
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και συμπληρώστε όλα τα κενά πριν υπογράψετε.
Αυτή είναι μια δήλωση μέσω της οποίας πληροφορείστε σχετικά με τις καθιερωμένες πρακτικές ασφαλούς κατάδυσης στην ελεύθερη και 
αυτόνομη κατάδυση. Αυτές οι πρακτικές έχουν συγκεντρωθεί εδώ ώστε να μπορέσετε να τους κάνετε μια ανασκόπηση και σας γνωστοποι-
ούνται με σκοπό την αύξηση της άνεσης και της ασφάλειάς σας στην κατάδυση. Η υπογραφή σας σε αυτή την δήλωση είναι απαραίτητη, 
ως απόδειξη ότι έχετε λάβει υπόψη σας αυτές τις πρακτικές ασφαλούς κατάδυσης. Διαβάστε και συζητήστε τη δήλωση πριν την υπογρά-
ψετε. Εάν είστε ανήλικος, αυτή η φόρμα πρέπει επίσης να υπογραφεί από κάποιο γονέα ή κηδεμόνα.

Εγώ ο/η, __________________________________________________, κατανοώ ότι ως δύτης θα πρέπει:

                                                   (Όνομα Με Κεφαλαία)

1. Να διατηρώ καλή πνευματική και φυσική κατάσταση για την κατάδυση. Να αποφεύγω να βρίσκομαι υπό την επήρεια οινοπνευματωδών 
ή επικίνδυνων φαρμακευτικών ουσιών κατά την κατάδυση. Να διατηρώ επαρκείς τις ικανότητές μου στην κατάδυση, προσπαθώντας να 
τις βελτιώνω με την συμμετοχή μου στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και να τις ανανεώνω κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες μετά από μια 
περίοδο καταδυτικής αδράνειας.

2. Να είμαι εξοικειωμένος με τα σημεία όπου καταδύομαι. Εάν όχι, να παίρνω οργανωμένο καταδυτικό προσανατολισμό από τοπικές 
πηγές με καλές γνώσεις του αντικειμένου. Εάν οι συνθήκες κατάδυσης είναι χειρότερες από εκείνες στις οποίες έχω εμπειρία, να ανα-
βάλω την κατάδυση ή επιλέγω εναλλακτικό σημείο με καλύτερες συνθήκες. Να λαμβάνω μέρος  μόνο σε καταδυτικές δραστηριότητες 
που αρμόζουν στην εκπαίδευση και την εμπειρία μου. Να μη λαμβάνω μέρος σε σπηλαιοκατάδυση ή τεχνική κατάδυση εκτός και αν 
έχω ειδική εκπαίδευση για αυτές.

3. Να χρησιμοποιώ πλήρη, σωστά συντηρημένο και αξιόπιστο εξοπλισμό με τον οποίο να είμαι εξοικειωμένος/η και να τον έχω ελέγχω 
για να βεβαιώνομαι ότι είναι σε καλή κατάστση και λειτουργία πριν από κάθε κατάδυση. Να αρνούμαι την χρήση του εξοπλισμού μου 
σε μη πιστοποιημένους δύτες. Να έχω πάντα μία συσκευή ρύθμισης πλευστότητας και υποβρύχιο μετρητή πίεση κατά την αυτόνομη 
κατάδυση. Να αναγνωρίζω την αναγκαιότητα της εναλλακτικής πηγής αέρα και του συστήματος, χαμηλής πίεσης, ελέγχου πλευστότη-
τας.

4. Να ακούω προσεκτικά τις καταδυτικές ενημερώσεις και τις οδηγίες, σχετικά με την κατάδυση και να σέβομαι τις συμβουλές των 
ατόμων που επιβλέπουν τις καταδυτικές μου δραστηριότητες. Να αναγνωρίσω ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση για τη συμμετοχή 
σε καταδυτικές δραστηριότητες ειδικοτήτων, σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και μετά από περιόδους καταδυτικής αδράνειας που 
ξεπερνούν τους έξι μήνες.

