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                        Αγγειίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Τ.Τ : www.hnhs.gr 
 

Α Γ Γ Δ Λ Ι Δ  
 

Γ Ι Α  
 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δ΄ ΔΚΓΟΗ 2015)  
 

Γηα ηε Υξνληθή πεξίνδν από ηελ έθδνζή ηνπ κέρξη θαη Γεθέκβξην 2016  
 

 

Αξηζ. Αγγει.   51/15 

ΜΔΟΓΔΙΟ ΘΑΛΑΑ – ΔΛΛΑ – Δπαλέθδνζε Ναπηηιηαθώλ Οδεγηώλ Διιεληθώλ Αθηώλ  

(Πινεγόο)  Σόκνο Α΄. 

 

1. Δθδφζεθε θαη θπθινθφξεζε ε «Δ΄ Έθδνζε 2015» ηνπ Α΄ ηφκνπ ησλ Ναπηηιηαθψλ Οδεγηψλ 

Διιεληθψλ Αθηψλ (ΠΛΟΗΓΟ) πνπ πεξηγξάθεη ηηο λφηηεο θαη δπηηθέο αθηέο Πεινπνλλήζνπ, ηνλ 

Παηξατθφ, Κνξηλζηαθφ θαη Ακβξαθηθφ θφιπν, ηηο αθηέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, Ηπείξνπ θαζψο θαη ηα 

Ιφληα Νεζηά. 

 

2. Δθδφζεθε θαη θπθινθφξεζε ζηελ Αγγιηθή γιψζζα σο «1
st
 Edition 2015» ν Α΄ ηφκνο 

Ναπηηιηαθψλ Οδεγηψλ Διιεληθψλ Αθηψλ κε ηίηιν «VOLUME A΄, PLOIGOS, WESTERN 

COASTS». 

 

3. Οη πινεγνί ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα πσινχληαη αληίζηνηρα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. ζηελ ηηκή ησλ 30€. 

 

4. Με ηελ «Δ΄ Έθδνζε 2015» ησλ Ναπηηιηαθψλ Οδεγηψλ Διιεληθψλ Αθηψλ (Πινεγφο) 

θαηαξγείηαη ε Γ΄ Έθδνζε 1996, θαζψο θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ Φπιιάδην 8/2013 πνπ ηε ζπλφδεπε. 

 

 

(Πιεξνθνξία: ΤΤ) 

       ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

      ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ              

(Γξαθεία Πώιεζεο Δθδόζεσλ) 

    

Σαρπδξνκηθή 

Γηεύζπλζε: 

ΠΟΛΔΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ,  

ΤΓΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ, 

Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο 

Ναπζηπινΐαο 

ΣΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ 

 1. ΑΘΗΝΑ 

            Παπαξεγνπνχινπ 2  

            (Πιαηεία Κιαπζκψλνο) 

      Tει./fax: 210 3368639 

      Σει.: 210 3368741 

Σει: (+30) 210 6551772  

(+30) 210 6551770 

(+30) 210 6551806 

 2. ΠΔΙΡΑΙΑ 

            Αθηή Μνπηζνπνχινπ 66 

            (θηίξην Ναπηνδηθείνπ)                   

            Σει./fax: 210 4583632 

Fax: (+30) 210 6557139 

(+30) 210 6517811 

  

    

E-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr 
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Αξηζ. Αγγει. 90/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Λαθσληθόο Κόιπνο – Ληκέλαο Γπζείνπ – Ληκεληθά 

Έξγα –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

55 

 

Α 19 - 21 Γηάγξαςε: «ηελ θεθαιή ηνπ …. ισξίδα).» 

 

Α 44 - 47 Αληί: «Έξγα εθβάζπλζεο …. ιηκεληθέο αξρέο.», δηάβαδε: «Ληκεληθά Έξγα (2013) 

εθβάζπλζεο εθηεινχληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ιηκέλα θαζψο θαη έξγα επέθηαζεο ηνπ 

πξνζήλεκνπ κψινπ ην πέξαο ησλ νπνίσλ επηζεκαίλεηαη απφ εξπζξφ αλαιάκπνληα θσηνζεκαληήξα. 

