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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 Β΄ (Γ΄ ΔΚΓΟΗ 2004) 

πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  
 

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

 

Αξηζ. Αγγει.   113/15 

ΜΔΟΓΔΙΟ ΘΑΛΑΑ – ΔΛΛΑ – Καηάξγεζε, επαλέθδνζε πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ 

Β΄ Σόκνπ Ναπηηιηαθώλ Οδεγηώλ (Πινεγνύ). 

 

1. Δθδόζεθε ην πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 ηνπ Β΄ ηόκνπ Ναπηηιηαθώλ Οδεγηώλ 

(Πινεγόο) Γ΄ Έθδνζε 2004 (Ννηηναλαηνιηθέο Αθηέο) πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο Αγγειίεο γηα ηνπο 

λαπηηιιόκελνπο κέρξη θαη ηελ αγγειία 75/2015 (ηεύρνο 4/2015).  

 

2. Με ηελ έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ θαηαξγείηαη ην πκπιεξσκαηηθό 

Φπιιάδην 5/2013 Β΄ ηόκνπ Ναπηηιηαθώλ Οδεγηώλ (Πινεγόο). 

 

(Πιεξνθνξία: ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 154/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Nήζνο Κξήηε 

-  Όξκνο νύδαο - Άθξα θάηδα - Τδαηνθαιιηέξγεηεο.  
 

Σν θείκελν ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνύ θπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 75 ζηίρνο Α 49 λα αληηθαηαζηαζεί κε ην 

παξαθάησ: «θάηδα». Δγθαηαζηάζεηο Ιρζπνθαιιηεξγεηώλ βξίζθνληαη δύν πεξίπνπ δέθαηα ηνπ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

      ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ              

(Γξαθεία  Πώιεζεο Δθδόζεσλ) 

    

Σαρπδξνκηθή 

Γηεύζπλζε: 

ΠΟΛΔΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ,  
ΤΓΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ, 

Γηεύζπλζε Αζθάιεηαο 

Ναπζηπινΐαο 

ΣΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ 

 1. ΑΘΗΝΑ 

            Παπαξεγνπνύινπ 2  

            (Πιαηεία Κιαπζκώλνο) 

      Σει/fax.: 210 3368639 

      Σει       : 210 3368741 

Σει: (+30) 210 6551772  

(+30) 210 6551770 

(+30) 210 6551806 

 2. ΠΔΙΡΑΙΑ 

            Αθηή Μνπηζνπνύινπ 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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κηιίνπ βόξεην-βνξεηναλαηνιηθά ηεο ΄Αθξαο θάηδα. Οη εγθαηαζηάζεηο  επηζεκαίλνληαη πεξηκεηξηθά  

κε θίηξηλνπο ζεκαληήξεο  θαζώο θαη κε θίηξηλν θσηνζεκαληήξα  πνπ εθπέκπεη  αλαιάκπνλ θίηξηλν 

θσο.» 
 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 155/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Nήζνο Κξήηε 

-  Όξκνο νύδαο – Πξνβιήηαο Αδξίαο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

76 

 

Γ6  Αληί : «260» δηάβαδε: «360» 

Γ7  Αληί : «160» δηάβαδε: «220» 

Γ9  Αληί : «140» δηάβαδε: «180» 

Γ10  Αληί : «θπκαίλεηαη κεηαμύ 40 θαη 15 κέηξσλ», δηάβαδε: «είλαη 50 κέηξα πεξίπνπ.» 

Γ 15 - 21 Αληί: «ηελ αλαηνιηθή……. κέηξσλ.», δηάβαδε: «ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήηα 

θαη πιεζίνλ ηεο θεθαιήο ηνπ ππάξρεη θεθιηκέλν επίπεδν δηαζηάζεσλ 25 x 10 κε βάζε θνληά ηνπ 8,9 

κέηξα. Σα βάζε  ζην ππόινηπν ηκήκα ηνπ πξνβιήηα κέρξη ιίγα κέηξα πξηλ ηε ξίδα ηνπ θπκαίλνληαη 

από 8,1 κέρξη 9 κέηξα πεξίπνπ. ην δπηηθό ηκήκα ηνπ παξαπάλσ πξνβιήηα θαη ζε απόζηαζε 220 

κέηξα από ηε ξίδα ηνπ θαη ζην ζεκείν πνπ κεηώλεηαη ην πιάηνο ηνπ πξνβιήηα ζηα 50 κέηξα ππάξρεη 

θεθιηκέλν επίπεδν 30 x 15 κέηξα. Σα βάζε θνληά ηνπ είλαη 8,4 κέηξα. Σα βάζε ζην ππόινηπν δπηηθό 

ηκήκα ηνπ πξνβιήηα κέρξη ηελ θεθαιή ηνπ θπκαίλνληαη από 8,3 κέρξη 8,8 κέηξα, θνληά ζηελ θεθαιή 

ηνπ θπκαίλνληαη από 8,5 κέρξη 8,9 κέηξα, ελώ ζην ηκήκα από ην θεθιηκέλν επίπεδν κέρξη ηε ξίδα ηνπ 

θπκαίλνληαη από 8,4 κέρξη 7,7 κέηξα. Ο πξνβιήηαο ζε όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θέξεη δέζηξεο.»  

 

Σν θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 76 ζηίρνο Γ 11-14 λα αληηθαηαζηαζεί κε ην 

παξαθάησ: «Δπί ηνπ αλαηνιηθνύ άθξνπ ηεο θεθαιήο ηνπ πξνβιήηα ιεηηνπξγεί ζηαζεξόο εξπξζξόο 

θαλόο (ιεπθή ζηδεξέληα ζηήιε, ύςνο 4,7 κέηξα) (35° 29΄, 6 Β - 24° 04,΄7 Α)» 

  
(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 156/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – Νήζνο Κξήηε 

– Ληκέλαο Ηξαθιείνπ – Ναπάγην.  

 

Σν θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 91 ζηίρνο Α 35 Αληί: «Ναπάγην κε νξαηή 

….. πξνο ηα αλαηνιηθά», δηάβαδε: «Δπηθίλδπλν λαπάγην βξίζθεηαη παξάιιεια πξνο ην θξεπίδσκα 

πνπ ζπλδέεη ηνπο πξνβιήηεο ΙV-V θαη III. Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ λαπαγίνπ είλαη αλαηνιηθόο/ 

δπηηθόο, κε ηελ πξώξε πξνο ηα δπηηθά θαη ηελ πξύκλε πξνο ηα αλαηνιηθά. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπ 

λαπαγίνπ είλαη δύν (2) κέηξα.» 

 

(Πιεξνθνξία :ΚΛ Ηξαθιείνπ) 
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Αξηζ. Αγγει. 157/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – Μπξηών 

Πέιαγνο - Άθξα Μαιέαο - Ναπάγην.  

 

126 

 

Α 55 Μεηά: «κηιίνπ αλνηρηά ηεο», πξόζζεζε: «Ναπάγην βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1 πεξίπνπ κηιίνπ 

βόξεηα ηεο άθξαο Μαιέαο θαη ζε κηθξή απόζηαζε από ην θάξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαπάλσ άθξα.» 