5. Να τηρώ το σύστημα ανά ζεύγη σε όλη τη διάρκεια κάθε κατάδυσης. Να προγραμματίζω τις καταδύσεις – συμπεριλαμβάνοντας υπο-
βρύχια επικοινωνία, διαδικασίες επανένωσης σε περίπτωση χωρισμού, και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης – με το ζευγάρι μου.

6. Να γνωρίζω καλά τη χρήση των καταδυτικών πινάκων. Πάντα να κάνω καταδύσεις χωρίς αποσυμπίεση και να αφήνω περιθώριο ασφα-
λείας. Να έχω τα κατάλληλα μέσα για να ελέγχω το βάθος και το χρόνο υποβρυχίως. Να περιορίσω το μέγιστο βάθος στο επίπεδο 
της εκπαίδευσης και της εμπειρίας μου. Να αναδύομαι με ρυθμό όχι μεγαλύτερο από 18 μέτρα / 60 πόδια ανά λεπτό. Να είμαι SAFE 
δύτης (SAFE– Slowly Ascend From Every dive - να Αναδύομαι Αργά Από Κάθε Κατάδυση). Να κάνω μία στάση ασφαλείας ως πρόσθετο 
προληπτικό μέτρο, συνήθως στα 5 μέτρα / 15 πόδια για τρία ή περισσότερα λεπτά. 

7. Να διατηρώ σωστή πλευστότητα. Να ρυθμίζω τα βάρη στην επιφάνεια για ουδέτερη πλευστότητα χωρίς αέρα στη συσκευή ρύθμι-
σης πλευστότητάς μου. Να διατηρώ ουδέτερη πλευστότητα ενώ βρίσκομαι υποβρυχίως. Να ανακτώ πλευστότητα για κολύμβηση και 
ξεκούραση στην επιφάνεια. Να έχω τα βάρη σε θέση κατάλληλη για εύκολη αφαίρεση, και να ανακτώ πλευστότητα όταν αισθάνομαι 
δυσφορία κατά την κατάδυση.

8. Να αναπνέω σωστά για την κατάδυση. Ποτέ να μην κρατάω την αναπνοή μου ή να μην παραλείπω να αναπνέω  όταν εισπνέω συμπιε-
σμένο αέρα, και να αποφεύγω υπερβολικό υπεραερισμό όταν κάνω ελεύθερη κατάδυση. Να αποφεύγω την υπερκόπωση όταν βρίσκο-
μαι μέσα στο νερό και υποβρυχίως και να καταδύομαι εντός των ορίων μου.

9. Να χρησιμοποιώ σκάφος, πλωτήρα ή κάποιο άλλο σταθμό υποστήριξης επιφανείας, όταν αυτό είναι εφικτό.

10. Να γνωρίζω και να τηρώ την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένης  και της νομοθεσίας περί 
ψαριών και θηραάτων και καταδυτικής σημαίας.

      Έχω διαβάσει τις παραπάνω δηλώσεις και μου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά όλες οι ερωτήσεις που πιθανόν να είχα. Κατανοώ την 
σπουδαιότητα και το σκοπό αυτών των καθιερωμένων πρακτικών. Αναγνωρίζω ότι είναι για την δική μου ασφάλειακαι ευημερία, και ότι 
η παράληψη τήρησής τους μπορεί να με βάλει σε κίνδυνο κατά την κατάδυση.

      ________________________________________________________________ ___________________________
                 Υπογραφή Συμμετέχοντος Ημερομηνία (Ημέρα/Μήνας/Χρόνος)

      ________________________________________________________________ ___________________________
       Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα (όπου απαιτείται) Ημερομηνία (Ημέρα/Μήνας/Χρόνος)

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και συµπληρώστε όλα τα κενά πριν υπογράψετε.