Σα πινία πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην ιηκέλα λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο ιηκεληθέο αξρέο ζηνπο δηαχινπο (12 

θαη 16 V.H.F).» 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Γπζείνπ) 

 

 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 91/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Λαθσληθόο Κόιπνο – Ληκέλαο Κάγην – Πισηέο 

Δμέδξεο –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

61 

 

Α 22 Μεηά: «πξνο ηα ΝΑ.» πξόζζεζε: «Πισηέο εμέδξεο γηα επνρηθή ρξήζε ηνπνζεηνχληαη ζηα ΝΑ 

παξάιηα ηνπ ιηκέλα γηα ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ απφ Μάην έσο 

Οθηψβξην έθαζηνπ έηνπο. ηηο πισηέο εμέδξεο ππάξρεη θσηνζήκαλζε.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Γπζείνπ) 

Αξηζ. Αγγει. 92/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Μεζζεληαθόο Κόιπνο – Όξκνο Γεξνιηκέλα – 

Πισηέο Δμέδξεο –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

64 

 

Α 51 Μεηά: «022° 23,9 Α). πξόζζεζε: «Πισηέο εμέδξεο γηα επνρηθή ρξήζε ηνπνζεηνχληαη ζηα 

παξάιηα ηνπ φξκνπ γηα ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ απφ Μάην έσο 

Οθηψβξην έθαζηνπ έηνπο. ηηο πισηέο εμέδξεο ππάξρεη θσηνζήκαλζε.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Γπζείνπ) 
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Αξηζ. Αγγει. 93/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Μεζζεληαθόο Κόιπνο – Όξκνο Ληκέλη  – Πισηέο 

Δμέδξεο –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

66 

 

Γ 27 Μεηά: «ζην κπρφ ηνπ.» πξόζζεζε: «Πισηέο εμέδξεο γηα επνρηθή ρξήζε ηνπνζεηνχληαη ζηα 

παξάιηα ηνπ φξκνπ γηα ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ απφ Μάην έσο 

Οθηψβξην έθαζηνπ έηνπο. ηηο πισηέο εμέδξεο ππάξρεη θσηνζήκαλζε.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Γπζείνπ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 94/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Ιόλην Πέιαγνο – Γπηηθά Γηαύινπ Πξέβεδαο  – 

Πεξηνρή Μεηαθόξησζεο Πεηξειαηνεηδώλ  –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

311 

 

Γ 46 Μεηά: «άθξα Παξγηλφζθαια.» πξόζζεζε: «Πεξηνρή κεηαθόξησζεο πεηξειαηνεηδώλ ζε 

δεμακελφπινηα πεηξειαηνθφξα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3,2 κίιηα λνηηνδπηηθά ηεο άθξαο 

Παξγηλφζθαια.»  

 

 

(Πιεξνθνξία: ΤΝΑ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 95/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Ιόλην Πέιαγνο – Νήζνο Κέξθπξα – Νόηηα Νεζίδαο 

Γνύβηλν (Λαδαξέην)  –  Ναπάγην –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

364 

 

Α 53 Μεηά: «πιεπξέο ησλ θαισδίσλ.» πξόζζεζε: «Δπηθίλδπλν λαπάγην βπζηζκέλνπ πινίνπ 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3 δέθαηα ηνπ κηιίνπ πεξίπνπ λνηηναλαηνιηθά ηεο λεζίδαο Λαδαξέην.»  

 

 

(Πιεξνθνξία: Κ.Λ Κέξθπξαο) 
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Αξηζ. Αγγει. 108/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Νήζνο Κύζεξα – Οξκίζθνο Πιαηεηά Άκκνο – 

Καηαζηξνθή Ληκελνβξαρίνλα –  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

 

34 

 

 

Γ 51 - 54 Αληί: «Σα βάζε …  5,5, κέηξα.», δηάβαδε: «Ο αλσηέξσ ιηκελνβξαρίνλαο θαζψο θαη ν 

θαλφο ζηελ θεθαιή ηνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί. Σκήκα ηεο θεθαιήο ηνπ ιηκελνβξαρίνλα έρεη βπζηζηεί κε 

απνηέιεζκα λα απνηειεί θίλδπλν γηα ηα εηζεξρφκελα ζθάθε.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Τ. Φάξσλ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 109/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Ιόλην Πέιαγνο – Γπηηθέο Αθηέο Πεινπνλλήζνπ – 

Ληκέλαο Καηαθόινπ –  Ληκεληθά Έξγα. 

