
Ενημερωτικές Σημειώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας - 2017 

Η Χαρτογράφηση των θαλασσών, ωκεανών και πλωτών οδών,  -  

πιο σημαντική από ποτέ 

 

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας 

Το 2005, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ενέκρινε το 
ψήφισμα A/60/30 σχετικά με τους ωκεανούς και το δίκαιο της 
θάλασσας, το οποίο ιδιαιτέρως καλωσόρισε την αποδοχή από τον 
Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (ΔΥΟ) της Παγκόσμιας Ημέρας 
Υδρογραφίας, με στόχο να δοθεί κατάλληλη δημοσιότητα για το έργο του 
σε όλα τα επίπεδα και να αυξήσει την κάλυψη των υδρογραφικών 
πληροφοριών σε παγκόσμια βάση. Το ψήφισμα κάλεσε όλα τα κράτη να 
συνεργαστούν με τον ΔΥΟ για την προώθηση της ασφαλούς 
ναυσιπλοΐας, ιδίως στους τομείς της πλοήγησης σε λιμάνια και όπου 
υπάρχουν ευπαθείς ή προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Ως 
αποτέλεσμα, στις 21 Ιουνίου κάθε έτους, ο ΔΥΟ γιορτάζει την Παγκόσμια 
Ημέρα Υδρογραφίας.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας είναι μια ευκαιρία για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του ζωτικού ρόλου που παίζει υδρογραφία στις ζωές 
μας. 

Το Θέμα για το 2017 

Ο ΔΥΟ έχει επιλέξει ως θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας 
2017: 

Η Χαρτογράφηση των θαλασσών, ωκεανών και πλωτών οδών,  - 

πιο σημαντική από ποτέ 

Στόχοι για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας 2017 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα 
Υδρογραφίας του 2017 στοχεύει να παρέξει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών 
για τη δημοσιοποίηση της υδρογραφικής εργασίας και των υπηρεσιών 



που παρέχονται από τις εθνικές υδρογραφικές υπηρεσίες, από 
παράγοντες της βιομηχανίας, των εμπειρογνωμόνων και την 
επιστημονική κοινότητα. Οι σχετικοί στόχοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε: 

Η Περιορισμένη γνώση μας για τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τις 
πλωτές οδούς 

Παραμένει γεγονός ότι το βάθος μόλις του 10% των ωκεανών και 
περίπου το 50% των παράκτιων υδάτων του κόσμου έχει μετρηθεί 
άμεσα. Το βάθος του υπολοίπου είτε υπολογίζεται από πράγματα όπως 
μετρήσεις βαρύτητας που βασίζονται σε δορυφόρους ή δεν είναι 
καθόλου διαθέσιμο σε όλους. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν χάρτες 
υψηλής ανάλυσης της Σελήνης, του Άρη και της Αφροδίτης από ό, τι για 
τις περισσότερες από τις θαλάσσιες περιοχές του κόσμου. Η κάλυψη της 
υδρογραφικής έρευνας είναι ιδιαίτερα φτωχή στην Καραϊβική, Ινδικό και 
Ειρηνικό Ωκεανό και τις πολικές περιοχές, αλλά όλες οι περιοχές του 
κόσμου επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό, συμπεριλαμβανομένων και των 
υδάτων πολλών ανεπτυγμένων παράκτιων κρατών. 

