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Αγγελίες είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο της Υ.Υ : www.hnhs.gr 
 

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ 
 

Γ Ι Α  
 

ΠΛΟΗΓΟ ΤΟΜΟ Β΄ (Δ΄ ΕΚΔΟΣΗ 2004) 
Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  

 

Για τη Χρονική περίοδο από την έκδοσή του μέχρι και Δεκέμβριο 2017  
 
 
Αριθ. Αγγελ.   113/15 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΕΛΛΑΣ – Κατάργηση, επανέκδοση Συμπληρωματικού Φυλλαδίου 
Β΄ Τόμου Ναυτιλιακών Οδηγιών (Πλοηγού). 

 
1. Εκδόθηκε το Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 του Β΄ τόμου Ναυτιλιακών Οδηγιών 

(Πλοηγός) Δ΄ Έκδοση 2004 (Νοτιοανατολικές Ακτές) που περιέχει όλες τις Αγγελίες για τους 
ναυτιλλόμενους μέχρι και την αγγελία 75/2015 (τεύχος 4/2015).  

 
2. Με την έκδοση του ανωτέρω Συμπληρωματικού Φυλλαδίου καταργείται το Συμπληρωματικό 

Φυλλάδιο 5/2013 Β΄ τόμου Ναυτιλιακών Οδηγιών (Πλοηγός). 
 

(Πληροφορία: ΥΥ) 
 
Αριθ. Αγγελ. 154/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Nήσος Κρήτη 
-  Όρμος Σούδας - Άκρα Σκάτζα - Υδατοκαλλιέργειες.  

 
Το κείμενο του συμπληρωματικού φυλλαδίου της σελίδας 75 στίχος Α 49 να αντικατασταθεί με το 
παρακάτω: «Σκάτζα». Εγκαταστάσεις Ιχθυοκαλλιεργειών βρίσκονται δύο περίπου δέκατα του 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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μιλίου βόρειο-βορειοανατολικά της ΄Ακρας Σκάτζα. Οι εγκαταστάσεις  επισημαίνονται περιμετρικά  
με κίτρινους σημαντήρες  καθώς και με κίτρινο φωτοσημαντήρα  που εκπέμπει  αναλάμπον κίτρινο 
φως.» 
 
 

(Πληροφορία :ΥΥ) 
 
Αριθ. Αγγελ. 155/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Nήσος Κρήτη 
-  Όρμος Σούδας – Προβλήτας Αδρίας - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

76 
 
Δ6  Αντί : «260» διάβαζε: «360» 
Δ7  Αντί : «160» διάβαζε: «220» 
Δ9  Αντί : «140» διάβαζε: «180» 
Δ10  Αντί : «κυμαίνεται μεταξύ 40 και 15 μέτρων», διάβαζε: «είναι 50 μέτρα περίπου.» 
Δ 15 - 21 Αντί: «Στην ανατολική……. μέτρων.», διάβαζε: «Στην ανατολική πλευρά του προβλήτα 
και πλησίον της κεφαλής του υπάρχει κεκλιμένο επίπεδο διαστάσεων 25 x 10 με βάθη κοντά του 8,9 
μέτρα. Τα βάθη  στο υπόλοιπο τμήμα του προβλήτα μέχρι λίγα μέτρα πριν τη ρίζα του κυμαίνονται 
από 8,1 μέχρι 9 μέτρα περίπου. Στο δυτικό τμήμα του παραπάνω προβλήτα και σε απόσταση 220 
μέτρα από τη ρίζα του και στο σημείο που μειώνεται το πλάτος του προβλήτα στα 50 μέτρα υπάρχει 
κεκλιμένο επίπεδο 30 x 15 μέτρα. Τα βάθη κοντά του είναι 8,4 μέτρα. Τα βάθη στο υπόλοιπο δυτικό 
τμήμα του προβλήτα μέχρι την κεφαλή του κυμαίνονται από 8,3 μέχρι 8,8 μέτρα, κοντά στην κεφαλή 
του κυμαίνονται από 8,5 μέχρι 8,9 μέτρα, ενώ στο τμήμα από το κεκλιμένο επίπεδο μέχρι τη ρίζα του 
κυμαίνονται από 8,4 μέχρι 7,7 μέτρα. Ο προβλήτας σε όλες τις πλευρές του φέρει δέστρες.»  
 
Το κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 76 στίχος Δ 11-14 να αντικατασταθεί με το 
παρακάτω: «Επί του ανατολικού άκρου της κεφαλής του προβλήτα λειτουργεί σταθερός ερυρθρός 
φανός (λευκή σιδερένια στήλη, ύψος 4,7 μέτρα) (35° 29΄, 6 Β - 24° 04,΄7 Α)» 
  

(Πληροφορία :ΥΥ) 
 

Αριθ. Αγγελ. 156/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Νήσος Κρήτη 
– Λιμένας Ηρακλείου – Ναυάγιο.  
 
Το κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 91 στίχος Α 35 Αντί: «Ναυάγιο με ορατή 
….. προς τα ανατολικά», διάβαζε: «Επικίνδυνο ναυάγιο βρίσκεται παράλληλα προς το κρηπίδωμα 
που συνδέει τους προβλήτες ΙV-V και III. Ο προσανατολισμός του ναυαγίου είναι ανατολικός/ 
δυτικός, με την πρώρη προς τα δυτικά και την πρύμνη προς τα ανατολικά. Το ελάχιστο βάθος του 
ναυαγίου είναι δύο (2) μέτρα.» 

 
(Πληροφορία :ΚΛ Ηρακλείου) 
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Αριθ. Αγγελ. 157/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Μυρτώο 
Πέλαγος - Άκρα Μαλέας - Ναυάγιο.  
 

126 
 
Α 55 Μετά: «μιλίου ανοιχτά της», πρόσθεσε: «Ναυάγιο βρίσκεται σε απόσταση 1 περίπου μιλίου 
βόρεια της άκρας Μαλέας και σε μικρή απόσταση από το φάρο που βρίσκεται στην παραπάνω άκρα.» 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Νεάπολης Βοιών) 
 

 
Αριθ. Αγγελ. 158/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Αργολικός 
Κόλπος – Άκρα Σαμπατεκεί (Σαββατικό) – Αλιευτικό Καταφύγιο – Ενημέρωση Πλοηγού.  

 
138 

 
Δ 18  Μετά: «της ακτής», πρόσθεσε: «Σε απόσταση 1 περίπου μιλίου βορειοδυτικά της Άκρας 
Σαμπατ’εκεί (Σαμπατεκή) βρίσκονται σε εξέλιξη έργα επέκτασης (2015) του αλιευτικού καταφυγίου 
σκαφών.» 
 

 
(Πληροφορία : Λ/Χ Ναυπλίου) 

 
Αριθ. Αγγελ. 159/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Σαρωνικός 
Κόλπος – Όρμος Βουλιαγμένης – Ναύδετα.  

 
240 

 
Δ 31 – 32 Αντί: «κατά τους θερινούς…. δύο φωτοσημαινόμενα», διάβαζε: «είναι ποντισμένα δύο» 
Δ 34 – 35  Διάγραψε: «που εκπέμπουν…… φως,» 
 

(Πληροφορία : ΥΥ) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 160/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Σαρωνικός 
Κόλπος – Νησίδα Φλέβες – Νότια Παράλια – Ναυάγιο.  