 

 

103 

 

 

Α 25 Μεηά: «21° 19,5΄ A).», πξόζζεζε: «ν παξαπάλσ θαλφο έρεη απνμεισζεί ιφγσ θαηαζθεπήο 

έξγσλ επέθηαζεο ηνπ ιηκελνβξαρίνλα. Σν πέξαο ησλ έξγσλ επηζεκαίλεη εξπζξφο θσηνζεκαληήξαο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Καηαθφινπ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 110/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Ιόλην Πέιαγνο – Νήζνο Λεπθάδα – Παξαθείκελεο 

Νεζίδεο – Αθηέο Αηησιναθαξλαλίαο – Δπνρηθή Απαγόξεπζε Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

251 

 

Γ 44 πξόζζεζε: «6.11α Απαγνξεύζεηο. Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα 

(λαπζηπινΐα, αγθπξνβνιία, αιηεία, κεραλνθίλεηα κέζα αλαςπρήο θ.ιπ.) απφ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ κέρξη θαη 

20 Οθησβξίνπ ζε απφζηαζε κέρξη 300 κέηξα αλνηρηά απφ ηηο αθηέο ησλ λήζσλ Λεπθάδαο, 

Μεγαλεζίνπ, θνξπηνχ, Καζηνχ, Καιάκνπ θαη ησλ αθηψλ Αηησιναθαξλαλίαο, ιφγσ χπαξμεο 

ινπνκέλσλ αλεμάξηεηα αλ ππάξρνπλ ζεκαληήξεο ή φρη.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαπάλσ αθηέο (παξαιίεο ινπνκέλσλ) παξέρνληαη απφ ην Λ/Υ Λεπθάδαο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Λεπθάδαο) 
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Αξηζ. Αγγει. 128/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) – Όξκνο Ναπαξίλνπ – Αλαηνιηθέο Αθηέο – Οηθηζκόο 

Γηάινβα –  Πισηή εμέδξα – Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

 

 

90 

 

 

Γ 44 Μεηά: «   πνηακόο Ξεξηάο.», πξόζζεζε: «πισηή εμέδξα ζρήκαηνο «Γ» έρεη ηνπνζεηεζεί 

έκπξνζζελ ηεο παξαιίαο πνπ εθβάιιεη ν πνηακφο Ξεξηάο. Η πισηή εμέδξα έρεη επνρηθή ρξήζε γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ απφ Μάτν έσο Οθηψβξην έθαζηνπ έηνπο θαη ζθνπφ έρεη ηελ εμππεξέηεζε 

ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο. ηελ πισηή εμέδξα ππάξρεη θσηνζήκαλζε.» 

 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Πχινπ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 176/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Ιόλην Πέιαγνο - Νήζνο Κέξθπξα - Ληκέλαο 

Κέξθπξαο - Γηάδξνκνη Πξνζζαιάζζσζεο - Απνζαιάζζσζεο Τδξνπιάλσλ.  
 

362 

 

Γ 51 Μεηά : «άθξα Αλεκφκπινο.», πξόζζεζε: «ε απνζηάζεηο πεξίπνπ 520 κέηξα αλαηνιηθά απφ 

ηελ είζνδν ηνπ ιηκέλα θαη 200 κέηξα πεξίπνπ λνηηνδπηηθά ηεο λεζίδαο Βίδν ιεηηνπξγνχλ ηξείο 

ζαιάζζηνη δηάδξνκνη πξνζζαιάζζσζεο θαη απνζαιάζζσζεο πδξνπιάλσλ. Σν ζρήκα ηνπο είλαη 

παξαιιειφγξακκν κε δηαζηάζεηο 850 x 60 κέηξα πεξίπνπ ν θαζέλαο θαη κε δηεπζχλζεηο 078°/ 258° ν 

πξψηνο  118°/ 298° ν δεχηεξνο  θαη 107°/ 287° ν ηξίηνο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΝΑ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 199/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Νήζνο Κύζεξα - Οξκίζθνο Πιαηεηά Άκκνο - 

Σνπνζέηεζε Πξνζσξηλνύ Φσηνζεκαληήξα.  
 

