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Πρόλογος 

 

      Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά ο σηµαντικός ρόλος του δύτη 

στην διαδικασία εκτροφής ιχθύων των  µονάδων πάχυνσης ανοιχτής θάλασσας. Θα θέλαµε  

να κινήσουµε τον ενδιαφέρον του αναγνώστη, τονίζοντας τις δυσκολίες του επαγγέλµατος, 

τους κίνδυνους και τις καθηµερινές διαδικασίες τις οποίες ο δύτης πρέπει να  αντιµετωπίζει 

καθηµερινά γα την επιτυχή  ολοκλήρωση του πλάνου κατάδυσης και των σχετικών εργασιών.       

 Βασιζόµενοι σε προϋπηρεσία δέκα ετών στο επάγγελµα του δύτη, από το 2006 έως και  

σήµερα και στις γνώσεις τις οποίες  έχουµε  αποκτήσει κατά διάρκεια τις φοίτησής µας στο 

Τµήµα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, θα προσπαθήσουµε  να συγκεντρώσουµε  και να 

παρουσιάσουµε χρηστικές πληροφορίες, οποίες να είναι ωφέλιµες για κάθε ενδιαφερόµενο  

και να αποτελέσουν ένα οδηγό ή ένα βοήθηµα στην επαγγελµατική πορεία ενός ιχθυολόγου ή 

ενός δύτη. 

Θα αναφερθούµε σε σηµεία λιγότερο γνωστά από τα συνήθη για ιχθυολόγους, αναλύοντας 

µερικά στοιχεία και βλέποντας από άλλο πρίσµα τα καθηµερινά δρώµενα σε µία 

ιχθυοκαλλιέργεια.  

Η πτυχιακή µας εργασία περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά την νοµοθεσία, 

τα βήµατα εκπαίδευσης, τον εξοπλισµό, τις ασθένειες  και  τις εργασίες, τις οποίες καλείται 

να εκτελέσει  ο δύτης σε µια µονάδα ιχθυοκλωβών ανοιχτής θάλασσας. Έχουµε  σχεδιάσει 

και παρουσιάσει µονάδα ιχθυοκλωβών µε τα διάφορα  µέρη της και τις διαδικασίες ελέγχου 

και επισκευής διχτύων και αγκυροβολίων. Επίσης κάνουµε συγκριτική αναφορά σε σχετική 

παλαιότερη εργασία (Μαλαισιάδας ,2010)  στην οποία είχε γίνει εκτίµηση του απαιτούµενου 

χρόνου των κύριων καταδυτικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες.  

Στο τελευταίο και  ίσως  στο σηµαντικότερο µέρος της πτυχιακής µας εργασία , αναλύεται  το 

κόστος ενός καταδυτικού συνεργείου για µονάδα ιχθυοπαραγωγής.  



 

 

 Εισαγωγή  

 

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος προσελκύστηκε από τον άγνωστο υποβρύχιο κόσµο. 

Η επιθυµία και οι ανάγκες για µεγαλύτερη παραµονή του στο βυθό της θάλασσας οδήγησε 

αναπόφευκτα στην εφεύρεση και στη βελτίωση υποβρύχιων αναπνευστικών συσκευών. Οι 

προσπάθειες για υποβρύχια αυτονοµία, πέρασαν από πολλά στάδια στο διάβα της ιστορίας 

και ακόµη βρίσκονται υπό εξέλιξη, 

αρχίζοντας από την κατάδυση µε χρήση 

ασκών µε αέρα, µέχρι και τους 

καταδυτικούς κώδωνες πού έχουν 

χρησιµοποιηθεί στην αρχαιότητα για 

κατασκευαστικούς ή πολεµικούς σκοπούς. 

Ο Θουκυδίδης, κάνει αναφορά για δύτες 

που πριόνιζαν τα υποβρύχια φράγµατα προστασίας των 

Συρακουσίων (415-413 π.Χ.), ενώ ο Αρριανός εξιστορεί 

πώς ο Μ. Αλέξανδρος έκανε χρήση δυτών στην 

πολιορκία της Τύρου (333 π.Χ.) 

Η πρώτη υποβρύχια αναπνευστική συσκευής 

αποδίδεται  στον Αριστοτέλη και ήταν µια χύτρα 

ανεστραµµένη πάνω από την κεφαλή του δύτη, ώστε να 

συγκρατεί τον αέρα. Η πρώτη ατοµική «στολή»  του 

Lethbridge (1715) ήταν ουσιαστικά ένα βαρέλι µε 

γυάλινο παραθυράκι, για να µπορεί να βλέπει ο δύτης και 
Εικόνα 2: Στολή του Deane (1828) 

Πηγή:www.gerakas.org.gr 

Εικόνα 1: «στολή» του Lethbridge (1715) 

Πηγή: www.divingsadot.wordpress.com 



 

 

δύο τρύπες για τα χέρια που έκλειναν µε υδατοστεγή µανίκια. (Εικόνα 1)  Το 1828, οι 

αδελφοί Deane κατασκεύασαν την πρώτη στολή µε µεταλλικό κράνος και συνεχή παροχή 

αέρα από την επιφάνεια. (Εικόνα 2) 

 H επινόηση και τελειοποίηση του ρυθµιστή πίεσης από τον Ζακ Κουστώ και τον 

Γκανιό, άλλαξε ριζικά την εικόνα και τις δυνατότητες στην κατάδυση.  Με τη προσπάθεια 

των Ντιµά,  Χανς Χας, αλλά και άλλων, πραγµατοποιούνται σπουδαία άλµατα για την 

κατάκτηση των βυθών. 

Σηµαντική προσφορά για την ανάπτυξη της καταδυτικής λειτουργίας και βοήθεια για 

την κατανόηση της συµπεριφοράς του ανθρώπου σε υπερβαρεϊκό περιβάλλον, στάθηκε η 

ανακάλυψη του Άγγλου Ρόµπερτ Μπόιλ (Robert Boyle), ο οποίος περί το 1660 µελέτησε τις 

φυσικές ιδιότητες του συµπιεσµένου αέρα. Ο νόµος του Μπόιλ περιγράφει την επίδραση της 

αλλαγής της πίεσης, στον όγκο και την πυκνότητα των αερίων, γεγονός υψίστης σηµασίας για 

την καταδυτική φυσιολογία.  

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το 1866 ο Συµιακός Φώτιος Μαστορίδης, έκανε χρήση 

σκάφανδρου για την σπογγαλιεία, δίνοντας µια νέα διάσταση στο επάγγελµα και η οποία 

έγινε παράδοση και έγραψε ιστορία σε πολλά µέρη στην Ελλάδα όπως π.χ. σε Κάλυµνο, 

Σύµης, Χάλκη, Καστελλόριζο, Αίγινα και  Ύδρα. Επίσης  σηµαντική προσφορά στην 

ανάπτυξη της αυτόνοµης κατάδυσης παρείχε και η Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών 

(Μ.Υ.Κ.) των ενόπλων δυνάµεων. Παρόλο το ‘’σφικτό’’ και αρνητικό προς τις καταδύσεις 

νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη αυτής της ενδιαφέρουσας 

δραστηριότητας µε πολλαπλές δυνατότητες τόσο σε ερασιτεχνικό, όσο και σε επαγγελµατικό 

επίπεδο. 

Σήµερα στην αιχµή της τεχνολογία των καταδυτικών συσκευών, βρίσκονται οι ανακυκλωτές 

αναπνεύσιµου αέρα (Rebrethers), ενώ επιστηµονικά πειράµατα γίνονται για την χρήση 

Perfulocarbon (PFC), ενός είδος υγρού φθοριούχου άνθρακα, για την δυνατότητα αναπνοής 



 

 

υποβρυχίως  χωρίς αναπνευστική συσκευή. Η υγρή αναπνοή (liquid breathing, ή fluid 

breathing), θα είναι πιθανότατα ο τρόπος αναπνοής στις καταδυτικές δραστηριότητες αλλά 

και στα διαστηµικά ταξίδια του µέλλοντος. 

 ( http://www.naxosdiving.com/content/view/57/90/lang,el/ ) 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Κεφάλαιο 1 

1.1. Εκπαίδευση δυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

Η µοναδική επίσηµη σχολή για εκπαίδευση δυτών σε καταδυτικές εργασίες στην 

Ελλάδα,  είναι η «∆ηµόσια  Σχολή ∆υτών» στην Κάλυµνο, η οποία  λειτουργεί από 1958 

βάση νοµοθεσίας που περιγράφεται στο άρθρο (γ) του από 31-05-58 Β∆ «Περί Λειτουργίας  

εν γένει της Σχολής ∆υτών» (ΦΕΚ 98 Α/27-06-58)». Η σχολή έκλεισε το 2005 λόγω 

αδυναµίας χρηµατοδότησης της λειτουργίας της από το Εµπορικό Ναυτικό  και άνοιξε ξανά 

το 2015.  

Οι παγκόσµια πιστοποιηµένες και αναγνωρισµένες οµοσπονδίες  στην εκπαίδευση των 

δυτών για καταδυτικές εργασίες (commercial divers) είναι ελάχιστες. 

� ADCI – Association of Diving Contractors International (∆ιεθνή Ένωση 

Ανάδοχων  Καταδύσεων) η οποία ιδρύθηκε το 1968 στο Houston του Texas, 

USA. 

� ACDE – Association of Commercial Diving Educators (Ένωση Εκπαιδευτών 

Εµπορικής Κατάδυσης) η οποία ιδρύθηκε το 1979 στην Santa Barbara, 

California, USA. 

� ADAS – Australian Diver Accreditation Scheme (Αυστραλιανό Πρόγραµµα 

Πιστοποίησης ∆υτών), Dunoon Australia. 

� DCBC – Diver's Certification Board of Canada (Συµβούλιο Πιστοποίηση 

∆υτών Καναδάς), Nova Scotia, Canada. 

� HSE – Health & Safety Executive of the United Kingdom (Εκτελεστική 

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας  Ενωµένου Βασιλείου), UK. 



 

 

� ITDA - International Technical Diving Agency (∆ιεθνής Οργανισµός Τεχνικής 

Κατάδυσης), ο  οποίος ιδρύθηκε το 2005 στο Pershore, UK. 

� MDEA – Multinational Diving Educators Association  (Πολυεθνική Ένωση 

Εκπαιδευτών Κατάδυσης) η οποία ιδρύθηκε το 1984 στη Florida, USA. 

� WorkSafeBC (Workers Compensation Board British Columbia) (∆ιοικητικό 

Συµβούλιο Αµειβόµενων  Εργαζοµένων Βρετανικής Κολοµβίας,British 

Columbia, Canada. 

� (SA)DoL – South African Department of Labour (Τµήµα Εργασίας της Νότια 

Αφρικής) South Africa. 

 

H εκπαίδευση δυτών στην αυτόνοµη κατάδυση µε σκοπό την αναψυχή, που συνήθως 

είναι  το πρώτο βήµα προς την επαγγελµατική κατάδυση, γίνεται  από ένα  πολύ µεγάλο 

αριθµό οµοσπονδιών. Οι πιο γνωστή Ελληνική οµοσπονδία  είναι η: 

 

� ΕΟΥ∆ΑΑΤΚ (Ελληνική Οµοσπονδία Υποβρύχιας ∆ραστηριότητας και 

Αθλητικής Αλιείας και Τεχνική Κολύµβηση ) η οποία ιδρύθηκε στις 02-07-

1952 

 

Επίσης στην Ελλάδα δραστηριοποιείται µία πληθώρα από παγκόσµιες οµοσπονδίες µε 

ανάλογη δραστηριότητα όπως:  

 

� CMAS "World Confederation of Underwater Activities" ,  Παγκόσµια 

Συνοµοσπονδία Υποβρύχιων ∆ραστηριοτήτων η οποία ιδρύθηκε το 1959  

� PADI “Ρrofessional Association of Diving Instructors”  Επαγγελµατική Ένωση 

των Εκπαιδευτών Κατάδυσης , η οποία ιδρύθηκε το 1968 



 

 

� SSI “Scuba Schools International” ∆ιεθνείς Σχολες Scuba που ιδρύθηκε το 

1970 

� NAUI ( Εθνική Ένωση Εκπαιδευτών Κατάδυσης) η οποία ιδρύθηκε το 1960    

 

Σε αυτό το σηµείο είναι ανάγκη να εξηγηθούν  οι δυνατότητες και τα βήµατα για την 

επαγγελµατική εξέλιξη του υποψήφιου δύτη. Επίσης πρέπει να αναφερθούν οι βασικές 

διακλαδώσεις στην αυτόνοµη καταδυτική δραστηριότητα, για  την καλύτερη κατανόησης  της 

λειτουργίας του κλάδου, την πληθώρα των επιλογών και των πιθανών συνδυασµών 

ειδικοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίες σε µια εξειδικευµένη καταδυτική εργασία, ανεξάρτητα 

από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται  ο δύτης. Είναι πολύ χρήσιµο ο δύτης, ο οποίος 

καλείται να εκτελέσει µια καταδυτική εργασία να είναι εφοδιασµένος µε ένα πολύ καλό 

πακέτο γνώσεων, λόγω του ότι πολλές φορές θα πρέπει να πάρει υποβρυχίως µόνος του τις 

αποφάσεις για την επιτυχή εκτέλεση του έργου αλλά και την ασφάλεια του. 