 
241 

 
Δ 21 – 23 Αντί: «Ναυάγιο .. της νησίδας», διάβαζε: «Επικίνδυνο ναυάγιο με άγνωστη την ακριβή 
του θέση, βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή και σε μικρή απόσταση ανοιχτά του νότιου ορίου της 
νησίδας. Εφιστάται  η προσοχή των διερχομένων σκαφών» 
 

(Πληροφορία : ΥΥ) 
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Αριθ. Αγγελ. 161/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Νήσος 
Άνδρος – Άκρα Φάσσα – Βόρεια-βορειοανατολικά Παράλια – Προσαραγμένο Πλοίο.  

 
532 

 
Α 2 Μετά: «όριο της νήσου.», πρόσθεσε: «Προσαραγμένο πλοίο βρίσκεται σε απόσταση 1,7 μίλια 
βόρειο-βορειοανατολικά της Άκρας Φάσσα μεταξύ των περιοχών Μικρή Πέζα και Μεγάλη Πέζα. 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ  Άνδρου) 
 
Αριθ. Αγγελ. 177/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Nήσος Κρήτη 
- Όρμος Σούδας - Άκρα Σούδα (Καλάμι) - Φωτοσήμανση Υποβρύχιου Μώλου.  
 

74 
 
Δ 64  Μετά : «κίνδυνο.» πρόσθεσε : «Σε απόσταση 320 περίπου μέτρα βόρεια - βορειοανατολικά της 
Άκρας Σούδα βρίσκεται φωτοσημαντήρας τεταρτοκυκλικής  σήμανσης  ο οποίος επισημαίνει το άκρο 
του αρχαίου υποβρύχιου μώλου.» 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 74 στίχος Δ 65 - 66 Διάγραψε.  
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 75 στίχος Α 1 - 3 Διάγραψε.  
 

 
(Πληροφορία :ΝΚ) 

Αριθ. Αγγελ. 178/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος Κρήτη 
- Πρόσγεια Λιμένα Ρεθύμνου - Περιοχή Εκρηκτικών.  
 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 81 στίχος Α 9 - 17 Μετά : «προς τα 
ανατολικά.», πρόσθεσε : «Προσοχή απαιτείται διότι εξωτερικά της ρίζας του παραπάνω 
λιμενοβραχίονα υπάρχει μικρή περιοχή με εγκαταλειμμένα εκρηκτικά. Ως εκ τούτου απαγορεύεται 
κάθε είδους δραστηριότητα (αλιεία, κολύμβηση, υποβρύχια αλιεία, αγκυροβολία σκαφών, υποβρύχια 
δραστηριότητα κ.α) στην παραπάνω περιοχή.»  
 

(Πληροφορία :Λ/Χ Ρεθύμνου) 
 
Αριθ. Αγγελ. 179/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Σαρωνικός 
Κόλπος - Όρμος Φαλήρου - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

249 
 
Δ 54 Μετά: «του Π.Ν.», πρόσθεσε: «Κίτρινος σημαντήρας βρίσκεται πλησίον του σημείου που 
βρίσκεται η τριήρης.» 
 

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 
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Αριθ. Αγγελ. 180/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  – Σαρωνικός 
Κόλπος - Νότια Ν. Αταλάντης - Όρμος Αμπελάκια - Ενημέρωση Πλοηγού.  

 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 263 στίχος Α 25  Διάγραψε «Σε 
απόσταση… αγκυροβολημένο πλοίο.» 

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 

 
 
Αριθ. Αγγελ. 181/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Στενό 
Ναυστάθμου Σαλαμίνας  - Νήσος Σαλαμίνα - Άκρα Πούντα - Ναύδετα.   

 
279 

 
Δ 44 – 49 Αντί: «περί τα 270…. άλλο ναύδετο.», διάβαζε: « σε απόσταση 250 μέτρα περίπου 
νοτιοανατολικά της άκρας αυτής βρίσκονται επτά (7) ναύδετα όπως και σε απόσταση 220 μέτρα 
περίπου βορειοδυτικά της άκρας Πούντας βρίσκονται δύο (2) ακόμη ναύδετα.» 
 

(Πληροφορία : ΥΥ) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 182/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Σαρωνικός 
Κόλπος -  Όρμος Κερατσινίου - Λιμενικά Έργα.  

 
285 

 
Δ 14 – 16 Αντί: «Η νοτιοδυτική πλευρά …. Μέχρι 11,4 μέτρα.», διάβαζε:  
«Εκτελούνται έργα (2015) διαπλάτυνσης και επέκτασης του προβλήτα. Ο προβλήτας θα διαπλατυνθεί 
προς τα δυτικά σε όλο το μήκος του και θα επεκταθεί προς νότο.   
Το όριο των εκτελούμενων έργων επισημαίνεται από έξι (6) κίτρινους φωτοσημαντήρες που 
εκπέμπουν αναλάμπον κίτρινο φως. » 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 285 στίχος Δ 1 - Δ 14 Διάγραψε: «Το 
όριο των εκτελούμενων έργων ……. αναλάμπον κίτρινο φως.». 
 
 

(Πληροφορία: DOMOS TECHNIKI) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 183/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Σαρωνικός 
Κόλπος - Λιμένας Ελευσίνας - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 
300 
 
Α 30 Μετά: «κρηπιδωμένη.», πρόσθεσε: « Ναυάγιο  ημιβυθισμένου σκάφους με ορατό το πρωραίο 
τμήμα υπερκατασκευής βρίσκεται πλησίον της ακτής και σε απόσταση ενός (1) περίπου δεκάτου του 
μιλίου νοτιοδυτικά του νοτίου άκρου της παραπάνω κρηπιδωμένης ακτής .» 
 

(Πληροφορία : ΚΛ Ελευσίνας) 
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Αριθ. Αγγελ. 202/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Αργολικός 
Κόλπος - Βόρεια Παράλια Άστρους - Άκρη Υποθαλάσσιου Αγωγού - Τοποθέτηση 
Φωτοσημαντήρα. 
 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 141 στίχος Α 37 Αντί: «ανατολική – 
νοτιοανατολική κατεύθυνση.» διάβαζε : «αρχική  ανατολική και τελική νοτιοανατολική κατεύθυνση. 
Το πέρας  του αγωγού  επισημαίνεται με αναλάμποντα  κίτρινο  κωνικό φωτοσημαντήρα.»  

 
(Πληροφορία :Υ. Φάρων) 

 
 
Αριθ. Αγγελ. 219/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Κόλπος 
Ελευσίνας - Όρμος Βλίχα - Ναυάγιο.  
 

302 
 
Α 53 Μετά: «ορίου του όρμου.» πρόσθεσε: «Ναυάγιο ημιβυθισμένου σκάφους με ορατό τμήμα της 
δεξιάς πλευράς του, βρίσκεται σε απόσταση 3,2 δέκατα του μιλίου περίπου, σχεδόν ανατολικά του 
δυτικού ορίου του όρμου.» 
  

(Πληροφορία :Κ.Λ. Ελευσίνας) 
 
Αριθ. Αγγελ. 220/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος 
Κίμωλος - Βόρειες Ακτές - Ναυάγιο.   
 

370 
 
Δ 27 Μετά: «Νήσου Κιμώλου.» πρόσθεσε: «Επικίνδυνο Ναυάγιο βρίσκεται στις ανατολικές ακτές 
του όρμου Βρώμα, που σχηματίζεται αμέσως ανατολικά της άκρας Κένδρας με άγνωστο βάθος 
άνωθέν του.» 
  

(Πληροφορία :Λ.Σ. Κιμώλου) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 221/15 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος Σύρος 
- Λιμένας Σύρου - Ναυάγιο.   
 

482 
 
Δ 48 Μετά: «ανατολικά.» πρόσθεσε: «Ναυάγιο ημιβυθισμένης φορτηγίδας βρίσκεται πολύ κοντά 
στο παραπάνω προεκτεινόμενο σημείο της νότιας πλευράς του κρηπιδώματος.» 
  

