεβαιώσουν εκείνα τη λήψη.

(ε)  Oι πλοίαρχοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιονδήποτε άλλο δίαυλο για τη µεταβίβα-
ση του σήµατος κινδύνου, εφόσον κατά την κρίση τους ο δίαυλος 16 δεν προσφέρεται για 
επικοινωνία εκείνη τη στιγµή (π.χ. λόγω βλαβών, παρεµβολών ή λόγω αποστάσεως). 
Έτσι παρεµβαίνοντας σε οποιοδήποτε άλλο δίαυλο (όπου υπάρχει δυνατότητα επικοινω-
νίας) διακόπτουν κάθε ανταπόκριση και µεταβιβάζουν το µήνυµά τους.

(στ)  Tα πλοία που θα λάβουν σήµα κινδύνου, σε οποιοδήποτε δίαυλο εργασίας, οφείλουν 
να το αναµεταβιβάσουν στο δίαυλο 16.

(ζ)  Kάθε σήµα κινδύνου, που λαµβάνεται, πρέπει να εγγράφεται στο Hµερολόγιο του Πλοί-
ου και να ενηµερώνεται αµέσως ο πλοίαρχος.

.8.2. Σήµα επείγοντος.

Aποτελείται από την οµάδα των λέξεων Pan Pan (παν παν) που επαναλαµβάνεται τρεις 
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φορές και δείχνει ότι ο σταθµός που το εκπέµπει, έχει ένα πολύ επείγον µήνυµα να µεταβιβάσει 
που αφορά στην ασφάλεια του πλοίου (π.χ. ακυβερνησία από βλάβη του πηδαλίου ή της µηχα-
νής ή απώλεια προπέλας κ.λπ.) ή στην ασφάλεια ατόµου (π.χ. άνθρωπος στη θάλασσα, σοβαρή 
ασθένεια, τραυµατισµός κ.λπ.).

Διευκρινίζεται ότι κλήσεις και ραδιοτηλεγραφήµατα που γίνονται για να ζητηθούν ιατρι-
κές συµβουλές (MEDICAL ADVICES) χαρακτηρίζονται µε τη λέξη «RADIOMEDICAL». H 
χρήση στην αρχή της κλήσεως του σήµατος επείγοντος Pan Pan πέρα από το χαρακτηρισµό 
RADIOMEDICAL, πρέπει να γίνεται σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας ή 
τραυµατισµού, προκειµένου να εξασφαλισθούν προτεραιότητες από όλες τις άλλες επικοινωνίες 
εκτός απ’ αυτές που αφορούν σε κλήσεις κινδύνου.

Oι ιατρικές συµβουλές στη χώρα µας παρέχονται από τον Eλληνικό Eρυθρό Σταυρό (Σταθµό 
Πρώτων Bοηθειών), µε τον οποίο τα πλοία έρχονται σε επαφή µέσω του «OΛYMΠIA PAΔIO». 

Tο σήµα επείγοντος, είναι δεύτερο σε προτεραιότητα µετά από το σήµα κινδύνου και µετα-
βιβάζεται επίσης στο δίαυλο 16.

.8.3. Σήµα ασφάλειας.

Aποτελείται από τη λέξη SECURITE (σεκιουριτέ) που επαναλαµβάνεται τρεις φορές και 
χρησιµοποιείται για να δείξει ότι ο σταθµός που το εκπέµπει πρόκειται να µεταβιβάσει ένα µήνυ-
µα, το οποίο περιέχει ενδιαφέρουσες αγγελίες για τη ναυσιπλοΐα (π.χ. επιπλέοντα αντικείµενα 
µεγάλου µεγέθους, παρασυρόµενες σχεδίες, βάρκες, σωσίβια, επιπλέουσες νάρκες) ή ενδιαφέ-
ρουσες µετεωρολογικές παρατηρήσεις (π.χ. αιφνίδιες θύελλες, πυκνή οµίχλη κ.λπ.).

Eπίσης µε το σήµα ασφάλειας, χαρακτηρίζονται και µεταβιβάζονται από τους παράκτιους 
σταθµούς διάφορες αγγελίες προς τους ναυτιλλοµένους, που έχουν σχέση µε την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας, όπως πόντιση σηµαντήρων, σβέση φανών κ.λπ.. Tα σήµατα ασφάλειας, µετά από 
τα σήµατα κινδύνου και επείγοντος, είναι τρίτα σε προτεραιότητα από όλες τις άλλες επικοινω-
νίες και µπορούν να µεταβιβάζονται επίσης στο δίαυλο 16.

.8.4. Tα σήµατα κινδύνου – επείγοντος – ασφάλειας, εκτός από την ελληνική, ενδείκνυται 
να µεταβιβάζονται και στην αγγλική, προκειµένου να ενηµερωθούν και πλοία ξένης εθνικότητας 
που ενδεχόµενα να πλέουν στην περιοχή.

.9 Pαδιοτηλεφωνική κλήση µέσω VHF.

1.9.1. Προκειµένου να καλέσετε έναν άλλο σταθµό VHF να χρησιµοποιείτε όταν είναι δυνα-
τόν δίαυλο εργασίας. Aν δεν υπάρχει διαθέσιµος δίαυλος εργασίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την αρχική επαφή ο δίαυλος 16, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι κατειληµµένος από 
επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας.

1.9.2. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην επίτευξη επαφής, να αφήσετε να περάσει 
επαρκής χρόνος πριν επαναλάβετε την κλήση. Mην καταλαµβάνετε το δίαυλο άσκοπα, προσπα-
θήστε σε άλλο δίαυλο.

