
Σήμανση αλιευτικών εργαλείων

Κυπριακή Δημοκρατία



 
Κάθε αλιευτικό εργαλείο που μεταφέρεται επί του σκάφους 
ή που χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας πρέπει να φέρει 
σαφή σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία.  
 
Συγκεκριμένα, τα αλιευτικά εργαλεία πρέπει να φέρουν 
ειδική σήμανση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός 
νηολόγησης του σκάφους στο οποίο ανήκουν. 

 

Σήμανση αλιευτικών εργαλείων 
παράκτιας αλιείας  
Σε όλα τα αδρανή εργαλεία (π.χ. παραγάδια, στατικά δίχτυα) που εκτείνονται 
σε μήκος μεγαλύτερο του ενός ναυτικού μιλίου, ο αριθμός νηολόγησης του 
σκάφους στο οποίο ανήκουν θα πρέπει να αναγράφεται σε πινακίδες ανά 
τακτές αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν το ένα ναυτικό μίλι ώστε κανένα 
τμήμα του εργαλείου να μην μένει χωρίς σήμανση.  
 
Οι πινακίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, να είναι 
προσαρτημένες ασφαλώς επί του αλιευτικού εργαλείου και να έχουν 
διαστάσεις 65 mm πλάτος x 75 mm μήκος τουλάχιστον. Επιπλέον, δεν πρέπει 
να είναι αφαιρούμενες, να σβήνονται, να αλλοιώνονται, να είναι 
δυσανάγνωστες, να καλύπτονται ή να κρύβονται.  
 
Σημεία τοποθέτησης της σήμανσης ανάλογα με τον τύπο του εργαλείου: 
 
(α) Δίχτυα: Σε πινακίδα προσαρτημένη στην άνω πρώτη σειρά.



 
 
(β) Παραγάδια και καθετές: Σε πινακίδα στο σημείο επαφής με τις σημαδούρες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(γ) Ιχθυοπαγίδες: Σε πινακίδα προσαρτημένη στο κάτω γραντί ή στο σημείο 
επαφής με τη σημαδούρα στις περιπτώσεις μεμονωμένων ιχθυοπαγίδων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Σήμανση αλιευτικών εργαλείων 
πελαγικής αλιείας 
 
Σκάφη που πραγματοποιούν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα της ΕΕ 
πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των κρατών μελών, και 
που χρησιμοποιούν αδρανή εργαλεία, θα πρέπει να διασφαλίζουν πρόσδεση 
σημαντήρων σε αυτά.  
 
Στους σημαντήρες πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός νηολόγησης του σκάφους 
στο οποίο ανήκουν τα εργαλεία, σε τοποθεσία όσο το δυνατόν πιο ψηλά από 
το νερό και σε τέτοιο μέγεθος ώστε να είναι ευδιάκριτα τα γράμματα και σε 
χρώμα άσπρο – μαύρο ώστε να δημιουργείται αντίθεση. 
 
Επίσης, οι σημαντήρες πρέπει να είναι χρωματισμένοι αποκλείοντας το 
πράσινο και κόκκινο χρώμα. Τα σκοινιά που συνδέουν τις σημαδούρες με τα 
αλιευτικά εργαλεία πρέπει να είναι από βυθιζόμενο υλικό ή να φέρουν βαρίδια 
όπως, επίσης, και τα σκοινιά που συνδέουν τους ακραίους σημαντήρες με το 
κάθε αλιευτικό εργαλείο να είναι προσδεμένα στα άκρα του εν λόγω 
εργαλείου.  
 
Οι σημαντήρες χωρίζονται σε τρία είδη ανάλογα με τη θέση που 
τοποθετούνται στα αλιευτικά εργαλεία. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με την περιγραφή στις Εικόνες 1, 2 και 3 πιο κάτω. Ο ιστός τους 
πρέπει να έχει ύψος 1 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας τουλάχιστον 
(μέτρηση από την κορυφή του πλωτήρα).  
 
 
 
Είδη σημαντήρων 
 
Σημαντήρες Ανατολικού Τομέα (Εικόνα 1) 
 
Τοποθετούνται από βορρά προς ανατολή έως και νότια. Φέρουν: α) μια 
ορθογώνια σημαία χρωματισμένη εκτός από άσπρο, β) έναν κίτρινο φανό που 
να αναβοσβήνει κάθε πέντε δευτερόλεπτα και είναι ορατός από απόσταση δύο 
ναυτικών μιλίων, και γ) μια λωρίδα στο πάνω μέρος του κάθε σημαντήρα 
πλάτους 6 cm τουλάχιστον, η οποία να μην έχει χρώμα κόκκινο ή πράσινο. 



Εικόνα 1



Εικόνα 2

Ενδιάμεσοι Σημαντήρες  
(Εικόνα 2) 
 
Τοποθετούνται σε αλιευτικά εργα-
λεία τα οποία έχουν έκταση μεγαλύ-
τερη των πέντε ναυτικών μιλίων. Η 
μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο δια-
δοχικών ενδιάμεσων σημαντήρων 
είναι τα πέντε ναυτικά μίλια και το-
ποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε 
κανένα τμήμα του εργαλείου να μην 
μένει χωρίς σήμανση. Φέρουν: α) 
μια ορθογώνια σημαία χρωματι-
σμένη σε χρώμα λευκό, β) έναν κί-
τρινο φανό που αναβοσβήνει κάθε 
πέντε δευτερόλεπτα και είναι ορα-
τός από απόσταση δύο ναυτικών μι-
λίων και γ) μία λωρίδα στο πάνω 
μέρος του κάθε σημαντήρα με πλά-
τος 6 cm τουλάχιστον, η οποία να 
μην έχει χρώμα κόκκινο ή πράσινο. 
Επιπλέον, κάθε πέμπτος ενδιάμε-
σος σημαντήρας πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος με ανακλαστήρα ρα-
ντάρ για να εκπέμπει σήμα αντήχη-
σης σε απόσταση δύο ναυτικών 
μιλίων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σημαντήρες Δυτικού Τομέα  
(Εικόνα 3) 
 
Τοποθετούνται από νότο προς δύση 
έως και βόρεια. Φέρουν: α) δυο ορ-
θογώνιες σημαίες οι οποίες πρέπει 
να έχουν το ίδιο χρώμα και ίδιο μέ-
γεθος εκτός από άσπρο, η από-
σταση μεταξύ των οποίων πρέπει 
να είναι 20 cm, β) διαθέτουν δύο κί-
τρινους φανούς που να αναβοσβή-
νουν κάθε πέντε δευτερόλεπτα και 
είναι ορατοί από απόσταση δύο ναυ-
τικών μιλίων και γ) δυο λωρίδες 
στο πάνω μέρος του κάθε ακραίου 
σημαντήρα πλάτους 6 cm τουλάχι-
στον, οι οποίες δεν πρέπει να έχουν 
χρώμα κόκκινο ή πράσινο.

Εικόνα 3
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