
 

 

Η ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΔΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

 
Ο σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας 

 

Το 2005, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ενέκρινε το ψήφισμα 

A/60/30 για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας, μετά οποίο 

εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση από τον Διεθνή 

Υδρογραφικό οργανισμό (ΔΥΟ) της Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας, με 

σκοπό να δώσει την απαραίτητη δημοσιότητα στο συνολικό έργο του και στην 

αύξηση της κάλυψης των υδρογραφικών πληροφοριών σε παγκόσμια βάση. 

Το ψήφισμα προέτρεψε όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τον ΔΥΟ για την 

προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, ιδίως στους τομείς της διεθνούς 

ναυσιπλοΐας, των λιμένων και των ευπαθών ή προστατευόμενων θαλάσσιων 

περιοχών. Ως αποτέλεσμα, στις 21 Ιουνίου κάθε έτους, ο ΔΥΟ γιορτάζει την 

Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας. Η Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας είναι μια 

ευκαιρία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για τον ζωτικό ρόλο που 

διαδραματίζει η Υδρογραφία στη ζωή όλων των ανθρώπων. 

 
Το Κυρίως Θέμα για το 2019 

 

Ο ΔΥΟ επέλεξε ως θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας 2019 : 

 

Η Υδρογραφική Πληροφορία Οδηγός της Γνώσης της 
Θάλασσας 

 
 
Επί μέρους θέματα για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας 2019 

 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας 

Υδρογραφίας για το 2019 αποσκοπεί στο να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

ευκαιριών για τη δημοσιοποίηση του υδρογραφικού έργου και των υπηρεσιών 

που παρέχονται από τις εθνικές υδρογραφικές υπηρεσίες, τους φορείς της 

βιομηχανίας, τους συνεισφέροντες εμπειρογνώμονες και την επιστημονική 

κοινότητα.   

 



 

 

Τα επί μέρους θέματα περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά): 
 

 1919-2019 : 100 χρόνια από το πρώτο Υδρογραφικό Συνέδριο στο  Λονδίνο 

 

Μόλις ένα χρόνο μετά το τέλος του Α’ παγκοσμίου Πολέμου, εκπρόσωποι 26 

χωρών συναντήθηκαν στο Trinity House του Λονδίνου για να συζητήσουν και 

να συμφωνήσουν για τη μελλοντική τεχνική συνεργασία στην υδρογραφία. Τα 

πρακτικά των διαδικασιών ξεκινούν με την ακόλουθη δήλωση: «Οι εμπειρίες 

του πολέμου σε άμεση σχέση με τα υδρογραφικά θέματα έδειξαν σαφέστατα 

την τεράστια σημασία της κατοχής χαρτών ακριβείας και υδρογραφικής 

πληροφορίας γενικά, και του πολύ σοβαρού μειονεκτήματος από την έλλειψή 

τους. Επίσης προέβαλαν τη μεγάλη απόκλιση στις μεθόδους παραγωγής, κλπ.  

που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες του κόσμου. Έγινε επίσης 

προφανές, ότι η κατάπαυση του πολέμου πρέπει να οδηγήσει αναπόφευκτα 

σε αυξημένες δραστηριότητες στο θαλάσσιο εμπόριο και ότι αυτό πρέπει 

αυτομάτως να αυξήσει την ποσότητα των υδρογραφικών ερευνών που θα 

απαιτηθούν από όλες τις ναυτικές χώρες του κόσμου». Η αξιοσημείωτη 

σύγχρονη διατύπωση, επιβεβαιώνει ότι η υδρογραφία ήταν ήδη από παλιά 

κατανοητή ως προϋπόθεση για αυτό που σήμερα ονομάζουμε «Γνώση της 

Θάλασσας» {Κατά το αρχαίο ΘΑΛΑΤΤΑΝ ΓΝΩΝΑΙ, βλέπε θυρεό της ελληνικής 

Υδρογραφικής Υπηρεσίας}. Το Συνέδριο του Λονδίνου, είχε σαν αποτέλεσμα 

την ίδρυση του Διεθνούς Υδρογραφικού Γραφείου (που αργότερα 

μετονομάστηκε σε Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό - ΙΗΟ) το 1921. 