Αυτή είναι µια δήλωση µέσω της οποίας πληροφορείστε σχετικά µε τις καθιερωµένες πρακτικές ασφαλούς κατάδυσης 
στην ελεύθερη και αυτόνοµη κατάδυση. Αυτές οι πρακτικές έχουν συγκεντρωθεί εδώ ώστε να µπορέσετε να τους κάνετε µια 
ανασκόπηση και σας γνωστοποιούνται µε σκοπό την αύξηση της άνεσης και της ασφάλειάς σας στην κατάδυση. Η υπογραφή 
σας σε αυτή την δήλωση είναι απαραίτητη, σαν απόδειξη ότι έχετε λάβει υπόψη σας αυτές τις πρακτικές ασφαλούς κατάδυσης. 
Διαβάστε την δήλωση πριν την υπογράψετε. Εάν είστε ανήλικος, αυτή η φόρµα πρέπει επίσης να υπογραφεί από κάποιο γονέα ή 
κηδεµόνα.

Εγώ ο/η, ______________________________________________________________, καταλαβαίνω ότι ως δύτης θα πρέπει:
     (Όνοµα Με Κεφαλαία)

 1.  Να διατηρώ καλή πνευµατική και φυσική κατάσταση για την κατάδυση. Να αποφεύγω να βρίσκοµαι κάτω από την επιρροή 
οινοπνευµατωδών ή επικίνδυνων ναρκωτικών κατά την κατάδυση. Να διατηρώ επαρκείς τις ικανότητές µου στην κατάδυση, 
προσπαθώντας να τις βελτιώσω µε την συµµετοχή µου στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση και να τις ανανεώνω κάτω από 
ελεγχόµενες συνθήκες µετά από µια περίοδο καταδυτικής αδράνειας.

 2.  Να είµαι εξοικειωµένος µε την καταδυτική µου τοποθεσία. Εάν όχι, να κάνω µια επίσηµη κατάδυση αναγνώρισης περιοχής, 
µε κάποιον τοπικό φορέα που γνωρίζει την περιοχή. Εάν οι καταδυτικές συνθήκες είναι χειρότερες από αυτές για τις οποίες 
έχω εµπειρία, αναστέλλω την κατάδυση ή διαλέγω εναλλακτική τοποθεσία µε καλύτερες συνθήκες. Να εµπλέκοµαι µόνο σε 
καταδυτικές δραστηριότητες συνεπείς µε την εκπαίδευση και την εµπειρία µου. Να µην επιδίδοµαι σε σπηλαιοκαταδύσεις ή 
τεχνική κατάδυση παρά µόνο αν λάβω ειδική εκπαίδευση για αυτές.

 3.  Να χρησιµοποιώ πλήρη, καλά συντηρηµένο, αξιόπιστο εξοπλισµό µε τον οποίο είµαι εξοικειωµένος; και τον έχω ελέγξει για 
σωστή εφαρµογή και λειτουργία πριν από κάθε κατάδυση. Να αρνούµαι την χρήση του εξοπλισµού µου σε δύτες χωρίς 
δίπλωµα. Να έχω πάντα ένα ρυθµιστή πλευστότητας και πιεσόµετρο όταν κάνω αυτόνοµη κατάδυση. Να αναγνωρίζω την 
αναγκαιότητα της εναλλακτικής πηγής αέρα και ενός συστήµατος, χαµηλής πίεσης, µηχανισµού πλήρωσης αέρα ρυθµιστή 
πλευστότητας.

 4.  Να παρακολουθώ µε προσοχή τις καταδυτικές ενηµερώσεις και οδηγίες, και να σέβοµαι την συµβουλή αυτών που 
επιβλέπουν τις καταδυτικές µου δραστηριότητες. Να αναγνωρίσω ότι χρειάζεται επιπρόσθετη εκπαίδευση για την 
συµµετοχή σε καταδυτικές δραστηριότητες ειδικοτήτων, σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και µετά από περιόδους 
καταδυτικής αδράνειας που ξεπερνούν τους έξι µήνες.