34 
 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 34 ζηίρνο Γ 51- 54 Μεηά: «Κίλδπλν γηα 

ηα εηζεξρφκελα ζθάθε.» πξόζζεζε : «Πξν ηεο θεθαιήο ηνπ θαηεζηξακκέλνπ – βπζηζζέληνο 

ιηκελνβξαρίνλα ηνπνζεηήζεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί αλαιάκπσλ πξάζηλνο πξνζσξηλφο 

θσηνζεκαληήξαο κε θσηνβνιία 3 λ. κηιίσλ. »  

 

(Πιεξνθνξία :Τ. Φάξσλ) 
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Αξηζ. Αγγει. 200/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Παηξατθόο Κόιπνο - Παιαηόο Ληκέλαο Πάηξαο - 

Δγθαηάζηαζε Μόληκνπ Αγθπξνβνιίνπ θαθώλ.  
 

136 

 

Α 37 πξόζζεζε : «Δγθαηαζηάζεηο Μνλίκνπ Αγθπξνβνιίνπ θαθώλ. αξάληα κέηξα πεξίπνπ 

εζσηεξηθά ηεο ξίδαο ηνπ πξνβιήηα Αγ. Νηθνιάνπ θαη πξνο βνξξά γηα 160 κέηξα πεξίπνπ, εθηείλνληαη 

νη εγθαηαζηάζεηο κνλίκνπ αγθπξνβνιίνπ ζθαθώλ. ην αγθπξνβφιην έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

ζπλνιηθά 17 ζέζεηο πξφζδεζεο ζθαθψλ εθ ησλ νπνίσλ νη 5 πξψηεο πιεζίνλ ηνπ πξνβιήηα Αγ. 

Νηθνιάνπ θαη είλαη γηα ζθάθε κε κήθνο 35 κέηξα, ελψ νη ππφινηπεο 12 είλαη γηα ζθάθε κε κήθνο 25 

κέηξα. ε απνζηάζεηο απφ 70 κέρξη 55 κέηξα αλνηρηά απφ ην θξεπίδσκα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ 

ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο 11 κπιφθηα ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αιπζίδα. Απφ ηα κπιφθηα θαη 

ηελ ζπλδεηηθή ηνπο αιπζίδα εθθηλνχλ αιπζίδεο κε θαηεχζπλζε πξνο ην θξεπίδσκα. ην ηέινο ησλ 

αιπζίδσλ ππάξρνπλ πξνζδεδεκέλα βπζηζκέλα ζρνηληά κέρξη ην θξεπίδσκα. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή 

δηφηη εληφο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αγθπξώλ.»   

 

(Πιεξνθνξία : Ο.Λ.ΠΑ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 201/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Νήζνο Οζσλνί (Φαλόο) -  Όξκνο Φύθε - 

Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

385 

 

Α 51 - 53 Γηάγξαςε:  «ζην κέζν ηνπ….8,8 κέηξα.» 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 217/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Κνξηλζηαθόο Κόιπνο - Όξκνο Αηγίνπ - Ληκέλαο 

Αηγίνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

143 

 

Γ 43 Αληί: «όκβξησλ», δηάβαδε: «ιπκάησλ».  

Γ 45 Αληί: «120», δηάβαδε: «60».  

 

144 

 

Α 21-23 Αληί: «δηεχζπλζε Α-Γ θαη … πξάζηλνο θαλφο», δηάβαδε: «θαη δηεχζπλζε ζρεδφλ Β-Ν.».  

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ- Τ. Φάξσλ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 218/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Ιόλην Πέιαγνο - Θάιαζζα Παμώλ - Ναπάγην.  

 

333 

 

Α 33 Μεηά: «Γελ παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο.» πξόζζεζε: «Ναπάγην πινίνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ 2 

κίιηα ζρεδφλ λφηηα ηεο εηζφδνπ ηνπ νξκίζθνπ Οδπζζέα θαη πεξίπνπ 3 κίιηα αλνηθηά απφ ηελ αθηή.» 

  
(Πιεξνθνξία :Λ/Υ Πξέβεδαο) 
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Αξηζ. Αγγει. 49/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Ιόλην Πέιαγνο - Νήζνο Ιζάθε - Ληκέλαο Βαζύ - 

Απαγόξεπζε Αγθπξνβνιίαο.  

