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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

Πλοηγικός Χάρτης - Pilot Chart PC17
Διορθώσεις μέχρι Μάρτιο 2020 - Corrections up to March 2020

(Οι παρακάτω διορθώσεις είναι αυτές που περιήλθαν σε γνώση μας και αφορούν κυρίως στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, καθώς και παροράματα) - The following corrections are those that came to our
knowledge and concern mainly navigational safety and typographical errors)
Ν. Κέρκυρα - ναύδετο:
Να σημειωθεί το σύμβολο
48’.060 - 019°53’.407

Ημ/νία Διόρθωσης
Correction date

στις θέσεις 39°

1/20

N. Kèrkyra - mooring buoy:
Mark the symbol
on position 39° 48’.060
- 019°53’.407

Ν. Κέρκυρα, Άκρα Λευκίμμη - καταστροφή φανού:
Να σημειωθεί η ένδειξη (destroyed), παράπλευρα

6/19

Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος - Νήσος Ερεικούσσα:

2/19

Iónio Sea- Erikoýssa Island:

Α Παξών, Ύφαλος Παναγιάς:
Να τοποθετηθεί το σχήμα 1

6/16

E of N. Paxoí, Panagiá reef:
Place figure 1 in its relevant position

του συμβόλου:
- 020°04'.260.

Αν 6δ 7Μ, στη θέση 39°27'.540

Να σημειωθεί το σύμβολο
Αν Πρ & Αν Ερ 3M
στη θέση 39°52´.640 - 019°34´.793

Πλάνο 5c, Λιμάνι Κέρκυρας:
Να αντικατασταθεί από το σχήμα 2. Έχει γίνει νέα
υδρογράφηση της περιοχής από την ΥΥ και τα
βάθη έχουν αλλάξει. Οι εργασίες στη νέα μαρίνα
δεν έχουν τελειώσει, ο ελλιμενισμός είναι με ευθύνη του καπετάνιου. Προσοχή, αναφέρθηκαν αλλοιώσεις στα βάθη που δείχνει ο επίσημος χάρτης
μέσα στη νέα μαρίνα

9/16

N. Kérkyra, A. Lefkímmi - light:
Mark the indication (destroyed), right of
symbol
Fl 6s 7Μ, in position
39°27'.540 - 020°04'.260.

Mark the symbol
Fl G & Fl R 3M in the
position 39°52´.640 - 019°34´.793

PLAN 5c, Kérkyra harbour:
Replace the plan with Figure 2. The area
has been lately surveyed by the HNHS and
the depths have changed. Works in the
new marina are not complete, mooring is
under the responsibility of the captain.
Beware, there have been reports of differences in the depths shown on the official
chart, inside the new marina

Σχήμα / Figure 1
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