 

(Πιεξνθνξία : Λ/Υ Νεάπνιεο Βνηώλ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 158/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – Αξγνιηθόο 

Κόιπνο – Άθξα ακπαηεθεί (αββαηηθό) – Αιηεπηηθό Καηαθύγην – Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

138 

 

Γ 18  Μεηά: «ηεο αθηήο», πξόζζεζε: «ε απόζηαζε 1 πεξίπνπ κηιίνπ βνξεηνδπηηθά ηεο Άθξαο 

ακπαη’εθεί (ακπαηεθή) βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξγα επέθηαζεο (2015) ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ 

ζθαθώλ.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : Λ/Υ Ναππιίνπ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 159/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – αξσληθόο 

Κόιπνο – Όξκνο Βνπιηαγκέλεο – Ναύδεηα.  

 

240 

 

Γ 31 – 32 Αληί: «θαηά ηνπο ζεξηλνύο…. δύν θσηνζεκαηλόκελα», δηάβαδε: «είλαη πνληηζκέλα δύν» 

Γ 34 – 35  Γηάγξαςε: «πνπ εθπέκπνπλ…… θσο,» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 160/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – αξσληθόο 

Κόιπνο – Νεζίδα Φιέβεο – Νόηηα Παξάιηα – Ναπάγην.  

 

241 

 

Γ 21 – 23 Αληί: «Ναπάγην .. ηεο λεζίδαο», δηάβαδε: «Δπηθίλδπλν λαπάγην κε άγλσζηε ηελ αθξηβή 

ηνπ ζέζε, βξίζθεηαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή θαη ζε κηθξή απόζηαζε αλνηρηά ηνπ λόηηνπ νξίνπ ηεο 

λεζίδαο. Δθηζηάηαη  ε πξνζνρή ησλ δηεξρνκέλσλ ζθαθώλ» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 161/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – Νήζνο 

Άλδξνο – Άθξα Φάζζα – Βόξεηα-βνξεηναλαηνιηθά Παξάιηα – Πξνζαξαγκέλν Πινίν.  

 

532 

 

Α 2 Μεηά: «όξην ηεο λήζνπ.», πξόζζεζε: «Πξνζαξαγκέλν πινίν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 1,7 κίιηα 

βόξεην-βνξεηναλαηνιηθά ηεο Άθξαο Φάζζα κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ Μηθξή Πέδα θαη Μεγάιε Πέδα. 

 

(Πιεξνθνξία : Λ/Υ  Άλδξνπ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 177/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Nήζνο Κξήηε 

- Όξκνο νύδαο - Άθξα νύδα (Καιάκη) - Φσηνζήκαλζε Τπνβξύρηνπ Μώινπ.  

 

74 

 

Γ 64  Μεηά : «θίλδπλν.» πξόζζεζε : «ε απόζηαζε 320 πεξίπνπ κέηξα βόξεηα - βνξεηναλαηνιηθά ηεο 

Άθξαο νύδα βξίζθεηαη θσηνζεκαληήξαο ηεηαξηνθπθιηθήο  ζήκαλζεο  ν νπνίνο επηζεκαίλεη ην άθξν 

ηνπ αξραίνπ ππνβξύρηνπ κώινπ.» 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 74 ζηίρνο Γ 65 - 66 Γηάγξαςε.  

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 75 ζηίρνο Α 1 - 3 Γηάγξαςε.  

 

 

(Πιεξνθνξία :ΝΚ) 

Αξηζ. Αγγει. 178/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο Κξήηε 

- Πξόζγεηα Ληκέλα Ρεζύκλνπ - Πεξηνρή Δθξεθηηθώλ.  

 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 81 ζηίρνο Α 9 - 17 Μεηά : «πξνο ηα 

αλαηνιηθά.», πξόζζεζε : «Πξνζνρή απαηηείηαη δηόηη εμσηεξηθά ηεο ξίδαο ηνπ παξαπάλσ 

ιηκελνβξαρίνλα ππάξρεη κηθξή πεξηνρή κε εγθαηαιεηκκέλα εθξεθηηθά. Ωο εθ ηνύηνπ απαγνξεύεηαη 

θάζε είδνπο δξαζηεξηόηεηα (αιηεία, θνιύκβεζε, ππνβξύρηα αιηεία, αγθπξνβνιία ζθαθώλ, ππνβξύρηα 

δξαζηεξηόηεηα θ.α) ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή.»  

 

(Πιεξνθνξία :Λ/Υ Ρεζύκλνπ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 179/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - αξσληθόο 

Κόιπνο - Όξκνο Φαιήξνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

249 

 

Γ 54 Μεηά: «ηνπ Π.Ν.», πξόζζεζε: «Κίηξηλνο ζεκαληήξαο βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ πνπ 

βξίζθεηαη ε ηξηήξεο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 180/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  – αξσληθόο 

Κόιπνο - Νόηηα Ν. Αηαιάληεο - Όξκνο Ακπειάθηα - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 263 ζηίρνο Α 25  Γηάγξαςε «ε 

απόζηαζε… αγθπξνβνιεκέλν πινίν.» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 181/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - ηελό 

Ναπζηάζκνπ αιακίλαο  - Νήζνο αιακίλα - Άθξα Πνύληα - Ναύδεηα.   

 

279 

 

Γ 44 – 49 Αληί: «πεξί ηα 270…. άιιν λαύδεην.», δηάβαδε: « ζε απόζηαζε 250 κέηξα πεξίπνπ 

λνηηναλαηνιηθά ηεο άθξαο απηήο βξίζθνληαη επηά (7) λαύδεηα όπσο θαη ζε απόζηαζε 220 κέηξα 

πεξίπνπ βνξεηνδπηηθά ηεο άθξαο Πνύληαο βξίζθνληαη δύν (2) αθόκε λαύδεηα.» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 182/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - αξσληθόο 

Κόιπνο -  Όξκνο Κεξαηζηλίνπ - Ληκεληθά Έξγα.  

 

285 

 

Γ 14 – 16 Αληί: «Η λνηηνδπηηθή πιεπξά …. Μέρξη 11,4 κέηξα.», δηάβαδε:  

«Δθηεινύληαη έξγα (2015) δηαπιάηπλζεο θαη επέθηαζεο ηνπ πξνβιήηα. Ο πξνβιήηαο ζα δηαπιαηπλζεί 

πξνο ηα δπηηθά ζε όιν ην κήθνο ηνπ θαη ζα επεθηαζεί πξνο λόην.   

Σν όξην ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ επηζεκαίλεηαη από έμη (6) θίηξηλνπο θσηνζεκαληήξεο πνπ 

εθπέκπνπλ αλαιάκπνλ θίηξηλν θσο. » 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 285 ζηίρνο Γ 1 - Γ 14 Γηάγξαςε: «Σν 

όξην ησλ εθηεινύκελσλ έξγσλ ……. αλαιάκπνλ θίηξηλν θσο.». 

 

 

(Πιεξνθνξία: DOMOS TECHNIKI) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 183/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - αξσληθόο 

Κόιπνο - Ληκέλαο Διεπζίλαο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

300 

 

Α 30 Μεηά: «θξεπηδσκέλε.», πξόζζεζε: « Ναπάγην  εκηβπζηζκέλνπ ζθάθνπο κε νξαηό ην πξσξαίν 

ηκήκα ππεξθαηαζθεπήο βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο αθηήο θαη ζε απόζηαζε ελόο (1) πεξίπνπ δεθάηνπ ηνπ 

κηιίνπ λνηηνδπηηθά ηνπ λνηίνπ άθξνπ ηεο παξαπάλσ θξεπηδσκέλεο αθηήο .» 