 

238 

 

Γ 29 - 38 Αληί: «ν βπζφο ζην ιηκέλα…... κηθξφηεξε ησλ 50 κέηξσλ.» δηάβαδε: «Απαγνξεύεηαη ε 

αγθπξνβνιία ζηελ πεξηνρή ε νπνία βξίζθεηαη ΒΑ ηεο Α. Κνχξθειε, Β. ηεο λεζίδαο 

Λνηκνθαζαξηήξην (Λαδαξέην) θαη εθηείλεηαη κέρξη ζρεδφλ ηηο  λφηηεο αθηέο ηνπ φξκνπ Βαζχ. Η 

πεξηνρή ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο έρεη πιάηνο 0,7 δέθαηα ηνπ κηιίνπ ζρεδφλ ελψ ζην 

λνηηναλαηνιηθφ 1,2 δέθαηα ηνπ κηιίνπ πεξίπνπ. Η παξαπάλσ πεξηνρή απνηππψλεηαη ζηνλ ΥΔΔ 036.» 

Γ 40 Αληί: «γηα ηα κεγαιχηεξα ζθάθε ε θαιχηεξε» δηάβαδε: «θαιχηεξε». 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ - Λ/Υ Ιζάθεο) 

 

Αξηζ. Αγγει. 67/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Κνξηλζηαθόο Κόιπνο - Όξκνο Βαζύ - Ληκεληθά 

Έξγα.  
 

 

183 

Γ 55 Μεηά: «φξκνπ Βαζχ.», πξόζζεζε: «ην Β. ηκήκα ηνπ Όξκνπ Βαζχ έρεη θαηαζθεπαζηεί 

πξνβιήηαο ζρήκαηνο ┴ . Ο πξνβιήηαο είλαη ζηξακκέλνο ζρεδφλ πξνο ην λφην θαη έρεη κήθνο 31 

κέηξα. Η θεθαιή ηνπ κε θαηεχζπλζε ζρεδφλ Α/Γ έρεη κήθνο 35 κέηξα θαη θέξεη πξνζθξνπζηήξεο. Σα 

δχν άθξα ηεο θεθαιήο θσηνζεκαίλνληαη κε θαλνχο πνπ απνηεινχληαη απφ δχν εξπζξά θαηαθφξπθα 

θψηα. ε απφζηαζε 95 κέηξα πεξίπνπ λνηηνδπηηθά απφ ηελ δπηηθή θεθαιή ηνπ πξνβιήηα έρεη 

ηνπνζεηεζεί θσηνζεκαηλφκελν λαχδεην.».  

 

 

(Πιεξνθνξία :Τ. Φάξσλ - INTERBETON) 

 

Αξηζ. Αγγει. 81/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Κνξηλζηαθόο Κόιπνο - Κόιπνο Αληηθύξσλ - 

Οξκίζθνο Άγηνο Ιζίδσξνο - Σνπνζέηεζε & Λεηηνπξγία Φαλώλ.   
 

 

178 

 

 

Α 30 Μεηά: «θαλφο», πξόζζεζε: «(ζηαζεξνί) (38° 21,6΄Β - 022° 37,1΄Α) (Λεπθέο κεηαιιηθέο ζηήιεο 

κε νξηδφληηα πξάζηλε, εξπζξή ινπξίδα)». 

 

 

(Πιεξνθνξία :Τ. Φάξσλ) 
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Αξηζ. Αγγει. 99/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Πισηέο Δμέδξεο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

11 

 

A 29 πξόζζεζε: «ΠΛΩΣΔ ΔΞΔΓΡΔ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αλαςπρήο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνχ, ζε κπρνχο Όξκσλ πιεζίνλ ησλ αθηψλ θαη ζπλήζσο έκπξνζζελ ησλ 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηνπνζεηνχληαη πισηέο 

εμέδξεο γηα επνρηαθή ρξήζε. Οη παξαπάλσ εμέδξεο θσηίδνληαη/ θσηνζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ δίδνληαη απφ ηελ Τ. Φάξσλ θαη δελ επηζεκαίλνληαη ιφγσ θιίκαθαο ζηνπο λαπηηθνχο 

ράξηεο ή δελ αλαγξάθνληαη ζηηο λαπηηιηαθέο νδεγίεο Διιεληθψλ αθηψλ (Πινεγφο). Οη λαπηηιιφκελνη 

(επαγγεικαηίεο, εξαζηηέρλεο) φηαλ πξνζεγγίδνπλ ηηο αθηέο νθείινπλ λα εληείλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνθπγή ησλ πισηψλ εμέδξσλ. Οη ηνπηθέο ιηκεληθέο αξρέο κεξηκλνχλ γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πισηψλ εμεδξψλ ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ληκέλσλ Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ θαη 

ηνπο είλαη γλσζηή ε χπαξμε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο ζηα φξηα δηθαηνδνζίαο ηνπο».  