 

Οι βασικές δραστηριότητες  των οµοσπονδιών είναι: 

� Recreational diving (Κατάδυση αναψυχής) 

� Commercial diving (Επαγγελµατική κατάδυση) 

� Technical diving (Τεχνική κατάδυση) 

� Cave diving (Σπήλαιοκατάδυση)  

� Scientific diving (Επιστηµονική κατάδυση)  

Μερικές από τις  βασικές ειδικότητες των παραπάνω αναφεροµένων οµοσπονδιών, τις  οποίες 

ο δύτης µπορεί να αποκτήσει ακολουθώντας τα σεµινάρια εκπαίδευσης, είναι: 

 

Recreational diving (Κατάδυση αναψυχής) 

� Altitude Diver (Κατάδυση σε Υψόµετρο) 



 

 

� Deep Diver (Βαθιά Κατάδυση)   

� Digital Underwater Photographer (Υποβρύχια Ψηφιακή Φωτογράφιση)  

� Enriched Air Diver (Κατάδυση µε Εµπλουτισµένο Αέρα)  

� Rebreather Diver (Κατάδυση µε Συσκευή Ανακυκλωµένου Αέρα)  

� Search and Recovery Diver (Κατάδυση Έρευνας και ∆ιάσωσης) 

� Emergency First Response (Παροχή Πρώτων Βοηθειών)  

 

Commercial diving (Επαγγελµατική κατάδυση) 

� Air Level Tender/Diver (Πρώτο επίπεδο για αρχάριους, κατάδυση  µε αέρα) 

� Mixed Gas Diver (Κατάδυση µε Ανάµιξη Αερίων) 

� Bell/Sat Diver (Κώδωνας /Κορεσµένη Κατάδυση) 

� Supervisor (Επόπτης) 

� Saturation Technician (Τεχνικός Κορεσµένου Αέρα)  

� Life Support Technician (Τεχνικός Υποστήριξης Ζωής)  

� Exhibitor (Εκθέτης)  

Technical diving (Τεχνική κατάδυση) 

� Tec 40,45,50,65,100 (Τεχνικές Καταδύσεις πέρα από τα 40 µέτρα βάθος) 

� Tec Trimix, Tec Gas Blender (Αναµίξεις αερίων ) 

� Tec Instructor (Εκπαιδευτής Τεχνικής Κατάδυσης) 

Cave diving (Σπήλαιο κατάδυση)  

� Cave Diver (Σπήλαιοκατάδυση) 

� Mine Diver (∆ύτης ορυχείου) 

� Cavern Dive Instructor (Εκπαιδευτής Κατάδυσης σε Σπηλαία)  

Scientific diving (Επιστηµονική κατάδυση) 

�  Underwater archaeology (Υποβρύχια αρχαιολογία) 



 

 

�  Freshwater biology (Βιολογία γλυκών υδάτων) 

�  Marine biology (Θαλάσσια Βιολογία) 

� Marine geology (Θαλάσσια γεωλογία) 

�  Oceanology (Ωκεανολογία) 

 

Στην Ελλάδα, ή πορεία του δύτη προς τον επαγγελµατικό κόσµο της κατάδυσης, 

διαφοροποιείται από αυτήν της παγκόσµιας, λόγω νοµοθεσίας. Τα πιστοποιητικά  των 

Commercial Divers Schools (Σχολεία Επαγγελµατιών ∆υτών) των παγκόσµιων οµοσπονδιών, 

δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα  από τις ελληνικές υπηρεσίες,  όπως και τα πιστοποιητικά 

που εκδίδονται από ελληνικές υπηρεσίες δεν είναι αναγνωρισµένα εκτός Ελλάδος και 

ειδικότερα αναφερόµαστε στην Άδεια Μαθητευόµενου ∆ύτη, στην Άδεια ∆ύτη, ή στην Άδεια 

Καταδυτικού Συνεργείου. Αναγνωρισµένα είναι όµως, τα πιστοποιητικά των παγκόσµιων 

οµοσπονδιών µε σκοπό την αναψυχή, π.χ. ( PADI, CMAS, NAUI και SSI ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Στάδια εκπαίδευσης  υποψήφιου δύτη 

Τα στάδια και οι επιλογές τις οποίες θα πρέπει να περάσει ο υποψήφιος δύτης για να 

ανεβεί στην ιεραρχία του καταδυτικού κόσµου έως ένα ορισµένο επαγγελµατικό επίπεδο, 

παρουσιάζονται σχηµατικά παρακάτω. 

 

                         Υποψήφιος δύτη 

 

 

  

∆ηµόσια Σχολή Καλύµνου     Οµοσπονδία Κατάδυση Αναψυχής  

          

Άδεια Μαθητευόµενο ∆ύτη             Open Water Diver  

 Advanced Open Water Diver 

Άδεια ∆ύτη                                        Άδεια Μαθητευόµενο ∆ύτη              Rescue Diver 

                                                             Master Scuba Diver 

Επόπτης                               Άδεια ∆ύτη                                    Dive Master 

                                                                                                                     Assistant Instructor 

Άδεια Καταδυτικού Συνεργείου      Επόπτης                                              Open Water Scuba Instructor 

 

 Άδεια Καταδυτικού Συνεργείου        Σχολή Εκπαίδευση Αυτοδυτών 

 

 

1.3. Ελληνική Νοµοθεσία για την Κατάδυση … 

Στην Ελλάδα ή λειτουργία καταδυτικών εργασιών βασίζεται  στην υπ’ αριθµό 

ΥΑ3131.1/20/95-(ΦΕΚ 978), του Γενικό Κανονισµού Λιµένα, µε αριθ.10, «Για τις 

καταδυτικές εργασίες».  Νοµοθεσία που συνήθως δεν τηρείται, λόγω λανθασµένης πρακτικής 

από τα εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή, εργοδότη, εργαζόµενο και εργολάβο, είτε λόγω 



 

 

οικονοµικών περιορισµών, είτε  λόγω αδυναµίας  εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας, όπως  

αναφέρονται παρακάτω. 

«Άρθρο 10 Μέτρα ασφαλείας, Παράγραφος 8. ΠΙΝΑΚΕΣ –ΣΤΑΣΕΙΣ-ΘΑΛΑΜΟΣ 

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

... β) Εφόσον η κατάδυση γίνεται σε βάθη δώδεκα (12) έως τριάντα (30) µέτρων µε στάσεις ή 

σε βάθη τριάντα (30) έως πενήντα µέτρων στα πλαίσια του πίνακα της ώρας «0», πρέπει ο 

υπεύθυνο εργολάβος να έχει εξασφαλίσει, την µέσα σε δύο (2) ώρες µεταφορά του δύτη στον 

πλησιέστερο θάλαµο αποσυµπίεσης.       

Άρθρο 10.  Μέτρα ασφαλείας, Παρ. 9. Ελάχιστη Σύνθεση Καταδυτικού Συνεργείου. 

α) Σε κάθε κατάδυση µέχρι βάθος δώδεκα (12) µέτρων, η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού 

συνεργείου είναι ένας επόπτης δύτης «εν ενέργεια» και ένας δύτης. 

β) Σε βάθη δώδεκα (12) έως πενήντα (50) µέτρων, η ελάχιστη σύνθεση είναι ένας επόπτης 

δύτης και δύο (2) δύτες, ο ένας από τους οποίους εκτελεί καθήκοντα δύτη ασφαλείας. 

ε) Με κάθε ζεύγος δυτών δεν µπορεί να εργάζονται περισσότεροι από  δύο µαθητευόµενοι 

δύτες. 

Άρθρο 11. Άδειες εργασιών 

1. Απαγορεύεται η διενέργεια καταδυτικών εργασιών από συνεργεία ή δύτες, που δεν έχουν 

άδεια της Λιµενικής Αρχής σύµφωνα µε τα άρθρα 3,4, και 5 του παρόντος Κανονισµού.     

Άρθρο 10. Μέτρα ασφαλείας, Παρ. 6. Όρια Βάθους- Αέρια Αναπνοής,  

... δ) Στις καταδύσεις µε αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές, οι δύτες καταδύονται κατά 

ζεύγη, ο ένας δε σύρει ευδιάκριτο σηµαντήρα που επισηµαίνει τη θέση τους. Εξαιρείται η 

περίπτωση βιντεοσκοπήσεων υφάλων πλοίων, όταν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία του 

δύτη µε την επιφάνια.   

Η νοµοθεσία, η οποία εφαρµόζεται στην Ελλάδα είναι ατελής λόγω ότι πουθενά δεν 

αναφέρεται σε καταδυτικές εργασίες σε ιχθυοτροφεία, αγνοώντας τον µεγάλο αριθµό δυτών 



 

 

που απασχολεί ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας. Επίσης  η υπάρχουσα νοµοθεσία δεν µπορεί 

να εφαρµοστεί πλήρως στις καταδυτικές εργασίες στα ιχθυοτροφεία, λόγω των ειδικών 

εγκαταστάσεων τους, δηλαδή τα αγκυροβόλια.  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας ή ορισµένα καταδυτικά 

συνεργεία  χρησιµοποιούν  προσωπικό χωρίς ασφάλιση, ή χωρίς να πληρούνται οι διατάξεις 

το υ Άρθρο 11.1. «Άδειες εργασιών»  το οποίο προβλέπει υποχρεωτικά, τον εφοδιασµό των 

δυτών µε αντίστοιχες ‘’άδειες’’ δυτών.  

Όσον αφορά στο Άρθρο 10, Μέτρα ασφαλείας, Παρ. 6.(δ),  οι δύτες στα ιχθυοτροφεία 

δεν καταδύονται ανά ζεύγη, λόγω οικονοµικών περιορισµών και συµφερόντων. Με τα χρόνια 

οι µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας φρόντισαν να επεκταθούν τόσο οριζόντια (επιφανειακά), όσο 

και κάθετα (σε βάθος), εκµεταλλευόµενες τη στήλη του νερού µε όλο και βαθύτερα 

κατασκευάζοντας δίχτυα, τα οποία φθάνουν ακόµα και τα 27 µέτρα βάθος. Για αυτό το 

βάθος, το Άρθρο 10. Μέτρα ασφαλείας, Παρ. 9.(β). προβλέπει έναν επόπτη δύτη και δύο (2) 

δύτες, και το οποίο ποτέ δεν εφαρµόζεται λόγω οικονοµικών περιορισµών. Επίσης και η 

προβλεπόµενη αναλογία ‘’δύτες- µαθητευόµενοι δύτες’’ του Άρθρο 10. Μέτρα ασφαλείας, 

Παράγραφος 9.(ε)., δεν τηρείται λόγω ανεπαρκούς εκπαιδευµένου προσωπικού  ή 

οικονοµικών συµφερόντων.  

Ως αποτέλεσµα, η παρουσίαση και µόνο µερικών άρθρων λόγω και του ελλιπούς 

ελέγχου από της αρµόδιες αρχές, οδηγούν στην απαξίωση ενός επαγγέλµατος υψηλής 

επικινδυνότητας και στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων δυτών, µε αφορµή τις οικονοµικές 

συγκυρίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι µεγάλες εταιρίες λειτουργούν ανενόχλητα 

αποφεύγοντας τεράστιες δαπάνες. 

 

 

 



 

 

1.4. Βασικός Εξοπλισµός Κατάδυσης    

Για  σωστή και ασφαλή κατάδυση και  επιτυχή εκτέλεση των εργασιών, οι δύτες θα 

πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισµένοι. ( Εικόνα 3 ) Λόγω της καθηµερινής χρήσης του 

εξοπλισµού, πολλές φορές σε  συνθήκες ελλιπούς συντήρησης του ή µηχανικής καταπόνησης 

που έχει υποστεί  κατά µεταφορά του, επιβάλλεται καθηµερινός έλεγχος πριν από τη χρήση 

του, πέραν αυτού που η νοµοθεσία απαιτεί.  

  

 

Ο έλεγχος και η επισκευή του εξοπλισµού γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένες  µονάδες 

σέρβις, οι οποίες και αυτές µε τη σειρά τους είναι εξουσιοδοτηµένες από τους 

κατασκευαστές. 

Ο έλεγχος του ρυθµιστή κατάδυσης γίνεται µια φορά τον χρόνο, ενώ ο υδροστατικός 

έλεγχος της φιάλης  κατάδυσης γίνεται ανά δύο χρόνια, βάσει της ΥΑ3131.1/20/95-(ΦΕΚ 

978), Γενικός Κανονισµός Λιµένα µε αρθρ.10. «Για τις καταδυτικές εργασίες».  

Εικόνα 3: Εξοπλισµός κατάδυσης 
Πηγή: www.netawei.com 



 

 

Αν ο δύτη παρατηρεί ή υποψιάζεται λανθασµένη λειτουργία του εξοπλισµού , δεν τον 

χρησιµοποιεί και φροντίζει να στέλνεται άµεσα για έλεγχο στις εξειδικευµένες µονάδες  

σέρβις. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισµός ο οποίος  πέρασε από την διαδικασία έλεγχου ή 

επισκευής, θα πρέπει να συνοδεύεται και µε το ανάλογο πιστοποιητικό καλής λειτουργία.  

 

1.5. Ασθένειες δυτών  

Παρακάτω αναφέρονται µερικές ασθένειες και περιπτώσεις τραυµατισµών, των δυτών.  

� Νόσος των δυτών 

� Βαροτραύµατα  αεροφόρων χώρων  

� Πνευµονικά Βαροτραύµατα 

� Εµβολή εγκεφάλου από αέρα   

� Αρτηριακή εµβολή αερίου  

� ∆ηλητηρίαση  οξυγόνου 

� ∆ηλητηρίαση µονοξειδίου του άνθρακος 

� Υπερκαπνία  

� Υποκαπνία  

 

Πιο συχνά συναντάµε τη ‘’Νόσο των δυτών’’, ασθένεια η οποία εκδηλώνεται µε 

περισσότερες της µιας µορφές, ανάλογα µε την σοβαρότητα  εκδήλωση της. 

 

Νόσος ∆υτών Τύπου Ι:  (ελαφριά µορφή) 

� Μυοσκελετικός  πόνος 

� ∆ερµατική-Λεµφική νόσος 

Νόσο ∆υτών Τύπου ΙΙ:  (σοβαρή µορφή) 

� Εγκεφάλου 



 

 

� Νωτιαίου Μυελού 

� Πνευµονική Νόσος των ∆υτών  

� Νόσος ∆υτών έσω ωτός  

� Νόσος ∆υτών τύπου Shock 

 

Παθήσεις  όπως: 

� Οστεοπόρωση 

� Σταδιακή ελάττωση τις ακοή των δυτών, βαρηκοΐα 

� Ελάττωση πυκνότητας αγγείων ιστών,  

εκδηλώνονται σταδιακά µέσα στο χρόνο  και ανήκουν στην κατηγορία  των 

‘’επαγγελµατικών’’  ασθενειών. ( http://www.ykia.gr ) 

 Η θεραπεία των παραπάνω αναφερόµενων παθήσεων, είναι µακροχρόνιας αποκατάστασης 

και γίνεται στα ειδικά Κέντρα Υπερβαρικής Καταδυτική  Ιατρικής.  

 

Νόσος των δυτών 

 Ως νόσο των δυτών ορίζουµε εκείνη την παθολογική κατάσταση που έρχεται ως αποτέλεσµα 

παραµονής του δύτη σε υπερβαρικό περιβάλλον µε πίεση πάνω από 2 ΑΤΜ και για χρονικό 

διάστηµα αρκετό, ώστε το διαλυµένο στους ιστούς άζωτο να σχηµατίζει κατά την ανάδυση 

φυσαλίδες, των οποίων το πλήθος και το µέγεθος δεν επιτρέπει την οµαλή αποµάκρυνση 

µέσω του αναπνευστικού συστήµατος. Οι φυσαλίδες αζώτου, που είναι το παθογόνο αίτιο σε 

βαριές περιπτώσεις ανιχνεύονται σχεδόν παντού. Ως βασικός παθολογικός µηχανισµός 

θεωρείται η απόφραξη της ροής του αίµατος στα αρτηρίδια και τα φλεβίδια, που προκαλείται 

µε 'ενεργοποίηση διάφορων µηχανισµών απόφραξης (π.χ πήξη του αίµατος) από τις 

φυσαλίδες αζώτου. 