(Πληροφορία :Λ/Χ Σύρου) 
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Αριθ. Αγγελ. 50/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Νήσος Κρήτη 
- Όρμος Σούδας - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

73 
 
Α 53 - 57 Αντί: «Ναυάγια, επικίνδυνα …Νησίδας Λέων». διάβαζε: «Ναυάγιο, επικίνδυνο για τη 
ναυσιπλοΐα επιφανείας βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων βορειοανατολικά του βορειοανατολικού 
ορίου της Νησίδας Λέων.»  
 
 

 (Πληροφορία :ΥΥ) 
 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 51/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Νήσος Κέα - 
Όρμος Αγ. Νικολάου - Ορμίσκος Βουρκάρι - Ενημέρωση Πλοηγού.  

 
510 

 
Α  44 - 47 Διάγραψε: «Ναυάγιο προσαραγμένου…….. είναι ορατά.»  
 

 (Πληροφορία :ΥΥ) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 68/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Σαρωνικός 
Κόλπος - Όρμος Κερατσινίου - Λιμένας Ηρακλέους - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 
 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 282 στίχος Α 56 Διάγραψε: «Ναυάγιο , 
επικίνδυνο …. του παραπάνω προβλήτα». 
 
 
 

 
(Πληροφορία :ΥΥ) 

 
Αριθ. Αγγελ. 82/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος Κρήτη 
- Βόρεια  Παράλια - Λιμένας Ηρακλείου -  Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

89 
 
Δ 44 Αντί : «11,7 μέχρι 12,2» διάβαζε: «10,6 μέχρι 11,8».  
 

90 
 
Δ 2 - 10: Διάγραψε  
Δ 14 Αντί: «επίπεδο.», διάβαζε: «επίπεδο με βάθη κοντά του 5,3 μέχρι 7,5 μέτρα στο ανατολικότερο  
άκρο του.» 



-8- 

Δ 27 Αντί: «νοτιοανατολικά», διάβαζε: «σχεδόν ανατολικά» 
Δ 40 Μετά: «δέστρες», πρόσθεσε: «,παραβλήματα». 
Δ 42 - 49 Αντί: «κοντά στο …. Έργα (2002).» διάβαζε: «από την κεφαλή του λιμενοβραχίονα και 
μέχρι το ήμισυ του προς την ρίζα, κυμαίνονται από 8,5 μέχρι 6,5 μέτρα, ενώ στο δεύτερο μέχρι τη 
ρίζα του ήμισυ, κυμαίνονται από 6,3 μέχρι 3,5 μέτρα.» 
Δ 55 - 60 Αντί : « με εσοχή ….. κεκλιμένο επίπεδο.» διάβαζε: «με γλίστρα διαστάσεων 60x20 
μέτρων στο ανατολικό τους τμήμα και κεκλιμένο επίπεδο διαστάσεων 25x5 μέτρων στο δυτικό τους 
τμήμα.» 
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Α1  Μετά: «δέστρες », πρόσθεσε: «και παραβλήματα» 
Α 6 - 23 Αντί : «στην είσοδο του προβλήτα.», διάβαζε: «τα βάθη κοντά στην ανατολική πλευρά του 
προβλήτα κυμαίνονται  από 10,7 στην κεφαλή  του μέχρι  6,7 μέτρα στη ρίζα του. Τα βάθη κοντά 
στην κεφαλή  του προβλήτα κυμαίνονται  από 13 μέχρι 12,5 μέτρα. 
Α 25 Αντί : «3,3 και 10», διάβαζε: «6,4 και 11».  
Α 26 Αντί : «11,7 και 11,3», διάβαζε: «10,5 και 12».  
Α 33 - 35 Αντί : «5,7 μέτρων …..3,3 μέτρα …», διάβαζε: « 6 μέτρα. Παρά το ανατολικό τμήμα του 
κρηπιδώματος υπάρχει ακάθαρτος βυθός και δόντι Επικίνδυνο ναυάγιο βρίσκεται παράλληλα και 
σχεδόν στο μέσον του κρηπιδώματος που συνδέει τους προβλήτες ΙV-V και III. Ο προσανατολισμός 
του ναυάγιου είναι ανατολικός/δυτικός, με την πρώρη προς τα δυτικά και την πρύμνη προς τα 
ανατολικά. Το ελάχιστο βάθος του ναυαγίου είναι δύο (2) μέτρα.   
Α 50 Αντί : «δέστρες.», διάβαζε: « δέστρες και παραβλήματα.» 
Α 52 Αντί: «κυμαίνονται ….9,9 », διάβαζε: «και σε απόσταση 40 μέτρα βόρεια της ρίζας του 
κυμαίνονται μεταξύ 7 και 8,7». 
Α 53 - 54 Αντί: «10 και 11,2», διάβαζε: «9 και 10,9» 
Α 54 - 66 Αντί: «Στη νηοδόχη …… και 6,5 περίπου», διάβαζε: «Στην κεφαλή του προβλήτα ΙΙΙ τα 
βάθη  κυμαίνονται από 8,1 μέτρα στο ανατολικό άκρο μέχρι 8 μέτρα στο δυτικό. Περί το κέντρο δε 
της κεφαλής του προβλήτα τα βάθη μειώνονται από 6,5 μέχρι 7,5 μέτρα ενώ υπάρχει δόντι με πλάτος 
1 μέτρο .» 
Δ 1 - 4 : Διάγραψε 
Δ 23 - 32 : Διάγραψε 
Δ 34 - 38 Αντί: «7,7 και πλευράς αυτής» διάβαζε: «7,3 και 8,6 μέτρα περίπου, ενώ σε απόσταση 100 
μέτρων περίπου του δυτικού  άκρου της κεφαλής του προβλήτα ΙΙΙ υπάρχει περιοχή διαστάσεων 
20x30 μέτρα με βάθη 6,8 μέτρων.» 
Δ 52 - 57 Αντί: «Τα βάθη … 8,2 μέτρα.» διάβαζε: «Τα βάθη κοντά στο πρώτο κρηπίδωμα  είναι 5,1 
μέτρα ενώ στο δεύτερο είναι 8,3 μέτρα.» 
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Α 4 - 16 Αντί: «Τα βάθη …. περίπου μέτρων.» διάβαζε: «Τα βάθη κοντά στην ανατολική πλευρά  
του προβλήτα κυμαίνονται από 7,8 μέχρι 8,7 μέτρα ενώ μπροστά στο κεκλιμένο τα βάθη είναι 8,2 
μέτρα. Τα βάθη στην κεφαλή κυμαίνονται από 7,6 μέχρι 8,5 μέτρα. Στη δυτική πλευρά του προβλήτα 
τα βάθη κυμαίνονται από 8,7 στην κεφαλή του, 7,3 στο κεκλιμένο και στη συνέχεια κυμαίνονται από 
6,8 μέχρι 8,8 μέτρα.»  
Α 21 - 25 Αντί : «σημείο δε …… μέτρων.», διάβαζε: «τμήμα αυτό του κρηπιδώματος υπάρχουν στα 
άκρα του δύο κεκλιμένα επίπεδα. Το ανατολικό με βάθη κοντά του από 7 μέχρι 8,8 μέτρα και το 
δυτικό με βάθη κοντά του από 6,8  μέχρι 7,3 μέτρα.» 
Α 40 Αντί: «7,4 και 9», διάβαζε: «6,8 και 8,5». 
Α 42 Αντί: «7,8 και 6,5», διάβαζε: «9,2 και 8,3». 
Α 45 - 61 Αντί: «Στην περιοχή …. ισοβαθούς αυτής» διάβαζε: «Προσοχή απαιτείται διότι σε 
αποστάσεις 5 μέχρι 10 μέτρων βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της κεφαλής του προβλήτα 
υπάρχουν δύο (2) περιοχές με διαστάσεις 10x20 μέτρα και βάθη εντός αυτών 7,5 και 7,3 μέτρα.» 
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Α 27 Μετά: «ρεύματος.», πρόσθεσε: « Έτερος κεκαμμένος προβλήτας με συνολικό μήκος 80 μέτρα  
εκκινεί από σημείο του νοτιοδυτικού κρηπιδώματος με τελική βόρεια διεύθυνση,  επ΄αυτού υπάρχουν 
λήψεις ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος.» 
Να διαγραφούν από το κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 91 οι στίχοι Α 35 , Δ 5 
- 7 και Δ 7 - 22. 