 

 Η Απαίτηση για Υδρογραφική Πληροφορία μεγαλώνει 

 

Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για θαλάσσια δεδομένα, κρίσιμα για την 

ανάπτυξη μίας βιώσιμης μπλε οικονομίας, για την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και για την πρόληψη ή μετριασμό των συνεπειών των 

θαλάσσιων καταστροφών ή των κλιματικών αλλαγών. Δεν υπάρχει διατήρηση 

και αειφόρος χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων 

χωρίς υδρογραφικά δεδομένα. Ένα ευρύ φάσμα σχετιζόμενων υδρογραφικών 

δεδομένων είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη σημαντικών 

αποφάσεων. Αυτά τα δεδομένα, και οι συναφείς δεξιότητες, είναι πολύ 

παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της ναυσιπλοΐας. 



 

 

Η εξέλιξη  των απαιτήσεων της ναυτιλίας και η επέκταση των αναγκών για 

θαλάσσια δεδομένα αλλάζουν ραγδαία τη βάση ζήτησης για υδρογραφικά 

προϊόντα εκ μέρους του πελάτη. Ο σημαντικός ρόλος των δεδομένων και της 

πληροφορίας στις κοινωνίες μας έχει σημαντικές συνέπειες για τη δημόσια 

πολιτική (π.χ. τα ανοιχτά δεδομένα, την ανάγκη ασφάλειας και προστασίας 

των δεδομένων και τη διακίνηση των προϊόντων στον κυβερνοχώρο), καθώς 

και για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει αντίκτυπο στο 

εγγύς μέλλον στο πώς οι επενδύσεις στην υδρογραφία θα υποστηρίζονται και 

στο πώς τα πρότυπα θα αναπτύσσονται. Η τυποποίηση προσφέρει την 

ευκαιρία να συνδυάσουμε την άντληση δεδομένων από σχετικές με την 

μηχανική επιστήμη αλλά και άλλους επιστημονικούς κλάδους, για να 

δημιουργήσουμε μια μέχρι σήμερα αόρατη νέα εικόνα της κατάστασης των 

θαλασσών και των ωκεανών. Αυτή η διαλειτουργικότητα της πληροφορίας, 

επιτρέπει νέες ιδέες και καλύτερη κατανόηση των παγκόσμιων θαλάσσιων 

διαδικασιών. Ο ΔΥΟ συνεργάζεται με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 

(ISO) και την Open Geospatial Consortium (OGC) για την δημιουργία τέτοιων 

προτύπων σε όλη αυτή την πολύτιμη αλυσίδα ώστε να ικανοποιήσει πελάτες 

με  διαφορετικά επίπεδα αναγκών και προσόντων. 

 

 Περιεκτική Χαρτογράφηση της βαθιάς θάλασσας 

 

Η τρέχουσα δορυφορική χαρτογράφηση του ωκεανού δίνει μια ανάλυση 

μεταξύ 2 και 5 χλμ., αλλά η σημερινή κάλυψη του ωκεανού σε τέτοια αναλύση 

είναι μόλις λίγο πάνω από 5 τοις εκατό. Ο σημερινός χάρτης των ωκεανών 

δεν απεικονίζει επομένως πολλά από τα σημαντικά υποβρύχια 

χαρακτηριστικά. Με το σημερινό επίπεδο γνώσης, οι επιστήμονες που 

συμμετείχαν στις πρόσφατες έρευνες που έγιναν για αγνοούμενα αεροσκάφη, 

απλά δεν γνώριζαν το πραγματικό αρχικό βάθος του νερού στο οποίο έπρεπε 

να λειτουργήσουν (εξαιτίας της ελλιπούς χαρτογράφησης). Η κοινή 

προσπάθεια του ΔΥΟ και του  Διεθνούς Ωκεανογραφικού Οργανισμού (IOC) 

της UNESCO, ως μητρικών οργανισμών του προγράμματος GEBCO, που έχει σα 

σκοπό να χαρτογραφήσει τον παγκόσμιο ωκεανό, αντιμετωπίζει αυτή την 

ανεπάρκεια. Η φιλοδοξία τους είναι να αποκτήσουν και να αξιολογήσουν 

όλες τις διαθέσιμες πηγές βαθυμετρικών πληροφοριών από εργασίες πεδίου 



 

 