 

 

Τα συµπτώµατα διακρίνονται σε ελαφρά και βαριά. Στα ελαφρά συµπτώµατα 

συγκαταλέγονται ο πόνος στις αρθρώσεις (κυρίως των άκρων) εκδηλώσεις του λεµφικού 

συστήµατος (διόγκωση λεµφαδένων) και δερµατικές εκδηλώσεις (κνησµός, ερυθρήµατα).  

Βαρύτερα συµπτώµατα της Νόσου των ∆υτών είναι τα παρακάτω: 

1. Πνευµονική Νόσος (Πόνος πίσω από το στέρνο, Βήχας, ∆ύσπνοια και Αναπνευστική 

δυσχέρεια) 

2. Νευρολογική µορφή της Νόσου. (Προσβολή του εγκεφάλου, Προσβολή του νωτιαίου 

µυελού) και ως εκ τούτου πονοκέφαλοι ηµικρανιακού τύπου στη µία περίπτωση και 

διαταραχές της όρασης, ενώ στην άλλη παράλυση των κάτω άκρων. Συνοδεύεται συνήθως 

από ακράτεια ούρων και κοπράνων. 

3. Νόσος του έσω ωτός. Σπάνια εκδήλωση που συνοδεύεται από βουητό στα αυτιά, µείωση 

της ακοής, ίλιγγο, ναυτία και δυσκολία συντονισµού των κινήσεων. 

4. Σοκ. Είναι η βαρύτερη εκδήλωση της Νόσου και συνοδεύει συνήθως την πνευµονική 

προσβολή. Εκδηλώνεται µε απώλεια της συνείδησης, χαµηλή αρτηριακή πίεση, χαµηλή 

καρδιακή παροχή και συνήθως οδηγεί στο θάνατο, ιδίως αν εκδηλωθεί πρώιµα. Πόνος στην 

οσφυϊκή χώρα, την κοιλιά και το στήθος υποδηλώνει κατά κανόνα βαριά µορφή της Νόσου, 

σε αντίθεση µε τον πόνο στα άκρα. Μια άλλη εκδήλωση σοβαρής µορφής νόσου είναι η 

έντονη σωµατική κόπωση, δυσανάλογη προς τις συνθήκες της κατάδυσης. 

Τα συµπτώµατα της Νόσου είναι δυνατόν να εµφανιστούν µέσα σε 15 λεπτά έως 12 ώρες 

µετά την κατάδυση. Μετά την πάροδο βέβαια του χρόνου οι πιθανότητες να εκδηλωθεί 

Νόσος µειώνεται. Με βάση επίσηµα στατιστικά στοιχεία το 50% των περιπτώσεων 

εµφανίζεται σε 30 λεπτά. Το 85% εµφανίζεται σε 1 ώρα, το 35% σε 3 ώρες, ενώ το 1 % σε 6 

ώρες. Φυσικά το ποσοστό µειώνεται δραστικά, κάτω του 1 % για το χρονικό διάστηµα από 6-

12 ώρες. 



 

 

Βαροτραύµατα αεροφόρων χώρων.  

Ως βαροτραύµα γενικώς ορίζεται εκείνη η παθογόνος εκείνη κατάσταση που προκύπτει από 

την έκθεση µιας περιοχής του ανθρώπινου σώµατος σε δυσβαρικό πεδίο, δηλαδή πεδίο µε 

ανοµοιόµορφη κατανοµή της πίεσης. Οι φυσικοί αεροφόροι χώροι που επηρεάζονται 

εµφανέστερα από την αυξανόµενη πίεση βρίσκονται στα αυτιά και τους παραρρίνειους 

κόλπους. Ο τεχνητός αεροφόρος χώρος που επηρεάζεται από την αυξανόµενη πίεση είναι 

εκείνος που δηµιουργείται από τη µάσκα. Κατά την κατάδυση, η υδροστατική πίεση αυξάνει 

και ωθεί τους αεροφόρους χώρους. Αν δε διατηρείται εξισωµένη ως προς την εξωτερική, η 

πίεση των αεροφόρων χώρων προκαλεί δυσφορία και πόνο, αν την αγνοήσουµε και 

συνεχίσουµε να κατεβαίνουµε. Αυτή η αίσθηση µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα µια σύνθλιψη 

του αεροφόρου χώρου ή βαροτραύµα. 

 Πνευµονικά Βαροτραύµατα. 

 

1. Σύνθλιψη. Η σύνθλιψη προκύπτει εξαιτίας της µεγάλης εξωτερικής πίεσης κατά την 

κατάδυση, ιδιαίτερα αν η φάση της καθόδου γίνεται µε εκπνοή ή µε λίγο αέρα στους 

πνεύµονες. Τα συµπτώµατα της σύνθλιψης είναι η αιµόπτυση σε ελαφριές περιπτώσεις και η 

οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια σε σοβαρότερες περιπτώσεις. 

2. Υπερδιάταση πνευµόνων. Είναι βαροτραύµα που προκαλείται κατά την ανάδυση και 

προϋποθέτει αναπνοή αέρος υπό πίεση. Αν ο αυτοδύτης κρατήσει την αναπνοή του κατά την 

ανάδυση ή παγιδευτεί αέρας στους πνεύµονες για κάποιον άλλο λόγο (κρύωµα, φλεγµονή του 

αναπνευστικού), τότε µε τη µείωση της περιβάλλουσας πίεσης η διόγκωση του αέρα 

προκαλεί υπερδιάταση των πνευµόνων. Ένα ποσοστό των βρογχιόλων συνθλίβεται, τα 

πνευµονικά αρτηρίδια και οι κυψελίδες τραυµατίζονται και το αίµα αναµιγνύεται µε τον αέρα 

στους πνεύµονες, γεγονός που εξηγεί και την αιµόπτυση ως σύµπτωµα. Ανάλογα τώρα µε την 

κατεύθυνση που θα πάρει ο διαστελόµενος αέρας, έχουµε 4α είδη υπερδιάτασης πνευµόνων: 



 

 

3. Εµβολή Αέρα. Είναι η σοβαρότερη περίπτωση υπερδιάτασης, καθώς ο αέρας εισέρχεται 

στη ροή του αίµατος, µέσω των τραυµατισµένων κυψελίδων και των πνευµονικών 

αρτηριδίων. Αν µάλιστα ο αέρας περάσει στο αρτηριακό σύστηµα, τότε οι φυσαλίδες είναι 

δυνατόν να σταµατήσουν σε οποιοδήποτε σηµείο, διακόπτοντας τη ροή του αίµατος. Αν η 

διακοπή συµβεί στις αρτηρίες που οδηγούν το αίµα στον εγκέφαλο, τότε έχουµε εγκεφαλική 

εµβολή αέρα. Οι εγκεφαλικοί ιστοί παύουν να οξυγονώνονται και προκαλείται εγκεφαλικό 

επεισόδιο. Τα συµπτώµατα σε µια τέτοια περίπτωση περιλαµβάνουν ζαλάδα, πόνο στο 

στήθος, σύγχυση, σοκ, αλλαγή προσωπικότητας, παράλυση, απώλεια συνείδησης, λιποθυµία, 

θάνατο. Όπως είπαµε και προηγούµενα, τα αποτελέσµατα της εµβολής αέρα έρχονται πολύ 

γρήγορα και απαιτούν άµεση παροχή βοηθείας σε θάλαµο αποσυµπίεσης. 

4. Πνευµοθώρακας. Ο πνεύµονας κατά την υπερδιάταση είναι δυνατόν να τραυµατιστεί στην 

επιφάνειά του. Έτσι ο αέρας θα διαφύγει προς την πλευρική κοιλότητα και αυτόµατα ο 

πνεύµονας θα συνθλιβεί. Ο διαστελόµενος αέρας που παγιδεύεται στην πλευρική κοιλότητα 

ωθεί διαρκώς τον πνεύµονα και προκαλεί οξύ πόνο. Ο πνευµοθώρακας είναι δυνατόν να 

συµβεί αυτόµατα εξαιτίας κάποιας πάθησης. Αν και είναι ασυνήθιστη περίπτωση, εντούτοις 

µπορεί να συµβεί απροειδοποίητα. Αν µάλιστα συµβεί κατά τη διάρκεια της κατάδυσης είναι 

σοβαρότερης µορφής, καθώς ο πόνος που προκαλεί οξύνεται αφόρητα κατά τη διαδικασία 

της ανάδυσης. 

5. Μεσοθωράκιο Εµφύσηµα. Κατά το Μεσοθωράκιο Εµφύσηµα ο αέρας από τον 

τραυµατισµένο πνεύµονα διαφεύγει προς το κέντρο του στήθους, στο µεσοθωράκιο 

ασκώντας πίεση στην καρδιά και τα µεγαλύτερα αιµοφόρα αγγεία. Τα συµπτώµατά του είναι 

η λιποθυµία και η αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Υποδόριο Εµφύσηµα. Το Υποδόριο Εµφύσηµα συµβαίνει συνήθως µαζί µε το Μεσοθωράκιο, 

καθώς ο αέρας από το Μεσοθωράκιο αναζητά διέξοδο µέσω των µαλακών ιστών της βάσης 



 

 

του λαιµού. Σε αυτή την περίπτωση αισθάνεται κανείς µια διόγκωση στο λαιµό και αλλάζει η 

φωνή του. Επίσης, αν ψηλαφηθεί το δέρµα σε αυτό το σηµείο, παράγεται ένας 

χαρακτηριστικός τριγµός. 

∆ηλητηρίαση οξυγόνου. 

 Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά και το οξυγόνο µπορεί να είναι τοξικό σε υπερβαρικό 

περιβάλλον. ∆ρα δηλαδή σαν δηλητήριο, όταν εισπνέεται µε µεγάλη µερική πίεση. Στην 

πραγµατικότητα, όταν η µερική πίεση του οξυγόνου υπερβεί τις 0,6 ΑΤΜ (φυσική µονάδα 

πίεσης) είναι πιθανή η εκδήλωση βλαβών στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Αν η µερική πίεση 

υπερβεί τις 1,5 ΑΤΜ, ή πιθανότητα αυτή φθάνει το 90%. Τα συµπτώµατα της οξείας µορφής 

δηλητηρίασης οξυγόνου ποικίλλουν από µούδιασµα και συσπάσεις στα χείλια και σε άλλους 

µυώνες του προσώπου, ίλιγγο, ναυτία, ασυνήθιστο αίσθηµα κόπωσης, διαταραχές της 

αναπνοής, ευφορία και αίσθηµα µέθης, διαταραχές της όρασης και απώλεια της συνείδησης 

έως γενικευµένους σπασµούς, όµοιους µε εκείνους της επιληπτικής κρίσης. 

∆ηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα  

Η δηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα συµβαίνει µετά από 

αρκετή εισπνοή µονοξειδίου του άνθρακα (CO). Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι 

ένα τοξικό αέριο, αλλά επειδή είναι άχρωµο, άοσµο, άγευστο και αρχικά µη-ερεθιστικό, είναι 

πολύ δύσκολα ανιχνεύσιµο. Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι προϊόν της 

ατελούς καύσης της οργανικής ύλης που οφείλεται σε ανεπαρκή παροχή οξυγόνου για να 

επιτρέψει την πλήρη οξείδωση σε διοξείδιο του άνθρακα(CO2). Τα συµπτώµατα της ήπιας 

οξείας δηλητηρίασης περιλαµβάνουν ζάλη, σύγχυση, πονοκέφαλο, και  ίλιγγο Η έκθεση σε 

µεγαλύτερες ποσότητες µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική τοξικότητα του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος και της καρδιάς, ακόµη και στο θάνατο. 

 



 

 

Υπερκαπνία. 

 Η Υπερκαπνία ή υπερβολή αύξηση του διοξειδίου του άνθρακος αναπτύσσεται κυρίως όταν 

ο δύτης δεν αναπνέει αργά και βαθιά, ή ο αέρας της φιάλης του είναι µολυσµένος µε υψηλά 

ποσοστά διοξειδίου από κακό γέµισµα. Τα επίπεδα του διοξειδίου στον κυψελιδικό χώρο και 

τη ροή του αίµατος αυξάνονται, προκαλώντας πονοκέφαλο, σύγχυση, και αυξηµένο ρυθµό 

αναπνοής (λαχάνιασµα). Η ανεξέλεγκτη αύξηση του διοξειδίου του άνθρακος είναι δυνατόν 

να οδηγήσει σταδιακά σε απώλεια των αισθήσεων. Ο δύτης που αναπνέει µολυσµένο αέρα 

νιώθει πονοκέφαλο, ναυτία, ζαλάδα και µπορεί να φθάσει ακόµη και στην αναισθησία. 

Επίσης, νιώθει ταχυκαρδία σε περιπτώσεις κατακράτησης διοξειδίου του άνθρακος ή 

υφίσταται κυάνωση στα χείλη, τις µεµβράνες και τη στοµατική κοιλότητα σε περιπτώσεις 

δηλητηρίασης µονοξειδίου. Στις ελαφρές περιπτώσεις δηλητηρίασης ο πάσχων χρειάζεται να 

αναπνεύσει καθαρό αέρα για 6 ώρες περίπου, χωρίς εργασία ή κάποια ιδιαίτερη σωµατική 

προσπάθεια ή κάπνισµα. Σε σοβαρές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χορήγηση καθαρού 

οξυγόνου και η µεταφορά του σε θάλαµο αποσυµπίεσης για θεραπεία µε υπερβαρικό 

οξυγόνο. 

Υποκαπνία.  

Η Υποκαπνία ή ανεπαρκής ποσότητα διοξειδίου του άνθρακος ακολουθεί είτε το συνειδητό 

υπεραερισµό των ελεύθερων δυτών ή τον ασυνείδητο υπεραερισµό εξαιτίας κάποιου φόβου ή 

έντασης. Το αρχικό σύµπτωµα της υποκαπνίας είναι ελαφριά ζάλη που µπορεί να οδηγήσει 

σε λιποθυµία. Η υποκαπνία που συνοδεύεται από κράτηµα της αναπνοής µπορεί να οδηγήσει 

τον ελεύθερο δύτη σε ξαφνική απώλεια των αισθήσεων κατά την ανάδυσή του και µάλιστα 

σε ρηχά νερά. 

Με το συνειδητό υπεραερισµό ο ελεύθερος δύτης µειώνει δραστικά το διοξείδιο του 

άνθρακος στο αναπνευστικό και το κυκλοφορικό του σύστηµα. Έτσι το διοξείδιο του 



 

 

άνθρακος δεν είναι δυνατόν να συσσωρευτεί σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να διεγείρει την 

αναπνοή, πριν καταναλώσουν οι ιστοί το διαθέσιµο οξυγόνο. Προκαλείται, λοιπόν, υποξία, ή 

κατάσταση ανεπαρκούς οξυγόνωσης, η οποία καταστρέφει γοργά τους ιστούς, ιδιαίτερα 

εκείνους του νευρικού συστήµατος. Όσο ο δύτης είναι σε κατάδυση το οξυγόνο διαθέτει 

αρκετά αυξηµένη µερική πίεση στις κυψελίδες, έτσι ώστε να περνά στην αιµοσφαιρίνη και να 

εφοδιάζει τους ιστούς. 'Όταν αναδύεται, όµως, η µερική πίεση του οξυγόνου πέφτει και 

ξαφνικά οι ιστοί στερούνται του οξυγόνου. Ακολουθεί η υποξία και η ξαφνική λιποθυµία, η 

οποία βέβαια σε περίπτωση µη παροχής βοήθειας καταλήγει σε ανοξαιµία ή πνιγµό. 

