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ΤΓΡΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΝ

To ηεύρνο ησλ Δηήζησλ (Μνλίκσλ) Αγγειηώλ γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο εθδίδεηαη κε κέξηκλα ηεο
Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο ηεο ΤΤ.
Σε ζύληαμε ηεο ύιεο επηκειήζεθε ν Σκεκαηάξρεο Ναπηηθώλ Δθδόζεσλ θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο ΤΤ
ΜΠΤ Αˊ Δπζηάζηνο Θ. Παλαγησηαθόπνπινο.
Ζ ειεθηξνληθή ζηνηρεηνζέηεζε έγηλε από ηνλ Αλζππαζπηζηή (ΑΡΜ) Ησάλλε Οηθνλνκίδε.
Οη Αγγειίεο γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην ηεύρνο παξέρνπλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο κόληκεο θύζεο, αθνξνύλ ηνλ Διιεληθό Θαιάζζην ρώξν θαη ηηο θπξηόηεξεο γξακκέο
πινπ ηεο Μεζνγείνπ θαη ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπο επαλεθδίδνληαη θάζε έηνο.
Αιιαγέο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηα θείκελα ησλ Δηήζησλ (Μνλίκσλ) Αγγειηώλ,
ζεκεηώλνληαη κε θαηαθόξπθε καύξε γξακκή ζην αξηζηεξό πεξηζώξην θάζε ζειίδαο.
Οη λαπηηιιόκελνη παξαθαινύληαη λα ελεκεξώλνπλ ακέζσο ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ΠΝ, κόιηο
αλαθαιύςνπλ θάπνην λαπηηιηαθό θίλδπλν ή δηαπηζηώζνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο
θαηάζηαζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο Ν. Υάξηεο θαη Ν. Δθδόζεηο:
ΤΓΡΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ,
ηην Σατσδρομική Διεύθσνζη: Γηεύζπλζε Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο
ΣΓΝ 1040, ΑΘΖΝΑ
ηο Σηλ: (+30) 210 65 51 772
(+30) 210 65 51 770
(+30) 210 65 51 806
ην Fax: (+30) 210 65 57 139
(+30) 210 65 17 811
ηα E-mail: nasf_hnhs@navy.mil.gr
info_hnhs@navy.mil.gr

ή ζηελ πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή.
Γηα ζβέζεηο ή πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππξζώλ (θάξσλ, θαλώλ θσηνζεκαληήξσλ) λα
ελεκεξώλεηαη ακέζσο ε Τπεξεζία Φάξσλ:

ηην Σατσδρομική Διεύθσνζη: ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΑΡΩΝ
Σ.Κ 185 10 ΠΔΗΡΑΗΑ
ηο Σηλ: (+30) 210 45 81 508
ηο Fax: (+30) 210 45 81 410
ηο E-mail: Yf_epix@navy.mil.gr

Σν Μεληαίν ηεύρνο Αγγειηώλ γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο θαη νη ηρλνγξαθήζεηο ηνπ, ν πίλαθαο
Πξναγγειηώλ πνπ ηζρύνπλ, νη εθπνκπέο Γηεζλνύο θαη Δζληθήο Τπεξεζίαο NAVTEX είλαη
δηαζέζηκα ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΤΤ: www.hnhs.gr
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Αξηζκ. Αγγει. 1/2017
ΔΛΛΑ-ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΛΛΟΜΔΝΟΤ
(Αγγειίεο - Πξναγγειίεο)
Ζ Αγγειία 1/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
Ζ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία, βάζεη ησλ λαπηηιηαθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγεη, εθδίδεη ηηο Διιεληθέο
Αγγειίεο (HELLENIC NOTICES TO MARINERS) θαη πξναγγειίεο (HELLENIC NAVWARNS) γηα
ηνπο Ναπηηιιόκελνπο πνπ αθνξνύλ ζηνλ Διιεληθό ζαιάζζην ρώξν θαη ζηηο θπξηόηεξεο γξακκέο
πινπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
1. Αγγειίεο γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο (Hellenic Notices to Mariners)
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κε ηηο Διιεληθέο Αγγειίεο έρνπλ ζθνπό λα δηαηεξνύλ δηαξθώο
ελήκεξνπο ηνπο Ναπηηθνύο Υάξηεο θαη ηηο Ναπηηιηαθέο Δθδόζεηο. Οη Αγγειίεο εθδίδνληαη από ηελ
Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΤΤ : www.hnhs.gr.
Γηαθξίλνληαη ζε :
α. Δηήζηεο (Μόληκεο) :
Δθδίδνληαη κε εηήζην ηεύρνο πνπ θπθινθνξεί ζηηο αξρέο θάζε έηνπο, από ηελ ΤΤ.
Παξέρεη πιεξνθνξίεο κόληκεο θύζεσο (πρ πεδία βνιήο θαη αζθήζεσλ ηνπ . Ξεξάο , Π.
Ναπηηθνύ θαη Π. Αεξνπνξίαο, πεξηνρή έξεπλαο θαη δηάζσζεο ηεο Διιάδαο, πεξηνρέο
δηθαηνδνζίαο ειιεληθώλ ζηαζκώλ NAVTEX θιπ).
β. Αγγειίεο γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο (Μεληαίν ηεύρνο)
Δθδίδνληαη κε κεληαίν ηεύρνο Αγγειηώλ πνπ θπθινθνξεί ζην ηέινο θάζε κήλα, από ηελ
Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία παξέρεη πιεξνθνξίεο κόληκεο θύζεσο (π.ρ. ζαιάζζηνη θίλδπλνη, λαπάγηα,
αβαζή, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσο ιηκέλσλ, ιεηηνπξγία λέσλ ππξζώλ, αιιαγή ραξαθηεξηζηηθώλ
ππξζώλ θιπ) θαη πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ζηνπο Ναπηηθνύο ράξηεο θαη ηηο Ναπηηιηαθέο
εθδόζεηο. Όηαλ απαηηείηαη (κεγάιεο αιιαγέο ζηα ζηνηρεία ησλ ραξηώλ) νη αγγειίεο απηέο
ζπλνδεύνληαη από κηθξά ηκήκαηα ραξηώλ, γλσζηά ζαλ «επηθνιιήκαηα» (BLOCKS) ηα νπνία
πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη (θνιιηνύληαη ) ζηνλ αληίζηνηρν Ναπηηθό ράξηε.
Ζ αξίζκεζε απηώλ ησλ αγγειηώλ γίλεηαη θαηά αύμνληα αξηζκό ν νπνίνο αξρίδεη κεηά ηνλ
ηειεπηαίν αξηζκό ηεο ηειεπηαίαο Δηήζηαο (Μόληκεο ) αγγειίαο. Κάησ από ην θείκελν θάζε αγγειίαο
αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ή νη αξηζκνί ησλ Ναπηηθώλ ραξηώλ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θαηαρσξεζνύλ
νη δηνξζώζεηο. Παξαπιεύξσο θάζε αξηζκνύ ράξηε, αλαγξάθεηαη κέζα ζε αγθύιε, ν αξηζκόο θαη ην
έηνο ηεο πξνεγνύκελεο αγγειίαο πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζε απηόλ πρ 45 [194/2005].
Όηαλ ην θείκελν ηεο αγγειίαο πεξηέρεη δύν ή πεξηζζόηεξεο παξαγξάθνπο θαη αθνξά
πεξηζζόηεξνπο από έλα Ναπηηθνύο Υάξηεο, ηόηε κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ηνπ Ναπηηθνύ ράξηε θαη ηεο
αγθύιεο ππάξρεη παξέλζεζε κέζα ζηελ νπνία ζεκεηώλνληαη νη παξάγξαθνη πνπ αθνξνύλ ηνλ
αληίζηνηρν Ναπηηθό Υάξηε π.ρ. 4511 (1,2,3,4,6) [172/2005].
Γηα ηηο δηνξζώζεηο ησλ Ναπηηθώλ Υαξηώλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληνηε ηα
ζύκβνια θαη νη επηηκήζεηο ηνπ ΥΔΔ 64.
2. Πξναγγειίεο γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο (Hellenic Navwarns)
Ζ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία εθηόο από ηηο αγγειίεο γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο, εθδίδεη θαη επείγνπζεο
πιεξνθνξίεο κε ηνλ ηίηιν "Πξναγγειίεο γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο" (HELLENIC NAVWARNS), νη
νπνίεο αθνξνύλ ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο.
Γηα ην θύξην ζέκα ησλ πξναγγειηώλ βιέπε παξάγξαθν 7.1 ηεο Δηήζηαο Αγγειίαο ππ‟ αξηζκ. 13.

Οη πξναγγειίεο δελ αληηθαζηζηνύλ ηηο αγγειίεο πνπ εθδίδνληαη από ηελ ΤΤ ή άιια λαπηηιηαθά
βνεζήκαηα.
Οη πξναγγειίεο αξηζκνύληαη γηα ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο θαηά αύμνληα αξηζκό από ην 1 θαη ν
αξηζκόο απηόο ζπλνδεύεηαη από ην έηνο εθδόζεώο ηνπο (π.ρ. 1073/ 1999).
Οη πξναγγειίεο θαηαξγνύληαη:
α. Απηόκαηα (όηαλ έρνπλ θαζνξηζκέλε δηάξθεηα)
β. Με άιιε πξναγγειία.
γ. Με ζρεηηθή αγγειία (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη πιεξέζηεξα θαη εθηελέζηεξα ε αξρηθή
πιεξνθνξία πνπ δόζεθε κε ηελ πξναγγειία) νπόηε ε πξναγγειία εμαθνινπζεί λα κεηαδίδεηαη γηα 15
εκέξεο, από ηελ έθδνζε ηεο αγγειίαο πνπ ηελ θαηαξγεί, γηαηί εθηηκάηαη όηη κέζα ζε απηό ην ρξνληθό
δηάζηεκα ζα έρεη νινθιεξσζεί ε δηαζπνξά ηεο αγγειίαο. Ζ θαηάξγεζε ηεο πξναγγειίαο κεηά ην
15λζήκεξν γλσζηνπνηείηαη ζηνπο λαπηηιιόκελνπο κε άιιε πξναγγειία.
Οη πξναγγειίεο δελ εθηππώλνληαη θαη δελ δηαλέκνληαη όπσο νη αγγειίεο, αιιά, ιόγσ ηνπ επείγνληνο,
κεηαδίδνληαη κε Ραδηνηειεθωλία σο εμήο:
(1) Σύπνο εθπνκπήο J3E ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα από ηνπο θαησηέξσ παξάθηηνπο
ζηαζκνύο θαηά πεξηνρέο όπσο απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε πνπ αλήθεη ζηελ Αγγειία 1/2017
κε ηίηιν «ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΚΣΗΟΗ ΣΑΘΜΟΗ»:
"ΚERKYRA RADIO" (39˚ 36΄ 25,7΄΄- 19˚ 53΄28,4΄΄) γηα ην Ηόλην Πέιαγνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Παηξατθνύ θαη Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ, "IRAKLEIO RADIΟ" (35˚ 19΄ 19,7΄΄- 25˚ 44΄ 54,9΄΄),
"RODOS RADIO" (36˚ 24΄ 31,2΄΄- 28˚ 13΄ 37,1΄΄) θαη "LIMNOS RADIO" (39˚ 54΄ 24,7΄΄- 25˚ 10΄
50,6΄΄) γηα ην Αηγαίν Πέιαγνο.
Οη παξάθηηνη ζηαζκνί ΚERKYRA RADIO θαη LIMNOS RADIO κεηαδίδνπλ θαη ηνλ πεξηιεπηηθό
πίλαθα ησλ πξναγγειηώλ πνπ ηζρύνπλ γηα νιόθιεξν ηνλ Διιεληθό ζαιάζζην ρώξν.
εκείωζε : Σν ραξαθηεξηζηηθό θιήζεσο, ε ζπρλόηεηα, νη ώξεο θαη ν ηύπνο εθπνκπήο θαη ινηπά
ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ ζηαζκώλ θαζώο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηάδνζε
"Μεηεσξνινγηθνύ Γειηίνπ" θαη "Γειηίνπ Σύπνπ " παξέρνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηνλ πίλαθα
ζπρλνηήησλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηνπ ηεύρνπο.
(2) Σύπνο εθπνκπήο G2B / G3E, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα γηα νιόθιεξν ηνλ
Διιεληθό Θαιάζζην ρώξν, από ηνπο θαησηέξσ αλακεηαδόηεο VHF ηνπ ηαζκνύ Δθπνκπήο
"OLYMPIA RADIO"
ΠΡΟΑΓ.
Ώξεο
Δθπνκπήο
ζε UTC

ΜΔΣΔΩΡ/ΚΟ
ΓΔΛΣΗΟ
Ώξεο
Δθπνκπήο ζε
UTC

ΘΔΖ

Γίαπινο
Δθπνκπήο

Ηζρύο
(WATT)

ΚΔΡΚΤΡΑ

39 44 54 - 019 52 20

02

50

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

38 08 28 - 020 39 31

27

50

ΠΑΣΡΑ

38 14 47 - 21 46 07

85

12

ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ

36 55 45 - 021 51 32

83

50

Μεζνγείνπ θαη

ΚΤΘΖΡΩΝ

36 15 57 - 023 02 50

85

50

Μαύξεο

ΜΟΤΣΑΚΟΤ
(λ. Κξήηε)

35 18 28 - 023 36 35

04

50

ΑΝΑΜΔΣΑΓΟΣΖ

Γηα ηελ
πεξηνρή

OXI

OXI

Αλαηνιηθήο

Θάιαζζαο

1
ΚΝΩΟΤ
(λ. Κξήηε)
ΖΣΔΗΑ
(λ. Κξήηε)

35 16 52 - 024 56 08

83

50

35 04 14 - 026 11 32

85

50

ΡΟΓΟΤ

36 16 22 - 027 56 01

63

50

ΤΡΟΤ

37 27 27 - 024 55 37

04

25

ΠΑΡΝΖΘΑ

38 10 16 - 023 43 39

25

50

ΠΖΛΗΟΤ

39 24 16 - 023 03 07

60

50

ΥΗΟΤ

38 22 34 - 026 02 44

85

50

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

39 04 22 - 026 21 15

01

50

ΛΖΜΝΟΤ

39 54 14 - 025 04 39

82

50

40 25 09 - 022 31 06

23

50

36 35 59 - 026 26 26

23

50

40 43 51 - 024 39 43

85

50

34 59 37 - 025 12 25

27

50

ΦΔΝΓΑΜΖ
(Πηεξία)
ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ
ΘΑΟΤ
ΦΑΗΣΟΤ

05: 00

06:00

11: 00

10:00

17: 30

16:00

23: 30

22:00

ΟΥΗ

ΟΥΗ

εκείωζε : α. Οη αλσηέξσ εθπνκπέο πξναλαγγέιινληαη ζην δίαπιν αληαπόθξηζεο θηλδύλνπ 16 γηα
ηα VHF θαη κε θιήζε DSC (SAFETY) ζηε ζπρλόηεηα 2187,5 γηα ηα MF.
β. Δάλ εθδνζνύλ πξναγγειίεο πνπ απαηηείηαη ε έθηαθηε κεηάδνζή ηνπο, ηόηε κεηαβηβάδνληαη από ηα
θαλάιηα εξγαζίαο ησλ πεξηνρώλ πνπ ηηο αθνξνύλ, πξώηα κε ςεθηαθή επηινγή θιήζε (DSC) ζην
δίαπιν 70, αθνινπζνύκελε κε πξναλαγγειία ζην δίαπιν αληαπόθξηζεο θηλδύλνπ 16 γηα VHF θαη κε
θιήζε ζην DSC ζηε ζπρλόηεηα 2187,5 kHz γηα ηα MF.
Οη ζηαζκνί ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ κεηαδίδνπλ θαζεκεξηλά, θαηά ηηο πην πάλσ ώξεο, ζηελ
Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα ηηο αξηζκεκέλεο πξναγγειίεο γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο (HELLENIC
NAVWARNS) θαζώο θαη “πίλαθα πξναγγειηώλ πνπ ηζρύνπλ”, ν νπνίνο εθδίδεηαη θαζεκεξηλά από
ηελ ΤΤ. Δπίζεο νη αλσηέξσ ζηαζκνί ιακβάλνπλ θαη αλακεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο πινίσλ ζρεηηθέο κε
ηελ Αζθάιεηα ηεο Ναπζηπινΐαο.
Σν πιήξεο θείκελν κηαο πξναγγειίαο πνπ δελ κεηαδίδεηαη, ε πεξίιεςε όκσο ηεο νπνίαο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ “πίλαθα ησλ πξναγγειηώλ πνπ ηζρύνπλ”, κπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο ζηαζκνύο
πνπ πξναλαθέξζεθαλ από θάζε ελδηαθεξόκελν λαπηηιιόκελν.
Οη θαηά ηόπνπο ιηκεληθέο αξρέο, παξέρνπλ θαηά ηε ρνξήγεζε αδείαο απόπινπ (CLEARANCE),
ηνλ ηειεπηαίν “πίλαθα ησλ πξναγγειηώλ πνπ ηζρύνπλ”, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο θάζε
πξναγγειίαο πνπ ηζρύεη, ην ζέκα ηεο θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη (πεξηιεπηηθά), ώζηε ν
Πινίαξρνο ακέζσο κεηά ηνλ απόπινπ λα κπνξεί λα δεηήζεη κε Ρ/Σ από ηνπο παξάθηηνπο ζηαζκνύο ην
πιήξεο θείκελν ηεο πξναγγειίαο εθείλεο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ πινπ ηνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ε ΤΤ θξίλεη αλαγθαία ηελ επξύηεξε δηαζπνξά κηαο "Πξναγγειίαο" ηε δηαβηβάδεη
σο NAVHELLEN ζηνλ ζπληνληζηή NAVAREA III (ΗΠΑΝΗΑ), πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο ππεύζπλνο
ηεο δηαζπνξάο ησλ πξναγγειηώλ γηα ηελ πεξηνρή Μεζνγείνπ - Μαύξεο Θάιαζζαο.
Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο θαη ηνπο ζπληνληζηέο ηνπο, ηνπο ζηαζκνύο, ηηο ζπρλόηεηεο
θαη ηηο ώξεο εθπνκπήο ησλ NAVAREA πξναγγειηώλ, παξέρνληαη ζηελ αγγειία αξηζκόο 13 θάζε
έηνπο θαζώο θαη ζην ADMIRALTY LIST OF RADIO SIGNALS ΝΡ 283(1) ηνπ Βξεηαληθνύ
Ναπαξρείνπ.

