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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 Γ΄ (6
ε
 ΔΚΓΟΗ 2015)   

  

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

 

Αξηζ. Αγγει.   55/16 

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

Αλαηνιηθό Αηγαίν Πέιαγνο - Γσδεθάλεζα.  

 

1. Δθδόζεθε θαη θπθινθόξεζε ε «6
ε
 Έθδνζε 2015» ηνπ Γ΄ Σόκνπ ησλ Ναπηηιηαθώλ Οδεγηώλ 

Διιεληθώλ Αθηώλ (ΠΛΟΗΓΟ) πνπ πεξηγξάθεη ην Θξαθηθό Πέιαγνο  ηηο λήζνπο Λήκλν, Λέζβν, 

Υίν, άκν, Ιθαξία θαη ηηο Παξαθείκελεο Νήζνπο.  

 

2. Με ηελ «6
ε
 Έθδνζε 2015» ησλ Ναπηηιηαθώλ Οδεγηώλ Διιεληθώλ Αθηώλ (ΠΛΟΗΓΟ) 

θαηαξγείηαη ε «Δ Έθδνζε 2012» ηνπ πινεγνύ Γ΄ Σόκνο.  

 

(Πιεξνθνξία : YY) 

Αξηζ. Αγγει. 87/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Θξαθηθό Πέιαγνο - Ληκέλαο Καβάιαο - Έξγα 

Σνπνζέηεζεο Πισηώλ Δμεδξώλ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

30 

 

Γ 53 Μεηά: «θεθιηκέλν επίπεδν.», πξόζζεζε: « ηνλ παξαπάλσ κηθξό ιηκελίζθν εθηεινύληαη έξγα 

(2016) θαηαζθεπήο πισηώλ εγθαηαζηάζεσλ (εμέδξεο) γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαθώλ.» 

 

(Πιεξνθνξία : Ο.Λ. Καβάιαο) 

 
 

 

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)                   

            Tει./fax: 210 4583632 
 

Fax: (+30) 210 6517811  

(+30) 210 6557139 

  

    

E-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr   
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Αξηζ. Αγγει. 88/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Θξαθηθό Πέιαγνο - Αλαηνιηθά Ληκέλα 

Αιεμαλδξνύπνιεο - Σνπνζέηεζε Ναπδέησλ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ. 

 

55 

 

 Α 20 - 21 Αληί: « θσηνζεκαληήξεο …. ρξώκαηνο .», δηάβαδε: «θσηνζεκαηλόκελα λαύδεηα.» 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 89/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Νήζνο Λήκλνο - Ληκέλαο Μύξηλα - Δλεκέξσζε 

Πινεγνύ.  

66 

 

Α 49 - Γ 55 Αληί: « Σν λόηην …. θαη εξπζξά νξηδό-», δηάβαδε: «Από ηε ξίδα ηνπ παξαπάλσ 

ιηκελνβξαρίνλα εθθηλεί θξεπίδσκα κε ζπλνιηθό κήθνο 390 κέηξα. Σν πξώην ηκήκα ηνπ 

θξεπηδώκαηνο κε κήθνο 40 κέηξα έρεη δηεύζπλζε ΒΓ/ ΝΑ θαη θεθιηκέλν επίπεδν κε βάζε έκπξνζζελ 

ηνπ 6,3 κέηξα. Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ θξεπηδώκαηνο κε κήθνο 160 κέηξα έρεη δηεύζπλζε ΒΑ/ ΝΓ θαη 

θεθιηκέλν επίπεδν πεξί ην κέζνλ ηνπ, κε βάζε από 5,8 κέρξη 7,3 κέηξα ζην ζεκείν θακπήο ηνπ θαη 7,1 

κέηξα έκπξνζζελ ηνπ θεθιηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα ζηξέθεη πξνο ΝΑ/ ΒΓ γηα 150 κέηξα θαη βάζε θνληά 

ηνπ 6,1κέρξη 7,3 κέηξα.  

Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θξεπηδώκαηνο κε κήθνο 40 κέηξα, έρεη δηεύζπλζε ΒΑ/ ΝΓ, ζην νπνίν 

ππάξρεη θεθιηκέλν επίπεδν κε βάζε έκπξνζζελ ηνπ 6,8 κέηξα. 

