
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία είναι
επιφορτισμένη με καθήκοντα που στοχεύουν

στην πρόληψη και καταπολέμηση κάποιων μορφών
σοβαρού εγκλήματος, όπως η λαθρομετανάστευση
και τα ναρκωτικά, καθώς και στην παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων διευκολύνσεων
και υπηρεσιών στη θάλασσα. Κυριότερες αρμο διό -
τητές της είναι οι ακόλουθες:

l Περιπολίες των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας
και έλεγχοι των λιμανιών, ορμίσκων και
αγκυροβολίων, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες, για την πρόληψη, καταστολή και
εξιχνίαση εγκλημάτων, κυρίως της διακίνησης
ναρκωτικών, της λαθρομετανάστευσης, του λα    θ ρε -
μ  πορίου και της τρομοκρατίας.

l Έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα χωρικά
ύδατα και στη συνορεύουσα ζώνη με τη χρήση
του Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης
(ΠΑ.ΣΥ.Ρ).

l Ανακοπή, έρευνα και ενδεχόμενη καταδίωξη
οποιουδήποτε σκάφους, όταν υπάρχουν εύλογες
υποψίες ότι το σκάφος ή οι επιβαίνοντες
ενέχονται στη διάπραξη αδικήματος, σύμφωνα με
την υφιστάμενη νομοθεσία.

l Ενημέρωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας
και Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.) σχετικά με οποιοδήποτε
ναυτικό περιστατικό, παρέχοντας όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες.

l Συνεργασία με το Κ.Σ.Ε.Δ. σε περιπτώσεις
επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, στη

διάθεση του οποίου τίθενται στόλος και
προσωπικό της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας, για τους σκοπούς διεξαγωγής της
συγκεκριμένης επιχείρησης.

l Συνοδεία και μεταφορά επισήμων κατόπιν
έγκρισης του Διοικητή της Μονάδας.

l Ανάληψη προκαταρκτικών ενεργειών για όλα τα
αδικήματα που διαπράττονται στην εδαφική
δικαιοδοσία (χωρικά ύδατα) της Δημοκρατίας,
μέχρις ότου η διερεύνησή τους αναληφθεί από
την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση.

l Έλεγχος πλοίων, πληρωμάτων, επιβατών και
λοιπών προσώπων που διακινούνται στα λιμάνια.

l Φρούρηση επιβατηγών πλοίων και έλεγχος των
επιβιβαζόμενων και αποβιβαζόμενων.

l Έλεγχος και έρευνα σκαφών που καταπλέουν
στα λιμάνια και άσκηση γενικών καθηκόντων
αστυνομικής φύσης στις περιοχές των λιμανιών.

l Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων αστυνομικών
καθηκόντων ανατεθούν από τον Αρχηγό
Αστυνομίας.

Ενόψει των αυξημένων υποχρεώσεών της κατά
τη θερινή περίοδο, η Λιμενική και Ναυτική
Αστυνομία εντατικοποιεί τις προσπάθειές της
μεθοδικά και οργανωμένα για να φέρει εις
πέρας και με επιτυχία την αποστολή της, ενώ
παράλληλα δίνει οδηγίες προς τους πολίτες για
ασφάλεια στις θάλασσες και στις ακτές.

Μονάδα Λιμενικής και
Ναυτικής Αστυνομίας



Οδηγίες  προς τους λουόμενους
l Παραμένετε μέσα στις περιοχές λουομένων,

όπως αυτές καθορίζονται από τις κόκκινες
σημαδούρες κατά μήκος της παραλίας.

l Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους καθορισμένους
διαύλους σκαφών που βρίσκονται κάθετα των
παραλιών.

l Μην αφήνετε τα παιδιά να κολυμπούν ανεπιτήρητα.
Στην περίπτωση των παιδιών κάτω των 5 ετών
επιβάλλεται στενή και συνεχής επιτήρηση.
Επίσης, είναι απαραίτητο τα παιδιά να φέρουν
σωσίβιο.

l Να προτιμώνται οι ελεγχόμενες παραλίες με
ναυαγοσώστες, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μικρά
παιδιά.

l Ακόμη κι αν κάποιος είναι κολυμβητής, θα πρέπει
πάντοτε να συνοδεύεται και από άλλο πρόσωπο
όταν κολυμπά.

l Αποφεύγετε το κολύμπι μετά το φαγητό ή την
κατανάλωση οινοπνεύματος. Ποτέ δεν πρέπει να
εισέρχεστε στη θάλασσα εάν δεν έχουν παρέλθει
τουλάχιστον 3 ώρες από την ώρα του φαγητού.

l Οφείλετε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
κάνετε βουτιές. Να αποφεύγετε τις βουτιές με το
κεφάλι.