 
 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 121/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Ιόλην Πέιαγνο - Κππαξηζζηαθόο Κόιπνο - Ληκέλαο 

Κππαξηζζίαο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

100 

 

Γ 26 Μεηά : «είλαη αθξεπίδσην.», πξόζζεζε: «Πξνζνρή απαηηείηαη ηα ζθάθε λα κελ πξνζεγγίδνπλ 

ηνλ παξαπάλσ ιηκελνβξαρίνλα απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ, δηφηη ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ έρεη θαηαξξεχζεη ηκήκα ηνπ ζην ζαιάζζην ρψξν πιεζίνλ ηνπ.» 

 

(Πιεξνθνξία : Λ.. Κππαξηζζίαο) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 122/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Ιόλην Πέιαγνο - Νήζνο Λεπθάδα - Βόξεηα Δίζνδνο - 

Καηάξγεζε Φαλνύ.  

 

296 

 

Α 29 - 39 Αληί: «50 κέηξα θαη ζην …πξνβφισλ.», δηάβαδε: «50 κέηξα. Απφ ην βφξεην ηκήκα ηεο 

παξαπάλσ άθξαο μεθηλνχλ αληηπξνζακκσηηθνί πξφβνινη ηα άθξα ησλ νπνίσλ θσηνζεκαίλνληαη κε 

αλαιάκπνληεο θίηξηλνπο θαλνχο.  

Ο δπηηθφο πξφβνινο έρεη ζρεδφλ βφξεηα θαηεχζπλζε. Ο κεζαίνο βνξεηναλαηνιηθή θαη ν αλαηνιηθφο 

ζρεδφλ αλαηνιηθή. Πξνζνρή απαηηείηαη δηφηη ε παξαπάλσ πεξηνρή  δελ είλαη ηνπνγξαθηθά θαη 

πδξνγξαθηθά απνηππσκέλε». 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

Αξηζ. Αγγει. 189/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ A΄ (Δθδόζεσο 2015) - Νήζνο  Oζσλνί - (Φαλόο) - Ληκελίζθνο  Απιάθη - 

Ληκελίζθνο Άκκνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

383 
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Α 44 Αληί : «ηα 1,6», δηάβαδε: «απφ 3,3 κέρξη 2,3 »  

Α 47 Αληί : «ηα 100… ηα ΝΑ-ΒΑ.», δηάβαδε: «250 κέηξα πεξίπνπ θαη ηειηθή ζρεδφλ αλαηνιηθή 

θαηεχζπλζε.» 

Α 49 Αληί : «θπκαηνζξαχζηε ηνπ ιηκέλα», δηάβαδε: «ιηκελνβξαρίνλα». 

Α 52 - 55 Αληί : «θπκαηνζξαχζηεο πνπ ……. εηζφδνπ ηνπ», δηάβαδε: «Δζσηεξηθά θαη παξάιιεια 

ηεο βφξεηαο πιεπξάο  ηνπ παξαπάλσ ιηκελνβξαρίνλα ππάξρεη μχιηλνο πξνβιήηαο κε κήθνο 120 κέηξα 

πεξίπνπ.» 

Γ 17-19 Γηάγξαςε: «ιηκελίζθνπ…. πξνο ηα Β.» 
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Α 31 - 32 Αληί : «ν νπνίνο …. θαη εθηείλεηαη γηα 170», δηάβαδε: «πνπ εθηείλεηαη γηα 80 »  

Α 34 Αληί : «7,5», δηάβαδε: «6 πεξίπνπ»  

Α 42 Αληί : «5,7», δηάβαδε: «6,8»  

Α 42 Αληί : «160», δηάβαδε: «180»  

Α 43 Μεηά: «θπκαηαζξαχζηε.», πξόζζεζε: «Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ λαπαγίνπ είλαη Α-Γ». 