έμπειρων ειδικών που διεξάγονται από επίσημους κρατικούς φορείς, 

επιστημονικές εξερευνήσεις και ιδιωτικούς οργανισμούς, ώστε να 

διευκολύνουν στη δημιουργία μιας πολύ πιο λεπτομερούς και ακριβούς 

χαρτογράφησης  του παγκόσμιου ωκεανού. Ομοίως, η πληθοποριστική 

συλλογή βαθυμετρικών δεδομένων (crowd sourced bathymetry), μια άλλη 

σημαντική πρωτοβουλία του ΔΥΟ για τη συλλογή και μεγιστοποίηση των 

δεδομένων, αναγνωρίστηκε ως μία εν δυνάμει πολύτιμη πηγή στοιχείων 

βαθών. Ο ΔΥΟ προωθεί περαιτέρω την διακρατική συμμετοχή συλλογής των 

δεδομένων αυτών και ένταξή τους στη βάση δεδομένων του, προκειμένου να 

πετύχει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας βάσης δεδομένων του GEBCO.  

Ωστόσο, το μεσοδιάστημα, η χαρτογράφηση του ωκεανού θα πρέπει να 

περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τις μετρήσεις βάθους. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνει παραμέτρους φυσικού, βιολογικού, χημικού και γεωλογικού 

περιβάλλοντος, οικοσυστήματα, πολιτιστικά αντικείμενα, όρια, πόρους κλπ. 

Με άλλα λόγια, η μελλοντική χαρτογράφηση των ωκεανών θα συμπυκνώσει 

όλη τη γνώση της θάλασσας σε προσαρμοσμένα προϊόντα δεδομένων ώστε 

να καλύψουν τις ανάγκες της επιστημονικής δυνατότητας, της ανάλυσης και 

της πρόγνωσης. Η βάση για μια τέτοια περιεκτική χαρτογράφηση θα 

διαμορφωθεί από τις ενσωματωμένες πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές 

ιδιότητες όπως παρέχεται από τα υδρογραφικά δεδομένα. 

 

 Η Εργασία και η Συμμετοχή των Υδρογράφων 

 

Όσοι ασχολούνται έμμεσα ή άμεσα με την Υδρογραφία μπορεί να επιθυμούν 

να τονίσουν τη σημασία και την σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους. 

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη της 

ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τις υποδομές θαλάσσιων χωρικών 

δεδομένων, την άμυνα και την ασφάλεια, την εξερεύνηση πόρων και όλα τα 

άλλα στοιχεία της μπλε οικονομίας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο έργο  

των Υδρογράφων Παγκοσμίως - είτε προέρχονται από το δημόσιο είτε από 

τον ιδιωτικό τομέα - προκειμένου να αυξηθεί η δημόσια και η πολιτική 

συνείδηση της σημασίας των θαλασσών και των υδάτινων οδών στη ζωή 

μας. Σημαντικά στοιχεία για τα οφέλη που προκύπτουν από αξιόπιστα και 



 

 

ενημερωμένα υδρογραφικά δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται, για 

παράδειγμα, σε σχέση με την ανταγωνιστική και βιώσιμη ναυτιλία ή τον 

αποτελεσματικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις συναφείς 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

 

 Η 98η Επέτειος του ΔΥΟ 

 

Σήμερα, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας του 2019, η οποία 

σηματοδοτεί επίσης την 98η επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού που 

σήμερα είναι γνωστός ως Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός – ΔΥΟ 

(International hydrographic Organization – IHO). Με την ευκαιρία αυτή, ο ΔΥΟ 

και τα 89 μέχρι σήμερα κράτη μέλη του, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να 

ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τη σημασία της Υδρογραφίας και να 

συνεχίσουν να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους, κυρίως μέσω της 

συντήρησης και δημοσίευσης σχετικών διεθνών προτύπων, της παροχής 

πιστοποιημένης εκπαίδευσης και της υποστήριξης στις χώρες όπου οι 

υδρογραφικές υπηρεσίες απαιτούν βελτίωση και ενθαρρύνοντας τη συλλογή/ 

ανακάλυψη νέων υδρογραφικών δεδομένων μέσω νέων αναδυόμενων 

τεχνολογιών και εξασφαλίζοντας την ευρύτερη δυνατή διαθεσιμότητα αυτών 

των δεδομένων μέσω της ανάπτυξης εθνικών και περιφερειακών υποδομών 

θαλάσσιων γεωχωρικών δεδομένων. 

Ελεύθερη μετάφραση ΥΥ 

 