Η είζνδνο ηνπ ιηκέλα ζρεκαηίδεηαη κεηαμύ ησλ δύν ιηκελνβξαρηόλσλ είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα 

λνηηνδπηηθά θαη έρεη άλνηγκα 260 κέηξα πεξίπνπ, ηα βάζε ζηνλ άμνλα εηζόδνπ είλαη κεγαιύηεξα ησλ 

20 κέηξσλ θαη ειαηηώλνληαη νκαιά πξνο ηελ αθηή. Βάζε 8,1θαη 8,3 κέηξσλ ππάξρνπλ ζε απνζηάζεηο 

80 θαη 90 κέηξσλ πεξίπνπ ζρεδόλ λόηηα ηνπ θαλνύ ηνπ βόξεηνπ ιηκελνβξαρίνλα. Πεξί ην κέζνλ ηνπ 

βνξείνπ ηκήκαηνο ηνπ όξκνπ ππάξρεη θξεπίδσκα κε κήθνο 40 κέηξα θαηεύζπλζε ΒΓ/ ΝΓ κε 

θεθιηκέλν επίπεδν θαη βάζνο 7 κέηξα έκπξνζζελ ηνπ. ηε ζπλέρεηα ε θξεπίδσζε κε κηθξά βάζε 

θαηαιήγεη ζηε ξίδα ιηκελνβξαρίνλα κε ιηζνξηπή ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά, θαη θξεπηδσκέλε ηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ. ηελ θεθαιή ηνπ ιεηηνπξγεί θαλόο 39° 52΄,5Β - 023° 03΄,5Α (ιεπθό 

εμαγσληθό ζπιάθην κε ζηήιε, εμώζηε θαη εξπζξά νξηδόληηα ινπξίδα, κε ύςνο 7,4 κέηξα). Η 

εζσηεξηθή θξεπηδσκέλε πιεπξά ηνπ έρεη κήθνο 130 κέηξα θαη λόηηα θαηεύζπλζε ηα βάζε θνληά ηεο 

θπκαίλνληαη από 4,4 κέηξα ζηελ θεθαιή κέρξη 2,3 ζηε ξίδα ηνπ. ηε ζπλέρεηα ε αθηή θξεπηδσκέλε 

ζηξέθεη πεξίπνπ πξνο ηα αλαηνιηθά γηα 130 κέηξα πεξίπνπ κε βάζε θνληά ηεο από 2,3 κέρξη 6,3 

κέηξα πεξίπνπ. Καηόπηλ ππάξρεη ιηκελίζθνο δηαζηάζεσλ 100x40 κέηξα ν νπνίνο πξνζηαηεύεηαη από 

ΒΒΓ δηεύζπλζεο ιηκελνβξαρίνλα κήθνπο 80 κέηξσλ πεξίπνπ. Η εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά απνηειείηαη 

από νγθόιηζνπο. Η είζνδόο ηνπ έρεη άλνηγκα 10 κέηξα κε βάζνο 1,8 κέηξα θαη είλαη ζηξακκέλε πξνο 

ηα ΝΑ. Σν εζσηεξηθό ηνπ ιηκελίζθνπ είλαη όιν θξεπηδσκέλν θαη ηα βάζε θνληά ζηελ θξεπίδσζε  

θπκαίλνληαη από έλα κέηξν κέρξη θαη θαηώηεξά ηνπ. Ο ιηκελίζθνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόζδεζε 

βαξθώλ.» 

67 

 

Α 16 - 52 Γηάγξαςε: «ληηα ισξίδα …..πξόζδεζε βαξθώλ.» 

Γ 23 - 29 Αληί: «απνθεύγνληαη δύν βξαρώδεηο….  ηα 7,8 κέηξα», δηάβαδε: «γηα λα απνθεύγεηαη 

γιώζζα αβαζώλ εμάξζεσλ πνπ εθηείλεηαη κέρξη 100 κέηξα ζρεδόλ λόηηα ηνπ θαλνύ ηνπ βόξεηνπ 

ιηκελνβξαρίνλα θαη έρεη κέγηζην πιάηνο 50 κέηξα πεξίπνπ. Σα βάζε ηεο γιώζζαο αβαζώλ 