 

385 

 

Α 37 Αληί : «αθάζαξηνο βπζφο », δηάβαδε: «λαπάγην δηαζηάζεσλ 55x15 κέηξα. Ο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ λαπαγίνπ είλαη ζρεδφλ βφξεηνο. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπ λαπαγίνπ είλαη 8,6 κέηξα.»  

 

 (Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 190/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Α΄ (Δθδόζεσο 2015) - Ιόλην Πέιαγνο - Νήζνο Κέξθπξα - Ληκέλαο 

Κεξθύξαο -  Δλεκέξσζε πινεγνύ. 
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Γ 36 - 53 Αληί: «ηνλ πξνβιήηα …. αλέκνπο.», δηάβαδε: «ηελ άθξα Μνπξάγηα θαη απνηειείηαη απφ 

ιηκελνιεθάλε δηαζηάζεσλ 180 x 90 κέηξα πεξίπνπ. Η είζνδνο ηεο ιηκελνιεθάλεο είλαη ζηξακκέλε 

ζρεδφλ πξνο Β. θαη έρεη άλνηγκα 80 κέηξα θαη ηα βάζε ζηνλ άμνλα εηζφδνπ είλαη πεξίπνπ 5 κέηξα. 

Δμσηεξηθά (αλαηνιηθά) πξνζηαηεχεηαη απφ ιηκελνβξαρίνλα κε ιηζνξηπή θαη δπηηθή θαηεχζπλζε κε 

κήθνο 140 κέηξα πεξίπνπ, ελψ ζηελ θεθαιή ηνπ ιεηηνπξγεί θαλόο (ζηδεξφπιεθηνο νβειφο κε εξπζξά 

νξηδφληηα ινπξίδα) (39
ν
 37,6΄ Β – 019

ν
 55,1΄ Α.).  

Σν δπηηθφ φξην ηεο εηζφδνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ιηζνξηπή βφξεηαο θαηεχζπλζεο κε κήθνο 40 κέηξα 

πεξίπνπ. Δζσηεξηθά ε ιηκελνιεθάλε είλαη θξεπηδσκέλε θαη θέξεη δέζηξεο. Σα βάζε θνληά ζε φιν ην 

κήθνο ηεο θξεπίδσζεο είλαη κηθξφηεξα ησλ ηξηψλ (3) κέηξσλ.  

Ακέζσο δπηηθά ηεο παξαπάλσ ιηκελνιεθάλεο ζρεκαηίδεηαη άιιε ιηκελνιεθάλε κε αθαλφληζην 

ζρήκα, ε νπνία εμσηεξηθά πξνζηαηεχεηαη απφ θξεπηδσκέλν  θεθακκέλν θπκαηνζξαχζηε κε ζπλνιηθφ 

κήθνο 270 κέηξα.  

Η είζνδφο ηεο είλαη ζηξακκέλε πξνο Βνξξά, έρεη πιάηνο 30 κέηξα θαη ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηεο 

ιηζνξηπήο ηνπ δπηηθνχ νξίνπ ηεο πξνεγνχκελεο ιηκελνιεθάλεο θαη ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ 

θεθακκέλνπ θξεπηδσκέλνπ θπκαηνζξαχζηε.  

Σα βάζε θνληά ζηηο θξεπηδψζεηο είλαη θαηψηεξα ηνπ κέηξνπ. Πξνζνρή απαηηείηαη δηφηη, εμσηεξηθά 

ηνπ θεθακκέλνπ θπκαηνζξαχζηε ππάξρνπλ δηάζπαξηα κπιφθηα ζρεδφλ ζε φιν ην κήθνο ηνπ.» 
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Α18 Αληί :«1,6 κέρξη 2,5», δηάβαδε:«2 κέρξη 3». 
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Α26 - 55 Αληί: «Σα παξάιηα …. βάζε ζηνλ», δηάβαδε: «Η είζνδνο ηνπ λένπ ιηκέλα είλαη ζηξακκέλε 

πξνο ηα ΒΑ θαη ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ δπηηθνχ ιηκελνβξαρίνλα ζρήκαηνο Γ κε ζπλνιηθφ κήθνο 