( Ζαχαριάδης Β., Π. Κωτιλέας Π, Παπασταύρου Θ., Αναστασιάδης Ν., Στοιχεία Καταδυτικής 

Φυσιολογίας, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο ΕΟΥ∆ΑΑΤΚ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Κεφάλαιο 2 

2.1. Βασικές εργασίες δυτών στα ιχθυοτροφεία  

Οι συνηθισµένες εργασίες τις οποίες καλείται να εκτελέσει ο δύτης στα ιχθυοτροφεία είναι: 

� Έλεγχος και επισκευή διχτυών 

� Αλλαγή διχτυών  

� Συλλογή νεκρών και καταγραφή θνησιµοτήτων  

� Επισκευή  αγκυροβολίων  

� Καθαρισµός σκάφων  και διχτυών     

Εκτός του βασικού εξοπλισµού, ο δύτης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο και µε γνώσεις πάνω 

στο αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται, δηλαδή µε την ανάλογη τεχνογνωσία του 

αντικειµένου εργασίας του. 

 Στην εργασία  Μαλαισιάδας, και  Κατσέλης 2012,  έχει γίνει εκτίµηση της 

απαιτούµενης διάρκεια ανά κύρια καταδυτική δραστηριότητα στις ελληνικές 

ιχθυοκαλλιέργειες.  Ωστόσο, στην εργασία αυτή, το προσωπικό που ασκούσε τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες, ανήκε στην εταιρία και η καταδυτική δραστηριότητα ήταν βασικό τµήµα 

των καθηκόντων του. Έτσι  η άσκηση των  καταδυτικών εργασιών, είχε µάλλον ερασιτεχνικό 

χαρακτήρα ως προς τα µέτρα ασφαλείας της εργασίας λειτουργίας και ασφάλειας του 

προσωπικού των δυτών. 

 Σε αντιδιαστολή, σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι  η εκτίµηση της  απαιτούµενης 

διάρκειας  των κύριων καταδυτικών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες λαµβάνονται κανονικά 

τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας. 

 Συνήθως το προσωπικό των δυτών των εταιριών, λειτουργεί υπό την επίβλεψη των 

προϊσταµένων των µονάδων, οι οποίοι  δεν κατέχουν επαρκές γνώσεις , ή και καθόλου πάνω 

στο αντικείµενο της επαγγελµατικής κατάδυσης. Αυτή την άγνοια ευνοεί και επαυξάνει τις 



 

 

πιθανότητες καταδυτικών ατυχηµάτων, λόγω υπερβολικών  απαιτήσεων  και πολλές φορές 

καταπίεσης των δυτών  για  εκτέλεση εργασιών,  οι οποίες  δεν θα έπρεπε να γίνουν την ίδια 

ηµέρα. Το εφαρµοσµένο πρόγραµµα κατάδυσης και η σειρά  εκτέλεσης εργασιών θα πρέπει 

να είναι συζητήσιµα και το τελευταίο  λόγο να τον έχει ο δύτης, ο οποίος καταδύεται. Με 

αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δυτών, καθώς και η ασφάλεια και 

αποτελεσµατικότητα των εργασιών.  

Οι πολύτιµες γνώσεις σε ότι αφορά την εργασία  πάνω στους ιχθυοκλωβούς, µόνο µε 

ένα τρόπο κάποιος µπορεί να τις αποκτήσει, µιας και δεν διδάσκονται σε κάποιο σχολή. Με 

την εργασία κοντά σε ένα επαγγελµατία δύτη, που µπορεί να του διασφαλίσει απαραίτητες 

γνώσεις και εµπειρία, ενώ η εξέλιξη όσον αφορά την επαγγελµατική του πορεία,  εξαρτάται 

από τον ίδιο. Είναι συχνό φαινόµενο να συναντάµε στα ιχθυοτροφεία δύτες µε ελλιπείς 

γνώσεις πάνω στη κατάδυση και την τεχνογνωσία της, ή να µένουν «κολληµένοι» σε ένα 

χαµηλό επαγγελµατικό επίπεδο και να µην εξελίσσονται.  

Η κατάδυση στα ιχθυοτροφεία είναι από τις δυσκολότερες καταδυτικές εργασίες,  για 

µια σειρά σηµαντικών λόγων. Ένας από αυτούς τους λόγους, είναι η αδυναµία εκτέλεσης 

ενός σωστού προφίλ κατάδυσης και µε ότι αυτό επιβαρύνει στην υγεία των δυτών. 

Το προφίλ κατάδυσης απεικονίζει τον τρόπο µε οποίο θα πρέπει να γίνει ή έγινε µια 

κατάδυση και καταγράφεται µε το υπολογιστή κατάδυσης. Συχνή καταγραφή το λάθος  

προφίλ κατάδυση συµβαίνει όταν γίνονται οι  αλλαγές διχτύων. Υποχρεωτικά για της ανάγκες 

της εργασίας αυτής ο δύτης ανεβοκατεβαίνει επανειληµµένα στην στήλη του νερού, µε τελικό 

αποτέλεσµα να καταγράφεται ένα προφίλ λεγόµενο «ΥΟ-ΥΟ», το οποίο είναι  ένα ‘’λάθος’’ 

προφίλ κατάδυσης.(Εικόνα 4 ) 

 

 



 

 

 

Λάθος προφίλ κατάδυσης 

 

        

 

 

Ένα σωστό προφίλ κατάδυσης προϋποθέτει το πρώτο µέρος της κατάδυσης να γίνει 

βαθιά, το δεύτερο µέρος να γίνει ρηχότερα από το πρώτο µέρος, και µε τις απαραίτητες 

Εικόνα 4:Λάθος προφίλ κατάδυσης 
Πηγή: Popita Ioan Adrian 



 

 

αποσυµπιέσεις, µε τον σωστό ρυθµό ανόδου  και  µε όσο λιγότερες διακυµάνσεις βάθους 

καθ’ όλη την διάρκεια της κατάδυσης. (Εικόνα 5) 

 

Σωστό προφίλ κατάδυσης 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Σωστό προφίλ κατάδυσης 

Πηγή: Popita Ioan Adrian 



 

 

∆εύτερος λόγος είναι οι λάθος  προγραµµατισµένες εργασίες, ή οι µη αναφερόµενες 

αναγκαίες  εργασίες, πριν από τον  σχεδιασµό της κατάδυσης και αυτό είναι ένα συχνό 

φαινόµενο στις ιχθυοµονάδες   και έτσι καταλήγουν σε σχεδόν ‘’αγγαρείες’’  για τους δύτες, 

που τους  υποχρεώνει να επιβαρύνονται µε αυτές τις επαναληπτικές  καταδύσεις. Όµως οι 

επαναληπτικές αυτές καταδύσεις επιβαρύνουν τον οργανισµό του δύτη µε επιπλέον 

«χρέωση»  αζώτου  και µακροχρόνια συµβάλλουν στις  επαγγελµατικές αρρώστιες των 

δυτών.  

Τρίτος σηµαντικός λόγος για τον οποίο η κατάδυση στα ιχθυοτροφεία είναι από τις 

δυσκολότερες καταδυτικές εργασίες, είναι η σχεδόν καθηµερινή επαναληπτικότητα των 

εργασιών. ∆εν είναι λίγες φορές που δύτες εγκατέλειψαν την θέση εργασίας, ή δηλώνουν ότι 

θέλουν να κάνουν µια αλλαγή.  

Τέταρτος λόγος είναι η πολύωρη και κουραστική κατάδυση. Ο δύτης καλείτε να 

εργαστεί από 60 λεπτά έως και 180 λεπτά και σε αυτό το χρόνο διανύει από 1000 έως 4 000 

µέτρα για της ανάγκες της εργασίας, όπως αποδεικνύεται µε τον παρακάτω απλό υπολογισµό 

που θα ακολουθήσει.  Επίσης οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του εργοδότη, ο ανταγωνισµός  

στην αγορά πού είναι όλο και µεγαλύτερος,  επιβαρύνουν τελικά τον εργαζόµενο δύτη. 

Παράδειγµα διανυοµένων αποστάσεων για ένα πάρκο 16 ιχθυοκλωβών Φ19 µέτρα. 

Ο ιχθυοκλωβός Φ19 µέτρα έχει περίµετρο 59,66 µέτρα (19*3,14=59,66) και η απόσταση 

µεταξύ κλωβών είναι 10 µέτρα.  

Ο δύτης για να ελέγξει το δίχτυ θα πρέπει να του κάνει τουλάχιστον δύο (2) περιστροφές, 

δηλαδή 59,66*2=119,32 µέτρα / κλωβό 

16 κλωβούς *119,32= 1909,12 µέτρα 

Για την κάλυψη απόστασης µεταξύ κλωβών έχουµε: 

16 κλωβούς *10 µέτρα = 160 µέτρα για πρώτη ζώνη ελέγχου και άλλα 160 µέτρα για την 

επιστροφή, δεύτερη ζώνη ελέγχου, δηλαδή σύνολο 320 µέτρα. 



 

 

Σύνολο διανυόµενης  απόστασης,  1909,12+320 = 2229,12 µέτρα. 

Αυτή η απόσταση καλύπτεται σε περίπου 96 λεπτά της ώρας,  αν υπολογίσουµε ότι για τον 

έλεγχο ενός ιχθυοκλωβού, ο µέσο όρος χρόνου που απαιτείται  είναι 6 λεπτά της ώρας. 

Άρα οι δύτες οποίοι εργάζονται 180 λεπτά της ώρας διανύουν 4179,6 µέτρα. 

180 λεπτά *2229,12 µέτρα /96 λεπτά = 4179,6 µέτρα. 

 

2.2.  Ιχθυοκλωβός  ανοιχτής θάλασσας και τα εξαρτήµατα του  

Ένας ιχθυοκλωβός αποτελείται από περισσότερους πλωτήρες, ορθοστάτες, κουπαστή,  

ανοξείδωτους γάντζους για την στήριξη του διχτυού και από το δίχτυ. (Εικόνα 6). Τα 

εξαρτήµατα είναι κατασκευασµένα από  πολυαιθυλένιο το οποίο είναι ένα ελαστοµερές  και 

ισχυρό υλικό, εκτός από τους γάντζους οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο  

υλικό, Inox. Οι πλωτήρες  γεµίζονται  µε διογκωµένη πολυστερίνη για καλύτερη πλεύση και 

πλήρωση του χώρου ώστε να αποφεύγεται η βύθιση τους σε περίπτωσης εισβολή νερού.  

 

 

κουπαστή  

γάντζο 

ορθοστάτης   

στοπ  

πλωτήρες  

 

              

 

Εικόνα 6:Εξάρτηµα ιχθυοκλωβού 

Πηγή:www.aquaculture-product.com 



 

 

Τα δίχτυα κατασκευάζονται επίσης από υλικά µε µεγάλες αντοχές όπως  Nylon, 

Dyneema, ή συνδυασµούς διάφορων υλικών όπως  ο χαλκός, για την επίτευξη µεγαλύτερων 

µηχανικών αντοχών και  αντιρρυπαντικής δράσης.   

Το Dyneema είναι ένα συνθετικό υλικό εξαιρετικά υψηλού µοριακού βάρους 

πολυαιθυλένιο το οποίο αποφέρει δύναµη τόσο υψηλή όσο 2,4 GPa και πυκνότητα τόσο 

χαµηλή όσο 0,97 kg / l (για Dyneema SK75). Χάλυβες υψηλής αντοχής έχουν παρόµοιες 

δυνάµεις απόδοσης  και χάλυβες χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα έχουν απόδοση 

δύναµης πολύ χαµηλότερη (περίπου 0,5 GPa). 

Το Nylon είναι επίσης ένα συνθετικό υλικό µε µεγάλη αντοχή, κατώτερο σε δύναµη  

από  το Dyneema, και αποφέρει δύναµη ίση µε 0,900 GPa.     

 

2.3.  Ζώνες και µέρη ιχθυοκλωβού   

Το δίχτυ είναι κατασκευασµένο από περισσότερα µέρη και για µεγαλύτερη ευκολία 

στην συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ δυτών και όχι µόνο διαχωρίζεται οπτικά σε 

‘’ζώνες’’.  

Οι ζώνες είναι τρείς: το επιφανειακό µέρος, το πλευρικό µέρος και ο πάτος του διχτυού. 

Το «επιφανειακό µέρος» είναι το µέρος του διχτυού το οποίο ξεκινά λίγο κάτω από την 

επιφάνια του νερού, περίπου 50 εκατοστά του µέτρου και τελειώνει στο κουπαστή. Συνήθως 

το επιφανειακό µέρος είναι κατασκευασµένο από διπλό  δίχτυ λόγο του ότι σε αυτό το 

σηµείο, γίνονται οι µεγαλύτερες και συχνότερες τριβές. Το «πλευρικό µέρος»  του διχτυού 

ξεκινά από το τέλος του επιφανειακού µέρους, έως  και τις ραφές των ‘’βαριδιών’’. ∆ηλαδή 

είναι όλο το κάθετο µέρος µέχρι στο σηµείο όπου υπάρχουν οι ιµάντες για των δέσιµο των 

βαριδιών. Το κάτω µέρος είναι η οριζόντια επιφάνεια δηλαδή ο ‘’πάτος’’ του διχτυού και 

ξεκινά από την ραφή των βαριδιών έως και την κάλτσα. Η «κάλτσα» είναι ο σάκος, ο  οποίος 



 

 

βρίσκεται στο κάτω µέρους του διχτυού, όπου καταλήγουν τα νεκρά ιχθύδια. Οι ιµάντες είναι 

προεκτάσεις των ραφών από οποία δένονται τα βάρη του κλωβού και είναι απαραίτητα για να 

διατηρείται ο όγκος των διχτυών. ( Εικόνα 7)   
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Εικόνα 7: Ιχθυοκλωβό ανοιχτής θάλασσας  

Πηγή: www.agriculture.vic.gov.au  



 

 

2.4. Τα µέρη ενός πάρκου ιχθυοκλωβών  

 

Περισσότεροι κλωβοί δεµένοι µεταξύ τους µε ένα σύστηµα αγκυροβόλησης,  

συγκροτούν ένα πάρκο ιχθυοκλωβών. ( Εικόνα 8) 

 

 

 

 

Τα µέρη ενός αγκυροβολίου είναι τα πλαίσια, δίκλωνα, τιµόνια, µπλόκοι, άγκυρες, 

σηµαντήρες και αλυσίδες. (Εικόνα 9) Όλα τα µέρη ενός αγκυροβόλιο είναι ενωµένα µεταξύ 

τους µε ναυτικά κλειδιά, ενώ  οι κάβοι  στις άκρες,  θα πρέπει να έχουν ‘’ροδάντζες’’ για την 

αποφυγή κοπής τους από τριβή. Όλο το σύστηµα της αγκυροβόλησης βρίσκετε σε  πέντε (5) 

µέτρα βάθος,  εκτός από τους  κάβους, οι οποίοι οδηγούν προς µπλόκα και άγκυρες,  δηλαδή 

έως τον πυθµένα της θάλασσας.   Λόγω των δυνάµεων της θάλασσας οι οποίες ασκούνται 

πάνω στο µεγάλο όγκο των ιχθυοκλωβών, χρειάζεται µια  σωστή αγκυροβόληση για να µην 

είναι δυνατή η µετατόπιση του πάρκου των ιχθυοκλωβών. Οι κατασκευαστικές δαπάνες και η 

συντήρηση των αγκυροβολίων,  έχουν µεγάλος κόστους  και για αυτό το λόγο συναντάµε 

πολλές φορές αγκυροβόλια «οικονοµικά» κατασκευασµένα, τα οποία δηµιουργούν µόνιµα 

προβλήµατα και παρουσιάζουν µεγάλο ρίσκο σε ότι αφορά την ασφάλεια των ιχθυοκλωβών. 