θπκαίλνληαη από 3,6 θνληά ζην ιηκελνβξαρίνλα κέρξη 8,1 θαη 8,3 αλνηρηά ηνπ. Δπίζεο βάζνο 7,9 

κέηξσλ βξίζθεηαη κέρξη 110 κέηξα λνηηνδπηηθά ηνπ θαλνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ιηκελνβξαρίνλα.» 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 90/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Γσδεθάλεζα - Νήζνο Λέξνο - Ληκέλαο Αγ. Μαξίλαο 

- Σνπνζέηεζε & Λεηηνπξγία Φαλνύ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

210 

 

Γ 21 Μεηά: « άθξα ¨Καζηέιν¨.», πξόζζεζε: «ην ΒΑ άθξν ηνπ πξνβιήηα ιεηηνπξγεί θαλόο (37° 

09,6΄ Β - 026° 51,2΄Α) (ηδεξόπιεθηνο νβειόο κε ζηήιε, ύςνο 7 κέηξα)».   

 

 

(Πιεξνθνξία :Τ.Φάξσλ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 104/16 

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

  

10 

 

Γ 56 πξόζζεζε: «ΠΛΧΣΔ 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. 105/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Θξαθηθό Πέιαγνο - Ληκέλαο Καβάιαο - Έξγα  

Σνπνζέηεζεο Πισηώλ Δμέδξσλ.  

  

31 

 

Α 26 Μεηά: «- 024° 24,4΄Α).», πξόζζεζε: «ε πεξηνρή  πνπ νξίδεηαη κεηαμύ ηνπ ηέινπο ηνπ 

δηαπιαηπζκέλνπ ιηκελνβξαρίνλα θαη ηκήκαηνο ηνπ πξνο βνξξά θξεπηδώκαηνο εθηεινύληαη έξγα 

(2016) θαηαζθεπήο πισηώλ εγθαηαζηάζεσλ (εμέδξεο).» 

 

(Πιεξνθνξία :Ο.Λ. Καβάιαο) 
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Αξηζ. Αγγει. 106/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Ιθαξία - Ληκέλαο Δπδήινπ 

- Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  

 

178 

 

Γ 49 Αληί: «280», δηάβαδε: «480». 

 

179 

 

Α 6-10 Αληί: «Δθηεινύληαη έξγα (2013)…. ηελ εμέιημή ηνπο.», δηάβαδε: «ηελ θεθαιή ηνπ 

ιηκελνβξαρίνλα ιεηηνπξγεί θαλόο (37° 38,1΄Β - 026° 11,1΄Α) (ηδεξόπιεθηνο νβειόο κε εμώζηε, 

κεηαιιηθή ζηήιε θαη νξηδόληηα πξάζηλε ινπξίδα). Η πεξηνρή βόξεηα θαη λόηηα ηνπ επεθηαζέληα 

ιηκελνβξαρίνλα δελ είλαη πδξνγξαθεκέλε». 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 107/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο ύκε - Δλεκέξσζε 

Πινεγνύ.  

 

266 

 

Γ 19 Αληί: «36° 27,6΄ Β -», δηάβαδε: «36° 37,6΄ Β -.» 

Γ 21-29 Αληί: «Δγθαηαζηάζεηο ηρζπνθαιιηεξγεηώλ …….. ηνπ νξκίζθνπ.», δηάβαδε: «Πξνζαξαγκέλν  

εκηβπζηζκέλν ζθάθνο βξίζθεηαη  ζην ΒΓ  ηκήκα  ηνπ νξκίζθνπ  θαη πιεζίνλ ηεο αθηήο. Παξά  ην 

λόηην ηκήκα ηνπ  κπρνύ  ηνπ όξκνπ ππάξρεη θσληθόο θίηξηλνο θσηνζεκαληήξαο κε επίζεκα x, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ  ππνβξύρηαο δεύμεο ύκεο - Ρόδνπ.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ- Τ.Φάξσλ) 

Αξηζ. Αγγει. 108/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Γσδεθάλεζα - Νήζνο ύκε - Σνπνζέηεζε λαπδέηνπ.  

 

266 

 

Γ 28 πξόζζεζε: «Ναύδεην βξίζθεηαη  ζε απόζηαζε  2,5 δεθάησλ  ηνπ κηιίνπ ΒΑ  ηνπ κπρνύ ηνπ 

όξκνπ.» 