            
(Πληροφορία :ΥΥ) 

 
Αριθ. Αγγελ. 83/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος Θήρα - 
Λιμένας Αθηνιός - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

338 
 
Α 8 - 11 Διάγραψε: «έχει … άκρο του οποίου» 
Α 49 - Δ 33 Αντί: «Τα παράλια …. του λιμένα.» διάβαζε: «Τα παράλια του Λιμένα Αθηνιού είναι 
κρηπιδωμένα συνολικά για 300 μέτρα περίπου και ξεκινούν  από το  φανό (βλ. § 5.24) και εκτείνονται 
ημικυκλικά προς τα ανατολικά. Αρχικά η κρηπίδωση εκτείνεται για 25 μέτρα περίπου σχεδόν προς τα 
ανατολικά, κατόπιν στρέφει σχεδόν προς νότο για 45 μέτρα περίπου στη συνέχεια για 100 μέτρα 
περίπου σχεδόν προς τα ανατολικά. Στη συνέχεια στρέφει σχεδόν προς βορρά για 30 μέτρα περίπου 
και κατόπιν για 120 μέτρα περίπου στρέφει προς τα ανατολικά βορειοανατολικά. Τα βάθη μπροστά 
στην κρηπίδωση κυμαίνονται από 5,1 μέχρι 6,4 μέτρα. Δέστρες υπάρχουν σχεδόν σε όλη την 
κρηπίδωση. Από το τέλος της κρηπίδωσης ξεκινάει λιθοριπή που εκτείνεται προς τα βορειοανατολικά 
για 160 μέτρα περίπου. Από το τέλος της παραπάνω λιθοριπής ξεκινάει κεκαμμένη κρηπίδωση με 
συνολικό μήκος 70 μέτρα περίπου. Τα βάθη  κοντά στην κρηπίδωση με μήκος  40 μέτρα  περίπου και 
σχεδόν βόρεια κατεύθυνση κυμαίνονται από 5,1μέχρι 6,1μέτρα. Η παραπάνω κρηπίδωση φέρει 
δέστρες σε όλο το μήκος της. Η ισοβαθής των 10 μέτρων  διέρχεται από 50 μέχρι 90 μέτρα περίπου 
ανοιχτά  από τα κρηπιδώματα του λιμένα. Ανοιχτά του τμήματος της λιθοριπής με μήκος 160 μέτρα 
περίπου και σε απόσταση  μέχρι 50 μέτρα περίπου, τα βάθη είναι μικρότερα  των 5 μέτρων.»      

 
(Πληροφορία :ΥΥ) 

 
 Αριθ. Αγγελ. 84/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος Νάξος 
- Άκρα Μουτσούνα - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

458 
 
Δ 19 Μετά: « στο αγκυροβόλιο αυτό.» πρόσθεσε: «Ακάθαρτος βυθός (υπολείμματα ναυαγίου) 
βρίσκονται  σε απόσταση 1 μίλι περίπου νότια της άκρας Μουτσούνα.» 
 

(Πληροφορία :ΥΥ) 
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Αριθ. Αγγελ. 100/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Πλωτές 
Εξέδρες - Ενημέρωση Πλοηγού.  
  

6 
 
Δ 14 πρόσθεσε: «ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αναψυχής και 
ανάπτυξης του Τουρισμού, σε μυχούς Όρμων πλησίον των ακτών και συνήθως έμπροσθεν των 
ξενοδοχειακών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τοποθετούνται πλωτές 
εξέδρες για εποχιακή χρήση. Οι παραπάνω εξέδρες φωτίζονται/ φωτοσημαίνονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες που δίδονται από την Υ. Φάρων και δεν επισημαίνονται λόγω κλίμακας στους ναυτικούς 
χάρτες ή δεν αναγράφονται στις ναυτιλιακές οδηγίες Ελληνικών ακτών (Πλοηγός). Οι ναυτιλλόμενοι 
(επαγγελματίες, ερασιτέχνες) όταν προσεγγίζουν τις ακτές οφείλουν να εντείνουν την προσοχή τους 
για τον εντοπισμό και την αποφυγή των πλωτών εξέδρων. Οι τοπικές λιμενικές αρχές μεριμνούν για 
την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των πλωτών εξεδρών σύμφωνα με την 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και 
τους είναι γνωστή η ύπαρξη, ο αριθμός και η θέση τους στα όρια δικαιοδοσίας τους».  
 

 
(Πληροφορία :ΥΥ) 

 
Αριθ. Αγγελ. 101/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Αιγαίο 
Πέλαγος - Νήσος Νάξος - Όρμος Νάξου - Βράχος Φρουρός - Τοποθέτηση και Λειτουργία Φανού.   
 

453 
 

Α 18 Μετά: «με θαλασσοταραχή.», πρόσθεσε: «Επί του βράχου Φρουρός λειτουργεί φανός (λευκό 
εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη και εξώστη, ύψος 10,2 μέτρα) (37° 06,0΄΄Β - 025° 20,7΄΄Α) με ύψος 
10,7 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο φανός εκπέμπει αναλάμπον λευκό και ερυθρό φως 
κατά τομείς ως εξής: Ερυθρός μεταξύ των από θάλασσα διοπτεύσεων 138˚-171˚= (33˚) και λευκός 
171˚- 138˚= (327˚). Ο ερυθρός τομέας υποδεικνύει την θέση του βράχου φρουρός καθώς και τους 
βράχους και τις βραχώδεις υφάλους που περιγράφονται παρακάτω.» 

 
 
 

(Πληροφορία :ΥΥ - Υ. Φάρων) 
 
Αριθ. Αγγελ. 102/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015  - Νήσος Τήνος 
- Λιμένας Τήνου - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