Δίκλωνα 

Πλαίσια 

Τιμόνι 
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Μπλόκοι 

Άγκυρα 

 
Εικόνα 8: Πάρκο ιχθυοκλωβών 

 Πηγή: www.akvagroup.com 



 

 

Για λόγους οικονοµίας πολλές φορές  χρησιµοποιούν σχοινιά µε λάθος προδιαγραφές η 

σµικρύνουν τις αποστάσεις µεταξύ ιχθυοκλωβών για την ελαχιστοποίηση  κατανάλωση 

σχοινιών µην τηρώντας το τεχνικό σχέδιο. 

 

 

2.5. Συντήρηση και επισκευή αγκυροβολίων 

Λόγω των µεγάλων τάσεων και τριβών οι οποίες ασκούνται πάνω στους κάβους 

(πλαίσια και δίκλωνα), αυτά συχνά κόβονται µε αποτέλεσµα τα κλουβιά να ξεφεύγουν από 

τον αρχικό  σχηµατισµό τους και µε τη σειρά τους να τρίβονται πάνω στα πλαίσια, µε κίνδυνο 

την δηµιουργία ρωγµών στα δίχτυα και εποµένως την διαφυγή ψαριών. Η έλλειψη ροδάντζας 

στης άκρες των κάβων και η συχνή ‘’µάτιση’’ κοµµένων κάβων, συµβάλουν στην φθορά και 

το επανειληµµένο κόψιµο των σχοινιών. Μόνο η σωστή επισκευή µπορεί να σταµατήσει αυτό 

το φαύλο κύκλο. Για την σωστή επισκευή ενός αγκυροβόλιο αρχικά χρειάζεται η κατανόηση 

της λειτουργιάς του συστήµατος αγκυροβόλησης και η υποχρεωτική παρακολούθηση 

συγκεκριµένης διαδικασίας επισκευής, από όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό. Αρχικά θα 

πρέπει να υπάρχει ένα λεπτοµερές τεχνικό σχέδιο, όπου να απεικονίζονται το σχήµα και οι 

διαστάσεις του πάρκου ιχθυοκλωβών, όπως επίσης  και κάποιος υπεύθυνος και γνώστης για 

την αποκωδικοποίηση του.  

Όλα τα σχοινιά, πλαίσια  και δίκλωνα θα πρέπει να µετρηθούν και να κοπούν σύµφωνα 

µε το τεχνικό σχέδιο της µονάδας και θα πρέπει να υπολογιστούν επιπλέον και τα αναγκαία 

µέτρα σχοινιού, τα οποία χρειάζονται για το ‘’κόµπο’’. Επίσης ο κόµπος θα πρέπει να είναι 

συγκεκριµένος για όλα τα δεσίµατα και να γίνεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο.  

Τα κοµµένα πλαίσια και ιδιαίτερα τα δίκλωνα συνιστάται να αντικατασταθούν και όχι 

να ξαναχρησιµοποιηθούν λόγω του ότι κατά την άσκηση τάσης  πάνω τους, έχουν χάσει την 

αρχική ελαστικότητα  και αντοχή τους. 



 

 

Τα συχνότερα λάθη  τα οποία γίνονται  στην επισκευή  των αγκυροβολίων, είναι η 

χρήση ως µονάδας µέτρηση του µήκους  την «οργιά ή οργυιά» (άπλωµα χεριών)  και την µη 

αντικατάσταση των δίκλωνων. Η «οργιά η οργυιά » είναι µονάδα µέτρησης του µήκους και 

ισούνται µε 1,8288 µέτρα, όµως στην πράξει εφαρµόζεται λάθος µετρώντας τα σχοινιά µε το 

άνοιγµα των χεριών. Το άνοιγµα των χεριών αντιστοιχεί µε τον ύψος του ίδιου ανθρώπου.  

Αυτό οδηγεί σε µεγάλη απόκλιση µήκους, λόγω του ότι οι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι το ίδιο 

ύψος και εποµένως τα σχοινιά θα κοπούν σε διαφορετικά µήκη. Εφόσον τα σχοινιά έχουν 

διαφορετικά µήκη, η τάση δεν ασκείται οµοιόµορφα πάνω στα πλαίσια, τα δίκλωνα δεν 

«δουλεύουν» µαζί και το αποτέλεσµα είναι να κοπεί πάντα το µικρότερο σε µήκος σχοινί, 

ανεξάρτητα αν είναι καινούργιο ή όχι. Ο καλύτερος τρόπος για την µέτρηση και κοπή 

σχοινιών είναι να γίνει  αυτή η εργασία έξω στη στερεά, οι κάβοι να υποβληθούν σε µία 

σχετική τάση δύναµης και έπειτα να  µετρηθούν και να κοπούν. 
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Εικόνα 9: Σχέδιο κάτοψη ενός πάρκο ιχθυοκλωβών 

Πηγή: Popita Ioan Adrian  



 

 

2.6. Έλεγχος ιχθυοκλωβών και επισκευή διχτυών 

Ο σκοπός του έλεγχου ιχθυοκλωβών είναι: 

� εύρεση και επισκευή οπών ή ρωγµών στα δίχτυα  

� παρατήρηση για πιθανή έλλειψη βαριδιών  

� εξασφάλιση καθαριότητας διχτυού και κλωβού  

� παρατήρηση συµπεριφοράς ψαριών 

� καταγραφή  θνησιµοτήτων 

� επιβεβαίωση σωστής και ασφαλούς θέσης του ιχθυοκλωβού στο πάρκο 

και οτιδήποτε άλλη παρατήρηση µπορεί να είναι σηµαντική.  

Ο έλεγχος διχτυών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αν έχουµε υπόψη µας την συνολική 

επιφάνια των διχτυών για την οποία χρειάζεται έλεγχος και τον αγώνα ενάντια στον χρόνο 

τον οποίο πρέπει να  αφιερώσει ο δύτης, λόγω του περιορισµένου του χρόνου κατάδυσης.  

Ο δύτης πρέπει να παρατηρήσει και να επισκευάσει την επιφάνια του διχτυού µε 

υποµονή και επιµονή µε ένα πολύ καλό προσχεδιασµένο πλάνο κατάδυσης. Η συστηµατική 

εργασία φέρνει αποτελέσµατα και επιτρέπει την ολοκλήρωσή της εντός του ηµερήσιου 

πλάνου κατάδυσης και εργασίας  µε ασφάλεια. 

Η υποβρύχια επισκευή διχτυού από δύτες γίνετε ράβοντας το καταστραµµένο  σηµείο του 

διχτιού µε πλαστικά δεµατικά καλωδίων , µε κοµµάτια σχοινιού η κοµµάτια διχτιού ανάλογα 

µε το µέγεθος ζηµιάς   

Για τον υπολογισµό της επιφάνειας ενός διχτυού µε διάµετρο 19 µέτρα, το οποίο φθάνει 

στα 18 µέτρα βάθος, χρειαζόµαστε το άθροισµα της συνολικής πλευρικής επιφάνειας µε 

κυλινδρικό σχήµα και συνολική επιφάνια του πάτου του διχτυού, το οποίο έχει συνήθως 

κωνικό σχήµα.( Εικόνα 10) 
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 επιφάνια του πάτου 

 

 

Συνολική πλευρική επιφάνια = 2π * r (ακτίνα) * G (ύψος) 

Συνολική επιφάνια του πάτου = π* r (ακτίνα) * G ( ύψος) 

Συνολική πλευρική επιφάνια = 2*π * r (ακτίνα) * G (ύψος) = 2* 3,14* 9,5* 13= 775,58 m² 

Συνολική επιφάνια του πάτου = π * r (ακτίνα) * G ( ύψος) =  3,14* 9,5* 5= 149,15 m² 

Συνολική επιφάνια διχτυού =775,58+ 149,15= 924,73 m² 

Για τον υπολογισµό επιφάνειας ενός διχτυού µε διάµετρο 38 µέτρα το οποίο φθάνει στα 25 

µέτρα βάθος, υπολογίζουµε:  

Συνολική πλευρική επιφάνια = 2*π * r (ακτίνα) * G (ύψος) = 2* 3,14* 19* 20= 2386,4 m² 

Συνολική επιφάνια του πάτου = π * r (ακτίνα) * G ( ύψος) = 3,14* 19* 5= 298,3 m²  

Συνολική επιφάνια διχτυού = 2386,4+ 298,3= 2684,7 m² 

Παράδειγµα: 

Για ένα πάρκο ιχθυοκλωβών µε δεκαέξι (16) κλωβούς Φ19 η συνολική επιφάνια την οποία ο 

δύτης καλείται να ελέγξει και να επισκευάσει, είναι περίπου 14795 ,68 m². 

Ο χρόνος ο οποίο απαιτείται για να εκτελέσει αυτή την εργασία είναι περίπου στα έξι (6) 

λεπτά κατάδυση για κάθε κλωβό και συνολικά περίπου 96 λεπτά κατάδυσης για δεκαέξι (16) 

κλουβιά, όµως αυτά κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις.  

Εικόνα 10 Σχέδιο διχτυού ιχθυοκλωβού 

Πηγή: Popita Ioan Adrian 

 



 

 

Υπάρχουν πάρα πολλοί  παράγοντες  οι οποίοι  µεταβάλλουν το συνολικό αποτέλεσµα σε ότι 

αφορά τον χρόνο κατάδυσης, την ποιότητα εργασίας και την ολοκλήρωση του ηµερήσιου 

πλάνου εργασίας, όπως: 

� το είδος εκτρεφόµενο ψαριού 

� η συχνότητα έλεγχου ιχθυοκλωβών  

� τα υλικά και η ποιότητα κατασκευής διχτυών 

� δίχτυα βαµµένα ή όχι µε αντιρρυπαντικό χρώµα   

� η θολερότητα και τα θαλάσσια ρεύµατα 

�  η εποχή και το εφαρµοσµένο πρόγραµµα ταΐσµατος της µονάδας 

� η εµπειρία,  

� η τεχνογνωσία και  

� οι φυσικές δυνατότητες του δύτη 

�  ψυχολογικές  δυνατότητες του δύτη 

 

 

2.7. Έλεγχος ιχθυοκλωβού  

Για να  διεξαχθεί ο έλεγχος ενός ιχθυοκλωβού και συγχρόνως να εκτελεστεί και ένα 

σωστό προφίλ κατάδυσης,  θα πρέπει αυτός, να διαχωριστεί οπτικά σε δύο (2) ή περισσότερες 

ζώνες. Οι ζώνες καθορίζονται κυρίως από το βάθος του διχτυού. (Εικόνα 12,13) 

Ο διαχωρισµός σε ζώνες εξαρτάται  από τρείς (3) κύριους παράγοντες:  

� βάθος διχτυού 

� κατάσταση διχτυού 

�  θολερότητα της θάλασσας 

 



 

 

 0 µ Α 

 

           ∆     Β 

      

              8µ  

             13µ Γ 

 

 

Στο τρίγωνο ΑΒ∆ που είναι ορθογώνιο, από το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε: 

ΑΒ² = Α∆² + ∆Β² 

ΑΒ² = 4² + 2² 

ΑΒ² = 16+4 

ΑΒ² = 20 

ΑΒ= √ 20 = √4* 5 = 2* √5 =2* 2,23 

ΑΒ= 4,46 

Οµοίως το τρίγωνο Β∆Γ είναι ΒΓ= 4,46  

Άρα το τρίγωνο ΑΒ∆ είναι ισοσκελές αφού ΑΒ =ΒΓ και συνεπώς οι προσκείµενες στη βάση 

γωνίες είναι ίσιες άρα  Α^ = Γ^ 

Στο τρίγωνο ΑΒ∆ για την οξεία γωνία Α^ έχουµε  

ΕΦ Α= Β∆/ Α∆ = 2/4= 1/2= 0,5 

Από τον πίνακα των τριγωνοµετρικών αριθµών (πίνακα 3 σελ.67.........) έχουµε,  

ΕΦ Α= 0,5 άρα Α^ = 26,6° 

Συνεπώς και Γ^ = 26,6°  

Από το άθροισµα των γωνιών των τριγώνων έχουµε,  

Α^ + Β^ + Γ^ = 180° =>26,6° + Β^ + 26,6°= 180° 

=> Β^ + 53,2° = 180° => Β^ = 180° - 53,2°   

Β^ = 126,8°    

 

   2μ 

Εικόνα 11: Απόσταση  δύτη  - διχτυού 

Πηγή; Popita Ioan Adrian 



 

 

Το πεδίο οπτικής αντίληψης ενός άνθρωπου έχει ύψος περίπου 130-150° και πλάτος 150-

210°. (http://www.panacea.med.uoa.gr) 

Η µάσκα κατάδυσης περιορίζει κατά πολύ αυτό το οπτικό πεδίο και εξαρτάται πολύ 

από τον τύπο της µάσκας που φορά ο δύτης. Επίσης η απόσταση που κρατά ο δύτης από το 

δίχτυ, αυξάνει ή ελαττώνει το οπτικό του πεδίο. Όσο πιο κοντά βρίσκεται µε το δίχτυ τόσο 

µικρότερο οπτικό πεδίο έχει και αντίστροφα. ∆ηλαδή ο δύτης θα πρέπει να κρατήσει µια 

σταθερή απόσταση από το δίχτυ έτσι ώστε να καλύψει οπτικά την ζώνη την οποία ελέγχει και 

δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά ή πολύ µακριά  από δίχτυ, ώστε να καταφέρει να δει τις 

οπές η ρωγµές του διχτυού. Συνήθως µια απόσταση δυο (2) µέτρων από το δίχτυ, µε µία 

οπτική γωνία 120°, είναι αρκετά για να ασφαλίζουν την κάλυψη µιας ζώνης διχτυού, ύψους 

οχτώ (8) µέτρων. Πρέπει να σηµειώσω ότι η στάση του σώµατος του δύτη κατά το έλεγχο 

κλωβών είναι οριζόντια και πλαγιαστά επειδή κολυµπά και βλέπει το δίχτυ,  ενώ όταν 

επισκευάζει η στάση του σώµατος αλλάζει και  είναι κάθετη. (Εικόνα 11) 

Η θολερότητα του νερού αλλάζει τα δεδοµένα γιατί ο δύτης υποχρεωτικά θα πρέπει να 

πλησιάζει το δίχτυ για να διαπιστώσει, καταγράψει και επισκευάσει τις οπές. Εφόσον η 

απόσταση µεταξύ δύτη και διχτυού ελαττώνεται, το οπτικό πεδίο µικραίνει  και  αυτόµατα  ο 

δύτης πρέπει να δηµιουργήσει µιαν άλλη οπτική ζώνη πάνω στο δίχτυ. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα ο δύτης να τροποποιήσει το αρχικό πλάνο κατάδυσης και εργασίας και ο αριθµός 

των ελεγχοµένων κλωβών να είναι µικρότερος από αυτόν που θα γινόταν αν τα νερά είχαν 

καλύτερη διαύγεια. 