3. NAVTEX
NAVTEX είλαη ην ζύζηεκα γηα εθπνκπή θαη απηόκαηε ιήςε Ναπηηιηαθώλ Πιεξνθνξεηώλ
Αζθαιείαο κε ρξήζε ηειεγξαθίαο ζηελήο δώλεο άκεζεο εθηύπσζεο.
Ζ ίδξπζε ηνπ NAVTEX έρεη ζπκθσλεζεί, από θνηλνύ, από ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο ΗΖΟ
(Γηεζλήο Τδξνγξαθηθόο Οξγαληζκόο) θαη ΗΜΟ (Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο) θαη απνηειεί έλα
κέξνο ηνπ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), ην νπνίν αλαπηύζζεηαη κέζα ζηα
πιαίζηα ηνπ ΗΜΟ.
Γηεζλήο Τπεξεζία NAVTEX 518 kHz
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γηεζλνύο Τπεξεζίαο NAVTEX ζηελ Διιάδα κεηά από έγθξηζε ηνπ I.M.O.
έρνπλ ηδξπζεί ηξείο (3) ζηαζκνί, πνπ ν θαζέλαο εμππεξεηεί κία ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή. Οη
εθπνκπέο γίλνληαη κε ηειεηππηθό ηξόπν (ηύπνο εθπνκπήο F1B) ζηε ζπρλόηεηα 518 kHz ζηελ Αγγιηθή
γιώζζα.
Δζληθή Τπεξεζία NAVTEX 490 kHz
Καηόπηλ αηηήκαηνο ηεο ΤΤ ΠΝ θαη έγθξηζεο από ηνλ I.M.O. ηδξύζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία
από ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2012 ε Δζληθή Τπεξεζία NAVTEX ζηε ζπρλόηεηα 490 kHz ζηελ Διιεληθή
γιώζζα θαη 4209,5 KHZ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιώζζα ( ηαζκόο Ζξαθιείνπ ), [ S ].
Οη εθπνκπέο NAVTEX είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα γίλνληαη θάζε ηέζζεξηο (4) ώξεο, έρνπλ
κέγηζην ρξόλν δηάξθεηαο δέθα (10) ιεπηά θαη είλαη ζύκθσλεο κε ην πξόγξακκα εθπνκπώλ πνπ έρεη
εθδώζεη ν I.M.O.
Εσηηθήο ζεκαζίαο θαη επείγνληα κελύκαηα (π.ρ. πιεξνθνξίεο γηα έξεπλα θαη δηάζσζε, έθηαθηεο
αλαγγειίεο ζύειιαο θιπ) εθπέκπνληαη εθηάθησο.
Ο δέθηεο NAVTEX πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12) ώξεο πξηλ ηελ
αλαρώξεζε ηνπ πινίνπ ή λα παξακέλεη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Πξνγξακκαηίδεηαη λα ιακβάλεη
απηόκαηα από επηιεγκέλνπο ζηαζκνύο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κελπκάησλ. Έλαο ππνινγηζηήο
ειέγρεη ηα κελύκαηα πνπ ιακβάλνληαη, έηζη ώζηε λα κελ επαλεθηππσζνύλ νιόθιεξα ζηηο επόκελεο
εθπνκπέο αιιά κόλν ην πξόζεκά ηνπο.
Όια ηα κελύκαηα ηνπ NAVTEX έρνπλ πξόζεκα πνπ απνηειείηαη από νκάδα ηεζζάξσλ (4)
αιθαξηζκεηηθώλ ραξαθηήξσλ, Β1, Β2, Β3,Β4 :
Ο πξώηνο ραξαθηήξαο Β1 (γξάκκα) θαζνξίδεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ζηαζκνύ εθπνκπήο.
Ο δεύηεξνο ραξαθηήξαο Β2 (γξάκκα) θαζνξίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ κελύκαηνο (όπσο
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ).
Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο ραξαθηήξαο Β3,Β4(αξηζκόο) είλαη ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ κελύκαηνο πνπ
αξηζκείηαη από 01 κέρξη θαη 99. ηε ζπλέρεηα ε αξίζκεζε αξρίδεη πάιη από 01, απνθεύγνληαο
αξηζκνύο NAVTEX πνπ είλαη ζε ηζρύ.
Έθηαθηα κεηαδηδόκελα κελύκαηα πνπ θξίλεηαη όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ απαξαηηήησο από ηα πινία,
ιακβάλνπλ αύμνληα αξηζκό 00 έηζη δελ απνξξίπηνληαη από ην δέθηε, αιιά πάληνηε εθηππώλνληαη
αλεμάξηεηα από ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ.
Ο δεύηεξνο ραξαθηήξαο Β2 (γξάκκα) ηνπ πξνζέκαηνο ησλ κελπκάησλ, δειώλεη ηελ θαηεγνξία
ηνπ κελύκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ηα εμήο γξάκκαηα (ραξαθηήξεο):
Α - Ναπηηιηαθέο Πξνεηδνπνηήζεηο .
Β - Αλαγγειία Θπειισδώλ Αλέκσλ.
C - Αλαθνξέο Πάγσλ.
D - Πιεξνθνξίεο Έξεπλαο - Γηάζσζεο.
E - Γειηίν Καηξνύ.
F - Μελύκαηα Πινεγηθήο Τπεξεζίαο.
G - Μελύκαηα DECCA.
Ζ - Μελύκαηα LORAN.
Η - Μελύκαηα OMEGA.
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J - Μελύκαηα SATNAV.
K - Άιια Μελύκαηα Ζιεθηξνληθώλ Ραδηνβνεζεκάησλ.
L - Ναπηηιηαθέο Πξνεηδνπνηήζεηο επηπξόζζεηεο ηνπ γξάκκαηνο Α.
Ε - Με Ύπαξμε Μελπκάησλ.
Οη Διιεληθέο ζάιαζζεο εμππεξεηνύληαη κε κελύκαηα NAVTEX πνπ εθδίδνληαη ζηελ Αγγιηθή
θαη Διιεληθή γιώζζα (Γηεζλή θαη Δζληθή Τπεξεζία NAVTEX) θαη εθπέκπνληαη από ηξείο
(3) Διιεληθνύο ηαζκνύο εγθαηαζηεκέλνπο ζην ΖΡΑΚΛΔΗΟ (35° 19´ 19,7´´ - 25° 44´ 54,9´´)
κε ραξαθηεξηζηηθό [Ζ],[Q] αληίζηνηρα γηα ην Νόηην Αηγαίν, ζηε ΚΔΡΚΤΡΑ (39° 36´ 25,7´´ 19° 53´ 28,4´´) κε ραξαθηεξηζηηθό [Κ],[Ρ] αληίζηνηρα γηα ην Ηόλην Πέιαγνο θαη ΛΖΜΝΟ (39°
54´ 24,7´´ - 25° 10´ 50,7´´) κε ραξαθηεξηζηηθό [L],[R] αληίζηνηρα γηα ην Βόξεην Αηγαίν. Ζ
πεξηνρή εμππεξεηήζεσο ηνπ θάζε ζηαζκνύ απεηθνλίδεηαη ζην αλσηέξσ δηάγξακκα, ελώ ηα
όξηα ηνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν ράξηε κε ηίηιν «ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ NAVTEX
– ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ».
Γηεζλήο Τπεξεζία NAVTEX 518 kHz
Οη ώξεο εθπνκπήο ησλ αλσηέξσ ζηαζκώλ NAVTEX είλαη:
ΖΡΑΚΛΔΗΟ [Ζ] : 01:10 - 05:10*- 09:10*- 13:10 - 17:10*- 21:10*, UTC
ΚΔΡΚΤΡΑ [Κ] : 01:40 - 05:40*- 09:40*- 13:40 - 17:40*- 21:40*, UTC
ΛΖΜΝΟ [L] : 01:50 - 05:50*- 09:50*- 13:50 - 17:50*- 21:50*, UTC
* Δθπέκπνληαη θαη Μεηεσξνινγηθά Γειηία
Δζληθή Τπεξεζία NAVTEX 490 kHz (Eιιεληθή Γιώζζα)
Οη ώξεο εθπνκπήο ησλ αλσηέξσ ζηαζκώλ NAVTEX είλαη:
HΡΑΚΛΔΗΟ [Q] : 0:240 - 06:40 - 10:40* - 14:40 - 18:40* - 22:40, UTC
ΚΔΡΚΤΡΑ [P] : 02:30 - 06:30 - 10:30* - 14:30 - 18:30* - 22:30, UTC
ΛΖΜΝΟ [R] : 02:50 - 06:50 - 10:50* - 14:50 - 18:50* - 2250, UTC
* Δθπέκπνληαη θαη Μεηεσξνινγηθά Γειηία
Δζληθή Τπεξεζία NAVTEX 4209,5 kHz (Eιιεληθή & Αγγιηθή Γιώζζα)

HΡΑΚΛΔΗΟ [S] : 03:00 - 07:00 - 11:00* - 15:00 - 19:00* - 23:00 UTC
* Δθπέκπνληαη θαη Μεηεσξνινγηθά Γειηία
Ζ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ ΠΝ έρεη αλαιάβεη ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή γηα ηελ ζπιινγή,
επεμεξγαζία θαη δηαβίβαζε, γηα πεξαηηέξσ εθπνκπή ησλ κελπκάησλ από ηνπο ζηαζκνύο NAVTEX
πνπ αθνξνύλ ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο, κε ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο ηελ
ΔΜΤ,
ΤΝΑΝΠ/ΑΛ/ΔΚΔΓ.
Σα Έθηαθηα Γειηία ζπειισδώλ αλέκσλ ή ζύειιαο εθπέκπνληαη ακέζσο κεηά ηελ έθδνζή ηνπο.
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Αξηζκ. Αγγει. 2/2017
ΔΛΛΑ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ
Ζ Αγγειία 2/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κία θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
Οη Ναπηηιιόκελνη πξέπεη λα δηαπιένπλ ηηο πεξηνρέο αζθήζεσλ ππνβξπρίσλ κε κεγάιε πξνζνρή
θαη ζρνιαζηηθή παξαηήξεζε.
Σα πδξνπιάλα θαη εηδηθόηεξα ηα αεξνζθάθε θαηαζβέζεσο ππξθαγηώλ πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ
πξνζζαιάζζσζε ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηε ιήςε ζαιάζζηνπ ύδαηνο.
νβαξόο θίλδπλνο γηα ηε δσή ησλ πιεξσκάησλ ησλ ππνβξπρίσλ κπνξεί λα ππάξμεη, αλ δελ
θαηαλνεζνύλ ηα αθόινπζα ζήκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ ύπαξμε ππνβξπρίσλ.
1. Πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα.
α. Οξαηά ζήκαηα. Σα πνιεκηθά πινία πςώλνπλ ηελ νκάδα ΝΔ2 ηνπ Γηεζλνύο Κώδηθα εκάησλ
γηα λα δείμνπλ όηη ππνβξύρηα, πηζαλώο ζε θαηάδπζε, εθηεινύλ αζθήζεηο ζηελ πεξηνρή. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ηα πινία πνπ παξαπιένπλ πξέπεη λα ρεηξίδνπλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα
απνκαθξύλνληαη ην ηαρύηεξν από ην πνιεκηθό πινίν πνπ έρεη πςσκέλν ην αλσηέξσ ζήκα. Αλ είλαη
αλαπόθεπθηε ε πξνζέγγηζε, θαηά ηε δηέιεπζε από ηελ πεξηνρή απαγνξεύεηαη ε θξάηεζε ηωλ
κεραλώλ θαη ειίθωλ ηωλ πινίωλ θαζώο θαη ην ξίμηκν δηρηύωλ θαη εθηέιεζε κεραληθήο αιηείαο.
Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή πξέπεη λα παξαηεξείηαη θαιά από ηνπο νπηήξεο γηα ηπρόλ ππνβξύρηα πνπ ε
παξνπζία ηνπο κπνξεί λα δείρλεηαη κόλν από ηα πεξηζθόπηα θαη αλαπλεπζηήξεο ηνπο πνπ πξνεμέρνπλ
από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
β. Ππξνηερληθά ζήκαηα θαη θαπλνγόλα. Σα θαησηέξσ ζήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από
ππνβξύρην ζε θαηάδπζε.
ήκαηα
εκαζία
(1) Λεπθό Καπλνγόλν (κε ή ρσξίο θιόγα).
Κίηξηλν θαπλνγόλν.
Πξάζηλε θσηνβνιίδα πνπ εθηνμεύεηαη ζε ύςνο
50 - 300 πόδηα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
θαη θαίγεηαη πεξίπνπ γηα 10 δεπηεξόιεπηα.

Γείρλεη ηε ζέζε ηνπ ππνβξπρίνπ ζε απάληεζε
ζρεηηθήο αηηήζεσο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή
εθόζνλ απαηηεζεί.

(2) Κόθθηλε θσηνβνιίδα (κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από θαπλνγόλα όζν ην δπλαηό
ζπρλόηεξα) ή θόθθηλεο θσηνβνιίδεο.

Σεξεζείηε καθξηά.
Δθηειώ δηαδηθαζία επείγνπζαο αλαδύζεσο.
Μελ θξαηήζεηε ηηο κεραλέο.
Δθθελώζηε ακέζσο ηελ πεξηνρή απνκαθξύλνληαο ηα άιια πινία.
Να είζηε έηνηκνη γηα παξνρή βνήζεηαο.
Τπνβξύρην ζε θίλδπλν.
Αλαιάβεηε δξάζε όπσο ζηε ζεκείσζε

εκείωζε. Δθόζνλ ην ππνβξύρην δελ αλαδπζεί κέζα ζε 5 ιεπηά από ηελ εκθάληζε ηεο θόθθηλεο
θσηνβνιίδαο πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη όηη έρεη βπζηζηεί. Ζ πξώηε ελέξγεηα
είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζέζεσο ηεο θσηνβνιίδαο πνπ έρεη εκθαληζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα
γίλνπλ νη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαησηέξσ παξάγξαθν 5.
(3) Λεπθό ή θίηξηλν θαπλνγόλν πνπ λα
αθνινπζείηαη κεηά από ηξίιεπην από άιιν
ιεπθό ή θίηξηλν θαπλνγόλν.

Σεξεζείηε καθξηά.
Έρσ πξόζεζε λα αλαδπζώ.
Μελ θξαηήζεηε ηηο κεραλέο.
Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή θνληά ζην θαπλνγόλν
απνκαθξύλνληαο ηα άιια πινία.
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Από ηα αλσηέξσ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ε εληύπσζε όηη ηα ππνβξύρηα εθηεινύλ αζθήζεηο
κόλν όηαλ ζπλνδεύνληαη από άιια Πνιεκηθά πινία θαη είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλεο νη αζθήζεηο
κεκνλσκέλσλ ή θαη νκάδσλ ππνβξπρίσλ.
2. Φαλνί Ναπζηπινΐαο
α. Σα ππνβξύρηα πνπ πιένπλ ζηελ επηθάλεηα εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε λα θέξνπλ
ζπγρξόλσο ακθόηεξνπο ηνπο θαηά ηνλ θαλόλα 23 παξ. α‟ εδάθηα (i) θαη (ii) ηνπ “Γηεζλνύο
Καλνληζκνύ γηα απνθπγή πγθξνύζεσο ζηε Θάιαζζα” (1972) θαλνύο θάζε θνξά πνπ απηό ζα
παξεκπόδηδε ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.
β. Σα θώηα πνξείαο ησλ ππνβξπρίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αλαγθαζηηθά ζε κηθξή απόζηαζε κεηαμύ
ηνπο θαη ρακειά (θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο) ώζηε δελ θαίλνληαη θαζαξά, ην κήθνο, ε
πνξεία θαη νη αιιαγέο ηεο πνξείαο ησλ ππνβξπρίσλ θαη έηζη κπνξεί λα θαλνύλ ζαλ θώηα πινίνπ πνιύ
κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ.
γ. Σα ειιεληθά ππνβξύρηα έρνπλ έλα πεξίβιεπην θαλό αγθπξνβνιίαο ζην ςειόηεξν ζεκείν ηεο
γέθπξαο πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ ππνβξπρίνπ (20 κέηξα από ηελ πξώξε θαη 30 κέηξα από ηελ πξύκλε).
Δπηπξνζζέησο θέξνπλ έλα πεξίβιεπην θαλό ζηελ πξώξε ζε ύςνο κηθξόηεξν από ην πξνβιεπόκελν
θαη εθόζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε, έλα θνξεηό πεξίβιεπην θαλό ζην
αθξόηαην πξπκλαίν ηκήκα ή πξνβνιέα θαηάιιεια αλαξηεκέλν, ώζηε λα θσηίδεη ην αθξόηαην
πξπκλαίν ηκήκα ηνπ ππνβξπρίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεδάιην πνπ πξνεμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηεο
ζάιαζζαο.
δ. Ο εθίζηηνο θαλόο ησλ ππνβξπρίσλ βξίζθεηαη ζε ύςνο πάλσ από ην ζθάθνο κηθξόηεξν από ην
πξνβιεπόκελν από ηνπο Καλνληζκνύο.
ε. Ζ θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θαλώλ θαη ησλ ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
πεξηπηώζεηο ξπκνπιθήζεσο, αθπβεξλεζίαο θαη πξνζαξάμεσο είλαη 1,35 κέηξα θαη ν θαηώηεξνο από
ηνπο θαηαθόξπθνπο θαλνύο θαη ζρήκαηα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηεο πξνβιεπόκελεο από
ηνλ Καλνληζκό.
ζη. Σα Διιεληθά ππνβξύρηα θαη κεξηθά άιισλ εζληθνηήησλ όηαλ πιένπλ ζηελ επηθάλεηα εθηόο από
ηνπο θαλνύο πνπ πξνβιέπνληαη από ην “Γηεζλή Καλνληζκό γηα Απνθπγή πγθξνύζεσο ζηε
Θάιαζζα” κπνξεί λα έρνπλ θίηξηλν/πνξηνθαιί πεξίβιεπην θαλό αλαγλσξίζεσο, πνπ εθπέκπεη 90
αλαιακπέο θάζε ιεπηό, θσηνβνιίαο 3 κηιίσλ, ηνπνζεηεκέλν 2,7 έσο 6 πόδηα πάλσ από ηνλ εθίζηην
θαλό.
Γεληθά ηα ππνβξύρηα νπνηαζδήπνηε εζληθόηεηαο ιόγσ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη επαίζζεηα ζε
δηαξξνέο, κε θίλδπλν ηελ άκεζε βύζηζή ηνπο ζε πεξίπησζε ζπγθξνύζεσο. Καηά ζπλέπεηα ηα πινία
επηθαλείαο πνπ εληνπίδνπλ ή αλαγλσξίδνπλ Τ/Β πξέπεη λα ρεηξίδνπλ ζρνιαζηηθά βάζεη ηνπ “Γηεζλή
Καλνληζκνύ γηα Απνθπγή πγθξνύζεσο”, γηα απνθπγή θαη απνκάθξπλζε, από ην ππνβξύρην.
3. Τπνβξύρην επηθαζίκελν ζην βπζό πνπ δελ κπνξεί λα αλαδπζεί
Τπνβξύρην επηθαζίκελν ζην βπζό, ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλαδπζεί, ζα πξνζπαζήζεη λα δείμεη ηε
ζέζε ηνπ κε ηηο θαησηέξσ κεζόδνπο :
α. Δθβνιή ζεκαληήξνο αλάγθεο Τ/Β (SEEPIRB – Submarine Ejected Emergency Position
Indicator Radio Beacon).
β. Με ηελ ειεπζέξσζε πλεπζηήο ζσζίβηαο ιέκβνπ, ακέζσο κόιηο γίλεη ην αηύρεκα. Ζ ιέκβνο
είλαη ρξώκαηνο πνξηνθαιί θαη ζπλδέεηαη κε ην ππνβξύρην κε ζρνηλί.
Πινίν πνπ αληηιακβάλεηαη ηέηνηα ζσζίβηα ιέκβν πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηηο πιεζηέζηεξεο
Ναπηηθέο ή Ληκεληθέο Αξρέο. Ζ πξόζδεζε ζηε ζσζίβηα ιέκβν απαγνξεύεηαη.
γ. Με άθεζε θαηά ζπρλά ρξνληθά δηαζηήκαηα θόθθηλσλ, θίηξηλσλ ή ιεπθώλ θαπλνγόλσλ σο
παξ. 1β (3) , όηαλ αληηιεθζεί πξνζέγγηζε πινίνπ επηθάλεηαο.
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δ. Με εμάληιεζε ζηε ζάιαζζα πεηξειαίνπ ή ειαίνπ.
ε. Με άθεζε θπζαιίδσλ αέξα.
ζη. Με εθπνκπέο ερεηηθώλ ζεκάησλ από ην ππνβξύρην ηειέθσλν ή ερεηηθώλ παικώλ από ηελ
εληνπηζηηθή ζπζθεπή ππνβξπρίσλ (SONAR), (SONAR BEACON πνπ αθνξά ζηα Τ/Β η. 214)
δ. Με αθή ελδεηθηηθνύ ιεπθνύ θαλνύ πνπ βξίζθεηαη ζην άλσ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ
ππνβξπρίνπ.
Δίλαη ελδερόκελν νη επηδώληεο λα δηέθπγαλ από ην ππνβξύρην πξηλ ηελ άθημε πινίσλ επηθάλεηαο.
Γηα απηό πξέπεη απαξαίηεηα λα ηεξείηαη εληαηηθή επαγξύπλεζε νπηήξσλ γηα αλαθάιπςε επηδώλησλ
ζηελ επηθάλεηα. Δπίζεο κπνξεί νη επηδώληεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζθπξίρηξεο γηα λα ηξαβήμνπλ ηελ
πξνζνρή, θαηά ηε λύρηα δε λα έρνπλ θαη θαλνύο ή λα βάινπλ θσηνβνιίδεο.
4. εκαζία ηνπ ρξόλνπ.
ε θάζε αηύρεκα ππνβξπρίνπ ν ρξόλνο είλαη δσηηθόηαηνο παξάγνληαο θαη επεξεάδεη ηηο
πηζαλόηεηεο δηαζώζεσο ησλ επηδώλησλ. Γεδνκέλνπ όηη νη αλσηέξσ ελέξγεηεο ζα αθνξνύλ ηηο πξώηεο
ελδείμεηο ηνπ αηπρήκαηνο, είλαη πξνθαλέο όηη νη παξαθάησ ελέξγεηεο παξαγξάθνπ 5 πξέπεη λα
γίλνπλ ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε.
5. Δλέξγεηεο πινίνπ επηθάλεηαο θαηά ηε δηαπίζηωζε ηνπ αηπρήκαηνο.
Κάζε πινίν πνπ δηαπηζηώλεη αηύρεκα ππνβξπρίνπ νθείιεη ην ζπληνκόηεξν λα ελεξγεί σο εμήο:
α. Να γλσζηνπνηεί ην γεγνλόο κε ην πξνζθνξόηεξν κέζν ζηηο Ναπηηθέο ή Ληκεληθέο Αξρέο.
β. Να πνληίδεη ζεκαληήξα ή ελδείθηε ζηε ζέζε πνπ εθδειώλνληαη ηα ζήκαηα θηλδύλνπ ηνπ
ππνβξπρίνπ θαη λα θαζνξίδεη ην αθξηβέο γεσγξαθηθό ζηίγκα, γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
ζεκαληήξαο ή ν ελδείθηεο έρεη παξαζπξζεί από ηνλ θαηξό ή απνθνπεί από ηελ άγθπξά ηνπ.
γ. Να θαηεβάδεη ιέκβνπο (εθόζνλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο) γηα πεξηζπιινγή επηδώλησλ ή κε,
λαπαγώλ.
δ. Να απνκαθξύλεηαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη απόζηαζε 200 κέηξα πεξίπνπ, δεδνκέλνπ όηη θάζε
ζηηγκή κεηά ην αηύρεκα νη επηδώληεο κπνξεί λα αξρίζνπλ πξνζπάζεηεο δηαθπγήο.
ε. Σν πινίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε, λα κελ εκπνδίδεη ηελ άλνδν απηώλ πνπ
δηαθεύγνπλ, λα κπνξεί λα ηνπο πεξηζπιιέμεη πνιύ γξήγνξα θαη λα ηνπο δώζεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο.
ζη. Με ζθνπό λα εηδνπνηεζνύλ απηνί πνπ παγηδεύηεθαλ ζην ππνβξύρην, όηη ην αηύρεκα έγηλε
αληηιεπηό θαη όηη ππάξρεη εμσηεξηθή βνήζεηα, κπνξεί ην πινίν λα πξνθαιέζεη ρηππήκαηα κε
ζηδεξέληα όξγαλα εζσηεξηθά ηεο γάζηξαο ηνπ πινίνπ (θάησ από ηελ ίζαιν), ηα νπνία λα εθηεινύληαη
από απόζηαζε 200 κέηξσλ. Απηά γίλνληαη αληηιεπηά από ην ππνβξύρην θαη πξέπεη λα
επαλαιακβάλνληαη θαηά ζπρλά δηαζηήκαηα.
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Αξηζκ. Αγγει. 3/2017
ΔΛΛΑ - ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ
Ζ Αγγειία 3/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
1. Οη λαπηηιιόκελνη (επαγγεικαηίεο, εξαζηηέρλεο) παξαθαινύληαη λα ελεκεξώλνπλ ακέζσο ηελ:
α) Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ΠΝ, κόιηο αλαθαιύςνπλ θάπνην λαπηηιηαθό θίλδπλν ή
δηαπηζηώζνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη
ζηνπο Ναπηηθνύο Υάξηεο θαη ζηηο Ναπηηιηαθέο Δθδόζεηο .
- ηελ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ΠΝ, ΣΓΝ 1040, ΑΘΖΝΑ
- ηα Σειέθσλα: (+30) 210 65 51 772, 210 65 51 806
- ην Fax : (+30) 210 65 17 811
- ηηο Ζιεθηξνληθέο Γηεπζύλζεηο : nasf_hnhs@navy.mil.gr
info_hnhs@navy.mil.gr
β) Τπεξεζία Φάξσλ ΠΝ γηα ζβέζεηο ή πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππξζώλ (θάξσλ,
θαλώλ, θσηνζεκαληήξσλ) :
- ηελ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Τ. Φάξσλ Σ.Κ. 185 10, ΠΔΗΡΑΗΑ
- ην Σειέθσλν : (+30) 210 45 81 508
- ην Fax