 5.  Να τηρώ το συναδερφικό σύστηµα σε κάθε κατάδυση. Να προγραµµατίζω τις καταδύσεις – συµπεριλαµβάνοντας 
επικοινωνίες, διαδικασίες επανένωσης µε το συνάδελφο σε περίπτωση χωρισµού, και διαδικασίες ανάγκης – µε το 
συνάδελφό σας.

 6.  Να είµαι καλά καταρτισµένος στην χρήση των καταδυτικών πινάκων. Να κάνω όλες τις καταδύσεις, καταδύσεις χωρίς 
ανάγκη αποσυµπίεσης και να επιτρέπω πάντα την ύπαρξη ενός περιθωρίου ασφαλείας. Να έχω τα µέσα ώστε να µπορώ 
να ελέγχω το βάθος και τον χρόνο κάτω από το νερό. Να περιορίσω το ανώτατο βάθος στο επίπεδο της εκπαίδευσής και 
της εµπειρίας µου. Να αναδύοµαι µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 18 µέτρα / 60 πόδια το λεπτό. Να είµαι ΑΣΦΑΛΗΣ δύτης 
(SAFE– Slowly Ascend From Every dive). Να κάνω µία στάση ασφαλείας ως προληπτικό µέτρο, συνήθως στα 5 µέτρα / 15 
πόδια για τρία λεπτά ή και περισσότερο. 

 7.  Να διατηρώ σωστή πλευστότητα. Να ρυθµίζω τα βάρη στην επιφάνεια για ουδέτερη πλευστότητα χωρίς να έχω καθόλου 
αέρα στον ρυθµιστή πλευστότητάς µου. Να διατηρώ ουδέτερη πλευστότητα ενώ βρίσκοµαι υποβρυχίως. Να έχω θετική 
πλευστότητα στην επιφάνεια για κολύµπι και ξεκούραση. Να διατηρώ τα βάρη ελεύθερα για εύκολη αφαίρεση, και 
εξασφάλιση πλευστότητας όταν βρεθώ σε κατάσταση ανάγκης κατά την κατάδυση.

 8.  Να αναπνέω σωστά για την κατάδυση. Ποτέ να µην κρατάω την αναπνοή µου ή να παραλείπω αναπνοές όταν αναπνέω 
πεπιεσµένο αέρα, και να αποφεύγω υπερβολικό υπεραερισµό όταν κάνω ελεύθερη κατάδυση. Να αποφεύγω την 
εξουθένωση όταν βρίσκοµαι µέσα και κάτω από το νερό και να καταδύοµαι εντός των ορίων µου.

 9.  Να χρησιµοποιώ σκάφος, πλωτήρα ή κάποιο άλλο σταθµό στήριξης επιφανείας, όποτε αυτό είναι εφικτό Use.
 10.  Να γνωρίζω και να τηρώ τους τοπικούς νόµους και κανόνες κατάδυσης, συµπεριλαµβανοµένων των νόµων ψαρέµατος και 

χρήσης καταδυτικής σηµαίας.

Έχω διαβάσει την παραπάνω δήλωση και µου έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά όλες οι ερωτήσεις που πιθανόν να είχα. 
Καταλαβαίνω την σπουδαιότητα και τον σκοπό αυτών των καθιερωµένων πρακτικών. Αναγνωρίζω ότι είναι για την δική µου 
ασφάλεια, και ότι η παράληψη τήρησής τους µπορεί να µε βάλει σε κίνδυνο κατά την κατάδυση.

 _______________________________________________________  _______________ _________________
 Υπογραφή Συµµετέχοντος          Ηµεροµηνία (Ηµέρα/Μήνας/Χρόνος)

 ________________________________________________________________ _____  _________________________________________

 Υπογραφή Γονέα ή Κηδεµόνα (όπου απαιτείται)      Ηµεροµηνία (Ηµέρα/Μήνας/Χρόνος)

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
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