l Όσοι ασχολούνται με υποβρύχιες καταδύσεις να
χρησιμοποιούν πάντα την αναγνωρισμένη
σημαδούρα καταδύσεων ή σημαδούρα επιφάνειας
χρώματος κόκκινου ή πορτοκαλί (τα άλλα
χρώματα δεν γίνονται αντιληπτά στη θάλασσα
από απόσταση). Επίσης, το μήκος του σχοινιού
της σημαδούρας να είναι πάντα κατακόρυφο
πάνω από το δύτη, προς την επιφάνεια.

l Όσοι ασχολούνται με το άθλημα της
ιστιοσανίδας (windsurfing) να έχουν πάντα
υπ’όψιν ότι υπάρχει η πιθανότητα τα κύματα να
τους παρασύρουν μακριά από τις παραλίες ή να
ανατρέψουν την ιστιοσανίδα τους.

Σημειώνεται ότι η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία
πραγματοποιεί συνεχείς περιπολίες στις ακτές και
είναι έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε
οποιονδήποτε χρειαστεί.

Επίσης, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την
ιστοσελίδα της Αστυνομίας για σχετικές πληροφορίες:
www.police.gov.cy.

Οδηγίες προς τους χειριστές
ταχύπλοων σκαφών
Ταχύπλοο σκάφος σημαίνει μηχανοκίνητο
σκάφος όχι μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15)
μέτρα, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον κόμβων.

l Οποιοσδήποτε χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος
πρέπει να είναι κάτοχος άδειας χειριστή
ταχύπλοου σκάφους, η οποία εκδίδεται από το
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από επιτυχία
στις σχετικές εξετάσεις.

l Πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της
ηλικίας του μπορεί να εφοδιαστεί με άδεια
μαθητευόμενου χειριστή και επιτρέπεται να
χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση
ότι συ νο δεύεται πάντοτε από πρόσωπο που
κατέχει έγκυρη άδεια χειριστή.

l Όλα τα ταχύπλοα σκάφη θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα και να φέρουν άδεια κυκλοφορίας
την οποία εκδίδει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
μετά από επιθεώρηση του σκάφους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 
Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας

Λεμεσός Διοίκηση: 25805350
Νέο Λιμάνι: 25805333
Αγ. Ραφαήλ: 25812675

Λάρνακα 24804400 
Μαρίνα: 24804052

Αμμόχωστος Παραλίμνι: 23814410
Αγ. Νάπα: 23816438

Πάφος 26806600
Λατσί: 26815050



Στους χειριστές σκαφών δίνονται, επιπλέον, οι
κάτωθι οδηγίες:

l Απαγορεύεται να εισέρχεστε με το σκάφος σας
στις περιοχές λουομένων.

l Οδηγείτε το σκάφος σας από και προς την
παραλία ΜΟΝΟ μέσα στους προκαθορισμένους
διαύλους σκαφών, με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα
και όχι πέραν των 5 χλμ/ώρα (3 κόμβοι).

l Απαγορεύεται αυστηρά να ελλιμενίζετε/ σταθμεύετε
το σκάφος μέσα στις περιοχές λουομένων σε
οποιαδήποτε περίπτωση. Σκάφη παράνομα
ελλιμενισμένα θα ρυμουλκούνται και οι
ιδιοκτήτες τους θα καταγγέλλονται.

l Ενημερωθείτε για τις Πρόνοιες της Νομοθεσίας
και εφαρμόζετέ τις σε κάθε περίπτωση.

l Πριν χρησιμοποιήσετε το σκάφος σας, βεβαιωθείτε
ότι είναι σε άριστη κατάσταση τόσο το ίδιο το
σκάφος όσο και η μηχανή του, καθώς και ότι είναι
σωστά εξοπλισμένο (καύσιμα, κουπιά, ασύρματο
VHF, φαρμακείο, κτλ).

l Μη χρησιμοποιείτε το σκάφος σας όταν οι
καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές.

l Συμμορφώνεστε με τις οδηγίες των ναυαγοσωστών
και των μελών της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας.

l Μεταφέρετε πάντα μαζί σας την άδεια χειριστή
και την άδεια κυκλοφορίας του σκάφους.

l Σε περίπτωση που κάποιος ενήλικας αλλοδαπός
θέλει να ενοικιάσει ταχύπλοο σκάφος, θα πρέπει
ο ιδιοκτήτης του σκάφους να διαπιστώσει ότι
είναι ικανός και κατάλληλος να οδηγήσει το
ταχύπλοο σκάφος και προτού του το ενοικιάσει

να του ζητήσει να υπογράψει τη σχετική δήλωση
που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

l Όλα τα πρόσωπα που επιβαίνουν σε ταχύπλοα
σκάφη οφείλουν να φέρουν σωσίβια και να
κάθονται σε στερεά καθίσματα.

l Οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται ταχύπλοο
σκάφος θα πρέπει να οδηγεί κατά τρόπο που να
μη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική του
ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε
άλλου προσώπου και κατά τρόπο που να μην
προκαλεί οχληρία.

l Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της
μηχανής πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο με
τον χειριστή.

l Η κυκλοφορία των θαλάσσιων σκούτερ
επιτρέπεται:
n Για την περίοδο από 1η Μαϊου έως 30η Σεπτεμ -

βρίου, μεταξύ των ωρών 10.00 – 13.00 και
16.00 – 19.00, σε απόσταση 200-700 μέτρων
από την ακτή. Μεταξύ 13.00 – 16.00 επιτρέπεται
σε απόσταση 500 – 700 μέτρων από την ακτή.

n Για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 30η

Απριλίου, επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ήλιου. 

n Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και του
εικοσιτετραώρου απαγορεύεται η χρήση τους:

m Όταν η θάλασσα είναι κυματώδης.

m Όταν επικρατούν άνεμοι ταχύτητας
μεγαλύτερης των δεκαέξι (16) κόμβων.

m Όταν η ορατότητα είναι μικρότερη του ενός
(1) ναυτικού μιλίου.

l Απαγορεύεται αυστηρά η οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος.



l Ο ιδιοκτήτης ταχύπλοου σκάφους πρέπει να
διατηρεί στο σκάφος του αντίγραφα των
αποδεικτικών εγγράφων της κυριότητας του
σκάφους.

l Η πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο (parasail) να
γίνεται μακριά από τις ακτές σύμφωνα με την
υφιστάμενη Νομοθεσία. Ο εξοπλισμός που
χρησιμοποιείται για το αλεξίπτωτο ή το θαλάσσιο
σκι να ελέγχεται σχολαστικά, σύμφωνα πάντοτε με
την υφιστάμενη Νομοθεσία.

Οδηγίες προς τους δύτες
l Για να μπορείτε να πραγματοποιείτε καταδύσεις

πρέπει προηγουμένως να έχετε εκπαιδευτεί
κατάλληλα από αναγνωρισμένη Σχολή και να
έχετε αποκτήσει σχετικό δίπλωμα/πιστοποιητικό.

l Το είδος, το βάθος και η δυσκολία της κατάδυσης
εξαρτάται από την εκπαίδευση που έχετε λάβει
και το δίπλωμα/πιστοποιητικό που έχετε αποκτήσει.

l Σε κάθε κατάδυση θα πρέπει να υπάρχουν
σκάφος και δύτης ασφαλείας. Να καταδύεστε
ανά ζεύγη.

l Την προηγούμενη νύκτα της κατάδυσης να έχετε
κοιμηθεί καλά και 24 ώρες πριν από αυτήν να μην
έχετε καταναλώσει αλκοόλ.

l Να μην καταδύεστε με γεμάτο στομάχι.

l Γενικά να είστε ξεκούραστοι.

l Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την αναγνωρισμένη
σημαδούρα καταδύσεων ή σημαδούρα επιφάνειας
χρώματος κόκκινου ή πορτοκαλί. Επίσης, το
μήκος του σχοινιού της σημαδούρας να είναι
πάντα κατακόρυφο πάνω από εσάς, προς την
επιφάνεια.

l Να γνωρίζετε πολύ καλά τα είδη των καταδυτικών
ατυχημάτων και να μπορείτε να παρέχετε τις
Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση που χρειαστεί.

l Να γνωρίζετε πού υπάρχει θάλαμος αποσυ -
μπίεσης.

l Να φέρετε μαζί σας φιάλη φαρμακευτικού
οξυγόνου.

l Να φέρετε μαζί σας τον κατάλληλο εξοπλισμό
τον οποίο να συντηρείτε με τον σωστό τρόπο. 

l Να γίνονται καταδύσεις σε βάθος μέχρι 40 μέτρα
με φιάλες που περιέχουν ατμοσφαιρικό αέρα,
νοουμένου ότι το επιτρέπει η εκπαίδευσή σας,
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους πίνακες.

l Οι καταδύσεις να μην γίνονται κατά τη διάρκεια
της νύχτας, σε άσχημες καιρικές συνθήκες ή σε
περιοχές που επικρατούν ισχυρά ρεύματα.

l Να μην ξεχνάτε ότι η κατάδυση είναι
αποκλειστικά και μόνο άθλημα αναψυχής, το
οποίο πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο
και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θέτετε τον
εαυτό σας σε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Η Μονάδα Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας καλεί το κοινό να συμμορφωθεί 
με τις πιο πάνω οδηγίες και να λαμβάνει πάντα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για

αποφυγή ατυχημάτων.

Θυμηθείτε ότι η θάλασσα μπορεί από φίλος να μετατραπεί σε θανάσιμο εχθρό. 
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