: (+30) 210 45 81 410

- ηελ Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: Τf_epix@navy.mil.gr
γ) Πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή.
2. Κάζε πινίν όηαλ αληηιακβάλεηαη έλα θίλδπλν ή θάηη πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε θίλδπλν γηα
ηελ λαπζηπινΐα, νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ πιεζηέζηεξνπ θξάηνπο
παξέρνληαο ηνπ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, αλεμάξηεηα αλ ζα ην αλαθέξεη ζηελ Τδξνγξαθηθή
Τπεξεζία ηεο ρώξαο ηνπ.
3. Αλ ν πινίαξρνο έρεη ακθηβνιία κε πνηόλ πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη ή δπζθνιία επηθνηλσλίαο,
κπνξεί λα ζηείιεη ηελ πιεξνθνξία ζην Γηεζλή Τδξνγξαθηθό Οξγαληζκό :
- ηελ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : International Hydrographic Bureau,
4b Quai Antoine 1er
B.P. 445
MC 98011 MONACO CEDEX.
- ην Σειέθσλν : +377 93 10 81 00
- ην Fax
: +377 93 10 81 40
- ηελ Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε : info@iho.int
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Αξηζ. Αγγει. 4/2017
ΔΛΛΑ - ΠΔΓΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΚΖΔΩΝ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ Π. ΝΑΤΣΗΚΟ,
ΣΟ . ΞΖΡΑ, ΣΖΝ Π. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΔΔΘΑ.
Ζ Αγγειία 4/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
1. Πεξηνδηθά ζηνλ Διιεληθό Θαιάζζην θαη Δλαέξην ρώξν εθηεινύληαη ππξά από πινία, αεξνζθάθε,
ππξνβόια μεξάο, εθηνμεύζεηο ππξαύισλ θαζώο θαη αζθήζεηο λαξθνπνιέκνπ, ππνβξπρίσλ θαη βνιώλ
πθάισλ όπισλ, ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο :
α. Πεδία βνιήο πνπ ειέγρνληαη από ην Π. Ναπηηθό.
β. Πεδία βνιήο πνπ ειέγρνληαη από ην . Ξεξάο.
γ. Πεδία βνιήο πνπ ειέγρνληαη από ηελ Π. Αεξνπνξία.
δ. Πεδία βνιήο πνπ ειέγρνληαη από ην ΓΔΔΘΑ.
ε. Πεξηνρέο αζθήζεσλ λαξθνπνιέκνπ (ΠΑΝ).
ζη . Πεξηνρέο αζθήζεσλ ππνβξπρίσλ.
δ. Πεξηνρέο αζθήζεσλ βνιώλ πθάισλ όπισλ.
2. Σα πεδία βνιήο θαη εθηνμεύζεσο θαηεπζπλόκελσλ βιεκάησλ δηαθξίλνληαη ζε :
α. Μνλίκσο ελεξγνπνηνύκελα (θαζεκεξηλά, θαζεκεξηλά εθηόο από άββαηα, Κπξηαθέο θαη Αξγίεο,
νξηζκέλεο εκέξεο θάζε εβδνκάδαο), γηα ηα νπνία ππάξρνπλ πξναγγειίεο πνπ ηζρύνπλ όιν ην έηνο.
β. Δλεξγνπνηνύκελα θαηά θαηξνύο, γηα ηα νπνία εθδίδνληαη πξναγγειίεο ηνπιάρηζην 48 ώξεο πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ ππξώλ.
γ. Δηδηθόηεξα όκσο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηκεκάησλ ή νιόθιεξνπ ηνπ “Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο”
πέξα από ηηο κόληκα θαζνξηζκέλεο εβδνκαδηαίσο εκέξεο θαη ώξεο, εθδίδεηαη πξναγγειία ηνπιάρηζην 72
ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ βνιώλ.
3. Οη πεξηνρέο αζθήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε :
α. Πεξηνρέο αζθήζεσλ λαξθνπνιέκνπ. Δλεξγνπνηνύληαη θαηά θαηξνύο θαη έπεηηα από πξναγγειία
πνπ εθδίδεηαη 48 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αζθήζεσλ. (Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο αζθήζεηο
λαξθνπνιέκνπ, βιέπε θαη κόληκε αγγειία 9 απηνύ ηνπ ηεύρνπο).
β. Πεξηνρέο αζθήζεσλ ππνβξπρίσλ. Δλεξγνπνηνύληαη ρσξίο πξνεγνύκελε έθδνζε πξναγγειίαο ε
νπνία κπνξεί λα εθδνζεί ζε εληειώο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο . (Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο
αζθήζεηο ππνβξπρίσλ βιέπε θαη κόληκε αγγειία 2 απηνύ ηνπ ηεύρνπο).
γ. Πεξηνρέο βνιώλ πθάισλ όπισλ. Δλεξγνπνηνύληαη θαηά θαηξνύο θαη έπεηηα από πξναγγειία πνπ
εθδίδεηαη 48 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ βνιώλ.
4. Κάζε πινίν νθείιεη λα γλσξίδεη (πιεξνθνξείηαη) από ηα θείκελα ησλ πξναγγειηώλ ηα αθξηβή όξηα
ησλ πεδίσλ βνιήο θαη ησλ πεξηνρώλ αζθήζεσλ θαζώο θαη ηνπο αθξηβείο ρξόλνπο (δηάξθεηα)
εθηειέζεσο απηώλ.
5. Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ηα όξηα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πεδίσλ βνιήο θαη ησλ πεξηνρώλ
αζθήζεσλ, θαζώο θαη νη ζέζεηο ηπρόλ κόληκα ππαξρόλησλ ζεκαληήξσλ, αιεσξίσλ ή πισηώλ ζηόρσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππξώλ θαη ησλ αζθήζεσλ, ζεκεηώλνληαη ζηνπο
Ναπηηθνύο Υάξηεο θαη αλαθέξνληαη ζηηο Ναπηηιηαθέο Οδεγίεο (πινεγνύο).
6. Σα πεδία βνιήο θαη νη πεξηνρέο αζθήζεσλ, γηα επθνιόηεξε ελεκέξσζε ησλ λαπηηιιόκελσλ,
απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνπο ράξηεο κε ηίηινπο «ΠΔΓΗΑ ΒΟΛΖ» θαη «ΠΔΡΗΟΥΔ
ΑΚΖΔΩΝ ΝΑΡΚΟΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΗ ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΒΟΛΩΝ ΤΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ» πνπ
επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηνπ ηεύρνπο θαζώο θαη ζηνλ ΥΔΔ: ππ‟ αξηζκ. Β.Υ. 02 εθδόζεσο ΤΤ.
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7. Δθόζνλ ηα όξηα ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ πεδίνπ βνιήο ή πεξηνρήο αζθήζεσλ κεηαβιεζνύλ εθηάθησο
γηα ηελ εθηέιεζε ππξώλ ή αζθήζεσλ, απηό ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξναγγειία, ε νπνία εθδίδεηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ππξώλ ή αζθήζεσλ.
8. Αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πεδίσλ βνιήο θαη πεξηνρώλ αζθήζεσλ
(κνλίκσο ή θαηά θαηξνύο ελεξγνπνηνύκελα) κπνξεί λα εθηειεζζνύλ ππξά ή αζθήζεηο θαη ζε άιιεο κε
πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο, νπόηε ζα εθδίδεηαη νπσζδήπνηε πξναγγειία ηνπιάρηζην 48 ώξεο πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ ππξώλ ή αζθήζεσλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα όξηα ηεο πεξηνρήο θαζώο θαη ε ρξνληθή
δηάξθεηα ησλ ππξώλ ή αζθήζεσλ.
9. Σα είδε ησλ εθηεινύκελσλ ππξώλ ή αζθήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε :
Ππξά Δπηθάλεηαο-Δπηθάλεηαο
Ππξά Δπηθάλεηαο-Αέξα
Ππξά Δπηθάλεηαο-Δδάθνπο
Ππξά Αέξα-Δπηθάλεηαο
Ππξά Αέξα-Αέξα
Ππξά Αέξα-Δδάθνπο
Ππξά Δδάθνπο-Δπηθάλεηαο
Ππξά Δδάθνπο-Αέξα
Ππξά Δδάθνπο-Δδάθνπο

ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΔΠ-ΔΓ
ΑΔ-ΔΠ
ΑΔ-ΑΔ
ΑΔ-ΔΓ
ΔΓ-ΔΠ
ΔΓ-ΑΔ
ΔΓ-ΔΓ

Ππξά Φνξεηνύ Οπιηζκνύ
Φ.Ο.
Αζθήζεηο ππνβξπρίσλ
Α.Τ
Αζθήζεηο Ναξθαιηείαο
Ν/Α
Αζθήζεηο Ναξθνζεξίαο
Ν/Θ
Αζθήζεηο Ναξθνζεηήζεσο
Ν/Σ
Αζθήζεηο Βνιώλ Βνκβώλ Βάζνπο Β.Β.
Αζθήζεηο Βνιώλ Σνξπηιώλ
Β.Σ.
Αζθήζεηο Βνιώλ Ππξαύισλ
Β.Π.

10. Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ πεδίσλ βνιήο θαη ησλ πεξηνρώλ αζθήζεσλ αλαθέξνληαη ζην
Παγθόζκην ύζηεκα Αλαθνξάο WGS-84.
ΠΗΝΑΚΑ 1
ΠΔΓΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΚΖΔΧΝ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ Π. ΝΑΤΣΗΚΟ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΗΑ
(ρξεζηκνπνηείηαη από)

ΟΡΗΑ

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΔΧ
ΔΗΓΟ ΠΤΡΧΝ &
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Γηα Ππξά Πινίωλ, Αεξνζθαθώλ, Ππξνβόιωλ Ξεξάο
1.

ΜΤΡΣΧΟΝ (LGD 83)
(Πινία, Αεξνζθάθε)

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
36 20 00 - 36 40 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 40 00 - 24 10 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ -ΑΔ
ΑΔ-ΔΠ

2.

ΤΓΡΑ (LGD 84)
(Πινία)

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
37 00 00 - 37 10 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 00 00 - 23 36 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
Δπεξεάδεηαη από πεξηνρή
αζθήζεσο ππνβξπρίσλ
πνπ νξίδεηαη από ηηο
παξαθάησ γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο :
36° 55´ 00´´- 23° 05´ 00´´
36° 55´ 00´´- 23° 20´ 00´´
37° 12´ 00´´- 23° 05´ 00´´
37° 12´ 00´´- 23° 20´ 00´´

4
3.

ΠΔΣΡΟΚΑΡΑΒΟ (LGD 85)
(Πινία)

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
37 22 00 - 37 37 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 35 00 - 23 44 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
EΠ-ΔΠ

4.

ΠΛΑΣΔΗΑ (LGD 86)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία
37 47 00 - 23 17 00
37 52 00 - 23 22 00
37 50 00 - 23 26 00
37 44 00 - 23 22 00

5.

ΑΚΡΑ ΠΑΘΑ (LGD 88)
(Πινία, Αεξνζθάθε)

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
36 05 00 - 36 15 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 45 00 - 24 00 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΑΔ-ΔΠ

6

ΑΚΡΑ ΥΟΝΓΡΟ (LGD 89)
(Πινία, Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 33 00 - 24 39 00
35 29 00 - 24 49 00
35 26 00 - 24 49 00
35 26 00 - 24 39 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΑΔ-ΔΠ

7.

ΑΚΡΧΣΖΡΗ (LGD 90)
(Πινία, Ππξνβόια Ξεξάο,
Φνξεηόο Οπιηζκόο)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 36 00 - 24 12 00
35 36 00 - 24 22 00
35 28 00 - 24 22 00
35 27 00 - 24 10 00
35 28 00 - 24 08 30
35 31 00 - 24 12 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΦΟ

8.

ΑΚΡΧΣΖΡΗ (1) (LGD 90)
(Πινία, Ππξνβόια Ξεξάο,
Φνξεηόο Οπιηζκόο) (απνηειεί
ηκήκα ηνπ ΠΒΚ Αθξωηήξη
LGD 90)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 28 46 - 24 10 16
35 28 09 - 24 10 26
35 27 59 - 24 09 38

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία θαζεκεξηλά
όιν ην 24ώξν
(πεξηιακβάλνληαη
άββαηα-Κπξηαθέο θαη
αξγίεο)

9.

ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ
(LGD 91)
(Φνξεηόο Οπιηζκόο)

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
35 30 36- 35 32 56
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 58 41- 24 00 00

Δλεξγνπνηείηαη από 0500
έσο 1300 UTC
θαζεκεξηλά εθηόο από
άββαηα, Κπξηαθέο θαη
Αξγίεο κε πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΑΔ-ΔΠ

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΦΟ

4
Γηα αζθήζεηο Ναξθνπνιέκνπ
21.

ΣΡΤΜΟΝΗΚΟΤ (ΠΑΝ 1)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 40 44 20 - 23 58 00
β. 40 33 40 - 23 53 00
γ. 40 39 40 - 23 45 00
δ. 40 45 30 - 23 45 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

22

ΑΘΔΡΗΓΑ (ΠΑΝ 2)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 40 21 50 - 22 39 25
(Φαλόο Αζεξίδα)
β. 40 20 00 - 22 43 00
γ. 39 57 07 - 22 42 17 
(Άθξα Πιαηακώλ)
δ. Πεξηθιεηόκελε αθηή

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

23.

ΔΠΑΝΟΜΖ (ΠΑΝ 3)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 40 22 45 - 22 53 20
(Φαλόο άθξαο Δπαλνκήο)
β. 40 20 30 - 22 52 00
γ. 40 11 00 - 23 17 00
δ. 40 13 15 - 23 18 50
ε. Πεξηθιεηόκελε αθηή

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

24.

ΑΗΓΗΝΖ (ΠΑΝ 4)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 37 48 00 - 23 12 40
β. 37 48 00 - 23 24 00
γ. 37 45 30 - 23 24 00
δ. 37 44 30 - 23 21 00
ε. 37 40 30 - 23 19 00
ζη. 37 40 30 - 23 13 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

25.

ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ (ΠΑΝ 5)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 38 18 36 - 21 32 00
β. 38 17 00 - 21 32 00
γ. 38 19 00 - 21 39 48
δ. 38 20 48 - 21 39 48
ε. Πεξηθιεηόκελε αθηή

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

26.

ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ (ΠΑΝ 6)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 37 38 10 - 21 18 35
(Φαλόο άθξαο Καηαθόινπ)
β. 37 32 00 - 21 32 00
γ. 37 33 40 - 21 32 40
δ. Πεξηθιεηόκελε αθηή

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

4
27.

ΠΑΣΡΧΝ (ΠΑΝ 7)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 38 10 10 - 21 30 00
β. 38 12 30 - 21 30 00
γ. 38 13 30 - 21 42 00
δ. 38 12 06 - 21 42 00
ε. Πεξηθιεηόκελε αθηή

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

28.

ΟΤΓΑ (ΠΑΝ 8)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 35 29 40 - 24 15 02
β. 35 29 10 - 24 15 08
γ. 35 28 48 - 24 12 22
δ. 35 29 16 - 24 12 28

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

29.

ΑΛΜΤΡΟΤ (ΠΑΝ 9)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 35 23 00 - 24 15 30
β. 35 23 00 - 24 22 20
γ. 35 21 45 - 24 22 20
δ. Πεξηθιεηόκελε αθηή

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

30.

ΑΛΑΜΗΝΑ (ΠΑΝ 10)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 37 55 54 - 23 23 00
β. 37 56 36 - 23 23 00
γ. 37 56 36 - 23 27 54
δ. 37 55 54 - 23 27 54

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α

31.

ΚΔΡΚΤΡΑ (ΠΑΝ 11)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 39 22 48 - 19 56 00
β. 39 20 24 - 20 03 00
γ. 39 17 25 - 20 03 00
δ. 39 20 00 - 19 56 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

32.

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ (ΠΑΝ 12)
(Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 38 03 00 - 20 30 00
β. 38 03 00 - 20 36 30
γ. 38 00 00 - 20 36 30
δ. 38 00 00 - 20 30 30

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
Ν/Α, Ν/Θ, Ν/Σ

Γηα αζθήζεηο Τπνβξπρίωλ
41.

ΓΗΑΠΟΡΗΧΝ

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
37 50 00 - 37 56 30
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 10 00 - 23 22 00

Βιέπε αγγειία 2
παξόληνο ηεύρνπο

4
42.

ΑΗΓΗΝΖ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 46 00 - 23 19 00
37 46 30 - 23 19 00
37 46 30  - 23 20 00
37 46 00 - 23 20 00

Βιέπε αγγειία 2
παξόληνο ηεύρνπο

43.

ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
37 12 00 - 37 23 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 50 00 - 24 05 00

Βιέπε αγγειία 2
παξόληνο ηεύρνπο

44.

ΠΔΣΧΝ

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
36 55 00 - 37 12 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 05 00 - 23 20 00

Βιέπε αγγειία 2
παξόληνο ηεύρνπο

45.

ΓΡΔΠΑΝΟΤ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 45 00 - 24 00 00
35 45 00 - 24 30 00
35 26 00 - 24 30 00
35 26 00 - 24 19 00
35 35 30 - 24 19 00
35 35 30 - 24 00 00

Βιέπε αγγειία 2
παξόληνο ηεύρνπο

46.

ΑΚΡΧΣΖΡΗ

Πεξηθιείεηαη από ηνπο
παξαιιήινπο:
35 36 00 - 35 45 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 50 00 - 24 06 00

Βιέπε αγγειία 2
παξόληνο ηεύρνπο
ΓΡΔΠΑΝΟ όηαλ ην ΠΒΚ
είλαη ελεξγνπνηεκέλν

Γηα βνιέο Τθάιωλ όπιωλ
51.

ΚΟΛΠΟΤ ΜΔΓΑΡΧΝ

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
37 52 00 - 37 56 30
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 11 00 - 23 21 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία

52.

ΒΔΛΟΠΟΤΛΑ

Πεξηθιείεηαη από
ηνπο παξαιιήινπο:
36 55 00 - 37 12 00
θαη ηνπο κεζεκβξηλνύο:
23 05 00 - 23 20 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία

4

53.

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 09 30 - 22 59 30
37 18 00 - 22 52 00
37 21 30 - 22 58 30
37 13 00 - 23 06 00

ΑΡΓΟΛΗΚΟΤ

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία

ΠΗΝΑΚΑ 2
ΠΔΓΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΚΖΔΧΝ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ Π. ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΗΑ
(ρξεζηκνπνηείηαη από)

ΟΡΗΑ

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΔΧ
ΔΗΓΟ ΠΤΡΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Γηα Ππξά Πινίωλ, Αεξνζθαθώλ, Ππξνβόιωλ Ξεξάο
1.

ΕΑΚΤΝΘΟ (LGD 61)
(Αεξνζθάθε, Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 38 35 - 20 00 24
37 20 08 - 20 59 28
36 53 13 - 20 56 38
37 19 23 - 19 58 10

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΑΔ-ΑΔ
ΑΔ-ΔΠ

2.

ΚΑΑΝΓΡΑ (LGD 64)
(Ππξνβόια Ξεξάο)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
40 14 30 - 23 20 30
40 16 00 - 23 20 00
40 16 00 - 23 29 00
40 10 00 - 23 30 00
40 08 00 - 23 25 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΓ-ΑΔ

3.

ΦΑΘΟΤΡΑ (LGD 65)
(Αεξνζθάθε, Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
39 26 00 - 23 53 00
39 46 00 - 23 40 00
40 00 30 - 24 18 00
39 43 00 - 24 31 00

Δλεξγνπνηείηαη από 05.00
έσο 15.00 UTC
θαζεκεξηλά εθηόο από
Παξαζθεπέο, άββαηα,
Κπξηαθέο θαη Αξγίεο κε
πξναγγειία.
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΑΔ-ΑΔ
Γελ επηηξέπεηαη ε
ηαπηόρξνλε ρξήζε κε
πεξηνρή πηήζεσλ 15Α

4
4.