.10 Aλλαγή διαύλων.

Όταν οι επικοινωνίες σ’ ένα δίαυλο δεν είναι ικανοποιητικές (π.χ. παράσιτα – παρεµβολές) 
ενδείκνυται αλλαγή διαύλου, µε προηγούµενη επιβεβαίωση από τον παράκτιο σταθµό που λαµ-
βάνει.

.11 Aλφαβητισµός.

Όταν καθίσταται αναγκαίο να εκφωνήσετε ένα-ένα τα γράµµατα λέξεως ή λέξεων (π.χ. ονό-
µατα, διακριτικά κλήσεως κ.λπ.) πρέπει να χρησιµοποιήσετε το διεθνές φωνητικό αλφάβητο, 
που περιέχεται στο ΔΚΣ (INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS) και στους Kανονισµούς 
Pαδιοεπικοινωνιών (RADIO REGULATIONS).

.12 Tήρηση φυλακής ακροάσεως.

12.1. Kάθε πλοίο, για το οποίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ο εφοδια-
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σµός του µε συσκευή VHF πρέπει, κατά τη διάρκεια του πλου, να τηρεί στη γέφυρα ναυσιπλοΐας 
συνεχή φυλακή ακροάσεως στο δίαυλο 16.

12.2. Σηµειώνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί µία χώρα να απαιτήσει τήρηση φυ-
λακής ακροάσεως σε άλλους διαύλους και διάφορα χρονικά διαστήµατα.

12.3. Στα σκάφη που ο εξοπλισµός τους περιλαµβάνει και συσκευή VHF, η οποία δεν είναι 
υποχρεωτική από την ισχύουσα νοµοθεσία, συνιστάται να τηρούν συνεχή ακρόαση στο δίαυλο 
16 όταν ταξιδεύουν.

2. Διαδικασία επικοινωνίας µε VHF.

.1 Kλήση.

Όταν καλείτε παράκτιο σταθµό ή σταθµό πλοίου θα πρέπει να εκφωνείτε το όνοµα του σταθ-
µού αυτού µία (1) φορά ή δύο (2) φορές αν θεωρείται αναγκαίο σε περίπτωση µεγάλης αντα-
ποκρίσεως και στη συνέχεια το όνοµα του πλοίου σας δύο (2) φορές, δηλώνοντας ταυτόχρονα 
και το δίαυλο που χρησιµοποιείτε.

Παράδειγµα.

OΛYMΠIA PAΔIO, το (ή εδώ το) «KΩΣTAΣ» «KΩΣTAΣ», Kανάλι 24, έτοιµος.
OLYMPIA RADIO this is «COSTAS» «COSTAS» on channel 24, over.

.2 Aλλαγή µηνυµάτων.

.2.1. Όταν θέλοµε να επικοινωνήσοµε µε ένα πλοίο, του οποίου δεν γνωρίζοµε το όνοµα, 
αλλά µας είναι γνωστή η θέση του, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτό το στοιχείο.

Παράδειγµα.

Προς όλα τα πλοία:  Εδώ το πλοίο «KΩΣTAΣ»  «KΩΣTAΣ». 
Eιδοποιείται το πλοίο που πλησιάζει τη σηµαδούρα τέσσερα, ότι διέρχοµαι το Φανό Mα-

λέα.
HELLO ALL SHIPS:THIS IS «COSTAS» «COSTAS». SHIP APPROACHING NUMBER 

FOUR BUOY, I AM PASSING ...X...  LIGHT.

.2.2. Όταν ληφθεί ένα µήνυµα και απαιτείται µόνο γνωστοποίηση της λήψεως, απαντήστε 
«λήφθηκε» (RECEIVED). Όταν ένα µήνυµα ληφθεί και απαιτείται γνωστοποίηση της ορθότη-
τας του κειµένου απαντήστε «λήφθηκε και κατανοήθηκε» (RECEIVED, UNDERSTOOD) και 
αν είναι αναγκαίο επαναλάβατε το µήνυµα.

.2.3. Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας όταν εκείνος που µιλάει θέλει να δείξει ότι η οµιλία 
του τελείωσε και αναµένει απάντηση, τότε εκφωνεί τη λέξη «έτοιµος» (OVER).

.2.4. Όταν οι επικοινωνίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα και υπάρχουν δυσκολίες, θα πρέ-
πει να χρησιµοποιηθούν οι τυποποιηµένες φράσεις του IMO Standard Marine Communication 
Phrases (SMCP) πρώην «Πρότυπο Ναυτιλιακό Λεξιλόγιο» (STANDARD MARINE 
NAVIGATIONAL VOCABULARY), ενώ παράλληλα στέλνετε το ακόλουθο µήνυµα «Please 
use/I will use the SMCP».

Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε την αγγλική γλώσσα, µπορείτε να χρησιµοποιή-
σετε το ΔΚΣ. Kατά την εκφώνηση των οµάδων του ΔΚΣ θα πρέπει να προηγείται η λέξη 
«INTERCO».

Παράδειγµα.

Please use/I will use the «International Code of Signals».

.2.5. Όταν το µήνυµα περιέχει οδηγίες ή συµβουλές θα πρέπει να επαναλαµβάνονται τα 
ουσιώδη σηµεία του.
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Τα παραδείγµατα που ακολουθούν αφορούν τυποποιηµένα µηνύµατα επικοινωνίας πλοί-
ου µε λιµεναρχείο και πλοηγικό σταθµό µέσω VHF και µηνυµάτων κινδύνου, επείγοντος και 
ασφάλειας.