Ακριβώς οι ίδιες συνέπειες, δηλαδή δηµιουργία περισσότερων ζωνών, έχει και η 

εκτροφή τσιπούρας σε δίχτυα κατασκευασµένα µε κατώτερο ποιοτικό υλικό και σε 

συνδυασµό µε την εποχή, o χρόνος κατά τον οποίο απασχολείται ο δύτης  για έλεγχο του 

κλωβού, µεταβάλλεται κατά πολύ. 
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Όπως παρατηρούµε στα παραπάνω σχέδια οι ελάχιστες ζώνες ελέγχου είναι δυο (2) όσο και 

µικρό να είναι το δίχτυ. Η πρακτική «ένα γύρο και φεύγουµε» είναι τελείως λανθασµένη και 

µε αρνητικές συνέπειες ως προς τον τελικό αριθµό των ιχθύων οποίο θα φανεί στη αλίευση. 

Εικόνα12 : Οι ζώνες ελέγχου για κλωβό Φ19 µε βάθος διχτιού 25 µέτρα και Φ16 µε βάθος 13 µέτρα 

Πηγή: Popita Ioan Adrian 

Εικόνα 13 : Οι ζώνες ελέγχου για κλωβό Φ38 µε βάθος διχτιού 25 µέτρα 

Πηγή: Popita Ioan Adrian 



 

 

 Σε µια συστοιχία κλωβών, δηλαδή σε ένα πάρκο ιχθυοκλωβών, ο δύτης θα ξεκινήσει 

τον έλεγχο  διαδοχικά για όλα τα κλουβιά από την ΖΩΝΗ I,  και θα τελειώσει µε την 

µεγαλύτερη αριθµηµένη ζώνη η  οποία εξαρτάται από µέγεθος των κλωβών. (Εικόνα 12) 

 

 

 

Για τα βαθειά δίχτυα (20-25µ.) θα πρέπει να συνδυάσει τις ζώνες για να εκτελέσει ένα σωστό 

προφίλ κατάδυσης και να χρησιµοποιήσει  όσο καλύτερα τον διαθέσιµο χρόνο για να 

εργαστεί.  

Παραδείγµατος χάρη  για ένα δίχτυ το οποίο έχει βάθος 25 µέτρα, για να εργαστεί και να 

εκτελέσει ένα σωστός προφίλ κατάδυσης  θα πρέπει να συνδυάσει αρχικά την ΖΩΝΗ I, II,  µε 

την ΖΩΝΗ V και την ΖΩΝΗ III,  µε την ΖΩΝΗ IV. (Εικόνα 13) 

 Με αυτόν τον τρόπο εκτελείται ένα σωστό προφίλ  κατάδυσης και µια οργανωµένη εργασία. 

Τυχόν εκκρεµότητες πολύ εύκολα και σαφώς θα εκπληρωθούν στην επόµενη κατάδυση, από 

τον ίδιο ή από άλλο δύτη.   

 

 

 

Εικόνα 14 :Σωστό προφίλ κατάδυσης για έλεγχο πάρκο 16 κλωβών Φ19  

Πηγή: Popita Ioan Adrian 



 

 

 2.8. Αλλαγές διχτυών 

Η «αλλαγή διχτύων»  είναι µια εργασία οποία δεν επιτρέπει στο δύτη να εργαστεί και 

να εκτέλεση σύγχρονα, ένα σωστό και ασφαλές προφίλ κατάδυσης. Λόγω της φύσης αυτής 

της εργασίας, ο δύτης καταδύεται επανειληµµένα χωρίς ενδιάµεσες  προληπτικές 

αποσυµπιέσεις, καταγράφοντας λάθος προφίλ κατάδυσης «YO-YO». ( Εικόνα 15) Για την 

υγεία και ασφάλεια του συνιστάται  σωστή άνοδος κατά την διάρκεια της κατάδυσης και µια 

τελική αποσυµπίεση,  σύµφωνα µε της ενδείξεις του υπολογιστή κατάδυσης (dive computer). 

 

 

 

 

Έλεγχος ιχθυοκλωβών δεν σηµαίνει µόνο οπτική παρατήρηση διχτυών και επισκευή 

οπών. Ο δύτης θα πρέπει να καταγράφει και να συλλέγει την θνησιµότητα και να µαζεύει 

όσες περισσότερες πληροφορίες, σε ότι αφορά το πάρκο ιχθυοκλωβών, όπως: 

� Κατάσταση διχτυών (βρώµικα, ακατάλληλα, χωρίς ιµάντες) 

Εικόνα 15: Προφίλ κατάδυσης σε µια αλλαγή διχτυού 

Πηγή: Popita Ioan Adrian 



 

 

� Αριθµό οπών και ρωγµών  (περίπου) 

� Έλλειψη βαριδιών 

� Κοµµένα δίκλωνα και πλαίσια 

� Συµπεριφορά ιχθύων 

� ∆ιαρροή ή παρουσία µη καταναλωµένης ιχθυοτροφής στα δίχτυα   

� Παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών ή επιθετικών ψαριών  

Οτιδήποτε άλλη σχετική πληροφορία µπορεί να είναι πολύ σηµαντική και χρήσιµη στην 

συνολική διαδικασία της εκτροφής ιχθύων. Όλες οι πληροφορίες, στο τέλος της εργασίας και  

καθηµερινά καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και προσκοµίζεται στο υπεύθυνο τις µονάδας.  

Βέβαια ένα αρχάριος δύτης δεν θα µπορέσει να παρατηρήσει, καταγράψει και αναφέρει  όλες 

αυτές της πληροφορίες απλώς από µια και µόνο κατάδυση, επειδή για να γίνει αυτό 

απαιτείται αρκετός χρόνος και εµπειρία.  

 

2.9. Συχνότητα ελέγχου ιχθυοκλωβών 

Η συχνότητα ελέγχου ιχθυοκλωβών εξαρτάται από περισσότερους κύριους παράγοντες 

οι οποίοι οδηγούν σε ένα προγραµµατισµό µε  συχνότερους ή λιγότερους  ελέγχους. 

   

� Πλάνο εργασίας της µονάδας, επιθυµίες του εργοδότη 

� Είδος εκτρεφόµενων ψαριών 

� Υλικά και  ποιότητα κατασκευής διχτυών 

� Εποχή σε συνδυασµό µε το ηµερήσιο πλάνο ταΐσµατος 

� Τοποθεσία µονάδας 

� Θολερότητα των νερών 

� Επικρατούσες καιρικές συνθήκες   



 

 

 

 Η συχνότητα ελέγχου ιχθυοκλωβών από τους δύτες, γίνεται κατά επιθυµία του 

εργοδότη και βάση του πλάνου εργασίας της µονάδας. Συνήθως ο προγραµµατισµός ελέγχου 

ιχθυοκλωβών  γίνετε βάση µε το είδος εκτρεφόµενων ιχθύων λόγω συµπεριφορά τους και 

βάση των υλικών κατασκευής διχτυών και διαµορφώνεται  ως εξής: 

Η πρώτη περίπτωση είναι δυο (2) φορές ελέγχου την εβδοµάδα για τα λαβράκια και τρείς (3) 

φορές για τις τσιπούρες καθώς και τον επιφανειακό έλεγχο όλης της µονάδας µετά από 

κακοκαιρία.  

∆εύτερος συνηθισµένος προγραµµατισµός ιχθυοκλωβών, είναι να γίνει έλεγχος δυο (2) φορές 

την εβδοµάδα  στους ιχθυοκλωβούς  Φ32, Φ38 µ. µε δίχτυα Dyneema ανεξαρτήτως 

εκτρεφόµενου είδους ψαριού και τρείς (3) φορές την εβδοµάδα για µικρότερους  κλωβούς 

Φ16, Φ19 µ., ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής διχτυού, ή το είδος του εκτρεφόµενου ψαριού. 

Επίσης και ο  επιφανειακός έλεγχος σε όλη µονάδα, µετά από κακοκαιρία. 

Υπάρχουν µονάδες οι οποίες εκτελούν µόνο ένα έλεγχο την εβδοµάδα, ανεξαρτήτως 

από το είδος εκτρεφόµενου ψαριού, λόγο του ότι έχουν ποιοτικά δίχτυα Dyneema, ή όπως 

ισχυρίζονται, ένας και πολύ καλός έλεγχος, τους αρκεί. Αν υπολογίζουµε όµως και τους 

εξωτερικοί παράγοντες, όπως  θαλάσσια  θηλαστικά ή τα επιθετικά ψάρια, τα οποία µπορούν 

να δηµιουργήσουν ζηµιές στα δίχτυα και εποµένως απώλεια  ψαριών, καταλαβαίνουµε ότι η 

παρουσία µιας φοράς την εβδοµάδα του δύτη στους κλωβούς, είναι µια ριψοκίνδυνη 

πρακτική. Η καθηµερινή παρουσία  του δύτη στη µονάδα εξασφαλίζει από την µεριά του την 

παραγωγή, προλαβαίνοντας  µεγάλες διαφυγές ιχθύων, από τα δίχτυα των ιχθυοκλωβών. 

 

 

 

 



 

 

Κεφάλαιο 3 

3.1. Εφαρµοσµένο πλάνο κατάδυσης σε µονάδα εκτροφής τσιπούρας, 

λαβρακιού και σαργού. 

Η µονάδα οποία βρίσκετε στο Βόρειο Ιόνιο, νήσος Μάκρη, εκτρέφει τρία είδη ιχθύων 

Dicentrarchus labrax (λαβράκι), Sparus aurata (τσιπούρα) και Diplodus sargus (σαργός). 

Η µονάδα αποτελείται από  26 κλουβιά Φ19 µ, 6 κλουβιά Φ16 µ, 4 κλουβιά Φ32 µ, 

5 κλουβιά Φ 38 µ. 

Η αναλογία τσιπούρα / λαβράκι είναι 1/3 αντίστοιχα µε ελάχιστες µεταβολές. Για 

διαχειριστικούς λόγους  δεν υπάρχει οµαδοποίηση ιχθυοκλωβών ανάλογα µε το είδος ψαριού. 

Ο σαργός εκτρέφεται σε 2 (δυο) κλωβούς. 

Η χωροταξία των κλωβών είναι η εξής: 

� ∆υο (2) πάρκα από δεκαέξι (16) κλουβιά αποτελούµενα από έξι (6) κλουβιά Φ16 και 

είκοσι έξι (26) κλουβιά Φ19 µ. 

� ∆υο (2) πάρκα ενωµένα σε ευθεία γραµµή αποτελούµενα από τέσσερα  (4) κλουβιά 

Φ32 και  πέντε (5) κλουβιά Φ38 µ. (Εικόνα 16) 

 

Τα υλικά κατασκευής διχτύων είναι:   

� Ιχθυοκλωβοί  Φ16 και Φ19 µε βαµµένα συµβατικά δίχτυα, βαµβακερά και Nylon 

� Ιχθυοκλωβοί  Φ32 και Φ38 µε βαµµένα Dyneema δίχτυα  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύνθεση του καταδυτικού συνεργείου  αποτελείται από ένα «∆ύτη»  και δυο 

«Μαθητευοµένους δύτες».  

 Το απαιτούµενο πλάνο ελέγχου ιχθυοκλωβών, είναι:  

� τρείς (3) φορές έλεγχος την εβδοµάδα για τσιπούρα  

�  δυο (2) φορές έλεγχος την εβδοµάδα για το λαβράκι. 

� επιφανειακός έλεγχος  µονάδας µετά την κακοκαιρία,  

� αλλαγή διχτυών  

� συλλογή θνησιµοτήτων 

Εφόσον δεν υπάρχει οµαδοποίηση ιχθυοκλωβών, ανάλογα µε το είδος ψαριού, ο έλεγχος 

πραγµατοποιείται τρείς (3) φορές την εβδοµάδα, ανεξάρτητα από το είδος ψαρού. 

Η µελέτη  βασίζεται σε ηµερήσιες αναφορές διάρκειας εργασίας δώδεκα (12) µηνών από 

01/01/2015 έως 31/12/2015. 

 

 

Εικόνα 16: Σχέδιο χωροταξίας ιχθυοκλωβών µελετηµένη µονάδας  
Πηγή : Popita Ioan Adrian  



 

 

3.2. Ανάλυση δεδοµένων  

Κατά την ανάλυση δεδοµένων στη διάρκεια του ενός χρόνου, από   01/01/2015 έως 

31/12/2015, διαπιστώνουµε ότι:  

� σύνολο ελέγχων ιχθυοκλωβών :6924    

� έχουν βρεθεί και επισκευαστεί 19110 οπές και  ρωγµές.  (Εικόνα 17) 

� έχουν χρησιµοποιηθεί 26162 πλαστικά δεµατικά  

� η µεγαλύτερη τρύπα ήταν 35 µάτια και βρέθηκε στης 26/08/2015 στον ιχθυοκλωβό 

126, εκτροφής λαβρακιού. (Εικόνα 18) 

� οι περισσότερες οπές (40) βρεθήκαν στον  ιχθυοκλωβό  96, τσιπούρα, στις 22/01/2015 

� σύνολο των οπών οι οποίες βρεθήκαν στις τσιπούρες ήταν 8.229 (Εικόνα 19) 

� το σύνολο των οπών οι οποίες βρεθήκαν στα λαβράκια ήταν 10.367 (Εικόνα 20)  

� σύνολο των οπών οι οποίες βρεθήκαν στους σαργούς ήταν 514  

� περισσότερες και µεγαλύτερες τρύπες έχουν καταγραφεί κατά χειµερινούς  και τους 

ανοιξιάτικους µήνες ( Νοέµβριος, ∆εκέµβριος, Ιανουάριος, Μάρτιος). 