 

(Πιεξνθνξία : ΚΛ Διεπζίλαο) 
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Αξηζ. Αγγει. 202/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Αξγνιηθόο 

Κόιπνο - Βόξεηα Παξάιηα Άζηξνπο - Άθξε Τπνζαιάζζηνπ Αγσγνύ - Σνπνζέηεζε 

Φσηνζεκαληήξα. 

 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 141 ζηίρνο Α 37 Αληί: «αλαηνιηθή – 

λνηηναλαηνιηθή θαηεύζπλζε.» δηάβαδε : «αξρηθή  αλαηνιηθή θαη ηειηθή λνηηναλαηνιηθή θαηεύζπλζε. 

Σν πέξαο  ηνπ αγσγνύ  επηζεκαίλεηαη κε αλαιάκπνληα  θίηξηλν  θσληθό θσηνζεκαληήξα.»  

 

(Πιεξνθνξία :Τ. Φάξσλ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 219/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Κόιπνο 

Διεπζίλαο - Όξκνο Βιίρα - Ναπάγην.  

 

302 

 

Α 53 Μεηά: «νξίνπ ηνπ όξκνπ.» πξόζζεζε: «Ναπάγην εκηβπζηζκέλνπ ζθάθνπο κε νξαηό ηκήκα ηεο 

δεμηάο πιεπξάο ηνπ, βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 3,2 δέθαηα ηνπ κηιίνπ πεξίπνπ, ζρεδόλ αλαηνιηθά ηνπ 

δπηηθνύ νξίνπ ηνπ όξκνπ.» 

  
(Πιεξνθνξία :Κ.Λ. Διεπζίλαο) 

 

Αξηζ. Αγγει. 220/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο 

Κίκσινο - Βόξεηεο Αθηέο - Ναπάγην.   

 

370 

 

Γ 27 Μεηά: «Νήζνπ Κηκώινπ.» πξόζζεζε: «Δπηθίλδπλν Ναπάγην βξίζθεηαη ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο 

ηνπ όξκνπ Βξώκα, πνπ ζρεκαηίδεηαη ακέζσο αλαηνιηθά ηεο άθξαο Κέλδξαο κε άγλσζην βάζνο 

άλσζέλ ηνπ.» 

  
(Πιεξνθνξία :Λ.. Κηκώινπ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 221/15 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο ύξνο 

- Ληκέλαο ύξνπ - Ναπάγην.   

 

482 

 

Γ 48 Μεηά: «αλαηνιηθά.» πξόζζεζε: «Ναπάγην εκηβπζηζκέλεο θνξηεγίδαο βξίζθεηαη πνιύ θνληά 

ζην παξαπάλσ πξνεθηεηλόκελν ζεκείν ηεο λόηηαο πιεπξάο ηνπ θξεπηδώκαηνο.» 

  
(Πιεξνθνξία :Λ/Υ ύξνπ) 
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Αξηζ. Αγγει. 50/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Νήζνο Κξήηε 

- Όξκνο νύδαο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

73 

 

Α 53 - 57 Αληί: «Ναπάγηα, επηθίλδπλα …Νεζίδαο Λέσλ». δηάβαδε: «Ναπάγην, επηθίλδπλν γηα ηε 

λαπζηπινΐα επηθαλείαο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 100 κέηξσλ βνξεηναλαηνιηθά ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ 

νξίνπ ηεο Νεζίδαο Λέσλ.»  

 

 

 (Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 51/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Νήζνο Κέα - 

Όξκνο Αγ. Νηθνιάνπ - Οξκίζθνο Βνπξθάξη - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

510 

 

Α  44 - 47 Γηάγξαςε: «Ναπάγην πξνζαξαγκέλνπ…….. είλαη νξαηά.»  

 

 (Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 68/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - αξσληθόο 

Κόιπνο - Όξκνο Κεξαηζηλίνπ - Ληκέλαο Ηξαθιένπο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 282 ζηίρνο Α 56 Γηάγξαςε: «Ναπάγην , 

επηθίλδπλν …. ηνπ παξαπάλσ πξνβιήηα». 

 

 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 82/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο Κξήηε 

- Βόξεηα  Παξάιηα - Ληκέλαο Ηξαθιείνπ -  Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

89 

 

Γ 44 Αληί : «11,7 κέρξη 12,2» δηάβαδε: «10,6 κέρξη 11,8».  

 

90 

 

Γ 2 - 10: Γηάγξαςε  

Γ 14 Αληί: «επίπεδν.», δηάβαδε: «επίπεδν κε βάζε θνληά ηνπ 5,3 κέρξη 7,5 κέηξα ζην αλαηνιηθόηεξν  

άθξν ηνπ.» 
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Γ 27 Αληί: «λνηηναλαηνιηθά», δηάβαδε: «ζρεδόλ αλαηνιηθά» 

Γ 40 Μεηά: «δέζηξεο», πξόζζεζε: «,παξαβιήκαηα». 

Γ 42 - 49 Αληί: «θνληά ζην …. Έξγα (2002).» δηάβαδε: «από ηελ θεθαιή ηνπ ιηκελνβξαρίνλα θαη 

κέρξη ην ήκηζπ ηνπ πξνο ηελ ξίδα, θπκαίλνληαη από 8,5 κέρξη 6,5 κέηξα, ελώ ζην δεύηεξν κέρξη ηε 

ξίδα ηνπ ήκηζπ, θπκαίλνληαη από 6,3 κέρξη 3,5 κέηξα.» 

Γ 55 - 60 Αληί : « κε εζνρή ….. θεθιηκέλν επίπεδν.» δηάβαδε: «κε γιίζηξα δηαζηάζεσλ 60x20 

κέηξσλ ζην αλαηνιηθό ηνπο ηκήκα θαη θεθιηκέλν επίπεδν δηαζηάζεσλ 25x5 κέηξσλ ζην δπηηθό ηνπο 

ηκήκα.» 

 

91 

 

Α1  Μεηά: «δέζηξεο », πξόζζεζε: «θαη παξαβιήκαηα» 

Α 6 - 23 Αληί : «ζηελ είζνδν ηνπ πξνβιήηα.», δηάβαδε: «ηα βάζε θνληά ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

πξνβιήηα θπκαίλνληαη  από 10,7 ζηελ θεθαιή  ηνπ κέρξη  6,7 κέηξα ζηε ξίδα ηνπ. Σα βάζε θνληά 

ζηελ θεθαιή  ηνπ πξνβιήηα θπκαίλνληαη  από 13 κέρξη 12,5 κέηξα. 

Α 25 Αληί : «3,3 θαη 10», δηάβαδε: «6,4 θαη 11».  

Α 26 Αληί : «11,7 θαη 11,3», δηάβαδε: «10,5 θαη 12».  

Α 33 - 35 Αληί : «5,7 κέηξσλ …..3,3 κέηξα …», δηάβαδε: « 6 κέηξα. Παξά ην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ 

θξεπηδώκαηνο ππάξρεη αθάζαξηνο βπζόο θαη δόληη Δπηθίλδπλν λαπάγην βξίζθεηαη παξάιιεια θαη 

ζρεδόλ ζην κέζνλ ηνπ θξεπηδώκαηνο πνπ ζπλδέεη ηνπο πξνβιήηεο ΙV-V θαη III. Ο πξνζαλαηνιηζκόο 

ηνπ λαπάγηνπ είλαη αλαηνιηθόο/δπηηθόο, κε ηελ πξώξε πξνο ηα δπηηθά θαη ηελ πξύκλε πξνο ηα 

αλαηνιηθά. Σν ειάρηζην βάζνο ηνπ λαπαγίνπ είλαη δύν (2) κέηξα.   