 

(Πιεξνθνξία : Φ/Θ Θέηηο) 

 

  

Αξηζ. Αγγει. 109/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) – Γσδεθάλεζα - Νήζνο Μεγίζηε (Καζηειιόξηδν) - 

Σνπνζέηεζε Ναπδέηνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ. 

 

300 

 

Γ 36 πξόζζεζε: «Ναύδεην βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 2 δεθάησλ ηνπ κηιίνπ ΒΑ ηεο βξαρνλεζίδαο 

Πνιπθάδνο θαη 1,8 δέθαηα πεξίπνπ ΒΓ ηνπ δπηηθόηεξνπ νξίνπ ηεο βξαρνλεζίδαο Φσκί.» 

 

 

(Πιεξνθνξία : Φ/Θ Θέηηο) 
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Αξηζ. Αγγει. 125/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Θξαθηθό Πέιαγνο - Νήζνο ακνζξάθε - Αιηεπηηθό 

Καηαθύγην Θέξκσλ - Πξνζρώζεηο.  

  

60 

 

Α 30 πξόζζεζε: «ΠΡΟΟΥΗ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ δηόηη ιόγσ πξνζρώζεσλ έρεη κεησζεί ην πιάηνο ηεο 

εηζόδνπ ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ θαη ην ειάρηζην βάζνο ζε πνιιά ζεκεία έρεη κεησζεί ζηα 50 

εθαηνζηά. Σα ζθάθε πξνο ηεο εηζόδνπ ζην αιηεπηηθό θαηαθύγην λα επηθνηλσλνύλ κε Α΄ Λ/Σ 

ακνζξάθεο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ.»  

 

(Πιεξνθνξία : Α΄ Λ/Σ ακνζξάθεο) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 126/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Αγ. Δπζηξάηηνο - Ληκέλαο 

Αγ. Δπζηξαηίνπ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.  
 

84 

 

Α 12 - 14 Αληί : «εθηεινύληαη ιηκεληθά……θσηνζεκαληήξα.», δηάβαδε: «έρεη θαηαζθεπαζηεί λένο 

εζσηεξηθά θξεπηδσκέλνο ιηκελνβξαρίνλαο ζε απόζηαζε 120 κέηξα πεξίπνπ βνξεηνδπηηθά ηεο ξίδαο 

ηνπ παιαηνύ. Η θεθαιή ηνπ θσηνζεκαίλεηαη από εξπζξό θαλό. Ο παιαηόο ιηκελνβξαρίνλαο έρεη 

θαζαηξεζεί θαη εθηεινύληαη εθβαζύλζεηο κεγάιεο θιίκαθαο.» 

(Πιεξνθνξία : Λ/Υ Μύξηλαο) 

 

Αξηζ. Αγγει. 127/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Λέζβνο - Ληκέλαο 

Μπηηιήλεο - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.   
 

93 

 

Γ 46 - 47 Αληί : «έρνπλ πνληηζηεί … καηλόκελα.», δηάβαδε: «ππάξρεη λαύδεην κε 

θσηνζεκαηλόκελν.» 

 

(Πιεξνθνξία : ΝΑΛΔ) 
 

Αξηζ. Αγγει. 128/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Οηλνύζζεο - Ληκέλαο 

Οηλνπζζώλ - Δλεκέξσζε Πινεγνύ.    

 

142 

 

Α 41- 42 Αληί: «ηα 6,5 κέηξα», δηάβαδε: «από 6,3 κέρξη 6,5 κέηξα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ, 5,4 

ζηελ θεθαιή ηνπ θαη από 6,1 κέρξη 6,5 κέηξα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά.» 

Α 55 Μεηά: «κε δέζηξεο.», πξόζζεζε: «Από ηε ξίδα ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο  ηνπ παξαπάλσ 

ιηκελνβξαρίνλα εθθηλεί πξνβιήηαο δηαζηάζεσλ 30x30 κέηξσλ πεξίπνπ κε ζρεδόλ λόηηα θαηεύζπλζε. 