1.070 κέηξα πεξίπνπ ζηελ θεθαιή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί θαλόο (ζηδεξφπιεθηνο νβειφο κε πξάζηλε 

νξηδφληηα ινπξίδα (39
ν
 38,0΄ Β - 019

ν
 54,6΄ Α.) θαη απφ ιηκελνβξαρίνλα ΒΓ θαηεχζπλζεο κε κήθνο 

320 κέηξα πεξίπνπ ζηελ θεθαιή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί θαλφο (ιεπθφ εμαγσληθφ ζπιάθην κε εξπζξά 

νξηδφληΙα ινπξίδα) (39
ν
 37,8΄ Β – 019

ν
 54,8΄ Α.). Σα βάζε ζηνλ άμνλα εηζφδνπ είλαη 20 κέηξα 

πεξίπνπ. Η εμσηεξηθή πιεπξά (δπηηθή) ηνπ ιηκελνβξαρίνλα ζρήκαηνο Γ είλαη θξεπηδσκέλε θαη θέξεη 

δέζηξεο. Σα βάζε ζε απηφ ην ηκήκα θπκαίλνληαη απφ 4 κέρξη 7,9 κέηξα ζην ζεκείν θακπήο ηνπ. 

Ναπάγην εκηβπζηζκέλν κε δηαζηάζεηο 50x12 κέηξα πεξίπνπ θαη πξνζαλαηνιηζκφ Β/Ν βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε κέρξη 120 κέηξα πεξίπνπ βφξεηα απφ ηε ξίδα ηνπ.  

Η βφξεηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ιηκελνβξαρίνλα κε κήθνο 770 κέηξα είλαη θξεπηδσκέλε θαη θέξεη 

πξνζθξνπζηήξεο ζε φιν ην κήθνο ηεο. Σα βάζε θπκαίλνληαη απφ 9,5 κέρξη 10,7 κέηξα. Κεθιηκέλν 

επίπεδν κε δηαζηάζεηο 25x16 κέηξα βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκείν θακπήο ηνπ ιηκελνβξαρίνλα. 

Δζσηεξηθά ν ιηκέλαο είλαη θξεπηδσκέλνο ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Σα παξάιηά ηνπ έρνπλ αθαλφληζην 

ζρήκα, θέξνπλ δέζηξεο θαη θεθιηκέλα επίπεδα. Σα βάζε ζηα λφηηα παξάιηά ηνπ θπκαίλνληαη απφ 6 

κέρξη 10 κέηξα. Δλψ ζηα ΝΓ παξάιηά ηνπ ηα βάζε είλαη κηθξφηεξα ησλ 4,5 κέηξσλ. 

Δζσηεξηθά ηνπ ιηκελνβξαρίνλα ζρήκαηνο Γ, ηα βάζε απφ ηελ θεθαιή ηνπ κέρξη ην ζεκείν θακπήο 

ηνπ θπκαίλνληαη απφ 11 κέρξη 9,3 κέηξα. Δλψ απφ ην ζεκείν θακπήο ηνπ κέρξη ηε ξίδα ηνπ 

θπκαίλνληαη απφ 9,3 κέρξη 3 κέηξα. 

Πεξί ην κέζνλ ηνπ ιηκέλα θαη ζηε ζέζε ηνπ παιαηνχ θαζαηξεζέληα θπκαηνζξαχζηε ππάξρνπλ 

δηαζθνξπηζκέλα κπιφθηα κε ειάρηζην βάζνο 11,5 κέηξα. Δπίζεο κηθξέο πεξηνρέο κε δηάζπαξηα 

κπιφθηα θαη ιάζηηρα βξίζθνληαη ζηα λφηηα παξάιηα ηνπ ιηκέλα.».  

Γ  17 Γηάγξαςε : «άμνλα εηζφδνπ ηα 17 κέηξα.» 

Γ  32 - 40 Γηάγξαςε : «ηελ πεξηνρή….απνθεχγνπλ.» 
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Γ 43  Μεηά : «κηθξψλ ζθαθψλ.», πξόζζεζε : «Ναπάγην, νξαηφ κε κήθνο 50 κέηξα, βξίζθεηαη 

έκπξνζζελ ηνπ πξνζήλεκνπ ιηκελνβξαρίνλα.» 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 