Α 50 Αληί : «δέζηξεο.», δηάβαδε: « δέζηξεο θαη παξαβιήκαηα.» 

Α 52 Αληί: «θπκαίλνληαη ….9,9 », δηάβαδε: «θαη ζε απόζηαζε 40 κέηξα βόξεηα ηεο ξίδαο ηνπ 

θπκαίλνληαη κεηαμύ 7 θαη 8,7». 

Α 53 - 54 Αληί: «10 θαη 11,2», δηάβαδε: «9 θαη 10,9» 

Α 54 - 66 Αληί: «ηε λενδόρε …… θαη 6,5 πεξίπνπ», δηάβαδε: «ηελ θεθαιή ηνπ πξνβιήηα ΙΙΙ ηα 

βάζε  θπκαίλνληαη από 8,1 κέηξα ζην αλαηνιηθό άθξν κέρξη 8 κέηξα ζην δπηηθό. Πεξί ην θέληξν δε 

ηεο θεθαιήο ηνπ πξνβιήηα ηα βάζε κεηώλνληαη από 6,5 κέρξη 7,5 κέηξα ελώ ππάξρεη δόληη κε πιάηνο 

1 κέηξν .» 

Γ 1 - 4 : Γηάγξαςε 

Γ 23 - 32 : Γηάγξαςε 

Γ 34 - 38 Αληί: «7,7 θαη πιεπξάο απηήο» δηάβαδε: «7,3 θαη 8,6 κέηξα πεξίπνπ, ελώ ζε απόζηαζε 100 

κέηξσλ πεξίπνπ ηνπ δπηηθνύ  άθξνπ ηεο θεθαιήο ηνπ πξνβιήηα ΙΙΙ ππάξρεη πεξηνρή δηαζηάζεσλ 

20x30 κέηξα κε βάζε 6,8 κέηξσλ.» 

Γ 52 - 57 Αληί: «Σα βάζε … 8,2 κέηξα.» δηάβαδε: «Σα βάζε θνληά ζην πξώην θξεπίδσκα  είλαη 5,1 

κέηξα ελώ ζην δεύηεξν είλαη 8,3 κέηξα.» 
 

92 
 

Α 4 - 16 Αληί: «Σα βάζε …. πεξίπνπ κέηξσλ.» δηάβαδε: «Σα βάζε θνληά ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά  

ηνπ πξνβιήηα θπκαίλνληαη από 7,8 κέρξη 8,7 κέηξα ελώ κπξνζηά ζην θεθιηκέλν ηα βάζε είλαη 8,2 

κέηξα. Σα βάζε ζηελ θεθαιή θπκαίλνληαη από 7,6 κέρξη 8,5 κέηξα. ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήηα 

ηα βάζε θπκαίλνληαη από 8,7 ζηελ θεθαιή ηνπ, 7,3 ζην θεθιηκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα θπκαίλνληαη από 

6,8 κέρξη 8,8 κέηξα.»  

Α 21 - 25 Αληί : «ζεκείν δε …… κέηξσλ.», δηάβαδε: «ηκήκα απηό ηνπ θξεπηδώκαηνο ππάξρνπλ ζηα 

άθξα ηνπ δύν θεθιηκέλα επίπεδα. Σν αλαηνιηθό κε βάζε θνληά ηνπ από 7 κέρξη 8,8 κέηξα θαη ην 

δπηηθό κε βάζε θνληά ηνπ από 6,8  κέρξη 7,3 κέηξα.» 

Α 40 Αληί: «7,4 θαη 9», δηάβαδε: «6,8 θαη 8,5». 

Α 42 Αληί: «7,8 θαη 6,5», δηάβαδε: «9,2 θαη 8,3». 

Α 45 - 61 Αληί: «ηελ πεξηνρή …. ηζνβαζνύο απηήο» δηάβαδε: «Πξνζνρή απαηηείηαη δηόηη ζε 

απνζηάζεηο 5 κέρξη 10 κέηξσλ βνξεηνδπηηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο θεθαιήο ηνπ πξνβιήηα 

ππάξρνπλ δύν (2) πεξηνρέο κε δηαζηάζεηο 10x20 κέηξα θαη βάζε εληόο απηώλ 7,5 θαη 7,3 κέηξα.» 
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Α 27 Μεηά: «ξεύκαηνο.», πξόζζεζε: « Έηεξνο θεθακκέλνο πξνβιήηαο κε ζπλνιηθό κήθνο 80 κέηξα  

εθθηλεί από ζεκείν ηνπ λνηηνδπηηθνύ θξεπηδώκαηνο κε ηειηθή βόξεηα δηεύζπλζε,  επ΄απηνύ ππάξρνπλ 

ιήςεηο ύδαηνο θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.» 

Να δηαγξαθνύλ από ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 91 νη ζηίρνη Α 35 , Γ 5 

- 7 θαη Γ 7 - 22. 

            

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 83/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο Θήξα - 

Ληκέλαο Αζεληόο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

338 

 

Α 8 - 11 Γηάγξαςε: «έρεη … άθξν ηνπ νπνίνπ» 

Α 49 - Γ 33 Αληί: «Σα παξάιηα …. ηνπ ιηκέλα.» δηάβαδε: «Σα παξάιηα ηνπ Ληκέλα Αζεληνύ είλαη 

θξεπηδσκέλα ζπλνιηθά γηα 300 κέηξα πεξίπνπ θαη μεθηλνύλ  από ην  θαλό (βι. § 5.24) θαη εθηείλνληαη 

εκηθπθιηθά πξνο ηα αλαηνιηθά. Αξρηθά ε θξεπίδσζε εθηείλεηαη γηα 25 κέηξα πεξίπνπ ζρεδόλ πξνο ηα 

αλαηνιηθά, θαηόπηλ ζηξέθεη ζρεδόλ πξνο λόην γηα 45 κέηξα πεξίπνπ ζηε ζπλέρεηα γηα 100 κέηξα 

πεξίπνπ ζρεδόλ πξνο ηα αλαηνιηθά. ηε ζπλέρεηα ζηξέθεη ζρεδόλ πξνο βνξξά γηα 30 κέηξα πεξίπνπ 

θαη θαηόπηλ γηα 120 κέηξα πεξίπνπ ζηξέθεη πξνο ηα αλαηνιηθά βνξεηναλαηνιηθά. Σα βάζε κπξνζηά 

ζηελ θξεπίδσζε θπκαίλνληαη από 5,1 κέρξη 6,4 κέηξα. Γέζηξεο ππάξρνπλ ζρεδόλ ζε όιε ηελ 

θξεπίδσζε. Από ην ηέινο ηεο θξεπίδσζεο μεθηλάεη ιηζνξηπή πνπ εθηείλεηαη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά 

γηα 160 κέηξα πεξίπνπ. Από ην ηέινο ηεο παξαπάλσ ιηζνξηπήο μεθηλάεη θεθακκέλε θξεπίδσζε κε 

ζπλνιηθό κήθνο 70 κέηξα πεξίπνπ. Σα βάζε  θνληά ζηελ θξεπίδσζε κε κήθνο  40 κέηξα  πεξίπνπ θαη 

ζρεδόλ βόξεηα θαηεύζπλζε θπκαίλνληαη από 5,1κέρξη 6,1κέηξα. Η παξαπάλσ θξεπίδσζε θέξεη 

δέζηξεο ζε όιν ην κήθνο ηεο. Η ηζνβαζήο ησλ 10 κέηξσλ  δηέξρεηαη από 50 κέρξη 90 κέηξα πεξίπνπ 

αλνηρηά  από ηα θξεπηδώκαηα ηνπ ιηκέλα. Αλνηρηά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ιηζνξηπήο κε κήθνο 160 κέηξα 

πεξίπνπ θαη ζε απόζηαζε  κέρξη 50 κέηξα πεξίπνπ, ηα βάζε είλαη κηθξόηεξα  ησλ 5 κέηξσλ.»      