ΝΖΟ ΑΝΓΡΟ (LGD 68)
(Αεξνζθάθε, Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
38 16 00 - 25 21 00
37 46 00 - 25 49 00
37 34 00 - 25 23 00
37 42 00 - 25 01 00
38 00 00 - 24 52 00
38 02 00 - 24 52 00

Δλεξγνπνηείηαη θαζεκεξηλά (πεξηιακβάλνληαη
άββαηα, Κπξηαθέο θαη
Αξγίεο) από αλαηνιή έσο
δύζε ειίνπ κε πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΑΔ
ΑΔ-ΑΔ
ΑΔ-ΔΠ
Γελ επηηξέπεηαη ε
ηαπηόρξνλε ρξήζε κε
πεξηνρή πηήζεσλ 4Α

5.

ΜΔΑΡΑ (LGD 69)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 01 00 - 24 36 00
35 05 00 - 24 36 00
35 11 00 - 24 10 00
35 06 00 - 24 10 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΑΔ-ΑΔ
ΔΠ-ΑΔ

6.

ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟ (LGD 71)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από θύθιν αθηίλαο
5 λ. κηιίσλ κε θέληξν ην ζεκείν
39 13 12 - 22 49 06

7.

ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΝ (LGD 73)
(Ππξνβόια Ξεξάο)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 47 50 - 21 05 45
37 48 30 - 21 14 48
37 41 25 - 21 15 45
37 41 50 - 21 07 50

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΓ-ΑΔ

8.

ΝΖΟΗ ΚΑΡΑΒΗΑ
(LGD 76)
(Αεξνζθάθε, Πινία)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
36 56 00 - 23 29 00
36 42 00 - 23 32 00
36 41 00 - 23 48 00
36 47 00 - 23 55 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΠ-ΔΠ
ΔΠ-ΔΓ
ΔΠ-ΑΔ
ΑΔ-ΔΠ
ΑΔ-ΔΓ

9.

ΑΠΡΟΝΔΡΗ ΕΗΡΟΤ
(LGD 79)
(Ππξνβόια Ξεξάο)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
34 58 40 - 25 52 20
35 01 40 - 26 00 00
34 54 30 - 26 01 00
34 55 30 - 25 55 30

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΓ-ΑΔ

Απαγνξεπκέλε πεξηνρή.
Δλεξγνπνηείηαη θαζεκεξηλά από Αλαηνιή
κέρξη Γύζε εθηόο από
άββαηα, Κπξηαθέο θαη
Αξγίεο κε
πξναγγειία
ΑΔ-ΔΓ

4
10.

ΜΑΛΔΜΔ (LGD 81)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 29 00 - 23 46 00
35 29 00 - 23 51 00
35 34 00 - 23 55 00
35 36 00 - 23 49 00
35 36 00 - 23 46 00

Δλεξγνπνηείηαη
θαζεκεξηλά (εθηόο από
άββαηα, Κπξηαθέο θαη
Αξγίεο) από αλαηνιή
ειίνπ έσο 21.00 UTC κε
πξναγγειία.
ΑΔ-ΔΓ

11.

ΠΑΓΑΖΣΗΚΟ
(LGD 82)
(Ππξνβόια Ξεξάο)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
39 18 05 - 22 48 30
39 17 50 - 22 58 10
39 10 25 - 22 57 50
39 10 35 - 22 48 20

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
ΔΓ-ΑΔ

12.

ΠΟΣΔΗΓΑΗΑ (LGD 92)
(Αεξνζθάθε)

13.

ΠΟΣΔΗΓΑΗΑ 1

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
40 13 30 - 22 58 00
40 20 30 - 23 14 30
40 16 15 - 23 31 30
40 04 30 - 23 23 00

ΠΟΣΔΗΓΑΗΑ 2

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
40 16 00 - 23 23 00
40 12 30 - 23 19 30
40 09 30 - 23 20 00
40 09 40 - 23 24 00
40 12 50 - 23 26 00

ΠΟΣΔΗΓΑΗΑ 3

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
40 23 00 - 23 04 45
40 13 30 - 22 58 00
40 20 30 - 23 14 30

ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ (LGD 93)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 51 00 - 21 15 00
37 46 00 - 21 14 00
37 46 00 - 21 20 00
37 50 00 - 21 19 00

Δλεξγνπνηείηαη από 05.30
έσο 12.30 UTC
θαζεκεξηλά εθηόο από
Παξαζθεπέο, άββαηα,
Κπξηαθέο θαη Αξγίεο κε
πξναγγειία.
ΑΔ-ΔΠ

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία από Γεπηέξα
κέρξη Πέκπηε από 05.00
UTC κέρξη 21.00 UTC
θαη θάζε Παξαζθεπή από
05.00 UTC κέρξη 13.00
UTC εθηόο από άββαηα
Κπξηαθέο θαη Αξγίεο.
ΑΔ-ΔΠ
ΑΔ-ΔΓ
Γελ επηηξέπεηαη ε
ηαπηόρξνλε ρξήζε ησλ Π.
Βνιήο ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ
θαη ΑΜΑΛΗΑΓΑ

4
14.

ΑΜΑΛΗΑ (LGD 94)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 48 00 - 21 05 00
37 31 50 - 21 08 00
37 31 00 - 21 20 00
37 48 00 - 21 17 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία από Γεπηέξα
κέρξη Πέκπηε από 05.00
UTC κέρξη 21.00 UTC
θαη θάζε Παξαζθεπή από
05.00 UTC κέρξη 13.00
UTC εθηόο από άββαηα
Κπξηαθέο θαη Αξγίεο.
ΑΔ-ΔΠ
ΑΔ-ΔΓ
Γελ επηηξέπεηαη ε
ηαπηόρξνλε ρξήζε ησλ Π.
Βνιήο ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ
θαη ΑΜΑΛΗΑΓΑ

15.

ΥΗΕΑ (LGD 95)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
36 48 00 - 21 40 00
36 48 00 - 21 50 00
36 40 00 - 21 50 00
36 40 00- 21 4000

Δλεξγνπνηείηαη θάζε
Γεπηέξα από Αλαηνιή
κέρξη Γύζε Ζιίνπ, θάζε
Σξίηε, Σεηάξηε θαη
Πέκπηε από Αλαηνιή
Ζιίνπ έσο 21:00 UTC θαη
θάζε Παξαζθεπή από
Αλαηνιή ειίνπ κέρξη
10:00 UTC κε
Πξναγγειία.
άββαηα Κπξηαθέο θαη
Αξγίεο δελ ελεξγνπνηείηαη
ΑΔ-ΔΠ
Γελ επηηξέπεηαη ε
ηαπηόρξνλε ρξήζε ηνπ κε
ην Π. Βνιήο Μεζώλεο.

16.

ΜΔΘΧΝΖ (LGD 96)
(Αεξνζθάθε)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
36 48 00 - 21 40 00
36 48 00 - 21 50 00
36 42 00 - 21 54 00
36 31 00 - 22 13 00
36 21 30 - 22 04 30
36 36 00 - 21 40 00

Δλεξγνπνηείηαη θάζε
Γεπηέξα από Αλαηνιή
κέρξη Γύζε ηνπ Ζιίνπ,
θάζε Σξίηε, Σεηάξηε,
Πέκπηε ε πεξίνδνο
ελεξγνπνίεζεο
επεθηείλεηαη κέρξη 21:00
UTC θαη θάζε
Παξαζθεπή από ηελ
Αλαηνιή ηνπ Ζιίνπ κέρξη
10:00 UTC. Ο ζηόρνο ηνπ
Π. Βνιήο είλαη ε
βξαρνλεζίδα Αξλάηζη
ζηε ζέζε: 36 43 20 21 47 30. Γελ
επηηξέπεηαη ηαπηόρξνλε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπ κε ην
Π.Βνιήο ΥΗΕΑ.
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17.

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
37 31 20 - 22 47 55
37 29 35 - 22 51 00
37 26 30 - 22 52 00
37 24 10 - 22 51 40
37 26 15 - 22 45 20

ΑΣΡΟ (LGD 100)
(Ππξνβόια Ξεξάο)

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία
EΓ-ΑΔ

ΠΗΝΑΚΑ 3
ΠΔΓΗΑ ΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΚΖΔΧΝ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ . ΞΖΡΑ

A/A

ΟΝΟΜΑΗΑ

ΟΡΗΑ

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΔΧ
ΔΗΓΟ ΠΤΡΧΝ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Γηα Ππξά Ππξνβόιωλ Ξεξάο
1.

ΚΟΚΗΝΑ ΔΤΒΟΗΑ
(LGD 97)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
38 22 20 - 24 12 50
38 32 45 - 24 14 50
38 32 45 - 24 17 40
38 24 15 - 24 17 40

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία *
Τπεύζπλε κνλάδα
ΤΠΔΘΑ/ΓΓΑΔΔ
ΔΓ - ΔΠ, ΔΓ - ΑΔ

2.

ΛΗΣΟΥΧΡΟΝ ΚΑΣΔΡΗΝΖ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
40 07 00 - 22 33 00
40 09 00 - 22 32 00
40 06 00 - 22 39 00
40 12 00 - 22 39 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία *

3.

ΠΔΣΡΧΣΑ ΞΑΝΘΖ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
40 51 30 - 25 28 20
40 51 30 - 25 30 00
40 52 00 - 25 37 20
40 51 30 - 25 37 20
40 50 40 - 25 43 00
40 35 20 - 25 29 00
40 35 20 - 25 43 00

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία *

4.

ΓΗΚΔΛΛΑ ΔΒΡΟΤ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
40 51 40 - 25 39 30
40 51 10 - 25 43 00
40 47 20 - 25 37 30
40 47 20 - 25 45 30

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία *

4
5.

ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ - ΛΗΒΑΓΗΑ
ΑΜΟΘΡΑΚΖ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
40 27 34 - 25 26 35
40 28 07 - 25 27 38
40 27 36 - 25 28 39
40 26 30 - 25 28 02

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία *

6.

ΜΑΓΝΑΓΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
39 01 56 - 26 00 15
38 57 47 - 26 07 00
39 02 48 - 26 07 23
39 04 09 - 26 06 11

Δλεξγνπνηείηαη κε
πξναγγειία *

* Σν είδνο ησλ ππξώλ νξίδεηαη ζηελ πξναγγειία.
ΠΗΝΑΚΑ 4
ΠΔΓΗΑ ΒΟΛΖ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΔΘΑ
Γηα εθηνμεύζεηο θαηεπζπλόκελωλ βιεκάηωλ
ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ (ΠΒΚ) LGC 101
Σν πεδίν βνιήο Κξήηεο ππνδηαηξείηαη ζηηο θαησηέξσ πεξηνρέο:
1.

ΑΛΦΑ ΠΔΡΗΟΥΖ
(Α ΑRΔΑ)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
35 36 00 - 24 07 00
36 18 00 - 24 07 00
36 18 00 - 24 47 00
35 34 00 - 25 08 00
35 31 00 - 24 11 00

Βιέπε ζεκείσζε 1

2.

ΑΛΦΑ 1 ΠΔΡΗΟΥΖ
(Α1 ΑRΔΑ)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 32 00 - 24 10 00
35 37 00 - 24 10 00
35 37 00 - 24 15 00
35 32 00 - 24 15 00

Βιέπε ζεκείσζε 2

3.

ΑΛΦΑ 2 ΠΔΡΗΟΥΖ
(Α2 ΑRΔΑ)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 36 00 - 24 07 00
35 48 00 - 24 07 00
35 48 00 - 24 28 00
35 31 00 - 24 28 00
35 31 00 - 24 11 00

Βιέπε ζεκείσζε 2

4.

ΒΖΣΑ ΠΔΡΗΟΥΖ
(Β ΑREΑ)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 36 00 - 24 07 00
36 18 00 - 24 07 00
36 18 00 - 25 59 00
35 35 00 - 25 58 00
35 31 00 - 24 11 00

Βιέπε ζεκείσζε 1

4
5.

ΓΑΜΑ ΠΔΡΗΟΥΖ
(C ΑRΔΑ)

Καζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
35 36 00 - 24 07 00
36 18 00 - 24 07 00
36 18 00 - 25 59 00
36 25 00 - 26 12 00
36 16 00 - 26 40 00
35 36 00 - 26 41 00
35 31 00 - 24 11 00

6.

ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ
ΣΟΥΧΝ R1

Καζνξίδεηαη από θύθιν αθηίλαο
1 ρηιηνκέηξνπ κε
θέληξν ην ζεκείν
35 32 00 - 24 13 00

7.

ΠΔΡΗΟΥΖ
ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ
ΣΟΥΧΝ R2

Καζνξίδεηαη από θύθιν αθηίλαο
1 ρηιηνκέηξνπ κε θέληξν ην
ζεκείν
35 28 00 - 24 11 45

Βιέπε ζεκείσζε 1

εκείσζε 1 : Δλεξγνπνηείηαη θάζε Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή θαη άββαην από 0530 UTC κέρξη
δύζε ειίνπ κε πξναγγειία. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1ε Απξηιίνπ κέρξη 31ε Οθησβξίνπ, ε πεξηνρή δελ ζα ελεξγνπνηείηαη ην άββαην εθηόο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή
πξναγγειία.
εκείσζε 2 : Δλεξγνπνηείηαη θαζεκεξηλά από 0500 UTC κέρξη δύζε ειίνπ εθηόο από ηα άββαηα,
Κπξηαθέο θαη Αξγίεο, κε πξναγγειία.
ΠΡΟΟΥΖ : Σα δηεξρόκελα πινία από ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο (θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ είλαη
ελεξγνπνηεκέλεο), λα εθηεινύλ αθξόαζε ζηνπο δηαύινπο 12 / 16 VHF, ζηνλ νπνίν εθπέκπεη ν ζηαζκόο
ηνπ Π.Β Κξήηεο κε ραξαθηεξηζηηθό θιήζεσο NAMFICONTROL.
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ΔΛΛΑ-ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΝΑΤΗΠΛΟΪΑ
Ζ Αγγειία 5/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κία θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
Οη παξαθάηω πεξηνξηζκνί θαη δηαηππώζεηο ηεο λαπζηπινΐαο, ζηηο αλαθεξόκελεο πεξηνρέο,
πξνέξρνληαη από ηελ εθαξκνγή ηωλ αληηζηνίρωλ κλεκνλεπόκελωλ ΦΔΚ. Οη πεξηνρέο γηα
επθνιόηεξε ελεκέξωζε ηωλ λαπηηιιόκελωλ, θαίλνληαη ζπγθεληξωηηθά ζηνλ ράξηε κε ηίηιν
«ΠΔΡΗΟΥΔ ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΣΖ ΝΑΤΗΠΛΟΨΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΓΗΖ» πνπ
επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηνπ ηεύρνπο.
1. Πεξηνρέο αξωληθνύ θόιπνπ (ΦΔΚ 41 Α/11-2-2004)
α. Περιοτή αλαμίνας :
Ζ πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
(1)
(2)
(3)
(4)