(συνεχίζεται)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

MHNYMA ΣTOIXEIA – ΠEPIEXOMENO

AΠOKATAΣTA-
ΣH APXIKHΣ 
EΠAΦHΣ 
(βλ. σηµείωση 1, 2 
σελ. 98)

ΛIMENAPXEIO ΛHMNOY EΔΩ TO ΠΛOIO TINA, TINA

(ONOMA KAΛOYMENOY) (ONOMA KAΛOYMENOY)

KANAΛI 14 (ΔIAYΛOΣ VHF) ETOIMOΣ

ΓNΩΣTOΠOIH-
ΣH AΦIΞHΣ

KΛ ΠEIPAIA
(ONOMA KAΛOYME-

NOY)

EΔΩ TO EΛΛHNIKO 
ΠΛOIO

(EΘNIKOTHTA)

ΔHΛOΣ
(ONOMA KAΛOYNTOΣ)

TO XAPAKTHPIΣTIKO KΛHΣΕΩΣ MOY EINAI ΣIEPPA OYΪΣKI ΔEΛTA ΛIMA (ΔΔΣ 
ή ΔΣΠ)

AΠO ΛONΔINO
(ΠPOHΓ. ΛIMANI)

ΠPOΣ ΠEIPAIA 
(ΠPOOPIΣMOΣ)

ΠIΘANH ΩPA KATA-
ΠΛOY

(E.T.A.)

XPEIAZOMAI ...  
(AITHΣH ΠΛOHΓOY)

TO MHKOΣ MOY EINAI 150 METPA (MHKOΣ)

TO BYΘIΣMA MOY EINAI 
9 METPA  

(BYΘIΣΜA)

METAΦEPΩ EΠIKINΔYNO ΦOPTIO

300 TONNOYΣ I.M.D.G. 
TAΞH 4.1 (EIΔOΣ ΦOP-

TIOY)           

ΣTO AMΠAPI Nο 4 (ΣTOIBAΣIA)

EXΩ ΠAΘEI ZHMIA ΣTHN ΠΛΩPH KAI TO PANTAP ΔE ΛEITOYPΓEI
(ANAΦOPA ΠPOBΛHMATΩN)

O NAYTIKOΣ MOY ΠPAKTOPAΣ EINAI TO ΓPAΦEIO  
(NAYTIKOΣ ΠPAKTOPAΣ)

«...............»   ETOIMOΣ

ΓNΩΣTOΠOIH-
ΣH
ΠIΘANHΣ ΩPAΣ
KATAΠΛOY 
(E.T.A.)

ΠΛOHΓIKOΣ ΣTAΘMOΣ 
(ONOMA KAΛOYMENOY)

EΔΩ TO EΛΛHNIKO ΠΛOIO
(EΘNIKOTHTA)

IONIO ....... (ONOMA KAΛOYNTOΣ)

TO XAPAKTHPIΣTIKO MOY EINAI ΣIEPPA ΓIANKI TAΓKO ΦOΞTPOT
(ΔΔΣ)

E.T.A. ΠΛOHΓIKO ΣTAΘMO 06.00  (E.T.A.)                                            ETOIMOΣ

AITHΣH
ΠΛOHΓOY

ΠΛOHΓIKOΣ ΣTAΘMOΣ ITEAΣ 
(ONOMA KAΛOYMENOY)

EΔΩ TO ΠΛOIO ΓEΩPΓIOΣ
(ONOMA KAΛOYNTOΣ)

O ΠPOOPIΣMOΣ MOY EINAI NA ΠΛEY-
PIΣΩ ΣTO ΣIΛO

ΛIMANIOY ΣAΣ (ΠPOOPIΣMOΣ) 
XPEIAZOMAI ΠΛOHΓO  
(AITHΣH ΠΛOHΓOY)

E.T.A. 06.00
ETOIMOΣ
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ANAΦOPA ME-
TAΦOPAΣ EΠI-
KINΔYNOY ΦOP-
TIOY

ΛIMENAPXEIO POΔOY 
(ONOMA KAΛOYMENOY)

EΔΩ TO ΠΛOIO ΓEΩPΓIOΣ
(ONOMA KAΛOYNTOΣ)

METAΦEPΩ 100 TONNOYΣ CHLOROBENZENE IMDG KΛAΣH 3.3 UN No 113
(EΠIKINΔYNO ΦOPTIO)

ΣTHN KENTPIKH ΔEΞAMENH Nο 7, 9 
κ.λπ. (ΣTOIBAΣIA)

                                        ETOIMOΣ

ΓNΩΣTOΠOIH-
ΣH AΓKYPOBO-
ΛIAΣ

ΛIMENAPXEIO ΣAMOY 
(ONOMA KAΛOYMENOY)

EΔΩ TO ΠΛOIO TINA
(ONOMA KAΛOYNTOΣ)

AΓKYPOBOΛHΣA ΣE ΣTIΓMA 200 MOIPEΣ AΠO ΠPAΣINO ΦANO
ΛIMENOBPAXIONA KAI ΣE AΠOΣTAΣH 1,5 MIΛI

                                                      (ΣTIΓMA)                                         ETOIMOΣ

AΛΛAΓH 
ΔIAYΛOY

OΛYMΠIA PAΔIO 
(ONOMA KAΛOYMENOY)

EΔΩ TO ΠΛOIO TINA ΠAME
(ONOMA KAΛOYNTOΣ)

KANAΛI 28

ETOIMOΣ

Σηµείωση: Aναµείνατε γνωστοποίηση λήψεως πριν µεταβείτε στο άλλο κανάλι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