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 Αξηζ. Αγγει. 84/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο Νάμνο 

- Άθξα Μνπηζνύλα - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

458 

 

Γ 19 Μεηά: « ζην αγθπξνβόιην απηό.» πξόζζεζε: «Αθάζαξηνο βπζόο (ππνιείκκαηα λαπαγίνπ) 

βξίζθνληαη  ζε απόζηαζε 1 κίιη πεξίπνπ λόηηα ηεο άθξαο Μνπηζνύλα.» 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 100/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Πισηέο 

Δμέδξεο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

  

6 

 

Γ 14 πξόζζεζε: «ΠΛΩΣΔ ΔΞΔΓΡΔ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αλαςπρήο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνύ, ζε κπρνύο Όξκσλ πιεζίνλ ησλ αθηώλ θαη ζπλήζσο έκπξνζζελ ησλ 

μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ηνπνζεηνύληαη πισηέο 

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

νδεγίεο πνπ δίδνληαη από ηελ Τ. Φάξσλ θαη δελ επηζεκαίλνληαη ιόγσ θιίκαθαο ζηνπο λαπηηθνύο 

ράξηεο ή δελ αλαγξάθνληαη ζηηο λαπηηιηαθέο νδεγίεο Διιεληθώλ αθηώλ (Πινεγόο). Οη λαπηηιιόκελνη 

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

γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ απνθπγή ησλ πισηώλ εμέδξσλ. Οη ηνπηθέο ιηκεληθέο αξρέο κεξηκλνύλ γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πισηώλ εμεδξώλ ζύκθσλα κε ηελ 

απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Ληκέλσλ Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθώλ Δπελδύζεσλ θαη 

ηνπο είλαη γλσζηή ε ύπαξμε, ν αξηζκόο θαη ε ζέζε ηνπο ζηα όξηα δηθαηνδνζίαο ηνπο».  

 
 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 101/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Αηγαίν 

Πέιαγνο - Νήζνο Νάμνο - Όξκνο Νάμνπ - Βξάρνο Φξνπξόο - Σνπνζέηεζε θαη Λεηηνπξγία Φαλνύ.   

 

453 

 

Α 18 Μεηά: «κε ζαιαζζνηαξαρή.», πξόζζεζε: «Δπί ηνπ βξάρνπ Φξνπξόο ιεηηνπξγεί θαλόο (ιεπθό 

εμαγσληθό ζπιάθην κε ζηήιε θαη εμώζηε, ύςνο 10,2 κέηξα) (37° 06,0΄΄Β - 025° 20,7΄΄Α) κε ύςνο 

10,7 κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Ο θαλόο εθπέκπεη αλαιάκπνλ ιεπθό θαη εξπζξό θσο 

θαηά ηνκείο σο εμήο: Δξπζξόο κεηαμύ ησλ από ζάιαζζα δηνπηεύζεσλ 138˚-171˚= (33˚) θαη ιεπθόο 

171˚- 138˚= (327˚). Ο εξπζξόο ηνκέαο ππνδεηθλύεη ηελ ζέζε ηνπ βξάρνπ θξνπξόο θαζώο θαη ηνπο 

βξάρνπο θαη ηηο βξαρώδεηο πθάινπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.» 

 
 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ - Τ. Φάξσλ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 102/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015  - Νήζνο Σήλνο 

- Ληκέλαο Σήλνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

516 

 

Γ 21 - 24  Αληί: «εθηείλεηαη δε … επί 250 κέηξα.», δηάβαδε: « θαη θαηεπζύλεηαη  πξνο ηα βόξεηα – 

βνξεηνδπηηθά.» 

Γ 28 - 54 Αληί: «Σα βάζε θνληά … είλαη 8,4 κέηξα.», δηάβαδε: «ην θξεπηδσκέλν  ηκήκα ηνπ 

ιηκελνβξαρίνλα ηόζν ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ όζν θαη παξά ηελ θεθαιή ηνπ  ππάξρνπλ  

βπζηζκέλα κπιόθηα. 

Βνξεηνδπηηθόο Ληκελνβξαρίνλαο. ηε ξίδα ηεο εμσηεξηθήο (δπηηθήο) πιεπξάο  ηνπ ιηκελνβξαρίνλα 

έρεη θαηαζθεπαζηεί  θιηκαθσηόο πξνβιήηαο  ν νπνίνο έρεη ζπλνιηθό  κήθνο 300 κέηξα. Η εμσηεξηθή 

(δπηηθή) ξίδα ηνπ ζε κήθνο 130 κέηξα πεξίπνπ  πξνζηαηεύεηαη από θπζηθνύο νγθόιηζνπο. Σν 
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ππόινηπν ηκήκα ηνπ είλαη θξεπηδσκέλν κέρξη ην  ζεκείν πνπ ζπλαληά  ηνλ ιηκελνβξαρίνλα. ε όιν ην 

κήθνο ηνπ θιηκαθσηνύ πξνβιήηα ππάξρνπλ δέζηξεο. Σα βάζε θνληά ηνπ θπκαίλνληαη από 5,4 κέρξη 

6,3 κέηξα πεξίπνπ. Η αλαηνιηθή (εζσηεξηθή)  πιεπξά ηνπ έρεη κήθνο  180  θαη πιάηνο 24 κέηξα είλαη 

θξεπηδσκέλε θαη θέξεη δέζηξεο. ην άθξν ηνπ  παξαπάλσ ιηκελνβξαρίνλα ιεηηνπξγεί  θαλόο (ιεπθό 

εμαγσληθό ζπιάθην κε ζηήιε, εμώζηε  θαη εξπζξά νξηδόληηα ινπξίδα, ύςνο 8,5 κέηξα) (37° 32,3΄΄Β - 

025° 09,3΄΄Α).  Σα βάζε ζηελ δπηηθή (εμσηεξηθή) πιεπξά θπκαίλνληαη από 5 κέρξη 8,3 κέηξα, ζηελ 

θεθαιή 6,5 κε 7,5 κέηξα  θαη ζηελ αλαηνιηθή (εζσηεξηθή) από 4,2  ζηε ξίδα ηνπ  κέρξη 6,9 κέηξα.» 

 

517 

 

Α 19 Αληί: «0,6 θαη 2,7», δηάβαδε: «1,5 θαη 3,3». 

Α 20 Αληί: «4», δηάβαδε: «2,7». 