516 
 
Δ 21 - 24  Αντί: «εκτείνεται δε … επί 250 μέτρα.», διάβαζε: « και κατευθύνεται  προς τα βόρεια – 
βορειοδυτικά.» 
Δ 28 - 54 Αντί: «Τα βάθη κοντά … είναι 8,4 μέτρα.», διάβαζε: «Στο κρηπιδωμένο  τμήμα του 
λιμενοβραχίονα τόσο στην εσωτερική πλευρά του όσο και παρά την κεφαλή του  υπάρχουν  
βυθισμένα μπλόκια. 
Βορειοδυτικός Λιμενοβραχίονας. Στη ρίζα της εξωτερικής (δυτικής) πλευράς  του λιμενοβραχίονα 
έχει κατασκευαστεί  κλιμακωτός προβλήτας  ο οποίος έχει συνολικό  μήκος 300 μέτρα. Η εξωτερική 
(δυτική) ρίζα του σε μήκος 130 μέτρα περίπου  προστατεύεται από φυσικούς ογκόλιθους. Το 
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υπόλοιπο τμήμα του είναι κρηπιδωμένο μέχρι το  σημείο που συναντά  τον λιμενοβραχίονα. Σε όλο το 
μήκος του κλιμακωτού προβλήτα υπάρχουν δέστρες. Τα βάθη κοντά του κυμαίνονται από 5,4 μέχρι 
6,3 μέτρα περίπου. Η ανατολική (εσωτερική)  πλευρά του έχει μήκος  180  και πλάτος 24 μέτρα είναι 
κρηπιδωμένη και φέρει δέστρες. Στο άκρο του  παραπάνω λιμενοβραχίονα λειτουργεί  φανός (λευκό 
εξαγωνικό θυλάκιο με στήλη, εξώστη  και ερυθρά οριζόντια λουρίδα, ύψος 8,5 μέτρα) (37° 32,3΄΄Β - 
025° 09,3΄΄Α).  Τα βάθη στην δυτική (εξωτερική) πλευρά κυμαίνονται από 5 μέχρι 8,3 μέτρα, στην 
κεφαλή 6,5 με 7,5 μέτρα  και στην ανατολική (εσωτερική) από 4,2  στη ρίζα του  μέχρι 6,9 μέτρα.» 
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Α 19 Αντί: «0,6 και 2,7», διάβαζε: «1,5 και 3,3». 
Α 20 Αντί: «4», διάβαζε: «2,7». 
Α 25 - 59 Αντί: «επί 90 μέτρα ………. σκαφών και λέμβων. », διάβαζε: «ημικυκλικά επί 280 μέτρα 
περίπου μέχρι τη ρίζα προβλήτα τραπεζοειδούς σχήματος. Τα πρώτα 130 μέτρα της ακτής από τη ρίζα 
του προβλήτα είναι κρηπιδωμένα και προστατεύονται από φυσικούς ογκόλιθους. Τα βάθη  μπροστά 
τους είναι  κατώτερα  του μέτρου  και υπάρχουν βράχοι  και ημιβυθισμένα  μπλόκια. Η ισοβαθής  των 
δύο (2) μέτρων εκτείνεται μέχρι 50 μέτρα περίπου ανοικτά  της ακτής. Στη συνέχεια το υπόλοιπο 
τμήμα της ημικυκλικής ακτής είναι κρηπιδωμένο φέρει δέστρες και τα βάθη κοντά του είναι 
κατώτερα των δύο (2)  μέτρων». 
Α 64 Αντί: «60», διάβαζε: «45». 
Δ 2 - 11 Αντί: «υπάρχουν υπερυψωμένα …. της κεφαλής του.», διάβαζε: «υπάρχει κεκλιμένο 
επίπεδο  με βάθη κοντά του 3,6 μέτρα. Τα βάθη κοντά  στη νοτιοανατολική πλευρά του προβλήτα 
είναι κατώτερα των δύο (2) μέτρων ενώ στη βορειοδυτική  είναι κατώτερα των τριών (3) μέτρων». 
Δ 20 Αντί: «μέτρων,», διάβαζε: «μέτρων.». 
Δ 20 - 21 Διάγραψε: «η δε ισοβαθής …. ανοιχτά  του.». 
Δ 28 Αντί: «4», διάβαζε: «2». 
Δ 32 Αντί: «2,6 και 6,4», διάβαζε: «2,3 και 5,6». 
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Α 4 - 17 Αντί: «μεταξύ του σημείου …. μέτρα ανοιχτά του.», διάβαζε: «και τελικά στρέφει προς τα 
δυτικά για 180 μέτρα περίπου μέχρι τη ρίζα της ανατολικής (εσωτερικής) πλευράς του βορειοδυτικού 
λιμενοβραχίονα όπου υπάρχουν δύο (2) κεκλιμένα επίπεδα με βάθη κοντά τους 5 και 5,5 μέτρα 
περίπου ».  
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού φυλλαδίου της σελίδας 516 στίχος Α 57 Αντί: «Εκτελούνται έργα 
(2007)…. Κυματοθραύστη.», διάβαζε: «Εκτελούνται έργα (2014) κατασκευής νέου προσήνεμου 
αποσπασμένου κυματοθραύστη ανατολικής νοτιοανατολικής/ δυτικής βορειοδυτικής διεύθυνσης 
μήκους 370 μέτρων περίπου. Τα έργα φωτοσημαίνονται με πράσινο αναλάμποντα φωτοσημαντήρα ο 
οποίος μετακινείται σύμφωνα με την πρόοδο τους. Μέρος του δυτικού τμήματος  του κυματοθραύστη 
έχει κατασκευαστεί, ενώ  το υπόλοιπο  βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Προσοχή 
απαιτείται διότι περιμετρικά του κυματοθραύστη  και σε απόσταση  μέχρι 30 μέτρα περίπου 
υπάρχουν διάσπαρτοι βυθισμένοι ογκόλιθοι.» 
Να διαγραφεί  το κείμενο του Συμπληρωματικού  Φυλλαδίου  της σελίδας 517 στίχος Α 50.  
Να διαγραφεί  το κείμενο του Συμπληρωματικού  Φυλλαδίου  της σελίδας 517 στίχος Δ 65. 
 

 (Πληροφορία :ΥΥ) 
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Αριθ. Αγγελ. 149/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Νήσος Ύδρα -  
Όρμος Μανδράκι - Τοποθέτηση Αγωγών Ύδατος. 
 

 
178 

 
Α 14 Μετά : «αυτές.», πρόσθεσε: «Δύο αγωγοί εισροής/ εκροής ύδατος, παράλληλοι και σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους, ξεκινούν από σημείο της ακτής που βρίσκεται στο μέσον περίπου των 
ανατολικών ακτών του Όρμου. Οι αγωγοί διέρχονται πλησίον της ακτής εκτείνονται προς τα 
βορειοδυτικά σχεδόν για 200 μέτρα και απολήγουν μετά την ισοβαθή των 20 μέτρων.» 

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 

 
 
Αριθ. Αγγελ. 150/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Σαρωνικός 
Κόλπος -  Βόρεια Άκρας Άγιος Κοσμάς - Πλωτό Φράγμα.  

 
246 

 
Α 21 Μετά : «του ΕΟΤ.», πρόσθεσε: «Σε απόσταση  πέντε δέκατα περίπου του μιλίου σχεδόν βόρεια 
της Άκρας Αγ. Κοσμάς βρίσκεται η ακτή  του ηλίου. Μπροστά από την ακτή  κάθε έτος τοποθετείται 
πλωτό φωτοσημαινόμενο φράγμα (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) για την προστασία των λουομένων.»  
 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Σαρωνικού) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 151/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Στενό 
Ναυστάθμου Σαλαμίνας -  Ενημέρωση πλοηγού.  

 
293 

 
Δ 14 - 23 Αντί: «Βάθη …. της ακτής.», διάβαζε: «Αμέσως βορειοδυτικά  της παραπάνω πλωτής 
δεξαμενής υπάρχει μικρή κόλπωση ανοιχτή προς τα ανατολικά με πλάτος 100 μέτρα περίπου. Τα 
παράλια της παραπάνω κόλπωσης είναι κρηπιδωμένα  και φτάνουν μέχρι την Άκρα Αράπης. Η 
ισοβαθής  των 5 μέτρων είναι μέχρι 140 μέτρα περίπου ανοιχτά της κόλπωσης, ενώ η ισοβαθής των 
10 μέτρων  διέρχεται 160 μέτρα περίπου αντίστοιχα της παραπάνω κόλπωσης.  Σε απόσταση μέχρι 
140 μέτρα περίπου μέτρα βορειοανατολικά της Άκρας Αράπης σχηματίζεται γλώσσα διαστάσεων 
110x140 μέτρα με βάθη στο ανατολικό όριο της 3,2 μέτρα. Η ισοβαθής των 10 μέτρων διέρχεται 
μέχρι 160 μέτρα βορειοανατολικά της παραπάνω άκρας.».  