37 59΄ 51΄΄ 38 00΄ 03΄΄ 37 57΄ 55΄΄ 37 57΄ 54΄΄ -

23 31΄ 19΄΄
23 32΄ 53΄΄
23 32΄ 42΄΄
23 32΄ 36΄΄

β. Περιοτή καραμαγκά :
Ζ Πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

37 58΄ 00΄΄ 37 57΄ 56΄΄ 38 00΄ 05΄΄ 38 00΄ 21΄΄ 38 00΄ 15΄΄ -

23 33΄ 24΄΄
23 32΄ 57΄΄
23 33΄ 08΄΄
23 35΄ 08΄΄
23 35΄ 24΄΄

Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
Μεηαμύ ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ δεκηνπξγείηαη δίαπινο γηα ηε λαπζηπινΐα πιάηνπο δύν (2) ζηαδίσλ,
πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 38 00΄ 03΄΄ - 23 32΄ 53΄΄ Γπηηθή Πιεπξά Γηαύινπ
β. 37 57΄ 55΄΄ - 23 32΄ 42΄΄
γ. 38 00΄ 05΄΄ - 23 33΄ 08΄΄ Αλαηνιηθή Πιεπξά Γηαύινπ
δ. 37 57΄ 56΄΄ - 23 32΄ 57΄΄
ζην νπνίν ηζρύνπλ ηδηαίηεξεο δηαηππώζεηο γηα ηελ δηέιεπζε ζθαθώλ.
Σν βόξεην όξην ηνπ αλσηέξσ δίαπινπ ζεκαίλεηαη κε έλα δεύγνο θσηνζεκαληήξσλ.
Πξνζνρή: Ζ δηέιεπζε, θάζε ζθάθνπο πνπ δελ αλήθεη ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό, από ηνλ αλωηέξω
δίαπιν γηα ηε λαπζηπινΐα, θαζώο θαη από ην δίαπιν πνπ βξίζθεηαη λόηηά ηνπ ν νπνίνο ζεκαίλεηαη
κε ηξία δεύγε θωηνζεκαληήξωλ θαη έρεη πιάηνο 240 κέηξα πεξίπνπ κε κέγηζην επηηξεπόκελν
βύζηζκα δηάπινπ 10,9 κέηξα, επηηξέπεηαη κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο :
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(Ι) Άδειες διελεύζεως :
α. Καηά ηελ εκέξα (από αλαηνιή κέρξη δύζε ηνπ ειίνπ).
Δπηηξέπεηαη ε δηέιεπζε από ηνλ δίαπιν, κεηά από άδεηα ηνπ Ν., ε νπνία αηηείηαη δηα κέζνπ ηνπ Κ.Λ.
Πεηξαηά ή Κ.Λ. Διεπζίλαο.
β. Καηά ηε λύρηα (από δύζε κέρξη αλαηνιή ειίνπ).
Ζ δηέιεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη' αξρήλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Δθόζνλ όκσο απηή επηβάιιεηαη, κπνξεί λα επηηξαπεί κεηά από άδεηα ηνπ Ναπζηάζκνπ αιακίλαο, ε νπνία αηηείηαη δηα κέζνπ
ηνπ Κ.Λ. Πεηξαηά ή Κ.Λ. Διεπζίλαο. Ζ αίηεζε ηνπ πινίνπ πξέπεη λα δηαβηβάδεηαη πξνο ην Κ.Λ.
Πεηξαηά ή Κ.Λ. Διεπζίλαο θαη' αξρήλ κία (1) ώξα πξηλ ηελ αηηνύκελε ώξα δηειεύζεσο θαη πάλησο όρη
κεηά ηελ 20.00, ηεο αλαθεξόκελεο δηέιεπζεο εμαηξνύληαη ηα Ρ/Κ πεξηνρήο γηα ηα νπνία ε δηέιεπζή
ηνπο ηε λύρηα ζα γίλεηαη κε ηνπο όξνπο θαη ηηο δηαηππώζεηο πνπ ηζρύνπλ ηελ εκέξα.
γ. Ζ αίηεζε άδεηαο δηειεύζεσο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη πξνο ην Κ.Λ. Πεηξαηά ή ην Κ.Λ. Διεπζίλαο
αλάινγα θαη λα πεξηέρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
(1) Όλνκα
(2) εκαία Πινίνπ
(3) Κ.Ο.Υ.
(4) Οιηθό κήθνο
(5) Μέγηζην βύζηζκα θαηά ηε δηέιεπζε
(6) Δίδνο θνξηίνπ
(7) Αηηνύκελε ώξα ελάξμεσο δηειεύζεσο
Ζ αίηεζε ηνπ πινίνπ αλαδηαβηβάδεηαη από ην Κ.Λ. Πεηξαηά ή Κ.Λ. Διεπζίλαο ζηε Γηεύζπλζε
Γηνηθήζεσο Ναπζηάζκνπ αιακίλαο (ΓΓ/Ν), ε νπνία εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε.
δ. Πινία πνπ δηέξρνληαη από ην δίαπιν εθηεινύλ αθξόαζε ζην δίαπιν 12 VHF. Πινία ρσξίο
πινεγό, αλεμαξηήησο εκαίαο, πξηλ ηε δηέιεπζή ηνπο από ην δίαπιν ππνρξεώλνληαη λα αλαθέξνπλ
απηό ζηνλ πινεγηθό ζηαζκό Πεηξαηά κε Ρ/Σ ή άιιν κέζν, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηπρόλ
απαγόξεπζε δηειεύζεσο από ην δίαπιν.
ε. Ο Ν.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαζηνιήο, απαγνξεύζεσο ή πεξηνξηζκνύ ηεο δηειεύζεσο ιόγσ
επηρεηξεζηαθώλ ή άιισλ ζπλζεθώλ.
(ΙΙ) Πλοήγηζη :
Ζ πινήγεζε είλαη ππνρξεσηηθή όιν ην 24σξν γηα ζθάθε Διιεληθήο εκαίαο πάλσ από 1000 Κ.Ο.Υ
θαη μέλεο εκαίαο πάλσ από 150 Κ.Ο.Υ.
(ΙΙΙ) Ρσμούλκηζη :
Ζ ξπκνύιθεζε από έλα ή θαη πεξηζζόηεξα ξπκνπιθά είλαη ππνρξεσηηθή:
α. Καηά ηελ εκέξα γηα ζθάθε κε κήθνο κεγαιύηεξν από 120 κέηξα.
β. Καηά ηελ λύρηα γηα ζθάθε κε κήθνο κεγαιύηεξν από 75 κέηξα.
(IV) Προηεραιόηηηα :
α. Πξνηεξαηόηεηα δηειεύζεσο από ην Νόηην ηκήκα ηνπ δηαύινπ πνπ ζεκαίλεηαη κε 3 δεύγε
θσηνζεκαληήξεο έρνπλ ηα πινία πνπ πξνέξρνληαη από βνξξά (από ηνλ Κόιπν Διεπζίλαο).
β. Σα πινηάξηα θαη πνξζκεία πνπ εθηεινύλ ηελ ηνπηθή επηθνηλσλία, ηα νπνία δηαζηαπξώλνπλ ηε
λόηηα είζνδν ηνπ δηαύινπ πνπ ζεκαίλεηαη κε ηξία (3) δεύγε θσηνζεκαληήξσλ, νθείινπλ λα αλακέλνπλ
ζε αζθαιή απόζηαζε κέρξη λα απνκαθξπλζνύλ ηα ζθάθε ηα νπνία εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη από ην
δίαπιν.
γ. Σα Δκπνξηθά πινία ρσξίο πινεγό παξαρσξνύλ πξνηεξαηόηεηα ζηα Πνιεκηθά θαη ηα Δκπνξηθά
πινία πνπ έρνπλ πινεγό.
(V) ειρά διελεύζεως :
Γηα πινία πνπ αηηνύλ άδεηα δηειεύζεσο από ην δίαπιν ε ζεηξά δηειεύζεσο θαζνξίδεηαη από ην
Κ.Λ. Πεηξαηά.
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(VI) Απαγορεύζεις :
α. Απαγνξεύεηαη ε ηαπηόρξνλε δηέιεπζε αληηπιεόλησλ ζθαθώλ (εθηόο από πεηξειαηνθίλεηα) κέζα
ζην δίαπιν πνπ ζεκαίλεηαη κε ηξία (3) δεύγε θσηνζεκαληήξεο.
β. ην δίαπιν ηεο πεξηνρήο - από ην ζπηλζεξίδνληα εξπζξό θσηνζεκαληήξα πθάινπ "Πνύληα"
αιακίλαο, κέρξη ην βνξεηόηεξν δεύγνο (Κόιπνπ Διεπζίλαο) θσηνζεκαληήξσλ - ε δηέιεπζε
απαγνξεύεηαη λα εθηειείηαη κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 6 θόκβνπο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο θαηά
ηηο νπνίεο απηή δελ είλαη επαξθήο γηα ηνλ αζθαιή πινπ, νπόηε επηηξέπεηαη ε απνιύησο αλαγθαία
ππέξβαζε απηήο.
1Α. Πεξηνρή αιακίλαο – θαξακαγθά (ΦΔΚ 378 Β/20-3-07)
Απαγνξεύεηαη ε επαγγεικαηηθή θαη εξαζηηερληθή αιηεία, θαζώο θαη ε ζπιινγηθή θάζε ελάιηνπ
πδξνβίνπ νξγαληζκνύ, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη ζηα θάηωζη ζηίγκαηα :
(1) 37 57΄ 50΄΄,33Β - 23 33΄ 16΄΄,38Α
(2) 37 57΄ 42΄΄,34Β - 23 32΄ 37΄΄,08Α
(3) 37 57΄ 42΄΄,83Β - 23 32΄ 13΄΄,77Α
(4) 37 57΄ 48΄΄,71Β - 23 32΄ 06΄΄,55Α
(5) 37 58΄ 03΄΄,17Β - 23 31΄ 53΄΄,13Α
(6) 37 59΄ 51΄΄Β - 23 31΄ 19΄΄Α
(7) 38 00΄ 03΄΄Β - 23 32΄ 53΄΄Α
(8) 38 00΄ 05΄΄Β - 23 33΄ 08΄΄Α
(9) 38 00΄ 21΄΄Β - 23 35΄ 08΄΄Α
(10) 38 00΄ 15΄΄Β - 23 35΄ 24΄΄Α
2. Πεξηνρή Διεπζίλαο (ΦΔΚ 963 Β / 9-9-98 – ΦΔΚ 80 Β / 13-2-85)
Απαγνξεύεηαη ε αγθπξνβνιία ή ε παξακνλή πινίσλ θαη πισηώλ λαππεγεκάησλ ζηε ζαιάζζηα
πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ησλ ζηηγκάησλ :
α. 37 59΄ 48΄΄Β - 23 31΄ 18΄΄Α
β. 38 00΄ 00΄΄Β - 23 32΄ 42΄΄Α
γ. 38 00΄ 48΄΄Β - 23 32΄ 00΄΄Α
δ. 37 59΄ 54΄΄Β - 23 30΄ 48΄΄Α
Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε αγθπξνβνιία θαη παξακνλή πινίσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη
από ηνλ άμνλα πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 38 00΄ 04΄΄Β - 23 33΄ 00΄΄Α
β. 38 01΄ 44΄΄Β - 23 31΄ 26΄΄Α
γ. 37 59΄ 34΄΄Β - 23 25΄ 21΄΄Α
κε εύξνο 370 κέηξα εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα απηνύ.
3. Πεξηνρή λεζίδεο Φιέβεο (ΦΔΚ 1359 Β /1-8-07)
Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε θαη ε πξνζέγγηζε πινίσλ θαη πισηώλ λαππεγεκάησλ ζηηο λεζίδεο
Φιέβεο, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε άδεηα από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο (Ναπηηθή Γηνίθεζε Αηγαίνπ)
θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 0,3 λαπηηθνύ κηιίνπ.
4. Πεξηνρή όξκνπ Φνίληθα λήζνπ ύξνπ (ΦΔΚ 245 Α /24-10-2003)
ηε πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 37 23΄ 16΄΄,14 - 24 52΄ 39΄΄,55
β. 37 23΄ 27΄΄,00 - 24 52΄ 39΄΄,55
γ. 37 23΄ 27΄΄,00 - 24 52΄ 54΄΄,55
δ. 37 23΄ 18΄΄,40 - 24 52΄ 54΄΄,55
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, ,
θαζώο θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
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5. Πεξηνρή Αξάμνπ (Άθξα Πάπαο) Παηξαϊθνύ θόιπνπ (ΦΔΚ 163 Α/28-6-05)
ηε πεξηνρή κέρξη απόζηαζε 450 κέηξσλ από ηελ αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν: 38 11΄ 32΄΄,7 21 22΄ 17΄΄,0 κέρξη ην ζεκείν: 38 11΄ 33΄΄,2 - 21 24΄ 36΄΄,9 (ΥΔΔ 40, 2311).
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
6. Πεξηνρέο λήζνπ Κξήηεο :
α. Περιοτές Νασζηάθμοσ Κρήηης (ΦΕΚ 150 Α/28-06-2002)
α. Ζ Πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
(1) 35˚ 27΄ 53΄΄ - 24˚ 09΄ 34΄΄
(2) 35˚ 28΄ 46΄΄ - 24˚ 10΄ 10΄΄
(3) 35˚ 28΄ 46΄΄ - 24˚ 09΄ 24΄΄
(4) 35˚ 28΄ 46΄΄ - 24˚ 09΄ 09΄΄
(5) 35˚ 29΄ 40΄΄ - 24˚ 04΄ 46΄΄
(6) 35˚ 29΄ 25΄΄ - 24˚ 04΄ 38΄΄
θαη ε πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία :
(1) 35˚ 30΄ 12΄΄ - 24˚ 10΄ 11΄΄
(2) 35˚ 30΄ 07΄΄ - 24˚ 11΄ 04΄΄
(3) 35˚ 28΄ 58΄΄ - 24˚ 10΄ 18΄΄
(4) 35˚ 28΄ 58΄΄ - 24˚ 09΄ 24΄΄
(5) 35˚ 28΄ 58΄΄ - 24˚ 09΄ 11΄΄
(6) 35˚ 30΄ 04΄΄ - 24˚ 03΄ 49΄΄
(7) 35˚ 30΄ 04΄΄ - 24˚ 03΄ 48΄΄
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
Μεηαμύ ησλ αλσηέξσ πεξηνρώλ δεκηνπξγείηαη δίαπινο γηα ηε λαπζηπινΐα πιάηνπο δύν (2) ζηαδίσλ
πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζη.
δ.
ε.

35˚ 28΄ 58΄΄
35˚ 28΄ 58΄΄
35˚ 28΄ 58΄΄
35˚ 29΄ 50΄΄
35˚ 29΄ 40΄΄
35˚ 28΄ 46΄΄
35˚ 28΄ 46΄΄
35˚ 28΄ 46΄΄

-

24˚ 10΄ 18΄΄
24˚ 09΄ 24΄΄
24˚ 09΄ 11΄΄
24˚ 04΄ 52΄΄
24˚ 04΄ 46΄΄
24˚ 09΄ 09΄΄
24˚ 09΄ 24΄΄
24˚ 10΄ 10΄΄

Βόξεηα πιεπξά δηαύινπ

Νόηηα πιεπξά δηαύινπ

ζην νπνίν ηζρύνπλ ηδηαίηεξεο δηαηππώζεηο γηα ηελ δηέιεπζε ζθαθώλ.
Από ηνλ αλσηέξσ δίαπιν επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε :
α. Καηά ηελ εκέξα:
(1) Γηα ζθάθε Διιεληθήο Δζληθόηεηαο ειεύζεξα.
(2) Γηα ζθάθε μέλεο Δζληθόηεηαο κεηά από άδεηα ησλ αξκνδίσλ Ν. Αξρώλ ε νπνία αηηείηαη δηα
κέζνπ Κ.Λ. Υαλίσλ.
β. Καηά ηελ λύθηα (από ηε δύζε κέρξη αλαηνιή ειίνπ).
Δθηόο από ηα Διιεληθά Πνιεκηθά, ε δηέιεπζε θαη‟ αξρήλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Δθ‟ όζνλ όκσο απηή
επηβάιιεηαη, κπνξεί λα επηηξαπεί κεηά από άδεηα ηνπ Ναπζηάζκνπ Κξήηεο, ε νπνία αηηείηαη δηα κέζνπ
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ηνπ Κ.Λ. Υαλίσλ. Ζ αίηεζε ηνπ πινίνπ πξέπεη λα δηαβηβάδεηαη πξνο ην Κ.Λ. Υαλίσλ έμη (6) ώξεο πξηλ
ηελ αηηνύκελε ώξα δηέιεπζεο θαη όρη κεηά ηελ 20:00.
Ο ΝΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαζηνιήο/απαγόξεπζεο/πεξηνξηζκνύ ηεο δηειεύζεσο ιόγσ
επηρεηξεζηαθώλ ή άιισλ ζπλζεθώλ.
Ζ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα νύδαο ε νπνία νξίδεηαη από ηα ζεκεία :
α. 35˚ 29΄ 25΄΄ - 24˚ 04΄ 38΄΄
β. 35˚ 29΄ 40΄΄ - 24˚ 04΄ 46΄΄
γ. 35˚ 29΄ 51΄΄ - 24˚ 04΄ 51΄΄
δ. 35˚ 30΄ 04΄΄ - 24˚ 03΄48΄΄
Δίλαη ειεύζεξε ζηε λαπζηπινΐα θαη παξακνλή πινίσλ (αγθπξνβνιία).
β. Περιοτή όρμοσ Κσριαμάδι (ΦΕΚ 276 Α /18-11-2002)
ηε πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
α. 35 18΄ 14,΄΄ 95 - 26 17΄ 24,΄΄ 76
β. 35 18΄ 02,΄΄ 43 - 26 17΄ 24,΄΄ 57
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
γ. Περιοτή Άκρας Δρεπάνοσ (ΦΕΚ 15 Α /28-01-2003)
ηε πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζεκεία:
α. 35˚ 28΄ 17,80΄΄ - 24˚ 14΄ 05,58΄΄
β. 35˚ 27΄ 04,15΄΄ - 24˚ 15΄ 33,46΄΄
γ. 35˚ 27΄ 04,28΄΄ - 24˚ 16΄ 52,34΄΄
δ. 35˚ 29΄ 11,63΄΄ - 24˚ 16΄ 52,04΄΄
ε. 35˚ 29΄ 11,33΄΄ - 24˚ 14΄ 05,34΄΄
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.

7. Πεξηνρέο Γωδεθαλήζνπ (ΦΔΚ 647 Β /2-08-1979)
α. Περιοτή όρμοσ Λακκί νήζοσ Λέροσ :
ηε πεξηνρή κέρξη απόζηαζε 200 κέηξα από ηελ αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν 37 06΄ 59΄΄ 26 50΄ 31΄΄ κέρξη ην ζεκείν 37 07΄ 25,5΄΄ - 26 51΄ 28΄΄ (ΥΔΔ 451/ 1).
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
β. Περιοτές όρμοσ Παρθένι νήζοσ Λέροσ :
1. Ζ πεξηνρή κέρξη απόζηαζε 350 κέηξα από ηελ αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν 37 11΄ 48΄΄ 26 47΄ 02΄΄ κέρξη ην ζεκείν 37 11΄ 18΄΄ - 26 47΄ 39΄΄.
2. Ζ πεξηνρή κέρξη απόζηαζε 100 κέηξα από ηελ αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν 37 11΄ 18΄΄ 26 48΄ 18΄΄ κέρξη ην ζεκείν 37 11΄ 26΄΄ - 26 48΄ 16΄΄.
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
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8. Πεξηνρή Όξκνπ Σξίζηνκν «Σξείο Μπνύθεο» λήζνπ θύξνπ (ΦΔΚ 233 Α/25-10-2006)
ηε πεξηνρή κέρξη απόζηαζε 250 κέηξσλ από ηελ αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν 38 47΄ 15,1΄΄ 24 35΄ 58,8΄΄ κέρξη ην ζεκείν 38 45΄ 55,9΄΄ - 24 37΄ 03,0΄΄
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο ,θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
9. Πεξηνρή Πεηξαηά (όξκνο Καλειιόπνπινπ) (ΦΔΚ 163 Α / 28-6-2005)
ηνλ όξκν Καλειιόπνπινπ κέρξη ηε γξακκή πνπ ελώλεη ηα ζεκεία:
α. 37 56΄ 04,7΄΄ - 23 37΄ 27,1΄΄
β. 37 56΄ 01,0΄΄ - 23 37΄ 28,0΄΄
γ. 37 56΄ 00,6΄΄ - 23 37΄ 39,9΄΄
Απαγνξεύεηαη ε πξνζέγγηζε ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
10. Πεξηνρέο λήζνπ Πόξνπ (εθαηέξωζελ ηεο Υεξζνλήζνπ Πόξνπ) (ΦΔΚ 13 Α / 21-1-2005)
Ζ πεξηνρή, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηνλ ΥΔΔ 412/5 θαη ε νπνία εθηείλεηαη από ην ζεκεία:
α. 37 30΄ 31,4΄΄ - 23 27΄ 10,6΄΄
β. 37 30΄ 13,5΄΄ - 23 27΄ 18,6΄΄
γ. 37 30΄ 16,9΄΄ - 23 27΄ 35,9΄΄
δ. 37 30΄ 28,1΄΄ - 23 27΄ 36,8΄΄
Απαγνξεύεηαη ε πξνζέγγηζε ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
11. Πεξηνρή όξκνπ Αγίαο Μαξίλαο (Δπβνϊθόο Κόιπνο) – (ΦΔΚ 203 Α/ 29-08-2002)
Απαγνξεύεηαη ε πξνζέγγηζε θαη από/ επηβίβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ
θαζώο θαη ε θωηνγξάθεζε, θηλεκαηνγξάθεζε απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηα βόξεηα παξάιηα ηνπ
όξκνπ Αγίαο Μαξίλαο, θαζώο θαη ε αγθπξνβνιία θαη αιηεία κέρξη απνζηάζεσο 450 κέηξα από ηελ
αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν 38˚ 11΄ 44΄΄- 24˚ 04΄29΄΄ κέρξη ην ζεκείν 38˚ 11΄ 06΄΄ - 24˚ 03΄ 34΄΄
12. Πεξηνρή Άθξαο Ληκλνλάξη (λήζνο θύξνο) – (ΦΔΚ 211 Α / 3-11-2004)
ηε πεξηνρή κέρξη απόζηαζε 100 κέηξα από ηελ αθηή πνπ εθηείλεηαη από ην ζεκείν 38 48΄ 25,34΄΄ 24 40΄ 56,29΄΄ κέρξη ην ζεκείν 38 48΄ 37,69΄΄ - 24 40΄ 30,74΄΄
Απαγνξεύεηαη ε πξνζέγγηζε ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα, από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
13. Πεξηνρή λήζνπ αιακίλαο (λεζίδα Αγ. Γεώξγηνο) : απαγνξεύεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ αθηώλ ηεο
λεζίδαο Αγ. Γεώξγηνο.
14. Πεξηνρή όξκνπ αιακίλαο
ηε πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ησλ κεζεκβξηλώλ 23 25΄ 57΄΄ θαη 23 26΄ 36΄΄ ηνπ παξάιιεινπ
37 56΄ 12΄΄ θαη ηεο πξνο λόην αθηήο (ΥΔΔ 412/6).
Απαγνξεύεηαη ε λαπζηπινΐα ρωξίο πξνεγνύκελε άδεηα από ηηο αξκόδηεο Ναπηηθέο Αξρέο, θαζώο
θαη ε θωηνγξάθεζε , θηλεκαηνγξάθεζε ηωλ παξάθηηωλ ηξαηηωηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ.
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Αξηζκ. Αγγει. 6/2017
ΔΛΛΑ – ΣΡΟΠΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ν. ΥΑΡΣΩΝ - Ν. ΔΚΓΟΔΩΝ – ΑΓΓΔΛΗΩΝ (ΔΣΖΗΩΝ,
ΜΖΝΗΑΗΩΝ) ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΓΡΟΓΡΑΦΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Ζ Αγγειία 6/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα πξνκεζεύεηαη ηνπο Ναπηηθνύο Υάξηεο θαη ηηο Ναπηηιηαθέο
Δθδόζεηο ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο, κε ηνπο θαησηέξσ ηξόπνπο:
α. Καηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από ηα γξαθεία πώιεζεο Ν. Υαξηώλ θαη Ν. Δθδόζεσλ ηεο
Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ζηηο αθόινπζεο δηεπζύλζεηο:
(i) ηελ Αζήλα : Παπαξξεγνπνύινπ 2, Πιαηεία Κιαπζκώλνο, ηει.:210 33 68 639
(ii) ηνλ Πεηξαηά : Αθηή Μνπηζνπνύινπ 66, ηει.:210 45 83 632.
β. Από ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα πώιεζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΤΤ : www.hnhs.gr ( 24/7 ).
γ. Από βηβιηνπσιεία θαη θαηαζηήκαηα πσιήζεσο Ναπηηιηαθώλ εηδώλ.
2. Ζ ηηκή πώιεζεο ησλ Ν. Υαξηώλ θαη Ν. Δθδόζεσλ νξίδεηαη ζην Δπξεηήξην Ναπηηθώλ Υαξηώλ θαη
Ναπηηιηαθώλ Δθδόζεσλ.
3. Οη Δηήζηεο (Μόληκεο) Αγγειίεο θαζώο θαη ην Μεληαίν ηεύρνο Αγγειηώλ δηαηίζεληαη δσξεάλ από
ηα γξαθεία πώιεζεο Ν. Υαξηώλ θαη Ν. Δθδόζεσλ ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο.
4. Σν Δηήζην ηεύρνο (Μνλίκσλ) Αγγειηώλ, ην Μεληαίν ηεύρνο Αγγειηώλ γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο
θαη νη ηρλνγξαθήζεηο ηνπ είλαη δηαζέζηκα ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΤΤ: www.hnhs.gr