Α 25 - 59 Αληί: «επί 90 κέηξα ………. ζθαθώλ θαη ιέκβσλ. », δηάβαδε: «εκηθπθιηθά επί 280 κέηξα 

πεξίπνπ κέρξη ηε ξίδα πξνβιήηα ηξαπεδνεηδνύο ζρήκαηνο. Σα πξώηα 130 κέηξα ηεο αθηήο από ηε ξίδα 

ηνπ πξνβιήηα είλαη θξεπηδσκέλα θαη πξνζηαηεύνληαη από θπζηθνύο νγθόιηζνπο. Σα βάζε  κπξνζηά 

ηνπο είλαη  θαηώηεξα  ηνπ κέηξνπ  θαη ππάξρνπλ βξάρνη  θαη εκηβπζηζκέλα  κπιόθηα. Η ηζνβαζήο  ησλ 

δύν (2) κέηξσλ εθηείλεηαη κέρξη 50 κέηξα πεξίπνπ αλνηθηά  ηεο αθηήο. ηε ζπλέρεηα ην ππόινηπν 

ηκήκα ηεο εκηθπθιηθήο αθηήο είλαη θξεπηδσκέλν θέξεη δέζηξεο θαη ηα βάζε θνληά ηνπ είλαη 

θαηώηεξα ησλ δύν (2)  κέηξσλ». 

Α 64 Αληί: «60», δηάβαδε: «45». 

Γ 2 - 11 Αληί: «ππάξρνπλ ππεξπςσκέλα …. ηεο θεθαιήο ηνπ.», δηάβαδε: «ππάξρεη θεθιηκέλν 

επίπεδν  κε βάζε θνληά ηνπ 3,6 κέηξα. Σα βάζε θνληά  ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήηα 

είλαη θαηώηεξα ησλ δύν (2) κέηξσλ ελώ ζηε βνξεηνδπηηθή  είλαη θαηώηεξα ησλ ηξηώλ (3) κέηξσλ». 

Γ 20 Αληί: «κέηξσλ,», δηάβαδε: «κέηξσλ.». 

Γ 20 - 21 Γηάγξαςε: «ε δε ηζνβαζήο …. αλνηρηά  ηνπ.». 

Γ 28 Αληί: «4», δηάβαδε: «2». 

Γ 32 Αληί: «2,6 θαη 6,4», δηάβαδε: «2,3 θαη 5,6». 
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Α 4 - 17 Αληί: «κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ …. κέηξα αλνηρηά ηνπ.», δηάβαδε: «θαη ηειηθά ζηξέθεη πξνο ηα 

δπηηθά γηα 180 κέηξα πεξίπνπ κέρξη ηε ξίδα ηεο αλαηνιηθήο (εζσηεξηθήο) πιεπξάο ηνπ βνξεηνδπηηθνύ 

ιηκελνβξαρίνλα όπνπ ππάξρνπλ δύν (2) θεθιηκέλα επίπεδα κε βάζε θνληά ηνπο 5 θαη 5,5 κέηξα 

πεξίπνπ ».  

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ θπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 516 ζηίρνο Α 57 Αληί: «Δθηεινύληαη έξγα 

(2007)…. Κπκαηνζξαύζηε.», δηάβαδε: «Δθηεινύληαη έξγα (2014) θαηαζθεπήο λένπ πξνζήλεκνπ 

απνζπαζκέλνπ θπκαηνζξαύζηε αλαηνιηθήο λνηηναλαηνιηθήο/ δπηηθήο βνξεηνδπηηθήο δηεύζπλζεο 

κήθνπο 370 κέηξσλ πεξίπνπ. Σα έξγα θσηνζεκαίλνληαη κε πξάζηλν αλαιάκπνληα θσηνζεκαληήξα ν 

νπνίνο κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξόνδν ηνπο. Μέξνο ηνπ δπηηθνύ ηκήκαηνο  ηνπ θπκαηνζξαύζηε 

έρεη θαηαζθεπαζηεί, ελώ  ην ππόινηπν  βξίζθεηαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Πξνζνρή 

απαηηείηαη δηόηη πεξηκεηξηθά ηνπ θπκαηνζξαύζηε  θαη ζε απόζηαζε  κέρξη 30 κέηξα πεξίπνπ 

ππάξρνπλ δηάζπαξηνη βπζηζκέλνη νγθόιηζνη.» 

Να δηαγξαθεί  ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ  Φπιιαδίνπ  ηεο ζειίδαο 517 ζηίρνο Α 50.  

Να δηαγξαθεί  ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ  Φπιιαδίνπ  ηεο ζειίδαο 517 ζηίρνο Γ 65. 

 

 (Πιεξνθνξία :ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 149/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 -Νήζνο Ύδξα -  

Όξκνο Μαλδξάθη - Σνπνζέηεζε Αγσγώλ Ύδαηνο. 

 
 

178 

 

Α 14 Μεηά : «απηέο.», πξόζζεζε: «Γύν αγσγνί εηζξνήο/ εθξνήο ύδαηνο, παξάιιεινη θαη ζε κηθξή 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, μεθηλνύλ από ζεκείν ηεο αθηήο πνπ βξίζθεηαη ζην κέζνλ πεξίπνπ ησλ 

αλαηνιηθώλ αθηώλ ηνπ Όξκνπ. Οη αγσγνί δηέξρνληαη πιεζίνλ ηεο αθηήο εθηείλνληαη πξνο ηα 

βνξεηνδπηηθά ζρεδόλ γηα 200 κέηξα θαη απνιήγνπλ κεηά ηελ ηζνβαζή ησλ 20 κέηξσλ.» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 150/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 -αξσληθόο 

Κόιπνο -  Βόξεηα Άθξαο Άγηνο Κνζκάο - Πισηό Φξάγκα.  
 

246 

 

Α 21 Μεηά : «ηνπ ΔΟΣ.», πξόζζεζε: «ε απόζηαζε  πέληε δέθαηα πεξίπνπ ηνπ κηιίνπ ζρεδόλ βόξεηα 

ηεο Άθξαο Αγ. Κνζκάο βξίζθεηαη ε αθηή  ηνπ ειίνπ. Μπξνζηά από ηελ αθηή  θάζε έηνο ηνπνζεηείηαη 

πισηό θσηνζεκαηλόκελν θξάγκα (Ινύληνο - επηέκβξηνο) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινπνκέλσλ.»  

 

 

(Πιεξνθνξία : Λ/Υ αξσληθνύ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 151/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 -ηελό 

Ναπζηάζκνπ αιακίλαο -  Δλεκέξσζε πινεγνύ.  

 

293 

 

Γ 14 - 23 Αληί: «Βάζε …. ηεο αθηήο.», δηάβαδε: «Ακέζσο βνξεηνδπηηθά  ηεο παξαπάλσ πισηήο 

δεμακελήο ππάξρεη κηθξή θόιπσζε αλνηρηή πξνο ηα αλαηνιηθά κε πιάηνο 100 κέηξα πεξίπνπ. Σα 

παξάιηα ηεο παξαπάλσ θόιπσζεο είλαη θξεπηδσκέλα  θαη θηάλνπλ κέρξη ηελ Άθξα Αξάπεο. Η 

ηζνβαζήο  ησλ 5 κέηξσλ είλαη κέρξη 140 κέηξα πεξίπνπ αλνηρηά ηεο θόιπσζεο, ελώ ε ηζνβαζήο ησλ 

10 κέηξσλ  δηέξρεηαη 160 κέηξα πεξίπνπ αληίζηνηρα ηεο παξαπάλσ θόιπσζεο.  ε απόζηαζε κέρξη 

140 κέηξα πεξίπνπ κέηξα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Άθξαο Αξάπεο ζρεκαηίδεηαη γιώζζα δηαζηάζεσλ 

110x140 κέηξα κε βάζε ζην αλαηνιηθό όξην ηεο 3,2 κέηξα. Η ηζνβαζήο ησλ 10 κέηξσλ δηέξρεηαη 

κέρξη 160 κέηξα βνξεηναλαηνιηθά ηεο παξαπάλσ άθξαο.».  