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 

Αριθ. Αγγελ. 152/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Νήσος 
Μύκονος - Μαρίνα Μυκόνου - Τοποθέτηση  & Λειτουργία Φανών.  

 
 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού φυλλαδίου της σελίδας 499 στίχος Δ 49, Μετά : «δεν είναι 
υδρογραφημένες», πρόσθεσε: «Η είσοδος  της μαρίνας επισημαίνεται από φανούς, πράσινο και 
ερυθρό, που έχουν τοποθετηθεί στο δυτικό και ανατολικό όριο της εισόδου της αντίστοιχα, 
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(σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική στήλη και πράσινη/ ερυθρά οριζόντια λουρίδα 
αντίστοιχα.) (37° 27,5΄Β - 025° 19,7΄Α) 

 
(Πληροφορία : Υ. Φάρων) 

Αριθ. Αγγελ. 170/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Νήσος  Κρήτη 
- Δυτικά Παράλια - Νησίδα Άγρια Γραμβούσα - Ναυάγιο.  

 
56 

 
Α 43 - 46 Αντί : «ημιβυθισμένου πλοίου….. της ακτής.», διάβαζε: «βυθισμένου πλοίου βρίσκεται σε 
απόσταση 500 μέτρα περίπου, νοτιοανατολικά του νοτιοανατολικού ορίου της Νησίδας Γραμβούσα.»  

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 

 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 171/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Νήσος Σύρος - 
Λιμένας Σύρου - Νότια νησίδας Γάιδαρος - Ενημέρωση Πλοηγού.  

 
479 

 
Δ 60 Μετά : «όστρακα και φύκια.», πρόσθεσε: «Ναυάγιο επικίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα με ελάχιστο 
βάθος άνωθεν του 5,4 μέτρα, στη πρύμνη του και νοτιοανατολικό προσανατολισμό, βρίσκεται σε 
απόσταση εκατό (100) μέτρα περίπου, ανοιχτά των νοτίων ακτών της νησίδας.» 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 482 στίχος Δ 48 Διάγραψε: «Ναυάγιο 
ημιβυθισμένης …. του κρηπιδώματος.» 

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 

 
 
Αριθ. Αγγελ. 172/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Νήσος 
Μύκονος - Βραχονησίδα Χταπόδια -   Ενημέρωση πλοηγού.  

 
505 

 
Α 57 - 60 Αντί: «Ναυάγιο επικίνδυνο …. βραχονησίδας.», διάβαζε: «Ακάθαρτος Βυθός 
(υπολείμματα ναυαγίου) υπάρχει σε μικρή απόσταση ανοιχτά του μέσου των βόρειων ακτών της 
βραχονησίδας.» 
 

 
(Πληροφορία : ΥΥ) 

Αριθ. Αγγελ. 191/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό φυλλάδιο 6/2015 Αιγαίο Πέλαγος 
- Νήσος Μύκονος - Νέος Λιμένας Μυκόνου. 
 

500 
 
Δ 49 - 66 Αντί : «έχει …. της γέφυρας.», διάβαζε : «βρίσκεται στο μυχό του όρμου που σχηματίζεται 
ΝΑ της άκρας Τούρλος. 
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Αποτελείται από κρηπίδωμα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση ανοιχτά της κρηπιδωμένης ακτής και 
σχεδόν παράλληλα με αυτή. 
Το κρηπίδωμα έχει μήκος 650 μέτρα περίπου και πλάτος από 80 μέχρι 40 μέτρα. Ενώνεται με την 
έναντι προς βορρά ακτή με γέφυρα μήκους 40 και πλάτους 30 μέτρων. Η νότια πλευρά του 
κρηπιδώματος έχει επτά (7) κεκλιμένα επίπεδα, φέρει δέστρες και προσκρουστήρες. Τα βάθη κοντά 
του είναι 10 μέτρα περίπου. Εσωτερικά του παραπάνω κρηπιδώματος σχηματίζονται δύο 
λιμενολεκάνες η πρώτη (δυτική) βρίσκεται δυτικά της γέφυρας που το ενώνει με την έναντι 
κρηπιδωμένη ακτή και η δεύτερη (ανατολική) βρίσκεται ανατολικά της γέφυρας. 
Δυτική λιμενολεκάνη : Η είσοδός της σχηματίζεται από λιμενοβραχίονα που εκκινεί από το ΒΔ άκρο 
του κρηπιδώματος με μήκος 50 μέτρα, που περιβάλλεται από λιθοροπή με βορειοδυτική κατεύθυνση 
στην κεφαλή του οποίου λειτουργεί φανός (σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική στήλη και 
πράσινη οριζόντια λουρίδα) (37ο 28,0΄Β – 25ο 19,2΄Α) και από μικρό λιμενοβραχίονα Νοτιοδυτικής 
κατεύθυνσης που εκκινεί από την έναντι ακτή. Η είσοδός της έχει άνοιγμα 50 μέτρα και είναι 
στραμμένη σχεδόν προς τα βορειοδυτικά. Τα βάθη στον άξονα εισόδου της είναι κατώτερα των 
τεσσάρων (4) μέτρων. Το σχήμα της λιμενολεκάνης είναι σχεδόν παραλληλόγραμμο και έχει 
διαστάσεις 250 x80 μέτρα περίπου. 
Εσωτερικά είναι κρηπιδωμένη σε όλο το μήκος της με βάθη που κυμαίνονται από 3,2 έως 3,9 μέτρα 
περίπου πλησίον των κρηπιδωμάτων. Στο βορειοανατολικό τμήμα της υπάρχει πλωτή δεξαμενή. 
Ανατολική λιμενολεκάνη : Η είσοδός της σχηματίζεται από προβλήτα που εκκινεί από το ΝΑ άκρο 
του κρηπιδώματος με μήκος 110 μέτρα και σχεδόν νότια κατεύθυνση στην κεφαλή του οποίου 
λειτουργεί φανός (σιδηρόπλεκτος οβελός με εξώστη, μεταλλική στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα) 
(37ο 27,7΄Β – 25ο 19,6΄ Α) και από τραπεζοειδούς σχήματος προβλήτα ο οποίος εκκινεί από την 
έναντι ακτή έχει μήκος 80 μέτρα και κατεύθυνση νοτιοδυτική. Η είσοδός της είναι στραμμένη σχεδόν 
προς νότο, έχει άνοιγμα 110 μέτρα περίπου και βάθη στον άξονα εισόδου 7 μέτρα τα οποια δυτικά 
αυξάνονται μέχρι 10,8 μέτρα στο εσωτερικό τμήμα του 
προβλήτα εισόδου και ανατολικά μειώνονται μέχρι τα 3,7 μέτρα στο τμήμα του τραπεζοειδούς 
προβλήτα εισόδου. Εσωτερικά η λιμενολεκάνη είναι κρηπιδωμένη σε όλο το μήκος της, έχει σχήμα 
κυρτό, δύο (2) προβλήτες με νοτιοδυτική κατεύθυνση στο βορειοανατολικό τμήμα της και δύο 
τεχνητές νησίδες στο βόρειο τμήμα της που συνδέονται με την ακτή. 
Τα βάθη στο βόρειο τμήμα της κρηπιδωμένης ακτής είναι 2,3 μέτρα περίπου, ενώ στο 
βορειοανατολικό τμήμα της και κοντά στους προβλήτες κυμαίνονται από 3,7 μέχρι 4 μέτρα. Τα βάθη 
στη νότια κρηπίδωση της λιμενολεκάνης κυμαίνονται από 3 μέχρι 3,9 μέτρα.» 
 