EIΔOΣ  
MHNYMATOΣ ΣTOIXEIA – ΠEPIEXOMENO

KINΔYNOY
(1) KΛHΣH

(2) MHNYMA

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
(ΣHMA KINΔYNOY METABIBAZOMENO TPEIΣ ΦOPEΣ)
EΔΩ TO ΠΛOIO EIPHNH, EIPHNH, EIPHNH, (ή AΛIEYTIKO NIKOΛAOΣ)

(ONOMA KINΔYNEYONTOΣ METABIBAZOMENO TPEIΣ ΦOPEΣ)

MAYDAY EΔΩ TO ΠΛOIO EIPHNH BPIΣKOMAΣTE ΣE ΣTIΓMA...
(ΘEΣH ΠΛOIOY)

10 MIΛIA NOTIA THΣ ΣKYPOY BYΘIZOMAΣTE ΛOΓΩ ΣΦOΔPHΣ ΘA-
ΛAΣΣOTAPAXHΣ

(ή  ΦΩTIA ΣTO MHXANOΣTAΣIO κ.λπ.)
(ΦYΣH KINΔYNOY)

XPEIAZOMAΣTE AMEΣH BOHΘEIA
(AITHΣH BOHΘEIAΣ) ΠΛOIAPXOΣ

EΠEIΓONTOΣ
(1) KΛHΣH

(2) MHNYMA

(βλ. σηµείωση 1 
σελ. 98)

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
(ΣHMA – ΠPOΘEMA EΠEIΓONTOΣ)

ΠPOΣ OΛOYΣ TOYΣ ΣTAΘMOYΣ
(EΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 3 ΦΟΡΕΣ)

EΔΩ TO ΠΛOIO EIPHNH
(ONOMA KINΔYNEYONTOΣ X 3 ΦΟΡΕΣ)

TO ΣTIΓMA MOY EINAI 180 MOIPEΣ KAI AΠOΣTAΣH 1 MIΛI
(ΣTIΓMA)

EXΩ ΣYΓKPOYΣΘEI KAI XPEIAZOMAI EΠEIΓONTΩΣ BOHΘEIA  
PYMOYΛKOY
ΠΛOIAPXOΣ

(συνεχίζεται)
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AΣΦAΛEIAΣ
(1) KΛHΣH

(2) MHNYMA

(βλ. σηµείωση 2)

SECURITE, SECURITE, SECURITE
(ΣHMA –  ΠPOΘEMA AΣΦAΛEIAΣ)

ΠPOΣ OΛOYΣ TOYΣ ΣTAΘMOYΣ
(ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 3 ΦΟΡΕΣ)

EΔΩ TO ΠΛOIO EIPHNH
(ONOMA KINΔYNEYONTOΣ X 3 ΦO-

PEΣ)

TO ΣTIΓMA MOY EINAI 180 MOIPEΣ & AΠOΣTAΣH 1 MIΛI  
AΠO ΣHMAΔOYPA Nο1

H MHXANH MOY EΠAΘE BΛABH KAI EXΩ AΓKYPOBOΛHΣEI, AΠAITEITAI TA 
ΔIEPXOMENA ΠΛOIA NA ΠPOΣEΞOYN THPΩNTAΣ AΠOΣTAΣH AΣΦAΛEIAΣ 

ΠΛOIAPXOΣ

ΠEPIOPIΣMΕ-
NOY
KINΔYNOY

Άλλα περιστατικά περιορισµένου κινδύνου µπορεί να συµβούν µέσα στα όρια του λιµα-
νιού οπότε αν χρειαστεί επισηµαίνοµε το γεγονός στη Λιµενική Aρχή ως ακολούθως:

ΛIMENAPXEIO KABAΛAΣ
(ONOMA KAΛOYMENOY)

EΔΩ TO ΠΛOIO EIPHNH
(ONOMA KAΛOYMENOY)

TO ΣTIΓMA MOY EINAI 180 MOIPEΣ 1 MIΛI ANOIXTA  
AΠO TH ΣHMAΔOYPA Nο. 10 

(ΣTIΓMA)

EXAΣA THN AΓKYPA MOY KAI ΠONTIΣA ΓIA EΠIΣHMANΣH ΣTO ΣHMEIO 
AYTO ΣHMAΔOYPA, TO ΣTIΓMA EINAI 2 MIΛIA ANATOΛIKA TOY APIΣTEPOY 

ΛIMENOBPAXIONA ETOIMOΣ

Σηµείωση 1. Mηνύµατα των οποίων προηγείται το σήµα επείγοντος συνήθως απευθύ-
νονται «ΠPOΣ OΛOYΣ TOYΣ ΣTAΘMOYΣ», αλλά µπορεί να απευθύνονται και σε ένα 
συγκεκριµένο σταθµό. Oποιαδήποτε περίπτωση κι αν επιλεγεί θα προηγηθεί της κλήσεως 
το σήµα Pan Pan.

Σηµείωση 2. Mηνύµατα των οποίων προηγείται το σήµα ασφάλειας συνήθως απευθύ-
νονται «ΠPOΣ OΛOYΣ TOYΣ ΣTAΘMOYΣ», αλλά µπορεί να απευθύνονται και σε ένα 
συγκεκριµένο σταθµό. Oποιαδήποτε περίπτωση κι αν επιλεγεί θα προηγηθεί της κλήσεως 
το σήµα Securite. H κλήση θα γίνει στο κανάλι 70 και η ανταπόκριση στο κανάλι 16, σε 
συχνότητα εργασίας.
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ΠΑPAPTHMA 2

Hµερολόγιο Pαδιοεπικοινωνιών

Yπόχρεα να τηρούν Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών είναι όλα τα πλοία που έχουν εγκατε-
στηµένο εξοπλισµό ραδιοεπικοινωνιών GMDSS.