Οη δύν πιεπξέο ηνπ πξνζηαηεύνληαη από ιηζνξηπή ελώ ε θεθαιή ηνπ θέξεη δέζηξεο θαη 

πξνζθξνπζηήξεο, ηα βάζε κπξνζηά ηεο θπκαίλνληαη κεηαμύ 7,5 θαη 7,8 κέηξα πεξίπνπ».  

Γ 39 Μεηά: «ιηκελνιεθάλε», πξόζζεζε: «δηαζηάζεσλ 50x35 κέηξσλ πεξίπνπ».  

Γ 42 Μεηά: «250 κέηξα.», πξόζζεζε: «Σα βάζε ζε όιν ην κήθνο ηνπ παξαπάλσ θξεπηδώκαηνο 

θπκαίλνληαη από 2,3 κέρξη 2,8 κέηξα. ε απόζηαζε 40 κέηξσλ πεξίπνπ πξηλ ην ηέινο ηεο θξεπίδσζεο 

ππάξρεη γιίζηξα δηαζηάζεσλ 10x25 κέηξα πεξίπνπ.».  

  

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 
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Αξηζ. Αγγει. 129/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015)- Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Ιθαξία - Ληκέλαο Αγ. 

Κεξύθνπ - Ληκεληθά Έξγα.  

 

174 

 

Γ 18 Μεηά: «κηθξνύο βξάρνπο.», πξόζζεζε: «Ακέζσο βνξεηόηεξα ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ 

«Μαξίλα» θαηαζθεπάδεηαη θαηαθύγην ηνπξηζηηθώλ ζθαθώλ. Σν πέξαο ησλ έξγσλ επηζεκαίλεηαη κε 

ζπηλζεξίδνληα πξνζσξηλό εξπζξό θαλό ν νπνίνο ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα κε ηελ πξόνδν ηνπο .» 

 

(Πιεξνθνξία : Λ. Αγ. Κεξύθνπ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 130/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Γσδεθάλεζα - ηελό Φεξίκνπ, Κσ - Γηαγξαθή 

Ναπαγίνπ.  

 

231 

 

Γ 34 - 36 Γηάγξαςε: «Ναπάγην ….άθξα Ρνύζα.» 

 

232 

 

Α 14 - 15 Γηάγξαςε: «θαη ην λαπάγην, ζηα λόηηα παξάιηα ηεο λήζνπ Φεξίκνπ» 

 

 

(Πιεξνθνξία : ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 131/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Γσδεθάλεζα - Ν. Κσο - Βόξεηεο Αθηέο  - 

Δλεκέξσζε πινεγνύ. 

243 

 

Α 49 Μεηά: «κίιηα αλνηρηά.», πξόζζεζε: «ηνλ όξκν Υνρπιαξίνπ θαη κέρξη 2 δέθαηα ηνπ κηιίνπ 

πεξίπνπ αλνηρηά ησλ αθηώλ ππάξρεη πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη κέζα αλαςπρήο (αεηνζαλίδα/ 

kite surf) θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ 1
ε
 Μαΐνπ κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.» 

 

245 

 

Α 7 Μεηά: «κίιηα αλνηρηά.», πξόζζεζε: «ε απoζηάζεηο ελόο (1) θαη ηξηώλ (3) κηιίσλ πεξίπνπ 

βνξεηναλαηνιηθά από ην ιηκελίζθν Μαζηηράξη θαη κέρξη 2 δέθαηα ηνπ κηιίνπ αλνηρηά ησλ αθηώλ θαη 

πιεζίνλ ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ Horizon Beach Resort θαη Grecotel Royal Park 

δξαζηεξηνπνηνύληαη κέζα αλαςπρήο (αεηνζαλίδα/ kite surf) θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ κέρξη θαη ηελ 31
ε
 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.» 

A 9 - 12 Γηάγξαςε: «Πεξηνρή….. ιηκελίζθν Μαζηηράξη.» 

