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Πλοηγικός Χάρτης - Pilot Chart PC12
Διορθώσεις μέχρι Απρίλιο 2022 - Corrections up to April 2022

(Οι παρακάτω διορθώσεις είναι αυτές που περιήλθαν σε γνώση μας και αφορούν κυρίως στην ασφά-
λεια ναυσιπλοΐας, καθώς και παροράματα) - The following corrections are those that came to our

knowledge and concern mainly navigational safety and typographical errors)

Παρακαλούμε να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για τυχόν ανανεώσεις - ενημερώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Please check our website for possible updates - new releases of the corrections frequently

Ημ/νία Διόρθωσης
Correction date

PLAN 6, Leipsoí harbour - light:
Mark the symbol Fl R 2s 3M on position
37°17’.680 - 026°45’.975

S of Farmakonísi island:
Replace the symbol Foul with PA on
position 37°14’.740 - 027°05’.860

N. Arkoí - historic wrecks:
Mark left of symbol PA the indication
“Historic Wk” (see figure 2) on position
37°22 .́857 - 026°39 .́993 and 37°09 .́090 -
026°15’.030

Plan 2, O. Lakkí, buoy position: 
Move the symbol Fl 5s from the
position 37°07’.140 - 026°50’.830 to the
correct one 37°07’.170 - 026°50’.810

Plan 5, Foúrnoi bay - harbour works:
Mark the symbol - - - - - - - - - - between
the positions:

37°34´.670 - 026°28´.600
37°34´.655 - 026°28´.675
37°34´.715 - 026°28´.695
37°34´.722 - 026°28´.613
37°34´.670 - 026°28´.600

Insert “Works  in  progress  (2019)”

For more information, see file of unofficial
corrections

Plan 5a, Foúrnoi bay - harbour works:
Place figure 1 in its relevant place

Πλάνο 6, Λιμάνι Λειψών - φανός : 12/20
Να σημειωθεί το σύμβολο Αν Ερ 2δ 3Μ στη
θέση 37°17’.680 - 026°45’.975

Ν Νήσου Φαρμακονήσι: 9/20
Να αντικατασταθεί το σύμβολο Ακαθ με το σύμ-
βολο ΘΠ στη θέση 37°14’.740 - 027°05’.860

Ν. Αρκοί - ιστορικά ναυάγια: 4/20
Να σημειωθεί αριστερά και παράπλευρα του συμ-
βόλου ΘΠ στις θέσεις 37°22 .́857 - 026°39
‘.993 και 37°09 ́.090 - 026°15’.030,  η ένδειξη
“Ιστορικό Νγον” (βλέπε σχήμα 2)

Πλάνο 2, O. Λακκί, μετατόπιση ναύδετου: 5/21
Να μετατοπιστεί το σύμβολο Αν 5δ από τη
θέση 37°07’.140 - 026°50’.830 στην σωστή θέση
37°07’.170 - 026°50’.810

Πλάνο 5, Ο. Φουρνών - λιμενικά έργα: 1/20
Να σημειωθεί το σύμβολο - - - - - - - - - - μεταξύ των
σημείων:

37°34´.670 - 026°28´.600
37°34´.655 - 026°28´.675
37°34´.715 - 026°28´.695
37°34´.722 - 026°28´.613
37°34´.670 - 026°28´.600

Να σημειωθεί η ένδειξη “Εκτελούνται έργα (2019)”

Για επιπλέον πληροφορίες, βλέπε αρχείο ανεπίση-
μων διορθώσεων

Πλάνο 5a, Ο. Φουρνών - λιμενικά έργα: 1/20
Να τοποθετηθεί το σχήμα 1 στη αντίστοιχη θέση
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