Tύπος και εκτύπωση του Ηµερολογίου.

Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών, ο τύπος του οποίου καθορίζεται παρακάτω, εκδίδεται 
από το Nαυτικό Aποµαχικό Tαµείο (N.A.T.) και αποτελεί διατιµηµένο έντυπο αυτού.

Tρόπος τηρήσεως.

1. Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών τηρείται από τους υπεύθυνους χειριστές της υπηρεσί-
ας ραδιοεπικοινωνιών.

2. Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών σφραγίζεται και µονογράφεται κατά φύλλο από τη 
Διεύθυνση Eλέγχου Eµπορικών Πλοίων ή τη Λιµενική ή Προξενική Aρχή.

3. Oι εγγραφές στο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να γίνονται µε µελάνι και να 
είναι σαφείς και ευανάγνωστες.

4. Aπαγορεύονται οι διαγραφές, παρεγραφές και αποξέσεις. Tυχόν λανθασµένες εγγραφές 
υπογραµµίζονται και σηµειώνεται ότι διαγράφονται προσδιοριζοµένου στη σχετική σηµείωση 
και του αριθµού των λέξεων.

5. Tο Διεθνές Διακριτικό Σήµα (Δ.Δ.Σ.), ο Διακριτικός Aριθµός Σταθµού Πλοίου (Δ.Σ.Π.) 
και οι συντµήσεις του Διεθνούς Kανονισµού Pαδιοεπικοινωνιών πρέπει να καταχωρίζονται µε 
κεφαλαία γράµµατα.

Kαταχωριζόµενα στοιχεία.

1. Στο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών, που φυλάσσεται στο χώρο διεξαγωγής των ραδι-
οεπικοινωνιών, καταχωρίζονται, εκτός από την περίληψη, την ηµεροµηνία και την ώρα του 
συµβάντος, περίληψη ανταποκρίσεων που έχουν σχέση:

(α)  Mε περιστατικά κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας, που λαµβάνονται από τις συσκευές 
ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου ή που αφορούν άµεσα στο πλοίο.

(β)  Mε την υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών και οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γενικότερα.

(γ)  Mε τη λειτουργική κατάσταση και τυχόν βλάβες του ραδιοεξοπλισµού συµπεριλαµβανο-
µένων και των πηγών τροφοδοτήσεως ραδιοεξοπλισµού, µε τα λειτουργικά προβλήµατα 
που διαπιστώνονται κατά τη διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και 
µε τις ενέργειες αποκαταστάσεως της λειτουργίας των συσκευών ραδιοεπικοινωνιών και 
των περιφερειακών τους µονάδων.

(δ) Με τις περιοδικές δοκιµές λειτουργίας των συσκευών ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου.

2. Στο ηµερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών καταχωρίζονται επίσης στοιχεία που έχουν σχέση:

(α)  Με το πλοίο όπως: όνοµα, ΔΣΠ, ΔΔΣ, νηολόγιο, κοχ, αριθµός IMO, θαλάσσιες περι-
οχές πλοίων, µέθοδοι που έχουν επιλεγεί για τη συντήρηση των ραδιοεγκαταστάσεων, 
επωνυµία της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

(β)  Με το προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών όπως: ονοµατεπώνυµο των χειριστών, ηµεροµη-
νία ναυτολογήσεως χειριστών, αριθµός και τύπος των πτυχίων χειριστού ραδιοεπικοινω-
νιών, ονοµατεπώνυµο του υπεύθυνου για τη διεξαγωγή των επικοινωνιών κινδύνου.

(γ) Με τη θέση του πλοίου (καταχωρείται τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα).

Aλλαγή υπεύθυνου χειριστή ραδιοεπικοινωνιών.

1. Kατά την αλλαγή του υπεύθυνου χειριστή ραδιοεπικοινωνιών καταχωρίζεται στο Ηµερο-
λόγιο εγγραφή περί της παραδόσεως-παραλαβής του σταθµού ραδιοεπικοινωνιών, στην οποία 
αναφέρονται µε λεπτοµέρεια η κατάσταση των συσκευών, η ύπαρξη ή όχι ανταλλακτικών και 
τυχόν παρατηρήσεις του παραδίδοντος και παραλαµβάνοντος, οι οποίοι και υπογράφουν την 
εγγραφή.
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2. H διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις 
αναπληρώσεως του υπεύθυνου χειριστή ραδιοεπικοινωνιών ή αναλήψεως καθηκόντων υπεύ-
θυνου χειριστή ραδιοεπικοινωνιών χωρίς να υπάρχει παραδίδων.

Θεώρηση Ηµερολογίου.

1. Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών θεωρείται από τον Πλοίαρχο, καθώς και από την Eλ-
ληνική Λιµενική ή Προξενική Aρχή του λιµένα κατάπλου του πλοίου. Eιδικά για το λιµάνι του 
Πειραιά, το Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών θεωρείται από την ΔEEΠ, µετά από προηγούµενη 
θεώρησή του από τον Πλοίαρχο ως ακολούθως:

(α)  Kάθε δεκαπέντε (15) ηµέρες, όταν το πλοίο εκτελεί πλόες µεταξύ λιµανιών εσωτερι-
κού ή λιµανιών εσωτερικού και εξωτερικού διάρκειας µικρότερης των 15 ηµερών.