7
Αξηζκ. Αγγει. 7/2017
ΔΛΛΑ - ΔΠΗΖΜΔ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΚΓΟΔΗ
Ζ Αγγειία 7/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
1. Ζ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ Π.Ν. είλαη ν κόλνο αξκόδηνο Δζληθόο θνξέαο πνπ εθδίδεη ηηο
Δπίζεκεο Ναπηηιηαθέο εθδόζεηο :
α. Ναπηηθνύο Υάξηεο.
β. Ναπηηιηαθέο Οδεγίεο Διιεληθώλ Αθηώλ (Πινεγνί) ηέζζεξηο (4) ηόκνη.
γ. Φαξνδείθηεο Διιεληθώλ Αθηώλ.
δ. Δπξεηήξην Ναπηηθώλ Υαξηώλ θαη Ναπηηιηαθώλ Δθδόζεσλ.
ε. ύκβνια, επηηκήζεηο, Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο Υάξηεο Διιεληθήο Δθδόζεσο
(ΥΔΔ 64).
ζη. Λνηπά Ναπηηιηαθά Βνεζήκαηα.
Οη Δπίζεκεο απηέο εθδόζεηο είλαη νη κόλεο πνπ ηεξνύληαη ζπλερώο θαη ππεύζπλα ελεκεξσκέλεο κε
ηηο εθδηδόκελεο, από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία, Αγγειίεο γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο.
Ζ αλαπαξαγσγή ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν έζησ θαη ππό κνξθή απνζπάζκαηνο δελ επηηξέπεηαη
ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο.
2. Οη Ναπηηιηαθέο Οδεγίεο (Πινεγνί) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο λαπηηιιόκελνπο ζε
ζπλδπαζκό κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά θπιιάδηα ηνπο θαη ηνπο λαπηηθνύο ράξηεο, ηειεπηαίαο εθδόζεσο
πνπ αθνξνύλ ζηελ πεξηνρή.
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Αξηζκ. Αγγει. 8/2017
ΔΛΛΑ - ΑΝΑΓΡΑΦΖ ΠΤΡΩΝ (ΦΑΡΩΝ, ΦΑΝΩΝ ΚΑΗ ΦΩΣΟΖΜΑΝΣΖΡΩΝ) ΣΗ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΟΓΖΓΗΔ (ΠΛΟΖΓΟΤ).
Ζ Αγγειία 8/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
Ο Ναπηηιιόκελνο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο Ναπηηιηαθέο
Οδεγίεο (Πινεγνύο), δελ είλαη ιεπηνκεξείο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηνλ
Φαξνδείθηε Διιεληθώλ Αθηώλ γηα λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ Ππξζώλ.
Από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία εθδίδνληαη αγγειίεο ζηηο πεξηπηώζεηο :
α. Σνπνζέηεζεο λέσλ Ππξζώλ.
β. Αιιαγώλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ Ππξζώλ ζηηο Ναπηηιηαθέο Οδεγίεο (Πινεγνί).
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Αξηζκ. Αγγει. 9/2017
ΔΛΛΑ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ Δ ΑΚΖΔΗ ΝΑΡΚΟΠΟΛΔΜΟΤ
Ζ Αγγειία 9/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κία θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
1. Αζθήζεηο λαξθνζεηήζεσο θαη αληηλαξθηθώλ ηερληθώλ (λαξθαιηεία θαη λαξθνζεξία) εθηεινύληαη
ζε πξνθαζνξηζκέλεο πεξηνρέο νη νπνίεο ζεκεηώλνληαη ζηνπο Ναπηηθνύο Υάξηεο (ζύκθσλα κε ηελ
Αγγειία 4 απηνύ ηνπ ηεύρνπο) θαη γλσζηνπνηνύληαη θάζε θνξά ζηνπο λαπηηιιόκελνπο κε ζρεηηθή
"Πξναγγειία" πνπ εθδίδεηαη από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία 48 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
αζθήζεσλ.
2. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί λα εθηειεζηνύλ νη αλσηέξσ αζθήζεηο, ζε πεξηνρέο πνπ δελ
έρνπλ πξνθαζνξηζηεί, απηό επίζεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο λαπηηιιόκελνπο κε "Πξναγγειία".
3. Καηά ηηο αζθήζεηο λαξθνζεηήζεσο ρξεζηκνπνηνύληαη λάξθεο γπκλαζίσλ, νη νπνίεο είλαη
αθίλδπλεο, δελ εθξήγλπληαη, βξίζθνληαη ζην βπζό ή ζπγθξαηνύληαη αγθπξνβνιεκέλεο ζε
πξνθαζνξηζκέλν βάζνο θαη κπνξεί λα ειεπζεξώζνπλ θαη λα βγεη ζηελ επηθάλεηα θσηηζηηθό εξπζξνύ
ή πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Οη λάξθεο απηέο ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο πνληίδνληαη έμσ από ηηο
πξνθαζνξηζκέλεο (ζύκθσλα κε Αγγειία 4 απηνύ ηνπ ηεύρνπο) πεξηνρέο αζθήζεσλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε εθδίδεηαη πξναγγειία γηα ηνπο λαπηηιιόκελνπο ε νπνία θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή ππάξμεσο
ησλ αλσηέξσ λαξθώλ, ρσξίο όκσο λα πξνζδηνξίδνληαη νη αθξηβείο ζέζεηο ηνπο.
4. Σα πινία πνπ εθηεινύλ αζθήζεηο αληηλαξθηθώλ κέηξσλ (λαξθαιηεία θαη λαξθνζεξία) κεκνλσκέλα
ή ζε ζρεκαηηζκό, βξίζθνληαη ζε κεγάιε δπζθνιία λα εθηειέζνπλ ρεηξηζκνύο θαη γηα απηό νη
λαπηηιιόκελνη ζε ηπρόλ ζπλάληεζή ηνπο κε ηα αλσηέξσ πινία πξέπεη λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ
ειεύζεξε λαπζηπινΐα ηνπο, δειαδή:
α. Να κε δηέξρνληαη κέζα από ζρεκαηηζκνύο πινίσλ πνπ εθηεινύλ ηηο αλσηέξσ αζθήζεηο.
β. Να κελ πιεζηάδνπλ ηνπο ζρεκαηηζκνύο λαξθαιηεπηηθώλ, κεκνλσκέλσλ λαξθνζεξεπηηθώλ ζε
απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 1000 κέηξσλ από ηελ πξύκε ηνπο ή 500 κέηξα από θάζε πιεπξά ηνπο,
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ύπαξμε ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή ξπκνπιθνύκελσλ ζπξκαηόζρνηλσλ θαη
επηρεηξήζεσλ βαηξαραλζξώπσλ/ ππνβξπρίσλ νρεκάησλ ζηα πιαίζηα αζθήζεσλ έξεπλαο λαξθώλ.
5.
Σόζν ηα πινία πνπ εθηεινύλ λαξθαιηεία, όζν θαη απηά πνπ εθηεινύλ έξεπλα λαξθώλ,
πνληίδνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ ζεκαληήξεο πνπ είλαη εμνπιηζκέλνη ζπλήζσο θαη κε
αλαθιαζηήξεο ξαληάξ, κπνξεί δε λα θέξνπλ πςσκέλν ζηνλ ηζηό ηνπο ζεκείν, αξηζκό ή επηζείνληα
ηνπ Γηεζλνύο Κώδηθα εκάησλ. Καηά ηε λύρηα νη ζεκαληήξεο απηνί έρνπλ πεξίβιεπην θαλό κε
αλαιάκπνλ πξάζηλν ή ιεπθό ή εξπζξό θσο, νξαηό κε γπκλό νθζαικό από απόζηαζε πεξίπνπ έλα
λαπηηθό κίιη.
6. Οη λαπηηιιόκελνη κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα πινία πνπ αζρνινύληαη ζε αζθήζεηο λαξθαιηείαο
ή έξεπλαο λαξθώλ σο θαησηέξσ:
α. Πινίν πνπ εθηειεί αζθήζεηο λαξθαιηείαο , λαξθνζεξίαο δείρλεη θώηα ή έρεη πςσκέλα ζρήκαηα
ζύκθσλα κε παξ. (α) ηνπ θαλόλα 23 θαη εθηόο από απηά θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. (ζη) ηνπ
θαλόλα 27 ηνπ Γηεζλνύο Καλνληζκνύ γηα Απνθπγή πγθξνύζεσο ζηε Θάιαζζα (1972) δειαδή:
(1) Καηά ηε λύρηα:
(α) Δθίζηην θαλό πξνο πξώξα.
(β) Πιεπξηθνύο θαλνύο.
(γ) Φαλό ηεο θνξώλεο.
(δ) Σξείο πεξίβιεπηνπο πξάζηλνπο θαλνύο (έλαο επάλσ ή θνληά ζην ιαηκό ηνπ ηζηνύ θαη από
έλαο ζε θάζε άθξν ηεο θεξαίαο ηνπ).
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(2) Καηά ηελ εκέξα:
Σξείο καύξεο ζθαίξεο κε δηάκεηξν όρη κηθξόηεξε από 0,60κ. ζηελ ίδηα ζέζε ησλ πξάζηλσλ
πεξίβιεπησλ θαλώλ παξ. 6α(1)(δ) (κία πάλσ ή θνληά ζην ιαηκό ηνπ ηζηνύ θαη από κία ζε θάζε άθξν
ηεο θεξαίαο ηνπ).
εκείωζε: Ζ επίδεημε ησλ θαλώλ ή ζθαηξώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δείρλεη όηη είλαη
επηθίλδπλν γηα άιιν πινίν λα πιεζηάζεη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 1000κ. από ηελ πξύκε ή 500κ.
από ηηο πιεπξέο ηνπ Ναξθαιηεπηηθνύ, αθνύ απηό πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηαο
ρεηξηζκώλ πινίν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί από ηελ πνξεία άιινπ πινίνπ.
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Αξηζκ. Αγγει. 10/2017
ΔΛΛΑ - ΔΠΗΖΜΔ ΑΡΓΗΔ
Ζ Αγγειία 10/2016 αθπξώλεηαη.
Οη επίζεκεο αξγίεο γηα ην 2017 είλαη νη εμήο :
1
6
27
25
14
16
17
1
5
15
28
25
26

Ηαλνπαξίνπ
Ηαλνπαξίνπ
Φεβξνπαξίνπ
Μαξηίνπ
Απξηιίνπ
Απξηιίνπ
Απξηιίνπ
Μαΐνπ
Ηνπλίνπ
Απγνύζηνπ
Οθησβξίνπ
Γεθεκβξίνπ
Γεθεκβξίνπ

Πξώηε ηνπ Έηνπο
Σσλ Θενθαλείσλ
Καζαξά Γεπηέξα
Δζληθή Δνξηή - Δπαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ
Μεγάιε Παξαζθεπή
Αλάζηαζε Κπξίνπ (Άγην Πάζρα)
Γεπηέξα ηεο Γηαθαηλεζίκνπ (Γεπηέξα ηνπ Πάζρα)
Πξσηνκαγηά
Σνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο
Ζ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ
Δζληθή Δνξηή - Δπέηεηνο ηνπ "ΟΥΗ"
Υξηζηνύγελλα
Γεπηέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ
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Αξηζκ. Αγγει. 11/2017
ΔΛΛΑ - ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ
Ζ Αγγειία 11/2016 αθπξώλεηαη.
ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο (κεζεκβξηλόο ησλ
30 Α), δειαδή ν θαηά δύν (2) ώξεο κεγαιύηεξνο από ηνλ αληίζηνηρν πνιηηηθό ρξόλν ηνπ πξώηνπ
κεζεκβξηλνύ ηνπ ΓΚΡΖΝΟΤΪΣ (UTC) (ώξα δώλεο Β).
Όκσο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ην ηέινο Μαξηίνπ κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ, ηζρύεη ε ζεξηλή
ώξα Διιάδνο, ε νπνία είλαη θαηά ηξείο (3) ώξεο κεγαιύηεξε από ηνλ αληίζηνηρν πνιηηηθό ρξόλν ηνπ
πξώηνπ κεζεκβξηλνύ ηνπ ΓΚΡΖΝΟΤΪΣ (UTC) (ώξα δώλεο C).
Οη εκεξνκελίεο ελάξμεσο θαη ιήμεσο ηεο ζεξηλήο ώξαο Διιάδνο, θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε
πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ.
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Αξηζκ. Αγγει. 12/2017
ΔΛΛΑ - ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΛΟΗΑ - ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΟΤ ΦΑΝΟΤ ΝΑΤΗΠΛΟΪΑ ΜΔ
ΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΤΓΚΡΟΤΔΩ ΣΖ ΘΑΛΑΑ
Ζ Αγγειία 12/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κία θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
1. ΄Oια ηα πινία πξνεηδνπνηνύληαη όηαλ ζπλαληηνύληαη κε Διιεληθά Πνιεκηθά πινία ζηελ αλνηρηή
Θάιαζζα ή ζηα Διιεληθά ρσξηθά ύδαηα, θαηά ηηο πεξηπηώζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα δείρλνληαη θαλνί
λαπζηπινΐαο, ζε κεξηθά πνιεκηθά πινία νη θαλνί απηνί κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ αξηζκό, ηε
ζέζε θαη ην ύςνο από απηά πνπ πξνβιέπνληαη από ην Γηεζλή Καλνληζκό γηα Απνθπγή πγθξνύζεσο
ζηε Θάιαζζα 1972 (ΓΚΑ).
2. Οη δηαθνξέο απηέο από ΓΚΑ είλαη απαξαίηεηεο ιόγσ ηεο εηδηθήο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ πνιεκηθώλ πινίσλ θαη έρνπλ σο αθνινύζσο θαηά ηύπν πινίσλ:
α. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν α (ii) ηνπ θαλόλα 23, ε νπνία πξνβιέπεη όηη ζε πινία κε κήθνο
κεγαιύηεξν από 50 κέηξα ζα ηνπνζεηείηαη έλαο δεύηεξνο εθίζηηνο θαλόο πξνο ηελ πξύκε θαη
ςειόηεξα από ηνλ πξσξαίν, ζηα Τπνβξύρηα, ζηηο Καλνληνθόξνπο ηύπνπ OSPREY (ΑΡΜΑΣΩΛΟ,
ΜΑΥΖΣΖ, ΠΟΛΔΜΗΣΖ), ζηα πινία ηύπνπ ηαρείαο Μεηαθνξάο (ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ), ζηηο ΣΠΚ
ηύπνπ COMBATTANTE III (ΛΑΚΟ – ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ VOSPER (ΡΟΤΔΝ)
θαη ζηα N/ΘΖ ηύπνπ HUNT (ΔΤΡΩΠΖ) δελ ππάξρεη δεύηεξνο εθίζηηνο θαλόο.
β. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν α (i) ηνπ θαλόλα 24 ε νπνία πξνβιέπεη όηη κεραλνθίλεην πινίν, όηαλ
ξπκνπιθεί λα δείρλεη αληί ηνπ θαλνύ πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ θαλόλα 23 α(i), δύν εθίζηηνπο θαλνύο
πξνο πξώξα ζε θαηαθόξπθε γξακκή, ζηα Τπνβξύρηα, ζηα Ν/ΘΖ ηύπνπ OSPREY, HUNT θαη ζην
Τ/Γ - Ω/Κ ΝΑΤΣΗΛΟ ππάξρεη κόλν έλαο εθίζηηνο.
γ. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν α (iv) ηνπ θαλόλα 24 ε νπνία πξνβιέπεη όηη κεραλνθίλεην πινίν όηαλ
ξπκνπιθεί, λα δείρλεη θαλό ξπκνπιθήζεσο ζε θαηαθόξπθε γξακκή πάλσ από ην θαλό ηεο θνξώλεο,
ζηα Τπνβξύρηα, ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ COMBATTANTE III (ΛΑΚΟ – ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ), ζηε ΣΠΚ
ηύπνπ 148 (ΒΟΣΖ), ζηα Ν/ΘΖ ηύπνπ HUNT (ΔΤΡΩΠΖ), ζηα Ν/ΘΖ ηύπνπ OSPREY (ΔΤΝΗΚΖ),
ζην πεξηπνιηθό πινίν ηύπνπ ESTEREL (ΣΑΜΟΤ) θαη ζην Τ/Γ - Ω/Κ ΝΑΤΣΗΛΟ δελ ππάξρεη
θαλόο ξπκνπιθήζεσο.
δ. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 2 α (i) ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ θαλνληζκνύ ε νπνία πξνβιέπεη όηη ζε
πινία κε κήθνο κεγαιύηεξν από 20 κέηξα, ν πξσξαίνο εθίζηηνο θαλόο, ή εθόζνλ ππάξρεη κόλν έλαο
εθίζηηνο, απηόο ν θαλόο, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ύςνο πάλσ από ην ζθάθνο, όρη κηθξόηεξν από 6 κέηξα
θαη εθόζνλ ην πιάηνο ηνπ πινίνπ ππεξβαίλεη ηα 6 κέηξα, ζε ύςνο πάλσ από ην ζθάθνο όρη
κηθξόηεξν από ην πιάηνο ηνπ θαη όηη απηόο ν θαλόο δελ απαηηείηαη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ από ην
ζθάθνο ζε ύςνο κεγαιύηεξν από 12 κέηξα ζηηο Φξεγάηεο ηύπνπ ΜΔΚΟ (ΤΓΡΑ), ηα Αξκαηαγσγά
ηύπνπ LST (ΑΜΟ), ζηηο Καλνληνθόξνπο ηύπνπ ΠΟΛΔΜΗΣΖ, OSPREY (ΑΡΜΑΣΩΛΟ),
ΜΑΥΖΣΖ, ASHEVILLE (ΣΟΛΜΖ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ COΜBATTANTE III (ΛΑΚΟ ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ), ζηα Παξάθηηα Πεξηπνιηθά ηύπνπ NASTY (ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ) θαη ηύπνπ ESTEREL
(ΣΑΜΟΤ), ζηα ΠΦΑ ΛΤΚΟΤΓΖ, ΚΑΡΑΒΟΓΗΑΝΝΟ, ζηα Πεηξειαηνθόξα ηύπνπ AGP
(ΤΠΔΡΗΩΝ – ΩΡΗΩΝ), θαη ζηα ΠΓΤ ΑΛΗΑΚΜΩΝ - ΑΞΗΟ, Τ/Γ-Ω/Κ ΝΑΤΣΗΛΟ ην ύςνο ηνπ
πξσξαίνπ εθίζηηνπ είλαη κηθξόηεξν από ην πξνβιεπόκελν.
ε. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 2δ ηνπ παξαξηήκαηνο I, ε νπνία πξνβιέπεη όηη νη πιεπξηθνί θαλνί ζα
είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ύςνο πάλσ από ην ζθάθνο όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ ηεηάξησλ ηνπ ύςνπο
ηνπ πξσξαίνπ εθίζηηνπ θαλνύ , ζηα Αξκαηαγσγά ηύπνπ LST (ΑΜΟ) θαη ΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤ νη
πιεπξηθνί θαλνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ςειόηεξα από ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ύςνπο ηνπ πξσξαίνπ
εθίζηηνπ θαλνύ.
ζη.
Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 2ζ (i) ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ ελ ιόγσ θαλνληζκνύ ε νπνία
πξνβιέπεη όηη ζε πινία κε κήθνο κεγαιύηεξν από 20 κέηξα νη θαλνί επί ηεο απηήο θαηαθνξύθνπ
(δύν ή ηξείο) ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο όρη κηθξόηεξε από 2 κέηξα θαη ν
ρακειόηεξνο από απηνύο, εθηόο από ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απαηηείηαη θαλόο
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ξπκνπιθήζεσο, δελ ζα ηνπνζεηείηαη ζε ύςνο κηθξόηεξν από 4 κέηξα πάλσ από ην ζθάθνο, ζηηο
Φξεγάηεο ηύπνπ ΜΔΚΟ, ζηηο Καλνληνθόξνπο ηύπσλ ASHEVILLE (ΣΟΛΜΖ), OSPREY
(ΑΡΜΑΣΩΛΟ), ηύπνπ ΠΟΛΔΜΗΣΖ, ηύπνπ ΜΑΥΖΣΖ, ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ COMBATTANTE III
(ΛΑΚΟ – ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ VOSPER (ΡΟΤΔΝ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ 148
(ΒΟΣΖ), ζηα Παξάθηηα Πεξηπνιηθά ηύπνπ NASTY (ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ) θαη ηύπνπ ESTEREL
(ΣΑΜΟΤ), ζηηο Φξεγάηεο ηύπνπ ΜΔΚΟ θαη ζηα Τπνβξύρηα, ε απόζηαζε ησλ θαλώλ επί ηεο απηήο
θαηαθνξύθνπ θαζώο θαη ην ύςνο ηνπ ρακειόηεξνπ από απηνύο πάλσ από ην ζθάθνο είλαη κηθξόηεξν
από ην πξνβιεπόκελν.
δ.
Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 2 iα ηνπ παξαξηήκαηνο I, ε νπνία πξνβιέπεη όηη ν πξσξαίνο θαλόο
αγθπξνβνιίαο, πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ θαλόλα 30 α(i) εθόζνλ ππάξρνπλ δύν, δελ ζα είλαη ζε ύςνο
κηθξόηεξν από 4,5 κέηξα πάλσ από ηνλ πξπκλαίν θαη όηη ζε πινίν κε κήθνο κεγαιύηεξν από 50
κέηξα, ν πξσξαίνο απηόο θαλόο αγθπξνβνιίαο ζα είλαη ζε ύςνο όρη κηθξόηεξν από 6 κέηξα πην
πάλσ από ην ζπλερέο θαηάζηξσκα, ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ COMBATTANTE III (ΛΑΚΟ –
ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ VOSPER (ΡΟΤΔΝ), ζηηο Καλνληνθόξνπο (ΜΑΥΖΣΖ –
ΠΟΛΔΜΗΣΖ - ΑΡΜΑΣΩΛΟ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ 148 (ΒΟΣΖ), ζηα ΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤ, ζηηο
Φξεγάηεο ηύπνπ ΜΔΚΟ, ζηα ΠΦΑ (ΛΤΚΟΤΓΖ – ΚΑΡΑΒΟΓΗΑΝΝΟ), Τ/Γ-Ω/Κ ΝΑΤΣΗΛΟ ν
πξσξαίνο θαλόο αγθπξνβνιίαο θαζώο θαη ην ύςνο κεηαμύ πξσξαίνπ θαη πξπκλαίνπ θαλνύ
αγθπξνβνιίαο είλαη κηθξόηεξν από ην πξνβιεπόκελν.
Παξόηη από ηνλ θαλόλα 30 α (i) ηνπ ΓΚΑ, πξνβιέπεηαη γηα θάζε αγθπξνβνιεκέλν πινίν λα θέξεη
ζε θαηαθαλέο κέξνο εηο ην πξσξαίνλ ηκήκα έλα θαλό ιεπθό νξαηό θαζ‟ όιν ηνλ νξίδνληα ή κία
ζθαίξα, ζηα ΠΣΜ ηύπνπ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ δελ πθίζηαηαη αλάινγνο θαλόο, αθνύ ν ελ ιόγσ θαλόο
είλαη αλαδηπινύκελνο θαη επξίζθεηαη άλσζελ ηνπ δηακεξίζκαηνο γέθπξαο.
Σα ππνβξύρηα θέξνπλ έλαλ πεξίβιεπην θαλό αγθπξνβνιίαο ζην ςειόηεξν ζεκείν ηεο γέθπξαο
πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ ππνβξπρίνπ (20 κέηξα από ηελ πξώξε θαη 30 κέηξα από ηελ πξύκλε).
Δπηπξνζζέησο θέξνπλ έλαλ πεξίβιεπην θαλό ζηελ πξώξε ζε ύςνο κηθξόηεξν από ην πξνβιεπόκελν
θαη κηθξόηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ πεξίβιεπην θαλό ηεο γέθπξαο. Δθόζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο
επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε, έλα θνξεηό πεξίβιεπην θαλό ζην αθξόηαην πξπκλαίν ηκήκα, ή
πξνβνιέα θαηάιιεια αλαξηεκέλν ώζηε λα θσηίδεη ην αθξόηαην πξπκλαίν ηκήκα ηνπ ππνβξπρίνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ην πεδάιην πνπ πξνεμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
ε.
Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 3 α ηνπ παξαξηήκαηνο Η ε νπνία πξνβιέπεη όηη εθόζνλ θαζνξίδεηαη
όπσο θέξνληαη δύν εθίζηηνη θαλνί γηα κεραλνθίλεην πινίν, ε νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ ησλ δελ
ζα είλαη κηθξόηεξε ηνπ κηζνύ ηνπ κήθνπο ηνπ πινίνπ, δελ είλαη απαξαίηεην όκσο λα είλαη θαη
κεγαιύηεξε ησλ 100 κέηξσλ. Ο πξσξαίνο θαλόο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε απόζηαζε από ηελ
πξώξε όρη κεγαιύηεξε ηνπ ελόο ηεηάξηνπ ηνπ κήθνπο ηνπ πινίνπ, ζηηο Φξεγάηεο ηύπνπ MEKO
(ΤΓΡΑ), ζηηο Φξεγάηεο ηύπνπ “S” (ΔΛΛΖ) , ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ 148 (ΒΟΣΖ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ
VOSPER (ΡΟΤΔΝ), ζηηο Καλνληνθόξνπο ηύπνπ (ΜΑΥΖΣΖ – ΣΟΛΜΖ), ζηα Πεηξειαηνθόξα
ηύπνπ AGP (ΩΡΗΩΝ – ΤΠΔΡΗΩΝ), ζηα ΠΣΜ (ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ), ζην ΠΓΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤ, ζηα
Ν/ΘΖ ηύπνπ HUNT (ΔΤΡΩΠΖ) θαη ζηα ΠΓΤ ΑΛΗΑΚΜΩΝ – ΑΞΗΟ, Τ/Γ-Ω/Κ ΝΑΤΣΗΛΟ ε
νξηδόληηα απόζηαζε κεηαμύ ησλ εθίζηησλ θαλώλ είλαη κηθξόηεξε από ηελ πξνβιεπόκελε.
Δπηπξόζζεηα, νη Φξεγάηεο ηύπνπ ΜΔΚΟ θαη ηύπνπ «S», θαζώο θαη νη Καλνληνθόξνη ηύπνπ
ΜΑΥΖΣΖ έρνπλ ηνπνζεηεκέλν ηνλ πξσξαίν εθίζηην θαλό ζε απόζηαζε από ηελ πιώξε
κεγαιύηεξε από ηελ πξνβιεπόκελε (έλα ηέηαξην ηνπ κήθνπο ηνπ πινίνπ).
ζ.
Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 3β ηνπ παξαξηήκαηνο Η, ε νπνία πξνβιέπεη όηη ζε πινία κε κήθνο
κεγαιύηεξν από 20 κέηξα νη πιεπξηθνί θαλνί δελ ζα ηνπνζεηνύληαη πξνο πξώξα ησλ πξσξαίσλ
εθηζηίσλ θαλώλ, ζηα Τ/Β ηύπνπ 214 θαη Τ/Β ΩΚΔΑΝΟ, ζηηο Καλνληνθόξνπο ηύπνπ ASHEVILLE
(ΣΟΛΜΖ), OSPREY(ΑΡΜΑΣΩΛΟ - ΜΑΥΖΣΖ - ΠΟΛΔΜΗΣΖ), ζηηο ΣΠΚ ηύπνπ
COMBATTANTE III (ΛΑΚΟ – ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ), ζην N/ΘΖ ηύπνπ HUNT (ΔΤΡΩΠΖ), ζηελ
ΣΠΚ ηύπνπ VOSPER (ΡΟΤΔΝ), ζηε ΣΠK ηύπνπ 148 (ΒΟΣΖ), ζηα Παξάθηηα Πεξηπνιηθά
ηύπνπ NASTY (ΑΝΓΡΟΜΔΓΑ) θαη ηύπνπ ESTEREL (ΣΑΜΟΤ), νη πιεπξηθνί θαλνί βξίζθνληαη
πξνο πξώξα ησλ εθίζηησλ θαλώλ.
η.
Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 3γ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ε νπνία πξνβιέπεη όηη όηαλ νη θαλνί, πνπ
θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλόλα 27 (β) (i) ή ζηνλ Καλόλα 28 είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηαθόξπθα κεηαμύ ηνπ
πξσξαίνπ εθηζηίνπ (σλ) θαη ηνπ πξπκλαίνπ εθηζηίνπ (σλ) θαλνύ, απηνί νη πεξίβιεπηνη θαλνί ζα είλαη
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ηνπνζεηεκέλνη ζε νξηδόληηα απόζηαζε όρη κηθξόηεξε ησλ 2 κέηξσλ από ηελ θύξηα δηακήθε γξακκή
ηνπ πινίνπ ζε εγθάξζηα θαηεύζπλζε, ζηηο Φξεγάηεο ηύπνπ “S” (ΔΛΛΖ), ζηηο Κ/Φ ηύπνπ
ΜΑΥΖΣΖ, ηύπνπ OSPREY (ΑΡΜΑΣΩΛΟ) θαη ηύπνπ ASΖEVILLE (ΣΟΛΜΖ), Τ/Γ-Ω/Κ
ΝΑΤΣΗΛΟ απηή ε απόζηαζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ πξνβιεπόκελε.
ηα. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν α (iv) ηνπ θαλόλα 24, ε νπνία πξνβιέπεη όηη κεραλνθίλεην πινίν όηαλ
ξπκνπιθεί ζα δείρλεη θαλό ξπκνύιθεζεο ζε θαηαθόξπθε γξακκή πάλσ από ην θαλό θνξώλεο, ζηηο
Φξεγάηεο ηύπνπ ΜΔΚΟ (ΤΓΡΑ), ηύπνπ „S‟ (ΔΛΛΖ), ζηα πινία γεληθήο ππνζηήξημεο ηύπνπ
(ΑΞΗΟ), ζηα ΠΜΠ (ΝΑΞΟ - ΔΡΗΦΟ – ΠΑΝΓΩΡΑ - ΠΑΝΓΡΟΟ), ζην Α/Β (ΠΑΡΟ), ζην
Φ/Θ (ΘΔΣΗ), ζηηο Τ/Φ (ΓΟΗΡΑΝΖ - ΣΤΜΦΑΛΗΑ - ΠΡΔΠΑ - ΚΔΡΚΗΝΖ) δελ πθίζηαηαη
εγθαηαζηεκέλνο θίηξηλνο θαλόο ξπκνύιθεζεο θαη αληί απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λπρηεξηλώλ
ξπκνπιθήζεσλ δύλαηαη λα θέξνπλ θώηα πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηαο ρεηξηζκώλ θαη λα θσηίδνπλ ην
ξπκνύιθην κε πξνβνιέα. Σν Α/Β (ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟ) δελ θέξεη θώηα αγθπξνβνιίαο.
ηβ. Οη εκβέιεηεο ησλ θαλώλ λαπζηπινΐαο ησλ ππνβξπρίσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ηνπ θαλόλα 22 (β), γηα
ζθάθε κηθξόηεξα ησλ 50 κέηξσλ θαη όρη νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαλόλα 22 (α).
ηγ. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν 9β παξαξηήκαηνο (Η) ηνπ ΓΚΑ ε νπνία θαζνξίδεη όηη θαλνί νξαηνί θαζ‟
όιν ηνλ νξίδνληα ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηά ηνηνύηνλ ηξόπν ώζηε λα κε απνθξύπηνληαη ππό ησλ
ηζηώλ ή θαηαζθεπώλ θαηά γσληαθνύο ηνκείο κεγαιύηεξνπο ησλ έμη (6) κνηξώλ εμαηξέζεη ησλ θαλώλ
αγθύξαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλόλα 30 νη νπνίνη δελ είλαη απαξαίηεηνη όπσο ηνπνζεηώληαο εηο
πξαθηηθώο δπζρεξέο ύςνο ππεξάλσ ηεο γάζηξαο, ζηα Ν/ΘΖ ηύπνπ OSPREY (ΔΤΝΗΚΖ) νη ρακειά
επξηζθόκελνη πξάζηλνη θαλνί Ναξθαιηείαο απνθξύπηνληαη ζε ηνκείο κεγαιύηεξνπο από έμη (6) κνίξεο
σο θάησζη:
(1) Αξηζηεξόο θαλόο : από 59,5 έσο 78,3 ζρεηηθή δηόπηεπζε.
(2) Γεμηόο θαλόο : από 281,7 έσο 300,5 ζρεηηθή δηόπηεπζε.
3. Σα Διιεληθά Πνιεκηθά πινία πνιιέο θνξέο δείρλνπλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο θαλνύο
λαπζηπινΐαο θαη νξηζκέλα άιια θώηα ή δηάθνξα έγρξσκα θσηεηλά ζήκαηα αλαγλσξίζεσο.
4. ε θαηξό εηξήλεο θαηά ηε δηάξθεηα λαπηηθώλ αζθήζεσλ, ηα Διιεληθά Πνιεκηθά πινία όηαλ
πιένπλ κεκνλσκέλα ή ζε ζρεκαηηζκό, κπνξεί λα παξαιείπνπλ ηελ επίδεημε θαλώλ λαπζηπινΐαο αλ
θαη ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα επίδεημή ηνπο όηαλ πιεζηάδνπλ άιια πινία.