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

Αξηζ. Αγγει. 152/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Νήζνο 

Μύθνλνο - Μαξίλα Μπθόλνπ - Σνπνζέηεζε  & Λεηηνπξγία Φαλώλ.  

 

 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ θπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 499 ζηίρνο Γ 49, Μεηά : «δελ είλαη 

πδξνγξαθεκέλεο», πξόζζεζε: «Η είζνδνο  ηεο καξίλαο επηζεκαίλεηαη από θαλνύο, πξάζηλν θαη 

εξπζξό, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην δπηηθό θαη αλαηνιηθό όξην ηεο εηζόδνπ ηεο αληίζηνηρα, 
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(ζηδεξόπιεθηνο νβειόο κε εμώζηε, κεηαιιηθή ζηήιε θαη πξάζηλε/ εξπζξά νξηδόληηα ινπξίδα 

αληίζηνηρα.) (37° 27,5΄Β - 025° 19,7΄Α) 

 

(Πιεξνθνξία : Τ. Φάξσλ) 

Αξηζ. Αγγει. 170/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 -Νήζνο  Κξήηε 

- Γπηηθά Παξάιηα - Νεζίδα Άγξηα Γξακβνύζα - Ναπάγην.  
 

56 

 

Α 43 - 46 Αληί : «εκηβπζηζκέλνπ πινίνπ….. ηεο αθηήο.», δηάβαδε: «βπζηζκέλνπ πινίνπ βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε 500 κέηξα πεξίπνπ, λνηηναλαηνιηθά ηνπ λνηηναλαηνιηθνύ νξίνπ ηεο Νεζίδαο Γξακβνύζα.»  

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 171/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 -Νήζνο ύξνο - 

Ληκέλαο ύξνπ - Νόηηα λεζίδαο Γάηδαξνο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

479 

 

Γ 60 Μεηά : «όζηξαθα θαη θύθηα.», πξόζζεζε: «Ναπάγην επηθίλδπλν γηα ηε λαπζηπινΐα κε ειάρηζην 

βάζνο άλσζελ ηνπ 5,4 κέηξα, ζηε πξύκλε ηνπ θαη λνηηναλαηνιηθό πξνζαλαηνιηζκό, βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε εθαηό (100) κέηξα πεξίπνπ, αλνηρηά ησλ λνηίσλ αθηώλ ηεο λεζίδαο.» 

ην θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 482 ζηίρνο Γ 48 Γηάγξαςε: «Ναπάγην 

εκηβπζηζκέλεο …. ηνπ θξεπηδώκαηνο.» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 172/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Νήζνο 

Μύθνλνο - Βξαρνλεζίδα Υηαπόδηα -   Δλεκέξσζε πινεγνύ.  

 

505 

 

Α 57 - 60 Αληί: «Ναπάγην επηθίλδπλν …. βξαρνλεζίδαο.», δηάβαδε: «Αθάζαξηνο Βπζόο 

(ππνιείκκαηα λαπαγίνπ) ππάξρεη ζε κηθξή απόζηαζε αλνηρηά ηνπ κέζνπ ησλ βόξεησλ αθηώλ ηεο 

βξαρνλεζίδαο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

Αξηζ. Αγγει. 191/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό θπιιάδην 6/2015 Αηγαίν Πέιαγνο 

- Νήζνο Μύθνλνο - Νένο Ληκέλαο Μπθόλνπ. 

 

500 
 

Γ 49 - 66 Αληί : «έρεη …. ηεο γέθπξαο.», δηάβαδε : «βξίζθεηαη ζην κπρό ηνπ όξκνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη 

ΝΑ ηεο άθξαο Σνύξινο. 
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Απνηειείηαη από θξεπίδσκα πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξή απόζηαζε αλνηρηά ηεο θξεπηδσκέλεο αθηήο θαη 

ζρεδόλ παξάιιεια κε απηή. 

Σν θξεπίδσκα έρεη κήθνο 650 κέηξα πεξίπνπ θαη πιάηνο από 80 κέρξη 40 κέηξα. Δλώλεηαη κε ηελ 

έλαληη πξνο βνξξά αθηή κε γέθπξα κήθνπο 40 θαη πιάηνπο 30 κέηξσλ. Η λόηηα πιεπξά ηνπ 

θξεπηδώκαηνο έρεη επηά (7) θεθιηκέλα επίπεδα, θέξεη δέζηξεο θαη πξνζθξνπζηήξεο. Σα βάζε θνληά 

ηνπ είλαη 10 κέηξα πεξίπνπ. Δζσηεξηθά ηνπ παξαπάλσ θξεπηδώκαηνο ζρεκαηίδνληαη δύν 

ιηκελνιεθάλεο ε πξώηε (δπηηθή) βξίζθεηαη δπηηθά ηεο γέθπξαο πνπ ην ελώλεη κε ηελ έλαληη 

θξεπηδσκέλε αθηή θαη ε δεύηεξε (αλαηνιηθή) βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο γέθπξαο. 

Γπηηθή ιηκελνιεθάλε : Η είζνδόο ηεο ζρεκαηίδεηαη από ιηκελνβξαρίνλα πνπ εθθηλεί από ην ΒΓ άθξν 

ηνπ θξεπηδώκαηνο κε κήθνο 50 κέηξα, πνπ πεξηβάιιεηαη από ιηζνξνπή κε βνξεηνδπηηθή θαηεύζπλζε 

ζηελ θεθαιή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί θαλόο (ζηδεξόπιεθηνο νβειόο κε εμώζηε, κεηαιιηθή ζηήιε θαη 

πξάζηλε νξηδόληηα ινπξίδα) (37
ν
 28,0΄Β – 25

ν
 19,2΄Α) θαη από κηθξό ιηκελνβξαρίνλα Ννηηνδπηηθήο 

θαηεύζπλζεο πνπ εθθηλεί από ηελ έλαληη αθηή. Η είζνδόο ηεο έρεη άλνηγκα 50 κέηξα θαη είλαη 

ζηξακκέλε ζρεδόλ πξνο ηα βνξεηνδπηηθά. Σα βάζε ζηνλ άμνλα εηζόδνπ ηεο είλαη θαηώηεξα ησλ 

ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ. Σν ζρήκα ηεο ιηκελνιεθάλεο είλαη ζρεδόλ παξαιιειόγξακκν θαη έρεη 

δηαζηάζεηο 250 x80 κέηξα πεξίπνπ. 

Δζσηεξηθά είλαη θξεπηδσκέλε ζε όιν ην κήθνο ηεο κε βάζε πνπ θπκαίλνληαη από 3,2 έσο 3,9 κέηξα 

πεξίπνπ πιεζίνλ ησλ θξεπηδσκάησλ. ην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ππάξρεη πισηή δεμακελή. 

