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Πρόκειται για την κατασκευή σημάτων 
τα οποία χρησιμοποιούνται την ημέρα 
απο τα πλοία που τα φέρουν για να 

δηλώσουν στα παραπλέοντα πλοία την 
κατάστασή τους. 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

• 1 ΦΥΛΛΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 3χλ 

• 3 ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ 

• 15 ΚΛΕΙΔΑΚΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ 

• ΣΧΟΙΝΙ 

• 3 ΚΟΤΣΑΝΕΛΑ 

• 3 ΡΑΟΥΛΑ 

• 4 ΡΟΔΑΚΙΑ 

• ΒΙΔΕΣ 

• 4 ΓΩΝΙΕΣ 

• ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΑΡΙΑ 

 



Λόγω του οτι η επίδειξη της κάθε περίπτωσης θα 
έπερνε πολύ χρόνο, θα σας κάνουμε μια 

παρουσίαση με τα σχήματα που φέρουν τα 
πλοία σε κάποιες ενδεικτικές καταστάσεις. 



ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ 
 
  

Πρέπει κατά την διάρκεια της ημέρας 
να φέρει σε περίβλεπτο σημείο  

μια μαύρη σφαίρα 



ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΟ 



 Πλοίο που ρυμουλκεί  

πρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας  

να φέρει ένα μαύρο ρομβοειδές σχήμα, 

 αν το μήκος του ρυμουλκίου υπερβαίνει τα 
200 μ. 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ 



ΡΥΜΟΥΛΚΟ 



ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 

 

Ιστιοφόρο που κινείται με πανιά 
 και με βοήθεια μηχανής,  

κατά την διάρκεια της ημέρας  
πρέπει να φέρει σε περίβλεπτο σημείο  

ενα τρίγωνο με τη κορυφή προς τα κάτω 



ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 



 

Αλιευτικό άνω των 20 μέτρων 
που ψαρεύει κατά την διάρκεια 

της ημέρας, με μήκος 
εργαλείων κάτω απο 150 μ.,  

πρέπει να φέρει 
 σε περίβλεπτο σημείο  

δυο κώνους με τις κορυφές 
ενωμένες κατακόρυφα. 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 



ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

 

Αλιευτικό κάτω των 20 μέτρων 
που ψαρεύει κατά την διάρκεια 

της ημέρας, με μήκος 
εργαλείων κάτω απο 150 μ.,  
 μπορεί προαιρετικά να φέρει 

ένα καλάθι 



 

Το ακυβέρνητο πλοίο  
κατά την διάρκεια της ημέρας  

πρέπει να φέρει σε περίβλεπτο σημείο 
δύο μαύρες σφαίρες 

 σε κατακόρυφη διάταξη. 

ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟ 



ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟ 



Το προσαραγμένο πλοίο 
 πρέπει κατά την διάρκεια της ημέρας 

να φέρει σε περίβλεπτο σημείο 
 τρεις μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη 

διάταξη 

ΠΡΟΣΑΡΑΓΜΕΝΟ 



ΠΡΟΣΑΡΑΓΜΕΝΟ 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΝΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 

Πλοίο που δυσκολεύεται στους χειρισμούς του, 
την ημέρα σε εμφανές  σημείο φέρει 

 2 σφαίρες με 1 ρόμβο στη μέση  
 σε κατακόρυφη διάταξη 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΝΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 

Πλοίο που ασχολείται  με υποβρύχιες 
εκσκαφές και δυσκολεύεται στους 

χειρισμούς του, φέρει επιπλέον απο την 
πλευρά των εργασιών 2 σφαίρες και απο 
την ελεύθερη για τη ναυσιπλοία πλευρά, 

2 ρόμβους σε κατακόρυφη γραμμή. 



ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ 



Σε αυτή τη περίπτωση, 
 το πλοίο  οφείλει να φέρει κατά την 

διάρκεια της ημέρας, σε περίβλεπτη θέση 
ένα μαύρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. 

ΠΛΟΙΟ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΟ 
 ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΤΟΥ 



ΠΛΟΙΟ ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΟ 
 ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΤΟΥ 



ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 

Πλοίο που ασχολείται με επιχείρηση ναρκαλιείας 
  την ημέρα φέρει 3 σφαίρες 

 σε τριγωνική διάταξη 



Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας 