13
Αξηζκ. Αγγει. 13/2017
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΡΟΑΓΓΔΛΗΩΝ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΛΛΟΜΔΝΟΤ
Ζ Αγγειία 13/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
Γεληθά
1. Έπεηηα από πξσηνβνπιία ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ ΗΖΟ (International Hydrographic
Organization ζην ΜΟΝΑKO) θαη IΜΟ (International Maritime Organization ζην ΛΟΝΓΗΝΟ) έγηλαλ
θαηά θαηξνύο από ην 1973, ζπζθέςεηο ζηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε θαη' αξρήλ ε αλάγθε δεκηνπξγίαο
κηαο παγθόζκηαο Τπεξεζίαο δηαζπνξάο πξναγγειηώλ κε ζθνπό ηελ θαηά ην ηαρύηεξν δπλαηό
πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ λαπηηιινκέλσλ κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε θηλδύλνπο
λαπηηιηαθνύο θαη κεηεσξνινγηθνύο, νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινπ ζηηο
θπξηόηεξεο γξακκέο λαπζηπινΐαο.
Δθηέιεζε
2. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε πδξόγεηνο δηαηξέζεθε ζε 21 πεξηνρέο (ΝΑVAREAS), θάζε κία από ηηο
νπνίεο έρεη έλα θξάηνο σο ζπληνληζηή. (Βιέπε πίλαθα Η).
3. Οξηζκνί, δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα θαζώο θαη άιια ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο
απηήο παξέρνληαη θαησηέξσ.
4. Ζ πεξηνρή Μεζνγείνπ θαη Μαύξεο Θάιαζζαο νξίζηεθε σο ε πεξηνρή ΗΗΗ, θαη θαζήθνληα
ζπληνληζηή αλαηέζεθαλ ζηελ Ηζπαλία, ε νπνία από 1-1-1977 έρεη ζέζεη ην ζύζηεκα ζε ηζρύ θαη
εθπέκπεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπξηόηεξεο γξακκέο πινπ Μεζνγείνπ θαη Μαύξεο Θάιαζζαο.
5. Οη λαπηηιιόκελνη παξαθαινύληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ
άκεζε αλαθνξά ζηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκό επηθνηλσλίαο θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ πεξηνρή ΗΗΗ ζηελ
Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία κέζσ ηνπ ΟΛΤΜΠΗΑ ΡΑΓΗΟ, νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ε νπνία θαηά ηελ
θξίζε ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο ζηηο δηεζλείο γξακκέο πινπ ηεο
Μεζνγείνπ θαη Μαύξεο Θάιαζζαο.
6. Ζ πιεξνθνξία απηή ζα δηαβηβαζηεί ακέζσο κε (NAVHELLEN) πξνο ηνλ ζπληνληζηή NAVAREA
III , ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα πιεξνθνξήζεη ηνπο λαπηηιιόκελνπο.
Πεξηγξαθή ηεο Τπεξεζίαο
1. Οξηζκνί.
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Τπεξεζίαο εθαξκόδνληαη νη εμήο νξηζκνί:
(α) Πεξηνρή (Navarea):Δίλαη κηα γεσγξαθηθή ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ ηδξύζεθε κε ζθνπό λα
ζπληνλίδεη ηηο εθπνκπέο ησλ λαπηηιηαθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ. Ο όξνο NAVAREA αθνινπζείηαη από
έλα ιαηηληθό αξηζκό ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζαιάζζηα πεξηνρή. ( βιέπε πίλαθα Η ).
(β) Τπνπεξηνρή (Sub-area): Τπνδηαίξεζε ηεο πεξηνρήο NAVAREA ζηελ νπνία έλαο αξηζκόο
Υσξώλ, έρνπλ εγθαζηδξύζεη ζπληνληζκέλν ζύζηεκα γηα κεηάδνζε Ναπηηιηαθώλ Πιεξνθνξηώλ
Αζθαιείαο.
(γ) πληνληζηήο Πεξηνρήο (Navarea coordinator): Ζ αξκόδηα Αξρή γηα ηελ ιήςε λαπηηιηαθώλ
πιεξνθνξηώλ, αμηνιόγεζε θαη ηελ έθδνζε πξναγγειηώλ θαη Γειηίσλ Πξναγγειηώλ γηα θάιπςε
νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο. (Navarea)
(δ) πληνληζηήο Τπνπεξηνρήο (Sub-area coordinator): Ζ αξκόδηα Αξρή γηα ην ζπληνληζκό ηνπ
γηα ην ζπληνληζκό ηνπ ζπζηήκαηνο Πξναγγειηώλ κέζα ζε κία θαζνξηζκέλε Τπνπεξηνρή.
(ε) Δζληθόο πληνληζηήο (National coordinator): Ζ ππεύζπλε Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε
Παξάθηησλ Πξναγγειηώλ ζηελ Δζληθή Πεξηνρή Τπεπζπλόηεηαο.
(ζη) Πξναγγειία Πεξηνρήο (NAVAREA Warning): Δθπνκπέο, κεγάιεο εκβέιεηαο
πξναγγειηώλ, πνπ εθδίδνληαη από ην πληνληζηή Πεξηνρήο, γηα ηελ Πεξηνρή ηνπ θαη εθπέκπνληαη από
ζηαζκό ή ζηαζκνύο, γηα θάιπςε νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο απηήο.
(δ) Γειηίν Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο (ΝΑVAREA Warning Bulletin): Πίλαθαο ησλ Πξναγγειηώλ
πνπ ηζρύνπλ νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαη έθπεκςε ν πληνληζηήο ηεο Πεξηνρήο.
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(ε) Παξάθηηα Πξναγγειία (Coastal Warning): Πξναγγειία πνπ εθδίδεηαη από Δζληθή
πληνληζηηθή Αξρή, δηα κέζνπ ησλ Δζληθώλ Παξάθηησλ Ραδηνζηαζκώλ γηα θάιπςε πεξηθέξεηαο ή
ηκήκαηνο πεξηνρήο.
(ζ) Σνπηθή Πξναγγειία (Local Warning): Πξναγγειία γηα θάιπςε Πεξηνρήο κέζα ζηα όξηα
δηθαηνδνζίαο ησλ Ληκεληθώλ Αξρώλ.
2. Απαηηήζεηο γηα ηνπο ζπληνληζηέο Πεξηνρήο θαη Τπνπεξηνρήο
2.1 ε θάζε Πεξηνρή, ν πληνληζηήο Πεξηνρήο θαη θάζε έλαο πληνληζηήο Τπνπεξηνρήο, εθόζνλ
ππάξρεη, πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κία θαιά νξγαλσκέλε Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία θαζώο θαη
απνηειεζκαηηθέο θαη επαξθείο επθνιίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ινηπνύο Δζληθνύο πληνληζηέο. Ο
πληνληζηήο Πεξηνρήο πξέπεη λα έρεη επηπξνζζέησο ζηε δηάζεζε ηνπ απνηειεζκαηηθέο θαη επαξθείο
επθνιίεο γηα ηελ εθπνκπή ζε νιόθιεξε ηελ Πεξηνρή ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε
γηα ιόγνπο κεηαδόζεσο. Οη επθνιίεο εθπνκπήο πξέπεη επηπξνζζέησο λα θαιύπηνπλ ηόζν ηκήκα ησλ
γεηηνληθώλ Πεξηνρώλ, όζν κπνξεί λα θαιύςεη έλα ηαρύ πινίν ζε 24 ώξεο πινπ (πεξίπνπ 700 κίιηα).
3. Πξναγγειίεο Πεξηνρήο θαη Γειηίν (NAVAREA Warnings and Bulletin)
3.1 Οη Πξναγγειίεο πνπ κεηαδίδνληαη, αλαθέξνληαη κόλν ζηε ζρεηηθή Πεξηνρή.
3.2 Οη Πξναγγειίεο πξέπεη λα κεηαδίδνληαη ζε θαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο θαη λα επαλαιακβάλνληαη
ζηελ ακέζσο επνκέλε από ηελ αξρηθή κεηάδνζε εθπνκπή θαη εθόζνλ απηό ζεσξεζεί αλαγθαίν θαη
πεξαηηέξσ.
3.3 Δθόζνλ άκεζεο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ππαγνξεύνπλ ηελ επείγνπζα εθαξκνγή, ηέηνηα αιιαγή
ζηα πξνγξάκκαηα εθπνκπήο δελ ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη, πξηλ ηελ παξέιεπζε 3 κελώλ από ηελ
ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ αξκόδησλ Δζληθώλ Αξρώλ ζηε Γηεζλή έλσζε Σειεπηθνηλσληώλ (ΗΣU).
Δζληθέο Αξρέο πνπ εθαξκόδνπλ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ επηβεβαίσζε όηη νη
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1 παξαθάησ αγγειίαο ηθαλνπνηνύληαη θαη λα εηδνπνηήζνπλ ηνπο
λαπηηιιόκελνπο εγθαίξσο, γηα όιεο ηηο αιιαγέο. Οη ΗΜΟ θαη ΗΖΟ ζα πξέπεη λα πιεξνθνξνύληαη
ζπγρξόλσο κε ηνλ ΗΣU γηα ηηο πξνηηζέκελεο αιιαγέο, από ηα αξκόδηα θξάηε κέιε.
3.4 Γηα ηελ επαξθή δηαζπνξά ησλ Πξναγγειηώλ απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 2 εθπνκπέο εκεξεζίσο.
Όηαλ ε πεξηνρή εθηείλεηαη θαη δηαζηαπξώλεη πεξηζζόηεξεο από 6 σξηθέο δώλεο, ηόηε πεξηζζόηεξεο
από 2 εθπνκπέο ζα πξέπεη εηδηθά λα απαηηνύληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ιήςεσο ησλ Πξναγγειηώλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ θαζνξηζκέλσλ πεξηόδσλ αθξνάζεσο.
3.5 Καηάιιειεο ελέξγεηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ ώζηε νη Πξναγγειίεο απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο από ηηο
Ληκεληθέο Αξρέο θαη όπνπ είλαη ζθόπηκν, ζε έληππε κνξθή.
3.6 Σα δειηία Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο λα κεηαδίδνληαη πεξηνδηθά.
3.7 Οη Πξναγγειίεο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε ηζρύ κέρξη ηελ αθύξσζή ηνπο, από ην πληνληζηή
Πεξηνρήο.
4. Παξάθηηεο Πξναγγειίεο
4.1 Ζ ηζρύο απηώλ ησλ Πξναγγειηώλ πεξηνξίδεηαη ζηα παξάθηηα ύδαηα όπνπ απαηηείηαη ε έθδνζε
ηέηνησλ πξναγγειηώλ θαη ζπλήζσο θαιύπηνληαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο κέρξηο απνζηάζεσο 100 - 200
λαπηηθώλ κηιίσλ από ηελ αθηή.
4.2 Οη πξναγγειίεο πξέπεη λα κεηαδίδνληαη, όζν ε πιεξνθνξία παξακέλεη ζε ηζρύ ή κέρξη λα
παξέρεηαη κε άιια κέζα.
4.3 Οη Πξναγγειίεο πξέπεη λα εθπέκπνληαη ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο ώξεο. Δπίζεο έθηαθηεο
πιεξνθνξίεο εθπέκπνληαη ακέζσο ζηνπο λαπηηιιόκελνπο κόιηο ιεθζνύλ, όηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν,
ρξεζηκνπνηώληαο εθόζνλ απαηηείηαη θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ πνπ δηαζέηνληαη γηα απηόλ ην
ζθνπό.
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5. πληνληζηήο πεξηνρήο (Area coordinator)
5.1 Ο πληνληζηήο πεξηνρήο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ Πίλαθα σξώλ κεηαδόζεσο, πξέπεη λα βεβαησζεί όηη
νη ρξόλνη εθπνκπήο ησλ Πξναγγειηώλ δελ ζπκπίπηνπλ κε εθείλνπο ησλ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο θαζνξηζκέλεο ώξεο εξγαζίαο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ
ζηαζκώλ πινίσλ θαη λα ιεθζεί ππόςε ε δηαθνξά ζε ώξεο δώλεο κεηαμύ αλαηνιηθώλ θαη δπηηθώλ
νξίσλ ηεο Πεξηνρήο.(Γηα ηε ιήςε Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο, νη ζηαζκνί πινίσλ κπνξεί λα απαηηεζεί λα
αλαπξνζαξκόζνπλ ηηο ώξεο εξγαζίαο ηνπο γηα λα αθνινπζεζεί ν πίλαθαο σξώλ εθπνκπώλ πνπ έρεη
πξνγξακκαηηζηεί).
5.2 Ο ζπληνληζκόο πνπ έρεη επηιεγεί θαη ε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία κεηαδόζεσο Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο
θαη Γειηίνπ πξέπεη λα αθεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ πληνληζηή Πεξηνρήο.
5.3 ηελ πεξίπησζε Πξναγγειηώλ πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρύ κεηά ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο εθπνκπήο,
πξέπεη λα αλαιεθζνύλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη νη πιεξνθνξίεο απηέο
έρνπλ απνθηεζεί δηεζλώο.
5.4 Ο πληνληζηήο Πεξηνρήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ηα ζήκαηα απηά, γηα ηα νπνία απαηηείηαη
πεξαηηέξσ δηαζπνξά ηεο ζε άιιεο πεξηνρέο, έρνπλ δηαβηβαζηεί ζε όινπο ηνπο αξκόδηνπο πληνληζηέο
Πεξηνρήο.
5.5 Ο πληνληζηήο πεξηνρήο ιακβάλεη κέηξα, ώζηε όια ηα πινία λα ιάβνπλ ηα ζήκαηα πνπ ηζρύνπλ
γηα κία πεξηνρή, πξηλ πιεζηάζνπλ ή πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή. Μπνξεί όκσο ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο ηα πινία λα ιάβνπλ ηα θείκελα ησλ ζεκάησλ πνπ ηζρύνπλ, έπεηηα από αίηεζε ηνπο,
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη όκσο ζηηο ζπλήζεηο εθπνκπέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί.
6. Ρνή πιεξνθνξηώλ (Routeing of information)
Δηζεξρόκελε πιεξνθνξία πνπ απαηηεί έθδνζε Πξναγγειίαο.
(α) Οη Δζληθνί ζπληνληζηέο κόιηο ιάβνπλ κηα πιεξνθνξία λαπηηιηαθνύ ελδηαθέξνληνο θαη
εθόζνλ απαηηείηαη εθδίδνπλ κία Παξάθηηα Πξναγγειία. Αλ ε πιεξνθνξία ζεσξεζεί όηη απαηηεί
επξύηεξε δηαζπνξά ηεο σο Πξναγγειία Πεξηνρήο ζα πξέπεη λα δηαβηβαζηεί ζην πληνληζηή
Τπνπεξηνρήο ή Πεξηνρήο. Δθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ην ζήκα ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ
επηζπκεηό βαζκό πξνηεξαηόηεηαο.
(β) Όηαλ νη Δζληθνί ή πληνληζηέο Πεξηνρήο δηαπηζηώζνπλ όηη είλαη νη πξώηνη απνδέθηεο
πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά άιιε πεξηθέξεηα ή Πεξηνρή, ζα πξέπεη λα ηε δηαβηβάζνπλ ζην ζρεηηθό
Δζληθό ή ην πληνληζηή Πεξηνρήο, κε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ηξόπν.
(γ) Οη πληνληζηέο Πεξηνρήο, κε ηε ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζηελ πεξηνρή ηνπο ζα
απνθαζίδνπλ γηα ηελ έθδνζε Πξναγγειίαο Πεξηνρήο ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3, 5 θαη 7
παξνύζαο αγγειίαο.
(δ) Οη πληνληζηέο Πεξηνρήο κε ηε ιήςε πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό
Τπνβξύρησλ Δπηρεηξήζεσλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.1 (β) (ρ) ή άιιεο πξνγξακκαηηζκέλεο επηρεηξήζεηο όπσο ζηηο παξαγξάθνπο 7.1 (β) (iii) θαη 7.1 (β) (ρη), ζα δηαβηβάζνπλ ηελ
πιεξνθνξία ζε όζνπο από ηνπο πληνληζηέο Πεξηνρώλ θαη Δζληθνύο πληνληζηέο Πεξηνρήο ηνπο
αθνξνύλ νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα εθδώζνπλ Αγγειίεο γηα ηελ επεξεαδόκελε Πεξηνρή.
6.1

