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Γ Ι Α  
 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (5
ε
 ΔΚΓΟΗ 2016)  

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

 

 

Αξηζ. Αγγει.   54/16 

ΜΔΟΓΔΙΟ ΘΑΛΑΑ - ΔΛΛΑ - Νέα Έθδνζε (πινεγνύ) - Σόκνο Γ΄ - 

Βνξεηνδπηηθέο Αθηέο Αηγαίνπ Πειάγνπο.  
  

1. Δθδφζεθε θαη θπθινθφξεζε ε «5
ε
 Έθδνζε 2016» ηνπ Γ΄ Σφκνπ ησλ Ναπηηιηαθψλ 

Οδεγηψλ Διιεληθψλ Αθηψλ (ΠΛΟΗΓΟ) πνπ πεξηγξάθεη ηνπο θφιπνπο Ννηίνπ - Βνξείνπ 

Δπβντθνχ, Παγαζεηηθφο θαη Θεξκατθφο Κφιπνο, Νήζνπο Δχβνηα, Βφξεηεο πνξάδεο θαη 

Υεξζφλεζν Υαιθηδηθήο. 

 

2. Με ηελ «5
ε
 Έθδνζε 2016» ησλ Ναπηηιηαθψλ Οδεγηψλ Διιεληθψλ Αθηψλ (ΠΛΟΗΓΟ) 

θαηαξγείηαη ε «Γ΄  Έθδνζε 2011» ηνπ πινεγνχ Γ΄ Σφκνο.  

 

(Πιεξνθνξία : YY) 

 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

      ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ              

(Γξαθεία  Πώιεζεο Δθδόζεσλ) 

    

Σαρπδξνκηθή 

Γηεύζπλζε: 

ΠΟΛΔΜΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΟ,  

ΤΓΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ, 

Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο 

Ναπζηπινΐαο 

ΣΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ 

 1. ΑΘΗΝΑ 

            Παπαξεγνπνχινπ 2  

            (Πιαηεία Κιαπζκψλνο) 

      Σει/FAX.: 210 3368639 

      Σει.: 210 3368741 

Σει: (+30) 210 6551772  

(+30) 210 6551770 

(+30) 210 6551806 

 2. ΠΔΙΡΑΙΑ 

            Αθηή Μνπηζνπνχινπ 66 

            (θηίξην Ναπηνδηθείνπ)                   

            Tει./fax: 210 4583632 
 

Fax: (+30) 210 6557139  

(+30) 210 6517811 

  

    

E-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr   



Αξηζ. Αγγει. 85/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Νόηηνο Δπβντθόο θόιπνο - Οξκίζθνο  Βνπξθάξη 

- Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

75 

 

Γ 18 Αληί: «411», δηάβαδε: «411/1». 

Α 37 Αληί: «140», δηάβαδε: «90». 

Γ 26 Γηάγξαςε: «ΒΓ». 

Γ 29 - 35  Αληί: «Απνηειείηαη …. πξνο ηα λφηηα.», δηάβαδε: «ρεκαηίδεηαη απφ ιηκελνβξαρίνλα 

λφηηαο θαηεχζπλζεο κε πιάηνο 55 κέηξα ζηελ θεθαιή  ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί θαλόο (38° 27,4΄Β 

- 023° 35,4΄Α) ( ζηδεξφπιεθηνο νβειφο κε εξπζξά νξηδφληηα ινπξίδα. Ύςνο 5,1 κ.) θαη απφ ηελ 

έλαληη αθηή. Σν άλνηγκα  ηεο εηζφδνπ είλαη 90 κέηξα πεξίπνπ. Η εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

ιηκελνβξαρίνλα  είλαη θξεπηδσκέλε  θέξεη δέζηξεο θαη ππάξρνπλ ηξείο (3) ηζηκεληέληνη 

πξνβιήηεο θάζεηνη ζε απηφλ κε αλαηνιηθή θαηεχζπλζε. Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνβιεηψλ 

είλαη πελήληα (50) κέηξα πεξίπνπ. Σα βάζε θνληά  ζην λφηην πξνβιήηα  θπκαίλνληαη απφ 3,9 

κέρξη 5,8 ζηνλ κεζαίν απφ 2,8 κέρξη 4,3 θαη ζην βφξεην απφ 2,9 κέρξη 3,3 κέηξα. Η βφξεηα 

πιεπξά ηνπ νξκίζθνπ έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 290 κέηξα είλαη θξεπηδσκέλε θαη ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

(4) μχιηλνη πξνβιήηεο  κε ζρεδφλ λφηηα θαηεχζπλζε. Η αλαηνιηθή  πιεπξά ηνπ νξκίζθνπ  έρεη 

κήθνο  100 κέηξα πεξίπνπ  θαη ζην βφξεην θαη λφηην  φξηφ ηεο ππάξρνπλ δχν (2) γιίζηξεο. 