Ο αντίκτυπος της φτωχής υδρογραφικής κάλυψης σε  θάλασσες, 
ωκεανούς και πλωτές οδούς 

Εκτός από το προφανές οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των πλοίων που αντιμετωπίζουν αχαρτογράφητους 
κινδύνους, η έλλειψη γνώσης του βάθους και της φύσης του θαλάσσιου 
πυθμένα έχει επιπτώσεις σε πολλούς άλλους τομείς - ως επί το 
πλείστων με σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. 
Η αποκάλυψη ότι η περιοχή αναζήτησης για το αγνοούμενο Μαλαισιανό 
αεροσκάφος MH370 ήταν 1.500 μέτρα βαθύτερα από όσο φαινόταν στο 
παρελθόν στους ωκεάνιους χάρτες και περιείχε πολλά υποθαλάσσια 
όρη και υποβρύχια φαράγγια, είναι ένα παράδειγμα για το πώς λίγα 
είναι γνωστά για τον πυθμένα του ωκεανού. Μια τέτοια έλλειψη 
λεπτομερειών έχει επιπτώσεις στην μελέτη της κυκλοφορίας των 
υδάτων του ωκεανού καθώς και την βέλτιστη δρομολόγηση των 



υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, καθώς και πολλές άλλες πτυχές του 
ωκεάνιου περιβάλλοντος. Πολύ συχνά, όσο πιο κοντά στις ακτές είναι 
κάποιος, τόσο πιο κρίσιμη η κατάσταση γίνεται. Αυτό συμβαίνει λόγω 
των τεχνικών έρευνας και του κόστους τους. Σε αυτές τις παράκτιες 
περιοχές, η έλλειψη των υδρογραφικών δεδομένων συνδυάζει  πράγματα 
όπως η ικανότητα καθορισμού θαλάσσιων συνόρων, η ανάπτυξη και η 
διαχείριση των παράκτιων υποδομών και εγκαταστάσεων και η 
πρόβλεψη των επιπτώσεων των φυσικών φαινομένων, όπως τα κύματα 
τσουνάμι, η εμφάνιση καταιγίδων, τα ρεύματα και η μεταβλητότητα του 
κλίματος. 

Προτεραιότητα του ΟΗΕ για την καλή διαχείριση των Θαλασσών και των 
Πλωτών Οδών 

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε την 
Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η Ατζέντα στοχεύει ειδικά τη 
βιωσιμότητα των ωκεανών κάτω από την Αειφόρο Ανάπτυξη Στόχο 14 - 
Διατήρησε και χρησιμοποίησε τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους 
θαλάσσιους πόρους για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Αειφόρος Ανάπτυξη Στόχος 11, ασχολείται με την ανθεκτικότητα των 
πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών, αναφέρεται στην εφαρμογή του 
πλαισίου Σεντάι για την μείωση του κινδύνου καταστροφών την περίοδο 
2015-2030. Το πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε μετά από αίτημα της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αφορά δε την επίπτωση σοβαρών 
καιρικών και φυσικών φαινομένων, όπως το τσουνάμι. 

Η ανησυχία για την αειφόρο διαχείριση των ωκεανών και των πόρων 
τους, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιπτώσεων των θαλάσσιων 
καταστροφών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των ωκεανών 
κερδίζει προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα του κόσμου. Υπάρχει μια 
αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι σχεδόν όλες οι δραστηριότητες και τα 
φαινόμενα, πάνω ή κάτω από τη θάλασσα επηρεάζονται με κάποιο 
τρόπο ή άλλο από το βάθος και το σχήμα του θαλάσσιου πυθμένα. 

 



Η Υδρογραφική Γνώση σε υποστήριξη της ατζέντας των Ηνωμένων 
Εθνών Αειφόρος Ανάπτυξη 2030 

Η Υδρογραφία και η λεπτομερής γνώση του σχήματος και του βάθους 
του θαλάσσιου πυθμένα υποδηλώνουν την σωστή, ασφαλή, βιώσιμη και 
αποδοτική χρήση των θαλασσών, ωκεανών και πλωτών οδών του 
κόσμου,  

Στόχος 14.α της Βιώσιμης Ανάπτυξης – Η Χρήση των Ωκεανών 
περιλαμβάνει την ανάγκη για:  Αύξηση της επιστημονικής γνώσης, την 
ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας και μεταφορά θαλάσσιας 
τεχνολογίας, ... Στο πλαίσιο αυτό, το εν εξελίξει έργο του ΔΥΟ και των 
φορέων του εξετάζοντας πώς να χρησιμοποιούν Βαθυμετρία που 
προέρχεται από δορυφορικές και επίγειες πηγές, παρέχοντας πρόσβαση 
στα σχετικά δεδομένα μέσω των θαλάσσιων υποδομών χωρικών 
δεδομένων, παρέχοντας μεγαλύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων, είναι όλοι  
μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι ο Στόχος 14 θα επιτευχθεί. 