6.2 Γηαζπνξά Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο.
(α) Οη πληνληζηέο Πεξηνρήο ζα δηαβηβάδνπλ ηηο Πξναγγειίεο Πεξηνρήο, πνπ απαηηνύλ
επξύηεξε κεηάδνζε, ζηηο γεηηνληθέο Πεξηνρέο θαη' επζείαλ ζηνπο ζρεηηθνύο πληνληζηέο Πεξηνρήο, κε
ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ηξόπν.
(β) Οη Δζληθνί πληνληζηέο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα ιακβάλνπλ ηηο εθπνκπέο κεηαδόζεσο ησλ
Πξναγγειηώλ ηεο Πεξηνρήο ηνπο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηηο Αγγειίεο πνπ εθδίδνληαη από απηνύο,
εθείλεο ηηο Πξναγγειίεο πνπ είλαη ζε ηζρύ θαη αθνξνύλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο.
(γ) Κάζε πληνληζηήο Πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ όηη έληππα αληίηππα ησλ
Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο πνπ πηζαλώο λα παξακείλνπλ ζε ηζρύ πεξηζζόηεξν από 6 εβδνκάδεο, έρνπλ
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δηαηεζεί ζε εθείλνπο ηνπο πληνληζηέο Πεξηνρήο ή Δζληθέο Αξρέο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. πληζηάηαη
ε απνζηνιή αεξνπνξηθώο θάζε εβδνκάδα εθόζνλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία άιινπ ηξόπνπ απνζηνιήο.
(δ) Οη Δζληθνί πληνληζηέο πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ηε δπλαηόηεηα θαη απαίηεζε δηαζέζεσο ησλ
Πξναγγειηώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ Πεξηνρή ζηα πινία πνπ βξίζθνληαη ζε ιηκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπο.
7. Κύξην ζέκα ηωλ πξναγγειηώλ
Πξναγγειίεο Πεξηνρήο (NAVAREA Warnings)
(α) Γεληθά, νη Πξναγγειίεο Πεξηνρήο αθνξνύλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ άπηνληαη ηεο αζθάιεηαο
λαπζηπινΐαο ησλ πνληνπόξσλ πινίσλ, αλαιπηηθά δε έρνπλ σο εμήο:
(Η) Βιάβεο ζε θαλνύο, ζήκαηα νκίριεο θαη ζεκαληήξεο πνπ επεξεάδνπλ θύξηεο γξακκέο ηεο
λαπζηπινΐαο.
(ΗΗ) Παξνπζία επηθίλδπλσλ λαπαγίσλ ζηηο θύξηεο γξακκέο λαπζηπινΐαο ή θνληά ηνπο θαη
ηπρόλ επηζήκαλζή ηνπο.
(ΗΗΗ) Δγθαζίδξπζε λέσλ θύξησλ βνεζεκάησλ γηα ηε λαπζηπινΐα ή αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο
ζε απηά πνπ ππάξρνπλ, εθόζνλ ηέηνηα εγθαζίδξπζε ή αιιαγή κπνξεί λα απνβεί παξαπιαλεηηθή γηα
ηε λαπζηπινΐα.
(IV) Ζ παξνπζία ζε ζηελά ύδαηα κεγάισλ ξπκνπιθίσλ ηα νπνία ρεηξίδνπλ δύζθνια.
(V) Νάξθεο πνπ παξαζύξνληαη.
(VI) Πεξηνρέο όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη δηαζώζεσο (SAR) θαη θαηά
ηεο ξππάλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο (ώζηε λα απνθεύγνληαη ηέηνηεο πεξηνρέο).
(VII) Πινία θαη αεξνζθάθε ηα νπνία πιένπλ ή πεηνύλ πάλσ από αλνηρηέο ζάιαζζεο γηα ηα
νπνία έρεη αλαθεξζεί όηη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, όηη έρνπλ αξγνπνξήζεη λα εκθαληζηνύλ ή όηη έρνπλ
ραζεί.
(VIII) Παξνπζία αλαθαιπθζέλησλ βξάρσλ, πθάισλ, ζθνπέισλ θαη λαπαγίσλ πνπ ζπληζηνύλ θίλδπλν γηα ηε λαπζηπινΐα θαη ηπρόλ επηζήκαλζή ηνπο.
(IX) Αιιαγή πνπ δελ αλακέλεηαη ή πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ θαζνξηζκέλσλ
(Υ) Πόληηζε θαισδίσλ ή ζσιελώζεσλ ή άιιεο ππνβξύρηεο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο
κπνξεί λα ζπληζηνύλ θίλδπλν ζηηο γξακκέο λαπζηπινΐαο ή θνληά ηνπο.
(ΥΗ) Σνπνζέηεζε, καθξηά από ηελ αθηή, θαηαζθεπώλ ζηηο γξακκέο λαπζηπινΐαο ή θνληά
ηνπο.
(ΥΗΗ) Αμηνζεκείσηε θαθή ιεηηνπξγία ησλ ξαδηνλαπηηιηαθώλ βνεζεκάησλ.
(ΥΗΗΗ) Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε εηδηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ
ηελ αζθάιεηα λαπζηπινΐαο, ζε επξύηεξεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο π.ρ. λαπηηθέο αζθήζεηο, βνιέο
βιεκάησλ, δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, ππξεληθέο δνθηκέο, θ.ιπ. απηέο πξέπεη λα κεηαδίδνληαη αξρηθά
από ηνλ αληίζηνηρν πληνληζηή Πεξηνρήο θαη όρη ιηγόηεξν από πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
αληίζηνηρνπ γεγνλόηνο, εθόζνλ απηό είλαη δπλαηό. Σα ζήκαηα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη, κέρξη ην
ηέινο ηνπ γεγνλόηνο.
(β) Ο αλσηέξσ θαηάινγνο ζεκάησλ πνπ ειέγρζεθαλ θαηάιιεια θαη κεηά από αμηνιόγεζε ηνπο
κεηαδόζεθαλ ζαλ Πξναγγειίεο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε κόλν ζαλ νδεγόο.
(γ) Οη θαηεγνξίεο ησλ ζεκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη κε κνξθή Πξναγγειηώλ πξέπεη λα
επηθαηξνπνηνύληαη θάζε 36 κήλεο από ηελ αξρηθή εθπνκπή ηνπο. Οη Πξναγγειίεο γηα ηνπο
Ναπηηιιόκελνπο, νη νπνίεο κεηαδίδνληαη κέζα ζηελ Πεξηνρή, πξέπεη λα αξηζκνύληαη δηαδνρηθά θαηά
ην έηνο.
7.1

7.2 Παξάθηηεο Πξναγγειίεο (Coastal Warnings)
Οη Παξάθηηεο Πξναγγειίεο αθνξνύλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 7.1
θαη είλαη αξθεηέο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ λαπηηιιόκελσλ, όηαλ εηζέξρνληαη ζε κία ππνπεξηνρή ή
πεξηθέξεηα. Παξ' όια απηά νη Παξάθηηεο Πξναγγειίεο πξέπεη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε θύξηεο κόλν
γξακκέο λαπζηπινΐαο.
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7.3 Σνπηθέο Πξναγγειίεο (Local Warnings)
Οη Σνπηθέο Πξναγγειίεο ζπκπιεξώλνπλ ην Παξάθηην ύζηεκα κεηάδνζεο / δηαζπνξάο λαπηηιηαθώλ
πιεξνθνξηώλ δίλνληαο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα, ηα νπνία δελ αθνξνύλ ηελ πνληνπόξα
λαπζηπινΐα. Οη Σνπηθέο Πξναγγειίεο, κπνξεί λα εθδίδνληαη κόλν ζηελ Δζληθή γιώζζα.
7.4 Σν ζύζηεκα Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη έηζη ώζηε λα είλαη επαξθέο γηα
πινία πνπ πιένπλ ζηηο θύξηεο γξακκέο κηαο Πεξηνρήο. ε νξηζκέλεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ε ιήςε ησλ
Παξάθηησλ Πξναγγειηώλ κπνξεί λα απνδεηρηεί πξαγκαηηθά αλαγθαία.
8. Υξήζε ζήκαηνο λαπηηιηαθήο πξνεηδνπνηήζεωο (2200 Ζz Tone) θαη ζήκαηνο αζθαιείαο
(ΣΣΣ/Securite)
8.1 Πξναγγειίεο Πεξηνρήο (NAVAREA Warnings)
Σν ζήκα Ναπηηιηαθήο πξνεηδνπνηήζεσο (Navigational Warning Signal) ή ην ήκα Αζθαιείαο (Safety
Signal) δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγγειία κηαο Πξναγγειίαο.
Παξάθηηεο Πξναγγειίεο (Coastal Warnings)
(α) Οη Παξάθηηεο Πξναγγειίεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη από ηνλ εθδόηε ηνπο (πληνληζηή)
σο πξνο ηελ πξνηεξαηόηεηα εθπνκπήο ηνπο ζε "Εσηηθήο εκαζίαο" (Vital), "εκαληηθήο" (Important)
ή «Πξνγξακκαηηζκέλεο Αλακεηάδνζεο» (Scheduled Broadcast).
(β) Οη "Εσηηθήο εκαζίαο" πξναγγειίεο πξέπεη λα κεηαδίδνληαη ακέζσο κόιηο ιεθζνύλ θαη
πξνο ην ηέινο ηεο πξώηεο δηαζέζηκεο πεξηόδνπ, αθνύ πξνεγεζεί ην ζήκα Ναπηηιηαθήο
πξνεηδνπνηήζεσο θαη ην ζήκα Αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ξαδηνεπηθνηλσληώλ.
(γ) Σν ζήκα Ναπηηιηαθήο πξνεηδνπνηήζεσο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγγειία
κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπνκπήο, εθηόο αλ ε εθπνκπή απηή πεξηέρεη "Εσηηθήο εκαζίαο"
Πξναγγειία γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο πξνο εθπνκπή γηα πξώηε θνξά.
(δ) «Οη εκαληηθέο» Πξναγγειίεο γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο πξέπεη λα κεηαδίδνληαη πξνο ην
ηέινο ηεο πξώηεο δηαζέζηκεο πεξηόδνπο, αθνύ πξνεγεζεί ην ζήκα Αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνύο ξαδηνεπηθνηλσληώλ.
(ε) ε κία «Πξνγξακκαηηζκέλε εθπνκπή» δελ πξέπεη λα πξνεγείηαη ην ζήκα Αζθαιείαο, εθηόο
θαη αλ απηή πεξηέρεη κία «εκαληηθή» Πξναγγειία γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο πξνο κεηάδνζε γηα
πξώηε θνξά ή ηελ επαλάιεςε κηαο "Εσηηθήο εκαζίαο" Πξναγγειίαο.
8.2

9. Υξεζηκνπνηνύκελε γιώζζα.
9.1 ΄Oιεο νη Πξναγγειίεο γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 7.3 αλσηέξσ, πξέπεη λα κεηαδίδνληαη ζηελ Αγγιηθή (λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην δπλαηό
ην Standard Marine Navigational Vocabulary) θαη επηπιένλ :
(α) Γηα Πξναγγειίεο Πεξηνρώλ (NAVAREA Warnings) ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο
επίζεκεο γιώζζεο, ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν.
(β) Γηα Παξάθηηεο Πξναγγειίεο (COASTAL Warnings) ζηελ Δζληθή γιώζζα.
10. Γηάθνξα
10.1 Σύπνη εθπνκπήο: Γηα ηε δηαζπνξά ησλ Πξναγγειηώλ πεξηνρήο (NAVAREA Warnings) πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ξαδηνηειεγξαθία (Α1Α). Δπηπιένλ, νη πληνληζηέο
Πεξηνρώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιινπο ηξόπνπο δηαζπνξάο π.ρ. απ' επζείαο εθηύπσζε,
FACSIMILE, ηειεθσλία θ.ιπ. νη νπνίνη εμαξηώληαη από ηηο δπλαηόηεηεο ησλ πινίσλ ζηελ Πεξηνρή
(Area) θαη από ηηο δηαζέζηκεο επθνιίεο ηνπο.
10.2 Σαρύηεηα κεηαδόζεωο: Ζ ηαρύηεηα κεηαδόζεσο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο
θαλνληζκνύο ξαδηνεπηθνηλσληώλ.
10.3 εηξά κεηαδόζεωο: Γηα απνθπγή άζθνπεο αλακνλήο ή θαηαγξαθήο νη Παξάθηηνη ζηαζκνί
πξέπεη, θαηά γεληθό θαλόλα, λα εθπέκπνληαη θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπνκπέο ηνπο ηηο
Πξναγγειίεο θαηά αληίζηξνθε ρξνλνινγηθή ζεηξά ιήςεώο ηνπο.
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10.4 Γήιωζε ηζρύνο κηαο Πξναγγειίαο: όπνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα δίλεηαη ζην θείκελν κηαο
Πξναγγειίαο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο (εθόζνλ είλαη γλσζηή).
10.5 Σύπνο ζήκαηνο: Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κε κία Πξναγγειία Πεξηνρήο (NAVAREA
Warning) πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ηύπν ηνπ ζήκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζαλ παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα ΗΗ.
10.6 Δμαθνινύζεζε εθπνκπήο:
Δθόζνλ δελ ππάξρνπλ Πξναγγειίεο γηα κεηάδνζε, ζηε αξρή θάζε πξνγξακκαηηζκέλεο εθπνκπήο ησλ
Πξναγγειηώλ Πεξηνρήο, εθπέκπεηαη έλα πεξηιεπηηθό ζήκα, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο
ξαδηνεπηθνηλσληώλ ηεο ΗΣU, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνλ ηύπν ηεο εθπνκπήο θαη ελεκεξώλεη ηνλ
Ναπηηιιόκελν όηη δελ ππάξρνπλ Πξναγγειίεο Πεξηνρήο γηα κεηαβίβαζε.
11. πνπδαίεο κεηεωξνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1 Δίλαη αλαγλσξηζκέλν δηεζλώο όηη απνηειεί κεγάιν βνήζεκα ζηνπο λαπηηιιόκελνπο, ε ιήςε
κεηεσξνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ, ζρεηηθώλ κε ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, καδί κε ηηο Πξναγγειίεο
γηα ηνπο Ναπηηιιόκελνπο θαη ζηηο ίδηεο ζπρλόηεηεο. Οη πληνληζηέο Πεξηνρήο ελζαξξύλνληαη ζηε
δηαζπνξά ηέηνησλ κεηεσξνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ηήο γεληθέο αξρέο πνπ ζεζπίζηεθαλ
γηα ηηο Πξναγγειίεο Πεξηνρώλ (NAVAREA Warnings). Γηα λα απνθεύγνληαη παξαλνήζεηο ζε ηέηνηεο
πξνεηδνπνηήζεηο, δίλεηαη ην πξόζεκα : MET-WARNING.
12. Δθαξκνγή
12.1 Γελ αλακέλεηαη όηη όινη νη πληνληζηέο Πεξηνρήο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκόζνπλ ην ζύζηεκα
ηαπηόρξνλα. Όκσο είλαη επηζπκεηό, νη Πεξηνρέο εθείλεο πνπ είλαη ηθαλέο λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε
ηελ Τπεξεζία, λα εθαξκόζνπλ ην ζύζηεκα δνθηκαζηηθά κε ππνρξεώζεηο πνπ ηέζεθαλ από ηηο
ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ.
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Αξηζ. Αγγει. 14/2017
ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
Ζ Αγγειία 14/2016 αθπξώλεηαη. Οη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηάξηζκε ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο ζεκεηώλνληαη κε κηα θαηαθόξπθε γξακκή ζην πεξηζώξην.
Με ην Νόκν ππ‟ αξηζκ. 1844/1989 ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ
100Α /25-4-1989 :
α. Καζνξίζηεθε σο πεξηνρή Δπζύλεο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ηεο Διιάδνο ην όξην ηνπ F.I.R
ΑΘΖΝΩΝ.
β. Mε ηελ Κ.Τ.Α. Αξηζκ. 1432∙52/93/26-7-1993 (ΦΔΚ 647Β/30-08-93) ηδξύζεθε ην Δληαίν
Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (Δ.Κ..Δ.Γ) κε απνζηνιή ην πληνληζκό θαη όπνπ
απαηηείηαη ηε Γηεύζπλζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Ναπηηθήο θαη Αεξνπνξηθήο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο κεηά
από λαπηηθά θαη αεξνπνξηθά αηπρήκαηα πνπ εδξεύεη ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο ζηνλ Πεηξαηά.
εκείσζε : Σα όξηα ηεο πεξηνρήο Δπζύλεο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ηεο Διιάδνο θαζώο θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην Δληαίν Κέληξν πληνληζκνύ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (ΔΚΔΓ) θαη ηα
Τπνθέληξα Γηάζσζεο παξέρνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζην ζπλεκκέλν ράξηε κε ηίηιν «ΠΔΡΗΟΥΖ
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ».
Οπνηνδήπνηε πινίν ή αεξνζθάθνο είλαη ζε θίλδπλν, βνήζεηα βάζε ηνπ αλσηέξσ λόκνπ
παξέρεηαη όρη κόλν από ηα παξαπιένληα ζηε πεξηνρή πινία αιιά επίζεο θαη από ην Δ.Κ..Δ.Γ.
Σν Δ.Κ..Δ.Γ είλαη ε ππεύζπλε θξαηηθή Αξρή γηα λα θαηεπζύλεη θαη λα ζπληνλίδεη όια ηα
δηαηηζέκελα κέζα θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (SAR) γηα πινία,
αεξνζθάθε θαη πξόζσπα πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο εληόο ηεο πεξηνρήο Δπζύλεο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο
ηεο Διιάδαο.
Ζ πεξηνρή Δπζύλεο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ηεο Διιάδνο γηα λαπηηθά αηπρήκαηα δηαηξείηαη ζε
πέληε (5) ππνπεξηνρέο κε ηα εμήο αληίζηνηρα Τπνθέληξα Γηάζσζεο : Θεζζαινλίθεο - Παηξώλ Υαλίσλ - Ρόδνπ - Μπηηιήλεο.
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