(β) Kάθε µήνα, όταν το πλοίο εκτελεί πλόες µεταξύ λιµανιών εξωτερικού.
2. Tο Ηµερολόγιο προσκοµίζεται επίσης για θεώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Όταν υπάρχουν σε εκκρεµότητα τεχνικής φύσεως ανωµαλίες στις συσκευές ραδιοεπι-
κοινωνιών του πλοίου, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοσή τους.

(β)  Όταν αντικαθίσταται ο Πλοίαρχος ή ο υπεύθυνος χειριστής ραδιοεπικοινωνιών του 
πλοίου.

Eπιθεώρηση σταθµού ραδιοτηλεφώνου.

1.  Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών ελέγχεται από τους εντεταλµένους επιθεωρητές ραδι-
οεγκαταστάσεων των πλοίων των αρµοδίων Aρχών.

2.  Για την επιθεώρηση του σταθµού ραδιοεπικοινωνιών καταχωρίζεται σχετική εγγραφή στο 
Ηµερολόγιο από τον επιθεωρητή που τη διενήργησε.

3.  Eάν η επιθεώρηση διενεργήθηκε στο εξωτερικό η εγγραφή µπορεί να γίνει στην αγγλική 
γλώσσα.

Aκροτελευταίες διατάξεις.

1.  Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών µετά τη συµπλήρωσή του, υπογράφεται από τους 
χειριστές του, θεωρείται από τον Πλοίαρχο και φυλάσσεται στο αρχείο του πλοίου.

2.  Σε περίπτωση µετονοµασίας του πλοίου το Ηµερολόγιο αντικαθίσταται µε νέο και το πα-
λαιό κλείνεται και φυλάσσεται στο αρχείο του πλοίου.

3.  Σε περίπτωση αλλαγής της σηµαίας του πλοίου, το Ηµερολόγιο κλείνεται και παραδίδεται 
για φύλαξη.

TYΠOΣ TOY HMEPOΛOΓIOY PAΔIOEΠIKOINΩNIΩN

1. Mορφή του βιβλίου:
Tο βιβλίο είναι βιβλιοδετηµένο έτσι, ώστε να αντέχει σε µακροχρόνια χρήση και φέρει εξώ-

φυλλα από σκληρό χαρτόνι, επενδυµένο µε πλαστικό ή άλλο ανάλογο υλικό χρώµατος πορ-
τοκαλί.

2. Aριθµός φύλλων:
Tο βιβλίο περιέχει:
α) Eσώφυλλο.
β) Φύλλο στοιχείων πλοίου, πλοιοκτήτη και χειριστών.
γ)  Eκατό (100) φύλλα αριθµηµένα από σελίδα µε αύξοντα αριθµό 1 µέχρι σελίδα µε αύξοντα 

αριθµό 200 για την καταχώριση των ανταποκρίσεων και λοιπών στοιχείων.
δ) Φύλλο θεωρήσεως.
3. Mόνιµες εγγραφές:
α)  Tο εξώφυλλο και το εσώφυλλο φέρουν την εγγραφή «HMEPOΛOΓIO PAΔIOEΠIKOI-

NΩNIΩN» στα ελληνικά και «RADIOCOMMUNICATIONS LOG» στα αγγλικά.
β) Tο φύλλο στοιχείων φέρει εγγραφές και είναι γραµµογραφηµένο.

100



γ)  Oι 200 σελίδες που προορίζονται για την καταχώριση των ανταποκρίσεων και λοιπών 
στοιχείων είναι γραµµογραφηµένες και φέρουν εγγραφές.

δ)  Tο φύλλο θεωρήσεως φέρει στο µέσο την ακόλουθη εγγραφή, η οποία συµπληρώνεται, 
υπογράφεται και σφραγίζεται από τη διεύθυνση Eλέγχου Eµπορικών Πλοίων ή τη Λιµε-
νική ή την Προξενική Aρχή πριν από την έναρξη τηρήσεως του Hµερολογίου.

Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών GMDSS

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Ρ Α Δ Ι Ο Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν

R A D I O C O M M U N I C A T I O N S
L O G

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ – SHIP’S PARTICULARS

     Όνοµα πλοίου:
     Ship’s Name: …………………………………………………………………………………………………….

     Λιµένας και Αριθµ. Νηολογίου:
     Port and No of Registry: ………………………………………………………………………………………..

     Δ.Δ.Σ. και / ή Δ.Σ.Π.:
     Call Sign and / or M.M.S.I.: …………………………………………………………………………………....

     Ολική χωρητικότητα (G.T.) και / ή
     Ολική χωρητικότητα σε κόρους (G.R.T.): …………………………………………………………………….

     Είδος πλοίου:
     Type of Ship: …………………………………………………………………………………………………….

     Θαλάσσιες περιοχές λειτουργίας:
     Sea Areas of Operation: ………………………………………………………………………………………..

     Κωδικός Εκκαθαρίστριας Εταιρείας:
     Accounting Authority I.D. Code: ……………………………………………………………………………....

     Ηµεροµηνία Έναρξης Τήρησης Ηµερολογίου:
     Date Log – keeping Started: …………………………………………………………………………………..

     Ηµεροµηνία Λήξης Τήρησης Ηµερολογίου:
     Date Log – keeping Ended: ……………………………………………………………………………………

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
        RADIOCOMMUNICATIONS OPERATORS

Ονοµατεπώνυµο
Είδος και Αριθµός
Πτυχίου Χειριστού

Ηµεροµηνία
Ναυτολόγησης

Ηµεροµηνία
Απόλυσης

Name
Operator’s Licence
Category and No

Date
Signed On

Date
Signed Off
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Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών GMDSS

Ηµεροµηνία 
και Ώρα 
U.T.C.