 

(Πιεξνθνξία: Λ/Υ Κσ) 

Αξηζ. Αγγει. 193/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Λήκλνο - Όξκνο Αγίνπ 

Παύινπ - Αιηεπηηθό Καηαθύγην – Παηέιη. 
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82 

 

Γ 33 πξόζζεζε : «Αιηεπηηθό θαηαθύγην, βξίζθεηαη ζε απόζηαζε δύν (2) δέθαηα ηνπ κηιίνπ πεξίπνπ 

ΒΓ θαη εζσηεξηθά ηεο Α. Αζπξόθαβνο. Σν αιηεπηηθό θαηαθύγην πξνζηαηεύεηαη από ιηκελνβξαρίνλα 

κε κήθνο 25 κέηξα θαη ΒΓ θαηεύζπλζε. Οη  

δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 40 x 70 κέηξα πεξίπνπ, είλαη θξεπηδσκέλν ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπ θαη ηα βάζε 

ζην θέληξν ηνπ είλαη 1,5 κέηξν, ελώ θνληά ζηελ θξεπίδσζή ηνπ είλαη κηθξόηεξα ηνπ κέηξνπ.» 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

Αξηζ. Αγγει. 194/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Θξαθηθό Πέιαγνο - Κόιπνο Καβάιαο  - Γπηηθά 

Ληκέλα Καβάιαο - Αθηή Ραςάλε - Πξνζσξηλή Φσηνζήκαλζε Σερλεηνύ Τθάινπ. 

 

30 

 

Α 29 Μεηά: «ηερλεηνύ πθάινπ.», πξόζζεζε: «Σα άθξα ηνπ πθάινπ θσηνζεκαίλνληαη από 

πξνζσξηλνύο ζπηλζηξίδνληεο θσηνζεκαληήξεο.» 

 

(Πιεξνθνξία :Κ. Λ. Καβάιαο) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 195/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Νήζνο Λήκλνο - Όξκνο Κνληηάο - 

Δλεκέξσζε Πινεγνύ. 

 

 

82 

 

Α 36 - 40 Γηάγξαςε : «ηηο πξνζβάζεηο ηνπ όξκνπ … Αγγειία 4 θάζε ρξόλνπ). 

 

 

(Πιεξνθνξία :ΤΤ) 

 

 

Αξηζ. Αγγει. 223/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο -  Νήζνο Λέζβνο - Ννηηνδπηηθέο 

Αθηέο – Δπηθίλδπλν Ναπάγην. 
 

110 

 

Γ 19 Αληί:  «Οξαηό πξνζαξαγκέλν λαπάγην», δηάβαδε: «Ναπάγην επηθίλδπλν κε ζέζε 

πξνζεγγίδνπζα» 

 

 

(Πιεξνθνξία :Λ. ηγξίνπ) 
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Αξηζ. Αγγει. 234/16 

ΠΛΟΗΓΟ ΣΟΜΟ Γ΄ (Δθδόζεσο 2015) - Αηγαίν Πέιαγνο - Γσδεθάλεζα - Νήζνο Πάηκνο - 

Όξκνο θαη Ληκέλαο θάια - Καζνξηζκόο Αγθπξνβνιίνπ. 
 

199 

 

Γ 27 Μεηά: « ηηο γύξσ αθηέο. », πξόζζεζε: « Γύν Αγθπξνβόιηα γηα ηελ εμππεξέηεζε Δ/Γ πινίσλ θαη 

θξνπαδηειόπινησλ έρνπλ θαζνξηζηεί, ην έλα λόηηα ηεο άθξα Βακβαθηάο θαη ην δεύηεξν βόξεηα ηεο 

άθξα αςίισλ ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο νξίδνληαη από ηα ζηίγκαηα: 

 

α.  37° 19΄ 26΄΄ Β -  026° 33΄ 25΄΄ A. 

β.  37° 19΄ 25΄΄ B -  026° 33΄ 50΄΄ A. 

γ.  37° 19΄ 14΄΄ B -  026° 33΄ 40΄΄ A. 

δ.  37° 19΄ 17΄΄ B -  026° 33΄ 16΄΄ A. 

ε.  37° 19΄ 26΄΄ B -  026° 33΄  25΄΄ A. 

θαη από ηα ζηίγκαηα: 

α.  37° 19΄ 06΄΄ Β - 026° 34΄ 05΄΄ A. 

β.  37° 19΄ 05΄΄ B -  026° 34΄ 32΄΄ A. 

γ.  37° 18΄ 59΄΄ B -  026° 33΄ 48΄΄ A. 

δ.  37° 18΄ 44΄΄ B -  026° 34΄ 23΄΄ A. 

ε.  37° 19΄ 06΄΄ B -  026° 34΄ 05΄΄ A. 

 