501 
 

Α 1 - 56 Διάγραψε : «Στη νότια …. κλίνη (γλύστρα).» 
(Πληροφορία :ΥΥ) 

 
 

 
Αριθ. Αγγελ. 192/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό φυλλάδιο 6/2015 Νήσος Μύκονος 
- Μαρίνα Μυκόνου - Ενημέρωση Πλοηγού. 
 

 
Το κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 499 στίχος Δ 49  να αντικατασταθεί με το 
παρακάτω: 
Δ 49 Αντί : «Μαρίνα Μυκόνου…. (37ο 27,5΄Β - 025ο 19,7΄Α)», διάβαζε : «Μαρίνα Μυκόνου, σε 
απόσταση 750 μέτρων περίπου βόρειο-βορειοανατολικά του φανού του βορείου λιμενοβραχίονα του 
λιμένα Μυκόνου βρίσκεται η είσοδος της μαρίνας του ομώνυμου λιμένα. Η είσοδος της μαρίνας είναι 
στραμμένη προς βορρά και έχει άνοιγμα 50 μέτρα περίπου. Η μαρίνα δυτικά προστατεύεται από 
ακανόνιστο τμήμα ξηράς με μήκος 500 μέτρα και πλάτος που κυμαίνεται από 50 μέχρι 100 μέτρα 
περίπου. Στο δυτικό όριο της εισόδου λειτουργεί φανός (σιδηρόπλεκτος οβελός, με εξώστη, 
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μεταλλική στήλη και πράσινη οριζόντια λουρίδα) (37ο 27,5΄Β - 25ο 19,7΄Α), ενώ εσωτερικά του 
ανατολικού ορίου της εισόδου και επί της ακτής λειτουργεί φανός (σιδηρόπλεκτος οβελός, με 
εξώστη, μεταλλική στήλη και ερυθρά οριζόντια λουρίδα) (37ο 27,4΄Β - 25ο 19,7΄Α). Η μαρίνα 
εσωτερικά είναι κρηπιδωμένη σε όλο το μήκος της και φέρει δέστρες. Τα βάθη στο εσωτερικό της 
μαρίνας είναι μικρά και κυμαίνονται από 2,3 μέτρα μέχρι και κατώτερα του μέτρου.». 
 

(Πληροφορία :ΥΥ) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 208/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Άκρα Μετόχι - 
Ενημέρωση Πλοηγού.  

 
181 

 
Δ 57 - 65 Αντί : «Περί τα 5…φυσικούς ογκόλιθους.», διάβαζε: «Σε απόσταση 4 μίλια ΒΑ από την 
άκρα Μετόχι υπάρχει προβλήτας που εκτείνεται για 80 μέτρα προς τα ΝΑ.Η εξωτερική του πλευρά 
(ανατολική) προστατεύεται με φυσικούς ογκόλιθους ενώ η κεφαλή του καθώς και τμήμα στην 
εσωτερική του πλευρά περίπου στο μέσο είναι κρηπιδωμένα. Στον προβλήτα προσεγγίζουν τα σκάφη 
που εκτελούν την γραμμή Μετόχι - Ύδρα. »  

(Πληροφορία : ΥΥ) 
 
 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 221/16 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Νήσος Άνδρος 
- Όρμος Κάστρο - Υποθαλάσσιος  Αγωγός  Λυμάτων. 
 

537 
 
Δ 35 Μετά: «σε μικρές ποσότητες. », διάβαζε: «Σε απόσταση 280 μέτρων περίπου βόρεια του φανού 
που βρίσκεται στην κεφαλή του λιμενοβραχίονα του λιμένα εκκινεί από την ακτή Υποθαλάσσιος  
Αγωγός επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Ο αγωγός έχει μήκος 600 μέτρα περίπου και διεύθυνση 
ανατολική - νοτιοανατολική το άκρο του δεν φωτοσημαίνεται. » 
 

 
(Πληροφορία :Δήμος Άνδρου) 

 
Αριθ. Αγγελ. 25/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Σαρωνικός 
Κόλπος - Νήσος Αγ. Γεώργιος - Αιολικό Πάρκο. 
 
 

193 
 
 

Δ 42 Μετά: «περίπου μιλίων. », πρόσθεσε: « Στην ανωτέρω νησίδα και σε όλο το μήκος της 
λειτουργεί αιολικό πάρκο. » 
 
 

(Πληροφορία: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) 
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Αριθ. Αγγελ. 48/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄(Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Σαρωνικός 
Κόλπος -  Όρμος Φαλήρου - Ενημέρωση Πλοηγού.  
 

249 
 
Δ 51 - 54 Αντί: «Αμέσως εσωτερικά…. του ΠΝ.», διάβαζε:«Στην κεφαλή της βόρειας πλευράς του 
προβλήτα, που είναι παραβεβλημένο το αντιτορπιλικό ΒΕΛΟΣ, βρίσκεται πρυμνοδετημένη τριήρης 
της οποίας η πρώρη είναι προσδεμένη σε ναύδετο κωνικού σχήματος και κίτρινου χρώματος .» 
 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού φυλλαδίου να διαγραφεί ο στίχος Δ 54 «Κίτρινος 
σημαντήρας…. βρίσκεται η τριήρης.» 
 
 

(Πληροφορία : ΥΥ ) 
 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 65/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄(Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Νήσος Κρήτη - 
Νότια Παράλια - Λιμένας Αγίας Γαλήνης - Ύφαλος Κυματοθραύστης. 
 

33 
 

Δ 56 Μετά: «προς τα βορειοανατολικά.», πρόσθεσε: 
«Προσοχή απαιτείται διότι σε απόσταση 160 μέτρα περίπου ΒΑ από την κεφαλή του 
λιμενοβραχίονα παράλληλα προς την ακτή, και για την προστασία της από τις προσαμμώσεις, έχει 
κατασκευαστεί ύφαλος κυματοθραύστης. Ο παραπάνω κυματοθραύστης βρίσκεται εσωτερικά της 
ισοβαθούς των 5 μέτρων. Το μήκος του είναι 110 μέτρα περίπου και έχει διεύθυνση σχεδόν Α - Δ . Τα 
άκρα του επισημαίνονται από προσωρινούς κίτρινους αναλάμποντες  φανούς.» 
 

(Πληροφορία : Λ.Σ Αγ. Γαλήνης ) 
 
 
Αριθ. Αγγελ. 101/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Σαρωνικός 
Κόλπος - Δυτικά Ν. Πόρος - Όρμος Βίδι - Ακάθαρτος Βυθός. 
 
Στο κείμενο του Συμπληρωματικού Φυλλαδίου της σελίδας 204 στίχος Δ 6 Μετά: «Μακρύκαβος», 
πρόσθεσε: «Ακάθαρτος βυθός ο οποίος αποτελείται από υπολείμματα θαλαμηγού βρίσκεται 1,5 
δέκατα του μιλίου σχεδόν νότια της παραπάνω άκρας.» 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Πόρου) 
 
Αριθ. Αγγελ. 102/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Στενό 
Ναυστάθμου Σαλαμίνας - Διαγραφή Ναυαγίου. 

 
291 

 
Δ 37 - 42 Διάγραψε: «Ναυάγιο …. Ναυστάθμου.» 
 

(Πληροφορία : ΥΥ) 
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Αριθ. Αγγελ. 103/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Στενό 
Ναυστάθμου Σαλαμίνας - Διαγραφή Ναυδέτου. 
 