Δ.Δ.Σ. ή Δ.Σ.Π.
Σταθµού Λήψης

Δ.Δ.Σ. ή Δ.Σ.Π.
Σταθµού Εκποµπής

Περιγραφή Ανταπόκρισης
Συχνότητα 

Ανταπόκρισης

Date and 
Time U.T.C.

Call Sign or M.M.S.I.
Number

Receiving Station

Call Sign or M.M.S.I.
Number
Transmitting 
Station

Traffic Particulars Frequency
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Bιβλία και  Έντυπα Τηλεπικοινωνιακού Σταθµού Πλοίου.

Στο σταθµό ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου πρέπει να υπάρχουν τα πιο κάτω έγγραφα, βι-
βλία και έντυπα ανάλογα και µε τις θαλάσσιες περιοχές ταξιδίων του πλοίου:

1. H άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας του σταθµού ραδιοεπικοινωνιών.
2.  Tο κατά περίπτωση ισχύον πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοεπικοινωνιών Φ/Γ πλοίου, 

πιστοποιητικό ασφάλειας E/Γ πλοίου ή Πρωτόκολλο Γενικής Eπιθεωρήσεως (ΠΓΕ). 
3.  Tα κατά περίπτωση πτυχία χειριστών ή συντηρητών-χειριστών του σταθµού ραδιοεπικοι-

νωνιών του πλοίου.
4. Tο Ηµερολόγιο Ραδιοεπικοινωνιών.
5.  O κατάλογος της Διεθνούς Eνώσεως Tηλεπικοινωνιών (ITU) µε τα Διεθνή Διακριτικά 

Σήµατα (ΔΔΣ) και τα Διακριτικά Σταθµών Πλοίων (ΔΣΠ) των σταθµών της κινητής 
ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας.

6.  Πίνακες µε τα τηλεπικοινωνιακά στοιχεία των παρακτίων σταθµών και των επιγείων σταθ-
µών ξηράς της περιοχής πλόων του πλοίου, που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της 
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας του πλοίου.

7.  O κατάλογος σταθµών πλοίων της ITU. Δεν απαιτείται για πλοία που ταξιδεύουν αποκλει-
στικά σε θαλάσσιες περιοχές A1.

8.  Tο εγχειρίδιο της ITU για χρήση από την κινητή ναυτική και την κινητή ναυτική δορυ-
φορική υπηρεσία. Δεν απαιτείται για πλοία που ταξιδεύουν αποκλειστικά σε θαλάσσιες 
περιοχές A1.

9.  Tα έντυπα και βιβλία που είναι απαραίτητα για τη λογιστική τακτοποίηση των τηλεπικοι-
νωνιακών τελών του σταθµού ραδιοεπικοινωνιών.

10.  Oι οδηγίες του IMO «Διαδικασίες για πλοιάρχους πλοίων GMDSS που βρίσκονται σε 
κίνδυνο».

11. Tον κανονισµό τηλεπικοινωνιών των Eλληνικών Eµπορικών Πλοίων.
12. Bιβλίο απογραφής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Πίνακας Διεθνών Διαύλων VHF

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
(MHz)

ΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΟΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ

INTER SHIP PORT PORT PUBLIC

1 156,050 160,650  

2 156,100 160,700  

3 156,150 160,750  

4 156,200 160,800  

5 156,250 160,850  

6 156,300 156,300 

7 156,350 160,950  

8 156,400 156,400 

9 156,450 156,450  

10 156,500 156,500  

11 156,550 156,550 

12 156,600 156,600 

13 156,650 156,650  

14 156,700 156,700 

15 156,750 156,750  

16 156,800 156,800 Distress and calling

17 156,850 156,850  

18 156,900 161,500  

19 156,950 161,550  

20 157,000 161,600  

21 157,050 151,650  

22 157,100 161,700  

23 157,150 161,750  

24 157,200 161,800  

25 157,250 161,850  

26 157,300 161,900  

27 157,350 161,950  

28 157,400 162,000  

60 156,025 160,625  

61 156,075 160,675  

62 156,125 160,725  

63 156,175 160,775  

64 156,225 160,825  

65 156,275 160,875  

66 156,325 160,925  

67 156,375 156,375  

68 156,425 156,425 

(συνεχίζεται)
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΥΛΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
(MHz)

ΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΟΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ

INTER SHIP PORT PORT PUBLIC

69 156,475 156,475  

70 156,525 156,525 DSC DSC

71 156,575 156,575 

72 156,625 156,625 

73 156,675 156,675  

74 156,725 156,725 

75 156,775 156,775 

76 156,825 156,825 

77 156,875 156,875 

78 156,925 161,525  

79 156,975 161,575  

80 157,025 161,625  

81 157,075 161,675  

82 157,125 161,725  

83 157,175 161,775  

84 157,225 161,825  

85 157,275 161,875  

86 157,325 161,925  

87 157,375 157,375 

88 157,425 157,425 

AIS 1 161,975 161,975

AIS 2 162,025 162,025
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Πίνακας µε τις θέσεις των κεραιών και των διαύλων  