Ακέζσο κεηά ππάξρεη κηθξή ιηκελνιεθάλε  δηαζηάζεσλ 40x30 κέηξα πεξίπνπ. Η είζνδνο ηεο 

είλαη ζηξακκέλε πξνο ΒΒΓ. Δζσηεξηθά είλαη θξεπηδσκέλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ειιηκεληζκφ κηθξψλ ζθαθψλ ». 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 86/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Θεξκατθόο Κόιπνο - Ληκελίζθνο Πηεξίαο 

(Κίηξνο Αιπθέο) - Αθάζαξηνο Βπζόο -  Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

341 

 

Γ 34 - 35  Αληί: «ππάξρνπλ ππνιείκκαηα λαπαγίνπ.», δηάβαδε: «ππάξρεη αθάζαξηνο βπζφο». 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 103/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Πισηέο Δμέδξεο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

  

12 

 

Γ 22 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 
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(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. 123/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Παγαζεηηθόο Κόιπνο - Γπηηθέο Αθηέο - 

Δλεκέξσζε πινεγνύ.  
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Γ 32 Αληί: «2 θίηξηλνπο θσηνζεκαληήξεο.», δηάβαδε: «5 θίηξηλνπο θσηνζεκαληήξεο θσληθνχ 

ζρήκαηνο.».  

 

(Πιεξνθνξία : Τ.Φάξσλ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 124/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Αηγαίν Πέιαγνο - Σνξσλαίνο Κόιπνο - Νένο 

Μαξκαξάο - Δλεκέξσζε πινεγνύ.  

 

386 

 

Γ 22 Μεηά: «δε θσηνζεκαίλεηαη.», πξόζζεζε: «Ο παξαπάλσ πξνβιήηαο ιφγσ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ έρεη απνθνιιεζεί θαη κεηαηνπηζηεί, παξνπζηάδνληαο θελά κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ 

ηνλ απνηεινχλ. Να απνθεύγεηαη ε δηέιεπζε ζθαθψλ απφ ηα θελά κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

παξαπάλσ πξνβιήηα.»   

 

(Πιεξνθνξία : Α΄ Λ/Σ Ν. Μαξκαξά) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 173/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Νήζνο Μαθξόλεζνο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

85 

 

Γ 36 Αληί:  «18», δηάβαδε: «24,2» 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 174/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - ηελό Κέαο - Νήζνο Μαθξόλεζνο - Άθξα 

Αγθάιηζηξνο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

84 

 

Γ 52 - 54 Γηάγξαςε:  «Ναπάγηα  αθίλδπλα…… έσο 50 κέηξα.» 

 

87 

 

Α 14 - 16 Γηάγξαςε:  «Ναπάγηα  αθίλδπλα…άθξα Αγθάιηζηξνο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 209/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Υεξζόλεζνο Άζσο - Αθηέο Αγίνπ Όξνπο - 

Δλεκέξσζε Πινεγνύ. 
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Α 49 Μεηά: «θαηξνχο.», πξόζζεζε: «Απαγνξεύεηαη ε πξνζέγγηζε θαη ε αγθπξνβνιία 

ζπκθψλσο (ΦΔΚ 511Β/22-987,Δ.Κ.Λ.Ι. αξηζ.14 αξζ.2) ζηελ πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ  Άζσ 

(Άγηνλ Όξνο) ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ πεληαθνζίσλ (500) κέηξσλ απφ ηηο αθηέο, απφ ηε ζέζε 

Κνπκίηζα Κφιπνπ Ιεξηζζνχ (40° 22΄ 56΄΄ B - 023° 59΄ 53΄΄ A) κέρξη ηελ ζέζε Φξαγθφθαζηξν 

ηγγηηηθνχ Κφιπνπ (40° 18΄ 59΄΄ B - 023° 59΄ 57΄΄ A) θαζψο θαη ησλ παξαθείκελσλ 

βξαρνλεζίδσλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Ιεξάο Κνηλφηεηαο θαη ησλ Αξκνδίσλ Ληκεληθψλ Αξρψλ. 

Απφ ηελ Απαγφξεπζε εμαηξνχληαη θαηφπηλ έγθξηζεο γεληθήο πξνζέγγηζεο απφ ηελ Ιεξά 

Κνηλφηεηα κε απνθαζή ηεο:  

α) θάθε κεηαθνξάο επηβαηψλ απφ θαη πξνο ηνπο ιηκέλεο  Α.Ο. πνπ δηαζέηνπλ άδεηα 

ζθνπηκφηεηαο Δ/Γ – Ο/Γ.  

β) θάθε πνπ αλήθνπλ θαη εδξεχνπλ ζηα Ιεξά θελψκαηα Α.Ο. 

γ) θάθε κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ. 

δ) Οπνηνδήπνηε άιιν πινίν ε πισηφ γεληθά κέζν θαη κφλν εθφζνλ ζπληξέρεη αλσηέξα βία ε 

θαηάζηαζε αλάγθεο.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : Ληκελαξρείν Ιεξηζζνχ) 
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Αξηζ. Αγγει. 222/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2016) - Νήζνο Δύβνηα - Ννηηναλαηνιηθά Άθξαο 

Λπθόξξεκα - Αθάζαξηνο Βπζόο. 
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Γ 17 Μεηά: «θνληά ζηελ αθηή.», πξόζζεζε: «Ννηηναλαηνιηθά ηεο άθξαο Λπθφξξεκα ζε 

απφζηαζε 1 κίιη πεξίπνπ θαη ζε κηθξή απφζηαζε αλνηρηά ησλ αθηψλ, βξίζθεηαη αθάζαξηνο 

βπζόο ( Τπνιείκκαηα Ναπαγίνπ ).» 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 