 

 
Εικόνα 17: Συχνότητα εντοπισµού οπών στο διάστηµα της παρακολούθησης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18 :∆ιάγραµµα µε µέγιστο διάστασης οπών, στο διάστηµα παρακολούθησης 

Εικόνα 19: ∆ιάγραµµα µε το πλήθος οπών για τα δίχτυα µε τσιπούρα 



 

 

 

  

 

 

 

 

Στους χειµερινούς και ανοιξιάτικους µήνες οι συνέπειες των κακοκαιριών και των 

δραστηριοτήτων  ψαριών πάνω στα δίχτυα είναι πιο έντονη παρά τους υπολείπουν µήνες του 

χρόνου, για τους έξης λόγους: 

� µεταβολές  θερµοκρασίας σε συνδυασµό µε ηµερήσιο ή εποχιακό πρόγραµµα 

ταΐσµατος 

� αρνητικές συνέπειες  κακοκαιριών, δηλαδή δηµιουργία οπών, ρωγµών και 

καθυστερήσεις στο πρόγραµµα ελέγχου της µονάδας   

Κατά χειµερινούς µήνες η θερµοκρασία της θάλασσας ελαττώνεται  και οι  ποσότητες 

τροφής πρέπει να  µειωθούν βάση καθορισµένου προγράµµατος  ταΐσµατος, άσχετα µε την 

επιθυµία των ιχθύων για κατανάλωση τροφής. Το ίδιο συµβαίνει και τους ανοιξιάτικους 

µήνες, όταν η  θερµοκρασία αυξάνεται και τα ψάρια αναζητούν  µεγαλύτερες ποσότητες 

Εικόνα 20: ∆ιάγραµµα µε το πλήθος οπών για τα δίχτυα µε λαβράκι  



 

 

τροφής. Σαν συνέπεια, τα ψάρια «ξεσπούν» πάνω στα δίχτυα, δηµιουργώντας πολύ 

περισσότερες οπές σε αυτές της εποχές, παρά τον υπόλοιπο χρόνο. Αυτό το «φαινόµενο» 

δηµιουργεί την ανάγκη ελέγχου ιχθυοκλωβών από το δύτη πιο συχνά από συνήθως, 

µεταβάλλοντας το πρόγραµµα ελέγχου. Επιβάλλεται επιφανειακός έλεγχος όλης της µονάδας 

µετά την κακοκαιρία, λόγω του ότι  οι κακοκαιρίες δηµιουργούν προβλήµατα στους 

ιχθυοκλωβούς, όπως οπές και ρωγµές από τριβή των διχτυών πάνω στους πλωτήρες των 

κλωβών, στα πλαίσια, η πάνω στους σηµαντήρες.  

Για την ανάλυση διαλέξαµε το κλωβό 96,  διάµετρος Φ32 µε εκτροφή τσιπούρας, 

κωδικός παρτίδας: 329_ΤΣ_0814_88 ο οποίος υπήρξε για όλη την διάρκεια του έτος 2015, 

στο πάρκο ιχθυοκλωβών. Τα δεδοµένα τα οποία συγκρίναµε και  αναλύσαµε ήταν: η µέση 

µηναία θερµοκρασία (C°), µέσο ατοµικό βάρος (MAB) και ποσότητα χορηγούµενης  τροφής 

[FOOD(kg)].( Πίνακας 1) 

 

MONTH                FOOD(Kg)                   MAB (g) 

                                

TEMP(C°) 

IAN 191,93 94,87 17 

FEB 181,1 109,75 15 

MAR 176,1 122,36 14 

APR 216,2 133,67 16 

MAY 445,16 150,99 19 

JUN 609,46 191,6 22 

IUL 771,29 247,03 24 

AUG 1059,93 306,91 27 

SEPT 1412,5 380,02 25 

OCT 1177,41 456 23 

NOV 884 564,38 21 

DEC 444,35 614,32 19 

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ήταν, ότι η µικρότερη ποσότητα τροφής χορηγήθηκε 

κατά τον Μάρτιο στη θερµοκρασία 14 C° και η µεγαλύτερη ποσότητα κατά τον Σεπτέµβριο 

µήνα στη θερµοκρασία 25 C°. Μεγαλύτερη ανάπτυξη καταγράφτηκε στο µήνα Νοέµβριο µε 

Πίνακας 1. Στοιχεία διατροφής και ανάπτυξης για το κλωβό 96 µε τσιπούρα.  



 

 

108,38 γραµµάρια και η µικρότερη ανάπτυξη καταγράφτηκε στο µήνα Απρίλιο µε 11,31 

γραµµάρια. (Εικόνα 21,22) 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 21: ∆ιάγραµµα διατροφής και ανάπτυξης για το κλωβό 96, τσιπούρα, ανάλογο µε την θερµοκρασία  για το               

έτος 2015 

 Εικόνα 22: ∆ιάγραµµα επισκευών για το κλωβό 96, τσιπούρα, για το έτος 2015 

 



 

 

3.3. Συµπεριφορά διαφυγής ανά είδος  

Η µελέτη έγινε πάνω στα τρία εκτρεφόµενα είδη ιχθύων, Dicentrarchus labrax 

(λαβράκι),  Sparus aurata (τσιπούρα) και Diplodus sargus (σαργός) τα οποία ανήκουν σε δυο 

διαφορετικές  οικογένειες Serranidae το λαβράκι και Sparidae η τσιπούρα και ο σαργός. Και 

τα τρία είναι σαρκοφάγα ειδή όµως µε διαφορετικές προτιµήσεις στο θήραµα και 

διαφορετική ανατοµία του στόµατος το κάθε είδος, ανάλογα µε τη φυσική διατροφή του. 

Η τσιπούρα προτιµά τα δίθυρα µαλάκια σπάζοντας µε ευκολία τα κοχύλια χάρη στην 

ισχυρή της οδοντοστοιχία. Ο σαργός τρέφεται µε νεαρά ψάρια έως 10 εκ. µήκος, φύκια, 

σκωλήκια, µαλάκια, µαλακόστρακα, εχινόδεντρα κτλ. Το λαβράκι είναι πολύ λαίµαργο  

αρπακτικό σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται βασικά µε γαρίδες, µαλάκια και ψάρια. (∆ηµητρίου 

Π. Παπαναστασίου «ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ»  Τόµος Α’).  Η διαφορετική συµπεριφορά του ψαριών, 

η διαφορετική ανατοµία του στόµατος και οι προτιµήσεις θηράµατος εκδηλώνεται και 

παρατηρείται έντονα και ξεκάθαρα πάνω στα δίχτυα. ∆εν υπάρχει περίπτωση πάνω σε έλεγχο 

ενός διχτυού µε τσιπούρα, να µην βρεθούν οπές,  ενώ στο λαβράκι συµβαίνει σπανιότερα. Ο 

σαργός αποτελεί περίπου µια µεσαία κατάσταση λόγω συµπεριφορά του είδος στην 

αιχµαλωσία. 

Παράδειγµα στον κλωβό 117 µε τσιπούρα, κατά διάρκειας ενός χρόνο έχουν 

καταγραφεί  1193 οπές, για  το κλωβό 112 µε  λαβράκι έχουν καταγραφεί κατά διάρκεια ενός 

χρόνου 161 οπές και για το κλωβό 148 µε σαργό καταγράφηκαν 514 οπές. Επίσης και το 

µέγεθος οπών διαφέρει από είδος σε είδος. Οι σχισµές οποία έχουν δηµιουργηθεί  από 

εξωτερικούς παράγοντες αποτελούν  εξαίρεση και καταγράφονται ξεχωριστά.  

Οι τσιπούρες δηµιουργούν µεγάλες τρύπες διαφυγής προοδευτικά µέσα στο χρόνο, 

δαγκώνοντας το δίχτυ ενώ τα λαβράκια εκµεταλλεύονται ακόµη και τις µικρότερες ατέλειες 

του διχτυού ή οπές οι οποίες υπάρχουν, ώστε να διαφύγουν. Η συµπεριφορά και η επιθυµία 

ελευθερίας µεταξύ τσιπούρας και λαυρακιού είναι πολύ διαφορετικές. ∆εν  είναι λίγες οι 



 

 

περιπτώσεις όπου τα λαβράκια έχουν διαφύγει από τρύπες οι οποίες θωρηθήκανε αδύνατον 

για να επιτρέψουν την διέλευση ψαριών. Αντίθετα οι τσιπούρες δεν διαφεύγουν τόσο εύκολα, 

αν και θα µπορούσαν. 

3.4. Αποτελέσµατα προγράµµατος ελέγχου της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 

από δύτες 

Με βάση τις επίσηµες καταστάσεις αποτελεσµάτων των συνολικών ελλειµµάτων και 

πλεονασµάτων στη µονάδας την περίοδο 07/01/2015 έως 20/04/2016. Επιλέχθηκε 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, 16 µηνών για την συνολική καταγραφή αποτελεσµάτων, για 

να συµπεριλαµβάνεται ολόκληρος ο κύκλος της πάχυνσης τουλάχιστον της τσιπούρας, έχουν 

εξαλιευτεί 31 κλουβιά από τα 45, καταγράφοντας πλεόνασµα ίσο µε 214.971 ψάρια. Αυτό 

µας επιβεβαιώνει ότι η επιλογή προγράµµατος έλεγχου και η εφαρµογή του ήταν σωστή.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κεφάλαιο 4  

4.1. Κόστος καταδυτικού συνεργείου   

Οι µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, σταδιακά και πιο έντονα µετά το 2005 ξεκίνησαν στην 

αναζήτηση καταδυτικών συνεργειών αντικαθιστώντας τους µισθωτούς δύτες µε  

‘’εξωτερικούς  συνεργάτες’’. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να µεταφέρουν την ευθύνη των 

καταδυτικών εργασιών και  των ατυχηµάτων, προς την πλευρά των εξωτερικών  καταδυτικών  

συνεργειών,  και την ίδια στιγµή περιόρισαν κατά πολύ το κόστος  λειτουργίας των µονάδων.  

Στην σηµερινή ‘’ελεύθερη’’  αγορά, υπάρχει ένα µεγάλος εύρος τιµών και επίσης 

µεγάλο εύρος ποιότητας εκτελούµενων εργασιών. Οι δύτες «υιοθέτησαν» και εφαρµόζουν 

διάφορους τρόποι έλεγχου ιχθυοκλωβών, εφόσον δεν υπάρχει κατοχυρωµένη διαδικασία 

ελέγχου ιχθυοκλωβών και τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα. 

Ο τρόπος χρέωσης διαφέρει µεταξύ καταδυτικών συνεργείων  και µπορεί να γίνει ως έξης: 

� ανά κλωβό 

� ανά κατάδυση 

� ανά φιάλη  

� ανά χρόνο 

� ανά δύτη  

ή οτιδήποτε συνδυασµό των παραπάνω. 

Για την παραπάνω  µονάδα η χρέωση έγινε µε το κλωβό.  

Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας  ότι τα κλουβιά της µονάδας δεν είναι οµαδοποιηµένα 

ανάλογα µε το είδος και ο τρίτος έλεγχος των κλωβών  µε λαβράκια, έγινε µε σκοπό την 

εκτέλεση ενός σωστού  προφίλ κατάδυσης, χωρίς την ανάλογη αµοιβή. 

 

 



 

 

Το  σύνολο χρεώσεων για της καταδυτικές εργασίες για το διάστηµα 01/01/2015 έως 

30/05/2016 ήταν: 108.000 ευρώ.  

Το σύνολο ψαριών το οποίο εξαλιευτήκε στο διάστηµα  07/01/2015 έως 20/05/2016 ήταν 

2.109.017,3 kg. 

 Στο σύνολο 2.019.017,3 kg αντιστοιχούν  

� τσιπούρες 500.826 kg 

� λαβράκια 1.599.037,3 kg  

� σαργός  9.154 kg 

 

Οι συνολικές αξίες στα κύρια είδη, τσιπούρα, λαβράκι και σαργός υπολογισµένα σε 

χονδρικές τιµές αγοράς: (http://www.ktiniatrikanea.com) 

� συνολική αξία τσιπούρας µε ενδεικτική τιµή 4 ευρώ/ κιλό 

500.826* 4= 2.003.304 ευρώ 

� συνολική αξία για το λαβράκι µε ενδεικτική τιµή 5 ευρώ/ κιλό 

1.599.037,3* 5= 7.995.186,5 ευρώ  

� συνολική αξία για το σαργό µε ενδεικτική τιµή 5 ευρώ/ κιλό 

9154* 5= 45770 ευρώ 

� συνολική αξία τσιπούρα, λαβράκι και σαργός 

2.003.304 +7.995.186,5 +45770 = 10.044.860,5 ευρώ 

 

Ποσοστό εξόδων  από το σύνολο του εισοδήµατος,  για τις καταδυτικές εργασίες  

10.044.860,5 ευρώ _____100% 

   108.000    ευρώ _____ Χ= 108.000* 100/ 10.044.860,5 

 Χ= 1,07 %  

 



 

 

Έξοδα ανά µέσο όρο κιλό ψαριού για τις καταδυτικές εργασίες  

� µέσος όρος τσιπούρα- λαβράκι-σαργός 

4 ευρώ /τσιπούρα + 5ευρώ/  λαβράκι +5 ευρώ/σαργός=14 ευρώ 

14 ευρώ/3=4,66 ευρώ/ κιλό/ ψάρι 

� έξοδα ανά κιλό ψάρι 

4,66 ευρώ ___100% 

Χ=          ___ 1,07%     Χ=4,6* 1,08/ 100 

Χ= 0,0499 ευρώ  

 

Από το σύνολο εισοδηµάτων 10.044.860,5 ευρώ, το ποσοστό που αναλογεί στο καταδυτικό 

συνεργείο είναι περίπου 1,07% και αναλογεί  µε   0,0499 ευρώ ανά κιλό ψάρι. 
 

 

4.2. Απαιτούµενος χρόνος κατάδυσης ανά κιλό προϊόντος  
   

  ∆ιαλέξαµε για παράδειγµα το κλωβό 117, τσιπούρα η οποίο  εισήχθηκε στην µονάδα 

πάχυνσης αρχές του Ιανουάριου 2015, µε µέσο βάρος 2 γραµµαρίων  και έφτασε σε εµπορικό 

βάρος 345,83 γραµµαρίων  και συνολική βιοµάζα 25.031 κιλά, στο τέλος ∆εκέµβριου 2105. 