του OΛYMΠIA PAΔIO/SVO1 στο VHF

ΔΙΑΥΛΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ 
& ΑΝΤΑΠΟ-

ΚΡΙΣΕΩΣ

ΚΛΗΣΕΩΣ 
DSC

ΑΝΔΡΟΣ 24 – – 16 70

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 23 – – 16 70

ΒΡΟΥΧΑΣ 28 – – 16 70

ΓΕΡΑΝΙΑ 02 64 – 16 70

ΘΑΣΟΣ 25 85 – 16 70

ΘΗΡΑ 61 62 – 16 70

ΚΥΘΗΡΑ 85 86 – 16 70

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27 – – 16 –

ΚΝΩΣΣΟΣ 83 84 – 16 70

KΕΡΚΥΡΑ 02 03 64 16 70

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 03 – – 16 70

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 26 27 28 16 70

ΛΙΧΑΔΑ 01 – – 16 70

ΛΗΜΝΟΣ 82 83 – 16 70

ΜΗΛΟΣ 82 – – 16 70

ΜΟΥΣΤΑΚΟΣ 04 – – 16 70

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 01 02 – 16 70

ΠΑΡΝΗΘΑ 23 25 84 16 70

ΠΑΤΜΟΣ 24 – – 16 70

ΠΑΤΡΑ 85 – – 16 –

ΠΕΤΑΛΙΔΙ 23 83 84 16 70

ΠΗΛΙΟ 03 60 – 16 70

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 26 27 – 16 70

ΠΥΡΓΟΣ 86 – – 16 –

ΠΟΡΟΣ 26 27 28 16 70

ΡΟΔΟΣ 01 63 – 16 70

ΣΚΥΡΟΣ 86 – – 16 70

ΣΗΤΕΙΑ 85 86 – 16 70

ΣΥΡΟΣ 03 04 – 16 70

ΣΦΕΝΔΑΜΗ 23 24 – 16 70

ΦΑΙΣΤΟΣ 26 27 – 16 70

ΧΙΟΣ 85 – – 16 70

1. Ο παράκτιος ραδιοσταθµός του ΟΤΕ OΛYMΠIA PAΔIO βρίσκεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής. Με τηλεχειρισµό 
ελέγχονται όλες οι κεραίες VHF που είναι εγκατεστηµένες σε κορυφές βουνών και βλέπουν θάλασσα προκειµένου να 
καλύπτουν τις ελληνικές θαλάσσιες περιοχές. Κάθε κεραία του OΛYMΠIA PAΔIO αντιπροσωπεύει έναν, δύο ή τρεις 
διαύλους.
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Χάρτης µε τις θέσεις των κεραιών και των διαύλων  
του OΛYMΠIA PAΔIO/SVO  

για την κάλυψη του ελληνικού θαλάσσιου χώρου1

ÐÏËÕÃÕÑÏÓ
(26 27)

ÐÕÑÃÏÓ
(86)

ÊÅÖÁËËÏÍÉÁ
(26 27 28)

ÐÅÔÁËÉÄÉ
(23 83 84)

ÊÕÈÇÑÁ
(85 86)

ÌÏÕÓÔÁÊÏÓ
(04)

ÊÍÙÓÓÏÓ
(83 84)

ÊÁÑÐÁÈÏÓ
(03)

ÈÇÑÁ
(61 62)

ÌÇËÏÓ
(82)

ÐÁÔÌÏÓ
(24)

ÓÕÑÏÓ
(03 04)

×ÉÏÓ Â
(85)

ÓÊÕÑÏÓ
(86) ÌÕÔÉËÇÍÇ

(01 02)

ËÇÌÍÏÓ
(82 83)

ÁÍÄÑÏÓ
(24)

ÐÁÑÍÇÈÁ
(23 25 84)ÃÅÑÁÍÉÁ

(02 64)

ÐÏÑÏÓ
(26 27 28)

ÈÁÓÏÓ
(25 85)

ÓÖÅÍÄÁÌÇ
(23 24)

ÊÅÑÊÕÑÁ
(02 03 64)

ÐÇËÉÏ
(03 60)

ËÉ×ÁÄÁ
(01)

ÐÁÔÑÁ
(85)

ÖÁÉÓÔÏÓ
(26 27)

ÂÑÏÕ×ÁÓ
(28)

ÓÇÔÅÉÁ
(85 86)

ÑÏÄÏÓ
(01 63)

ÁÓÔÕÐÁËÁÉÁ
(23)ÊÁËÁÌÁÔÁ

(27)

1. Όλοι οι σταθµοί λαµβάνουν και εκπέµπουν στο κανάλι 70, εκτός των σταθµών Πάτρας, Πύργου και  Καλαµάτας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Σήµανση του Διεθνούς Αλφαβήτου  
µε σηµαίες χεριού µη Μορσικός

Õðüëïéðï
ÄéÜóôçìá

¢êõñïÐñïóï÷ÞÁñéèìçôéêÜ ÂÁ

C

I

Ï

U V W × Y Æ

P Q R S Ô

J Ê L Ì N

D Å F G Ç

Ï×É/ÁñíçôéêüÍá åßóáé Ýôïéìïò
ãéá ëÞøç

ÍÁÉ/Åßìáé Ýôïéìïò
ãéá ëÞøç

¸ãéíå êáôáíïçôü

Ãéá åíçìÝñùóç ôïõ óðïõäáóôÞ ðáñáèÝôoìå êáé Ýíáí Üëëï ôñüðï åðéêïéíùíßáò ìå óçìáßåò ÷åñéïý
(Ï×É Ìïñóéêü), ôïí ïðïßï óõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéïýóå ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü.

ÐÑÏÓÁÑÔÇÌÁ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Έγχρωµα Αλφαβητικά Σηµεία

Έγχρωµα σηµεία για πρακτική εξάσκηση.

Ο σπουδαστής µπορεί να κόψει µε το ψαλίδι τα έγχρωµα σηµεία της σηµάνσεως και να τα 
χρησιµοποιήσει ως εργαλεία αναγνωρίσεως και εκµαθήσεως.
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