Το Ωκεανογραφικό Συνέδριο του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα 
Υόρκη 5-9 Ιουνίου 2017, που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα 
Ωκεανών, και προηγείται της Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας μόνο για 
δύο εβδομάδες, αναμένεται να περιλαμβάνουν αναφορές στην 
υδρογραφία και την ανάγκη απόκτησης περισσότερων δεδομένων. Το 
συνεχιζόμενο έργο της επιτροπής GEBCO και νέες πρωτοβουλίες θα 
πρέπει επίσης να επισημανθούν. 

Η καλύτερη χρήση περιορισμένων υδρογραφικών δεδομένων 

Ενώ υπάρχουν σημαντικά κενά στις υδρογραφικές γνώσεις μας για τις 
θάλασσες και τους ωκεανούς, οι περισσότερες Υδρογραφικές Υπηρεσίες 
διαχειρίζονται, ή έχουν πρόσβαση στα πιο ολοκληρωμένα υδρογραφικά 
στοιχεία που υπάρχουν για κάθε χώρα. Διαθέτουν δε αυτά τα δεδομένα 
όλο και περισσότερο για την ευρύτερη δυνατή χρήση, ως μέρος της 
ανάπτυξης των εθνικών υποδομών χωρικών δεδομένων, πέρα από την 
δημοσίευση διαγραμμάτων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό, σε 
συνδυασμό με την επιτροπή GEBCO του ΔΥΟ, και το Κέντρο του ΔΥΟ για 



την Ψηφιακή Βαθυμετρία (DCDB) αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη, 
διαθέσιμη στο κοινό, έγκυρα υδρογραφικά δεδομένα που καλύπτουν τον 
κόσμο. 

Το έργο και η προσφορά των Υδρογράφων 

Οι εμπλεκόμενοι στην Υδρογραφία μπορεί να επιθυμούν να αναδείξουν 
τη σημασία και τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους. Αυτό θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, την 
υποστήριξη της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 
υποδομές θαλάσσιων χωρικών δεδομένων, την άμυνα και την ασφάλεια, 
την εξερεύνηση των πόρων, και όλα τα άλλα συστατικά της μπλε 
οικονομίας. Το έργο όλων των Υδρογράφων του κόσμου - είτε από το 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα - θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση 
της δημόσιας και πολιτικής συνειδητοποίησης της σημασίας των 
θαλασσών και των υδάτινων οδών στις ζωές όλων μας. Βασικά στοιχεία 
σχετικά με τα οφέλη που έχουν αποκτηθεί από ακριβή και ενημερωμένα 
υδρογραφικά δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε σχέση, για 
παράδειγμα, με την  ανταγωνιστική και βιώσιμη ναυτιλία ή τον 
αποτελεσματικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις συναφείς 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

96η επέτειος του ΔΥΟ 

Η Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφία 2017 σηματοδοτεί την 96η επέτειο από 
την ίδρυση του Οργανισμού που είναι γνωστός σήμερα ως Διεθνής 
Υδρογραφικός Οργανισμός (ΔΥΟ). Με την ευκαιρία αυτή, ο ΔΥΟ και τα 
σχεδόν 90 κράτη μέλη του θα επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της Υδρογραφίας 
και θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, ιδίως μέσω 
της διατήρησης και έκδοσης σχετικών διεθνών προτύπων, παρέχοντας 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και βοήθεια σε αυτές τις χώρες. 