   ∆εδοµένα: 

� διάρκεια εκτροφής 12 µηνών (52 εβδοµάδες) 

� τελικό βάρος προϊόντος  25.031 κιλά  

� έλεγχος, τρείς (3) φορές την εβδοµάδα  

� χρόνος για κάθε έλεγχο, έξι (6) λεπτά 

� σύνολο ελέγχων 175 

� αλλαγές διχτυού, οκτώ (8) 

� χρόνος µίας αλλαγής διχτυού, 40 λεπτά της ώρας 

 

 Υπολογισµοί: 
175 ελέγχους/ 12 µήνες 

175 ελέγχους *6 λεπτά =1050 λεπτά 

1050 λεπτά = 17,5 ώρες= 0,729 ηµέρες 

 

8 αλλαγές* 40 λεπτά = 320 λεπτά 

320 λεπτά = 5,33 ώρες = 0,22 ηµέρες 

 

 Συνολικός χρόνος κατάδυσης  
1256 λεπτά = 20,93 ώρες = 0,949 ηµέρες 

 



 

 

Για 25031 κιλά προϊόν …….0,949 ηµέρες 

  1 κιλό προϊόν ……..Χ 

 

Χ= 1*0,949 / 25031 = 0,00003791964  ηµέρες εργασίας  

 

Αποτέλεσµα 

Για παραγωγή ενός κιλού τελικού προϊόντος τσιπούρας χρειάζεται  0,00003791964 ηµέρες 
κατάδυσης. 

 

 

4.2. Εκτίµηση απαιτήσεων χρόνου  κύριων καταδυτικών  δραστηριοτήτων 

 Θεωρούµε ότι η γνωριµία και κατανόηση της λειτουργίας ενός καταδυτικού 

συνεργείου, είναι απαραίτητες για τους υπευθύνους των µονάδων πάχυνσης ανοιχτής 

θάλασσας,  λόγω της  ανάγκης οργάνωσης και εκτέλεσης εργασιών µε µέγιστη ασφάλεια και 

αποτελεσµατικότητα. 

 Κατά διάρκεια της µελέτης της εργασίας που συγκρίναµε ( Μαλαισιάδας 2010)  

βρεθήκαν µεγάλες διαφορές  στην συχνότητα ελέγχου ιχθυοκλωβών, συγκριτικά µε το 

εφαρµοσµένο πρόγραµµα κατάδυσης στην δική µας µονάδα ιχθυοκλωβών. Αυτή η µεγάλη 

διαφορά µας δηµιουργεί ερωτηµατικά σχετικά µε τον βαθµός λειτουργίας και ασφάλειας του 

προσωπικού των δυτών, το εφαρµοσµένο πρόγραµµα κατάδυσης, την αποτελεσµατικότητα 

του και τις απώλειες ιχθύων της µονάδας λόγο εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων. 

 

Τα δεδοµένα της εργασίας  ( Μαλαισιάδας 2010) ήταν τα ακόλουθα  

 (Oµάδα Α) : 

� Περίοδο πειράµατος  Μάιος –Νοέµβριος (7 µήνες)  

� 41 κλωβούς τσιπούρα και λαβράκι  

� 1254,5  m² (±450)  µέση επιφάνεια διχτυού  

� 924 ελέγχους 

� 49 αλλαγές διχτυού 



 

 

� 0,152 µέση συχνότητα επανάληψης έλεγχου  (ανά 6,55 ηµέρες ) 

� 0,237 µέση συχνότητα έλεγχου κλωβού και αλλαγή διχτυού  ανά ηµέρα σε άνθρωπο-

ηµέρες 

� 0,008 µέση συχνότητα  επανάληψης αλλαγής διχτυού (ανά 120 ηµέρες) 

� 0.044  µέση συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες δύτη και για τις δυο 

δραστηριότητες ανά ηµέρα εκτροφής και κλωβό 

 

 

Τα δεδοµένα της δικής µας εργασίας, ήταν τα ακόλουθα  

 (Oµάδα Β) : 

 

� Περίοδος  πειράµατος 01/01/2015 έως 31/12/2015  

� 41 κλωβούς τσιπούρα, λαβράκι και σαργός ( 2 κλωβούς) 

� 1194,4 m² µέση επιφάνια διχτυού 

� 6942  ελέγχους σε 12 µήνες 

�  4041 ελέγχους σε 7 µήνες 

� 74 αλλαγές διχτυών σε 12 µήνες 

� 61 αλλαγές διχτυών σε 7 µήνες  

 

Το αποτέλεσµα προκύπτει από την εφαρµογή του τύπου ο οποίος χρησιµοποιήθηκε και στην 

εργασία (Μαλαισιάδας,2010) 

TSalDV= SalDV Check* F1+ SalDV Change* F2 . 

 

 

 



 

 

Ανάλυση στοιχείων: 

Μέση συχνότητα επανάληψη έλεγχου κλωβού ανά ηµέρα ( F1) 

 41 κλωβούς* 210 ηµέρες/ 4041 ελέγχους = ανά 2,13 ηµέρες 

 4041/41/210 ηµέρες = 0,469  

Μέσα συχνότητα επανάληψη αλλαγή διχτυού ανά ηµέρα  (F2) 

61αλλαγές/ 41κλωβούς/210 ηµέρες = 0,007 

Μέσο χρόνου ελέγχου διχτυού ανά κλωβό σε άνθρωπο-ηµέρες  ( SalDVceck) 

 6λεπτά / 90 λεπτά = 0,066 

Μέσο χρόνου αλλαγή διχτυού ανά κλωβό και εκτροφής σε άνθρωπο-ηµέρες  (SalDVchange)  

 61 αλλαγές*40 λεπτά / 41 κλωβούς/ 90 λεπτά = 0,661  

 

Σύνολο χρόνου κατάδυσης για τούς ελέγχους ιχθυοκλωβών για την Οµάδα Α 

 0,237( SalDVcheck)* 90 λεπτά = 21,33 λεπτά/ κλωβός 

 21,33 λεπτά * 924 ελέγχους = 19708 

Σύνολο χρόνου κατάδυσης για αλλαγές διχτύων  

  49 αλλαγές *90 λεπτά = 4410 λεπτά 

Σύνολο χρόνου κατάδυσης και για τις δυο δραστηριότητες 

 19708+ 4410 = 24118 λεπτά 

      

Σύνολο χρόνου κατάδυσης για τούς ελέγχους ιχθυοκλωβών για την Οµάδα Β 

 4041* 6 λεπτά = 24246 λεπτά 

Σύνολο χρόνου κατάδυσης για αλλαγές διχτύων  

 61* 40 λεπτά = 2440 λεπτά  

Σύνολο χρόνου κατάδυσης και για τις δυο δραστηριότητες 

 24246+2440 = 26686 λεπτά 



 

 

 

Συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες δύτη και για τις δυο δραστηριότητες ανά ηµέρα 

εκτροφής και κλωβό 

 

TSalDV= SalDV Check* F1+ SalDV Change* F2 

TSalDV=0,066* 0,469+ 0,061* 0,007) = (0,028+0,004627) 

TSalDV= 0,032 

 

 Η µέση συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες δύτη και για τις δυο δραστηριότητες 

ανά ηµέρα εκτροφής και κλωβό είναι  0.032 .  

Ο χρόνος επιθεώρησης ή αλλαγής ενός διχτυού κλωβού µετατράπηκε σε άνθρωπο-ηµέρες  

δύτη (SalDV) το οποίο αντιστοιχεί σε 90 λεπτά  κατάδυσης ανά ηµέρα. Για κάθε καταδυτική 

δραστηριότητα επιθεώρησης -επιδιόρθωσης (Check) ή αλλαγής διχτυού (Change), 

υπολογίσθηκαν άνθρωπο-ηµέρες δύτη ανά κλωβό και η συχνότητα διενέργειας της κάθε 

δραστηριότητας (F) ανά ήµερα εκτροφής. F1 και F2 είναι η συχνότητα διενέργειας των 

SalDVCheck και SalDVChange αντίστοιχα. (Μαλαισιάδας,2010) 

 



 

 

 

 

 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι το συνεργείο µας  έχει πολύ 

µεγαλύτερη συχνότητα ελέγχου των κλωβών  0,469   (ανά 2,13 ηµέρες) και επίσης  

µικρότερη µέση συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες δύτη και για τις δυο δραστηριότητες 

ανά ηµέρα εκτροφής και κλωβό ίση µε 0,032 συγκριτικά µε το προσωπικό των δυτών της 

εταιρίας, η οποίο έχει µια συχνότητα  ελέγχου των κλωβών  0,15 (ανά 6,55 ηµέρες) και µια 

µέση συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες δύτη και για τις δυο δραστηριότητες ανά ηµέρα 

εκτροφής και κλωβό ίση µε 0,044. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆Α Α (¹) ΟΜΑ∆Α Β (²) 

Χρονικό διάστηµα παρακολούθησης 7 µήνες 7 µήνες 

Επιθεωρήσει- επιδιορθώσεις διχτυού  924 4041 

Αλλαγές διχτυού 49 61 

 Μέση συχνότητα επανάληψη έλεγχου κλωβού, ανά 

ηµέρα (F1) 

0,152 0,469     

 Μέσος χρόνος  επιθεώρηση –επιδιόρθωση διχτυού  

άνθρωπο-ημέρες ανά κλωβό και ανά ημέρα εκτροφής 

(Saldvchek) 

0,237 0,066 

Μέση συχνότητα  επανάληψη αλλαγή διχτυού, ανά 

ηµέρα (F2) 

0,008 0,007 

Μέσος χρόνος  αλλαγής  διχτυού σε άνθρωπο-ηµέρες  

ανά κλωβό    (Saldvchange) 

0,993 0,661 

Σύνολο χρόνο κατάδυσης (λεπτά) 24118 26686 

µέση συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες δύτη και 

για τις δυο δραστηριότητες ανά ηµέρα εκτροφής και 

κλωβό 

0,044 0,032 

  Πίνακας 2: Συγκριτικό πίνακας αποτελεσµάτων  



 

 

 Η επιθεώρηση κλωβών µια φορά στις  6,55 ηµέρες είναι µια ριψοκίνδυνη πρακτική 

και σαφώς δεν υπολογιστήκαν εξωτερικοί παράγοντες όπως αρπακτικά ψάρια, χελώνες ή 

θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία συχνά δηµιουργούν προβλήµατα στα δίχτυα  καταγράφοντας 

απώλειες ιχθύων. Επίσης παρατηρούµε ότι παρόλο το µεγαλύτερο συνολικό χρόνο 

κατάδυσης του συνεργείου της Οµάδας Β, την µέση συνολική απαίτηση σε άνθρωπο-ηµέρες 

δύτη και για τις δυο δραστηριότητες, έλεγχος και αλλαγή διχτυών, ανά ηµέρα εκτροφής και 

κλωβό είναι µικρότερες, 0,032. Αυτό σηµαίνει λιγότερη καταπίεση  και µεγαλύτερη 

ασφάλεια  κατάδυσης  για τους  δύτες της Οµάδα Β.  

 

4.3. Αµοιβή δυτών 

Συνήθως οι αµοιβές δυτών γίνονται βάση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικών, ηµερήσιο όγκο  

εργασιών  και  ‘’φύση’’ της εργασίας  που καλούνται να εκτελέσουν. 

Λόγω των οικονοµικών συγκυριών κατά τα τελευταία χρόνια, οι αµοιβές έχουν µειωθεί κατά 

πολύ. Με τα σηµερινά δεδοµένα, οι αµοιβές δυτών µε καθεστώς ‘’ελεύθερου’’ επαγγελµατία 

εργαζόµενου σε καταδυτικό συνεργείο, είναι οι εξής:    

  -µαθητευόµενος δύτης αµοίβεται από 1000 ευρώ έως 1400 ευρώ µηναία    

  -ο δύτης αµοίβεται από 1400 ευρώ έως 2000 ευρώ µηναία 

  -ο επόπτης δύτης αµοίβεται από 1600 ευρώ έως 2200 ευρώ µηναία   

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ή αγορά είναι ‘’ελεύθερη’’ και οι αµοιβές δεν περιορίζονται 

και εξαρτώνται από ατοµική διαπραγµάτευση µε κάθε εργαζόµενο µε µορφή ‘’ατοµικής’’ 

σύµβασης.   

 

                                             

 



 

 

Συµπέρασµα  

 Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια αφ’ενός της περιγραφής της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας και αφ’ετερου της αναγκαιότητας ύπαρξης επαγγελµατία  δύτη 

στο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.  

Τονίζουµε  την έννοια ‘’επαγγελµατίας δύτης’’ λόγω του ότι αυτός ο εξειδικευµένος 

εργαζόµενος, έκτος του ότι θα πρέπει να είναι κατοχυρωµένος επαγγελµατικά, θα πρέπει να 

συµπεριφέρεται και επαγγελµατικά.  

Σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις ο δύτης καταδύεται µόνος του, παραβλέποντας συχνά τους 

κίνδυνους και παρακάµπτοντας την νοµοθεσία για τις ανάγκες της παραγωγής, Το εάν  

εργάστηκε σωστά ή όχι, τις περισσότερες φορές µόνο ο ίδιος το γνωρίζει, τουλάχιστον για 

ένα χρονικό διάστηµα µέχρι να ‘’προδωθεί’’ το έργο του από τα ‘’αποτελέσµατα’’.        

Τα πρώτα αποτελέσµατα ενός καταδυτικού συνεργείου φαίνονται µετά από αρκετές µήνες 

εργασίες  και, αν υπολογίσουµε την αξία των ιχθυοκλωβών τους οποίους εποπτεύει 

υποβρυχίως ο δύτης ή το  καταδυτικό   συνεργείο, τότε καταλαβαίνουµε την τεράστια 

οικονοµική ζηµιά  οποία µπορεί να προκληθεί από την έλλειψη ‘’τεχνογνωσίας’’ ή  την µη 

”επαγγελµατική’’ του συµπεριφορά. Ξεκάθαρη εικόνα για ένα δύτη ή ένα καταδυτικό 

συνεργείο µπορούµε να έχουµε µετά από ένα ολόκληρο κύκλο παραγωγής, δηλαδή µετά την 

αλίευση,  όµως τότε µπορεί να είναι αργά για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της µονάδας. 

 Άµεσα συµπεραίνουµε µετά τα παραπάνω περιγραφέντα, ότι προκύπτει εκ των πραγµάτων η 

αναγκαιότητα του ιχθυολόγου να γνωρίζει τα περί  κατάδυσης και ότι σχετικό µε καταδυτικές 

εργασίες, στη βάση του σκεπτικού ότι κάποια στιγµή, µπορεί να είναι υπεύθυνος  σε µια 

µονάδα πάχυνσης ανοιχτής θάλασσας και τότε θα χρειαστεί να εποπτεύει και να 

συνεργάζεται µε δύτες ή καταδυτικά συνεργεία.  

  

 



 

 

 

 

 

 

Η επιτυχία των αποτελεσµάτων είναι πάντα αποτέλεσµα ορθολογικής 

οργάνωσης της  τεχνογνωσίας, της ικανότητας συνεργασίας  και του 

επαγγελµατισµού των ‘’εµπλεκόµενων’’!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Τριγωνοµετρικοί αριθµοί των γωνιών  
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