291 
 

Δ 26 Αντί: «6», διάβαζε: «4» 
 
Δ 29 Αντί: «5», διάβαζε: «4» 
 
 

(Πληροφορία : Ν.Σ) 
 

 
Αριθ. Αγγελ. 104/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Αιγαίο 
Πέλαγος - Νήσος Γυάρος - Απαγόρευση Αλιείας. 
 

513 
 

Δ 38 Πρόσθεσε: «Απαγόρευση: Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση μέχρι  
3 ν. μίλια πέριξ των ακτών της νήσου Γυάρου.» 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Σύρου) 
 
Αριθ. Αγγελ. 117/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Κόλπος Ύδρας 
- Ν. Δοκός - Όρμος Σκίντος - Άρση Απαγόρευσης Εισόδου. 
 

172 
 

Α 58 - 59 Διάγραψε: «Λόγω υποβρυχίων …..στον Όρμο Σκίντος.» 
 

(Πληροφορία : ΥΥ) 
 
Αριθ. Αγγελ. 118/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Σαρωνικός 
Κόλπος - Δυτικά Ν. Πόρος - Όρμος Βίδι - Ενημέρωση Πλοηγού. 
 
 

204 
 

Δ3 - Δ8 Αντί: «Δύο ναυάγια ……Άκρας Μακρύκαβος.», διάβαζε: Ναυάγιο του οποίου είναι ορατή 
η πρύμνη βρίσκεται σε απόσταση πέντε δέκατα του μιλίου περίπου δυτικά νοτιοδυτικά της Α. 
Μακρύκαβος. Ακάθαρτος βυθός ο οποίος αποτελείται από υπολείμματα θαλαμηγού, βρίσκεται 1,5 
δέκατα του μιλίου περίπου σχεδόν νότια της παραπάνω άκρας.» 
 
Να διαγραφεί το κείμενο της Αγγελίας 101/17 (τεύχος 5/2017) η οποία αφορά το Συμπληρωματικό 
Φυλλάδιο.  
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Πόρου) 
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Αριθ. Αγγελ. 119/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 -Αιγαίο 
Πέλαγος - Νήσος Σύρος - Καθορισμός Αγκυροβολίων. 
 

479 
 
 
Δ 23 Μετά: «Ορμίσκος Μεγάλη Αγκάλη.», πρόσθεσε: «Νότια του ανωτέρω ορμίσκου έχουν 
καθορισθεί δύο (2) αγκυροβόλια τα οποία εφάπτονται. Το δυτικό είναι για πλοία μικρής 
χωρητικότητας και το ανατολικό για πλοία μεγάλης χωρητικότητας. Ο αριθμός πλοίων που μπορούν 
να αγκυροβολούν ταυτόχρονα στο δυτικό αγκυροβόλιο είναι τρία (3) ενώ στο ανατολικό δύο (2). 
Εντός της περιοχής αγκυροβολίας απαγορεύονται η αλιεία και ο παροπλισμός πλοίων. 
Αιτήσεις για αγκυροβολία υποβάλλονται στο Λ/Χ Σύρου/ΔΛΑ/ΓΓΑ είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
την προσέγγιση για αγκυροβόλιο.» 
 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Σύρου) 
 

 
Αριθ. Αγγελ. 131/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Αργολικός 
Κόλπος - Νήσος Σπέτσες - Όρμος Μικρή Ζωγεριά - Απαγόρευση Αγκυροβολίας  

 
149 

 
Δ 15 Μετά: «όριό του.», πρόσθεσε: «Από το νοτιοδυτικό μυχό του παραπάνω όρμου εκκινεί 
χαρακτηριστική προεξοχή της ξηράς (μικρή χερσόνησος) με σχεδόν Βόρεια κατεύθυνση, η οποία 
χωρίζει τον όρμο σε δυο τμήματα το ανατολικό και το δυτικό. Στο δυτικό τμήμα του παραπάνω 
όρμου που σχηματίζεται μεταξύ της άκρας Ζωγεριάς και της χαρακτηριστικής προεξοχής της ακτής, 
από την 1η Απριλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, απαγορεύεται η αγκυροβολία 
κάθε είδους σκάφους ανεξαρτήτως της σημαίας και των χαρακτηριστικών του, καθώς και η πόντιση 
πάσης φύσεως ναυδέτων, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής. 
 

 
 (Πληροφορία : Λ/Χ Σπετσών) 

 
 

Αριθ. Αγγελ. 132/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - 
Αιγαίο Πέλαγος - Νήσος Σύρος - Ανατολικά Ν. Άσπρο - Ναυάγιο. 
 

476 
 
Δ 62 Μετά: «της ακτής.» , πρόσθεσε: «Ναυάγιο βρίσκεται ένα (1) δέκατο του μιλίου περίπου, 
σχεδόν ανατολικά, του βορειοανατολικού ορίου των ακτών της νησίδας.»  
 

 
 

(Πληροφορία : Λ/Χ Σύρου) 
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Αριθ. Αγγελίας 187/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Β΄ (Εκδόσεως 2004) - Συμπληρωματικό Φυλλάδιο 6/2015 - Αργολικός 
Κόλπος - Νήσος Σπέτσες - Όρμος Ξυλοκέριζα, Αγία Παρασκευή - Απαγόρευση Αγκυροβολίας. 

 
146 

 
Δ 25 Μετά: «Ορμίσκοι», πρόσθεσε: «Ξυλοκέριζα,» 
 
Δ 26 Μετά: «βρίσκονται», πρόσθεσε: «2 δέκατα του μιλίου,»  
 
Δ 30 Μετά: «Αγίας Παρασκευής», πρόσθεσε: «Στους ορμίσκους Ξυλοκέριζα και Αγία Παρασκευή 
από την 1η  Απριλίου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, απαγορεύεται η αγκυροβολία 
κάθε είδους σκάφους, σημαίας και χαρακτηριστικών του, η πόντιση πάσης φύσεως ναυδέτων, καθώς 
και η πρόσδεση από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής. 
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μέχρι απόσταση 110 και 150 μέτρων αντίστοιχα από το μυχό των 
ορμίσκων Ξυλοκέριζα και Αγία Παρασκευή.» 

 
   (Πληροφορία : Λ/Χ Σπετσών) 

 
 
Αριθ. Αγγελίας 188/17 
ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄ (Εκδόσεως 2015) -  Νήσος Εύβοια - Λιμένας Καρύστου - Ενημέρωση 
Πλοηγού. 
 

31 
 
Α 33 Αντί: «450», διάβαζε: «600» 
 
Α 33 - 36 Διάγραψε: «Εκτελούνται ……… με πράσινο φανό.» 
 
Α 40 Αντί: «70», διάβαζε: «160» 
 
Α 46 Αντί: «200μ βόρεια», διάβαζε: «140μ ΒΒΔ» 
 
Α 55 Αντί: «125», διάβαζε: «140» 
 
Δ 17 - 23 Αντί: «Υπάρχουν 2 κεκλιμένα ……… Προβλήτας», διάβαζε: «περί το μέσον τους υπάρχει 
προβλήτας» 
 
Δ 24 - 25 Διάγραψε: «Βρίσκεται περίπου ………. παραλίων,» 
 
Δ 29 - 31 Αντί: «Στην κεφαλή του ………. και τα», διάβαζε: «Τα» 
 
Δ 40 Μετά: «ένα μέτρο.», πρόσθεσε: «Πλωτός προβλήτας με μήκος 40 μέτρα και νότια κατεύθυνση 
εκκινεί από το μέσον των ανωτέρω παραλίων.» 
 

(Πληροφορία : ΥΥ) 
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