Αλαηνιηθή ιηκελνιεθάλε : Η είζνδόο ηεο ζρεκαηίδεηαη από πξνβιήηα πνπ εθθηλεί από ην ΝΑ άθξν 

ηνπ θξεπηδώκαηνο κε κήθνο 110 κέηξα θαη ζρεδόλ λόηηα θαηεύζπλζε ζηελ θεθαιή ηνπ νπνίνπ 

ιεηηνπξγεί θαλόο (ζηδεξόπιεθηνο νβειόο κε εμώζηε, κεηαιιηθή ζηήιε θαη εξπζξά νξηδόληηα ινπξίδα) 

(37
ν
 27,7΄Β – 25

ν
 19,6΄ Α) θαη από ηξαπεδνεηδνύο ζρήκαηνο πξνβιήηα ν νπνίνο εθθηλεί από ηελ 

έλαληη αθηή έρεη κήθνο 80 κέηξα θαη θαηεύζπλζε λνηηνδπηηθή. Η είζνδόο ηεο είλαη ζηξακκέλε ζρεδόλ 

πξνο λόην, έρεη άλνηγκα 110 κέηξα πεξίπνπ θαη βάζε ζηνλ άμνλα εηζόδνπ 7 κέηξα ηα νπνηα δπηηθά 

απμάλνληαη κέρξη 10,8 κέηξα ζην εζσηεξηθό ηκήκα ηνπ 

πξνβιήηα εηζόδνπ θαη αλαηνιηθά κεηώλνληαη κέρξη ηα 3,7 κέηξα ζην ηκήκα ηνπ ηξαπεδνεηδνύο 

πξνβιήηα εηζόδνπ. Δζσηεξηθά ε ιηκελνιεθάλε είλαη θξεπηδσκέλε ζε όιν ην κήθνο ηεο, έρεη ζρήκα 

θπξηό, δύν (2) πξνβιήηεο κε λνηηνδπηηθή θαηεύζπλζε ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο θαη δύν 

ηερλεηέο λεζίδεο ζην βόξεην ηκήκα ηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθηή. 

Σα βάζε ζην βόξεην ηκήκα ηεο θξεπηδσκέλεο αθηήο είλαη 2,3 κέηξα πεξίπνπ, ελώ ζην 

βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο θαη θνληά ζηνπο πξνβιήηεο θπκαίλνληαη από 3,7 κέρξη 4 κέηξα. Σα βάζε 

ζηε λόηηα θξεπίδσζε ηεο ιηκελνιεθάλεο θπκαίλνληαη από 3 κέρξη 3,9 κέηξα.» 
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Α 1 - 56 Γηάγξαςε : «ηε λόηηα …. θιίλε (γιύζηξα).» 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 192/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό θπιιάδην 6/2015 Νήζνο Μύθνλνο 

- Μαξίλα Μπθόλνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ. 

 

 

Σν θείκελν ηνπ πκπιεξσκαηηθνύ Φπιιαδίνπ ηεο ζειίδαο 499 ζηίρνο Γ 49  λα αληηθαηαζηαζεί κε ην 

παξαθάησ: 

Γ 49 Αληί : «Μαξίλα Μπθόλνπ…. (37
ν
 27,5΄Β - 025

ν
 19,7΄Α)», δηάβαδε : «Μαξίλα Μπθόλνπ, ζε 

απόζηαζε 750 κέηξσλ πεξίπνπ βόξεην-βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θαλνύ ηνπ βνξείνπ ιηκελνβξαρίνλα ηνπ 

ιηκέλα Μπθόλνπ βξίζθεηαη ε είζνδνο ηεο καξίλαο ηνπ νκώλπκνπ ιηκέλα. Η είζνδνο ηεο καξίλαο είλαη 

ζηξακκέλε πξνο βνξξά θαη έρεη άλνηγκα 50 κέηξα πεξίπνπ. Η καξίλα δπηηθά πξνζηαηεύεηαη από 

αθαλόληζην ηκήκα μεξάο κε κήθνο 500 κέηξα θαη πιάηνο πνπ θπκαίλεηαη από 50 κέρξη 100 κέηξα 

πεξίπνπ. ην δπηηθό όξην ηεο εηζόδνπ ιεηηνπξγεί θαλόο (ζηδεξόπιεθηνο νβειόο, κε εμώζηε, 
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κεηαιιηθή ζηήιε θαη πξάζηλε νξηδόληηα ινπξίδα) (37
ν
 27,5΄Β - 25

ν
 19,7΄Α), ελώ εζσηεξηθά ηνπ 

αλαηνιηθνύ νξίνπ ηεο εηζόδνπ θαη επί ηεο αθηήο ιεηηνπξγεί θαλόο (ζηδεξόπιεθηνο νβειόο, κε 

εμώζηε, κεηαιιηθή ζηήιε θαη εξπζξά νξηδόληηα ινπξίδα) (37
ν
 27,4΄Β - 25

ν
 19,7΄Α). Η καξίλα 

εζσηεξηθά είλαη θξεπηδσκέλε ζε όιν ην κήθνο ηεο θαη θέξεη δέζηξεο. Σα βάζε ζην εζσηεξηθό ηεο 

καξίλαο είλαη κηθξά θαη θπκαίλνληαη από 2,3 κέηξα κέρξη θαη θαηώηεξα ηνπ κέηξνπ.». 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 208/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Άθξα Μεηόρη - 

Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
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Γ 57 - 65 Αληί : «Πεξί ηα 5…θπζηθνύο νγθόιηζνπο.», δηάβαδε: «ε απόζηαζε 4 κίιηα ΒΑ από ηελ 

άθξα Μεηόρη ππάξρεη πξνβιήηαο πνπ εθηείλεηαη γηα 80 κέηξα πξνο ηα ΝΑ.Η εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά 

(αλαηνιηθή) πξνζηαηεύεηαη κε θπζηθνύο νγθόιηζνπο ελώ ε θεθαιή ηνπ θαζώο θαη ηκήκα ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά πεξίπνπ ζην κέζν είλαη θξεπηδσκέλα. ηνλ πξνβιήηα πξνζεγγίδνπλ ηα ζθάθε 

πνπ εθηεινύλ ηελ γξακκή Μεηόρη - Ύδξα. »  

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 221/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Β΄ (Δθδόζεσο 2004) - πκπιεξσκαηηθό Φπιιάδην 6/2015 - Νήζνο Άλδξνο 

- Όξκνο Κάζηξν - Τπνζαιάζζηνο  Αγσγόο  Λπκάησλ. 
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Γ 35 Μεηά: «ζε κηθξέο πνζόηεηεο. », δηάβαδε: «ε απόζηαζε 280 κέηξσλ πεξίπνπ βόξεηα ηνπ θαλνύ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ θεθαιή ηνπ ιηκελνβξαρίνλα ηνπ ιηκέλα εθθηλεί από ηελ αθηή Τπνζαιάζζηνο  

Αγσγόο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ. Ο αγσγόο έρεη κήθνο 600 κέηξα πεξίπνπ θαη δηεύζπλζε 

αλαηνιηθή - λνηηναλαηνιηθή ην άθξν ηνπ δελ θσηνζεκαίλεηαη. » 

 

 

(Πιεξνθνξία :Γήκνο Άλδξνπ) 

 


