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Plan 3, Xylokeratídi:
On the NE cove of Katápola bay, in front of
Xylokeratídi settlement, a small fishing har-
bour is under construction. Depths up to
200m away may have changed

N. Irakleiá, wind generator:
Move the symbol with its characteristics
from the approximate position 36°52’ -
025°28´ to the correct one 36°52’.080 -
025°28´.380 (inside O. Ágios Geórgios)

SW N. Náxos - Ochéntra reef:
Delete the indication «note 5», next to the
name of the reef, on appr. position 36°55’ -
025°24´ and replace it with the text “Based
on Eagleray and other captain’s surveys,
as well as interviews with local seamen, we
believe this reef does not exist”

Plan 7, N. Ìos, A. Fanári - foul ground:
Mark the symbol on position 36°42´.873
- 025°15´.527

N. Amorgós, historic wreck:
Insert right the symbol PA on position
37°49 ́.240 - 025°46 ́.960 the indication
“Historic Wk” (see figure 1)

Anáfi harbour, Harbour Developments:
Mark the symbol between the
positions:

36°20´.575 - 025°46´.205
36°20´.593 - 025°46´.303
36°20´.640 - 025°46´.333
36°20´.670 - 025°46´.263
36°-20’.668 - 025°46’.248

Insert: «Works in progress 2019» in
approximate position   36°20'.640 -

Πλάνο 3, Χυλοκερατίδι: 6/21
Στον ΒΑ μυχό του όρμου Κατάπολα, μπροστά από
τον οικισμό Ξυλοκερατίδη, κατασκευάζεται αλιευτι-
κό καταφύγιο. Τα βάθη μέχρι και 200μ μακριά ενδέ-
χονται να έχουν αλλοιωθεί

N. Ηρακλειά, Ανεμογεννήτρια 4/21
Να μετατοπιστεί το σύμβολο της ανεμογεννήτριας

με τα χαρακτηριστικά του από την περίπου θέση
36° 52’ - 025° 28´ στην σωστή θέση 36° 52’.080 -
025°28´.380 (μέσα στον Ο. Άγιο Γεώργιο)

NΔ Νάξου, Ύφαλος Οχέντρα 4/21
Να διαγραφεί η ένδειξη «σημ. 5» που σημειώνεται
δίπλα στο όνομα του υφάλου στην περίπου θέση
36° 55’ - 025° 24´ και να αντικατασταθεί από το κεί-
μενο “Μετά από έρευνες της Eagleray και άλλων
καπετάνιων, όπως και τις συνεντεύξεις με ντόπιους
ναυτικούς, πιστεύουμε πως ο ύφαλος δεν υπάρχει”

Πλάνο 7, Ν. Ίος, Άκρα Φανάρι - ακάθαρτος βυθός: 12/20
Να σημειωθεί το σύμβολο στη θέση 36°42´.873
- 025°15´.527

Ν. Αμοργός - ιστορικό ναυάγιο: 8/20
Να σημειωθεί δεξιά του συμβόλου ΘΠ στη
θέση 37°49 .́240 - 025°46 .́960 η ένδειξη “Ιστορικό
Νγον” (βλέπε σχήμα 1)

Λιμένας Ανάφης, Λιμενικά Έργα: 10/19
Να σημειωθεί το σύμβολο μεταξύ των
σημείων:

36°20´.575 - 025°46´.205
36°20´.593 - 025°46´.303
36°20´.640 - 025°46´.333
36°20´.670 - 025°46´.263
36°-20’.668 - 025°46’.248

Να σημειωθεί η ένδειξη: «Εκτελούνται έργα
(2019)» στη περίπου θέση 36°20'.640 -
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Πλοηγικός Χάρτης - Pilot Chart PC5
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



025°46'.260

Για επιπλέον πληροφορίες, βλέπε αρχείο ανεπίση-
μων διορθώσεων

Δυτικά Νήσου Νάξου - Βροι Αμαρίδες 6/18
Να διορθωθεί σε «ΘΠ» η ένδειξη «Mast» που
σημειώνεται αριστερά του συμβόλου του ναυαγίου
στη θέση 37°02´.806 - 025°19´.060

Φολέγανδρος - Σίκινος, υποβρύχιο καλώδιο: 10/17
Να σημειωθεί το σύμβολο μεταξύ των
παρακάτω θέσεων:

36°36'.320 - 024°57'.800 (Δ όριο)
36°36'.143 - 024°58'.487
36°36'.025 - 024°58'.803
36°35'.538 - 024°59'.418
36°35'.585 - 025°01'.020
36°36'.482 - 025°04'.137
36°36'.552 - 025°04'.825
36°37'.867 - 025°07'.940
36°39'.415 - 025°09'.872
36°39'.610 - 025°09'.940
36°40'.752 - 025°09'.737
36°41'.225 - 025°09'.303

Σίκινος - Ίος, υποβρύχιο καλώδιο: 10/17
Να σημειωθεί το σύμβολο μεταξύ των
παρακάτω θέσεων:

36°41'.623 - 025°09'.907
36°41'.572 - 025°10'.450
36°42'.000 - 025°11'.108
36°42'.398 - 025°11'.960
36°43'.337 - 025°13'.550

36°43'.310 - 025°13'.836
36°43'.110 - 025°14'.427
36°43'.102 - 025°14'.677
36°43'.383 - 025°15'.200
36°43'.510 - 025°15'.417

Ν. Ανάφη, Βράχος Ροκανάς (Ρούκουνας): 8/17
Bρίσκεται στη θέση 36°20’.515 – 025°47’.523,
απέχει 370μ από την ακτή, είναι πολύ χαμηλός
(ύψος <1) και δεν υπάρχει επίσημη σήμανση 

025°46'.260

For more information, see file of unofficial
corrections

W N. Náxos - Amarídes rocks:
Replace the indication «Mast» to «PA», 
at the wreck symbol on the position 37°
02´.806 - 025°19´.060

Folégandros - Síkinos, underwater cable:
Mark the symbol between the posi-
tions below:

36°36'.320 - 024°57'.800 (W limit)
36°36'.143 - 024°58'.487
36°36'.025 - 024°58'.803
36°35'.538 - 024°59'.418
36°35'.585 - 025°01'.020
36°36'.482 - 025°04'.137
36°36'.552 - 025°04'.825
36°37'.867 - 025°07'.940
36°39'.415 - 025°09'.872
36°39'.610 - 025°09'.940
36°40'.752 - 025°09'.737
36°41'.225 - 025°09'.303

Síkinos - Íos, underwater cable:
Mark the symbol between the posi-
tions below:

36°41'.623 - 025°09'.907
36°41'.572 - 025°10'.450
36°42'.000 - 025°11'.108
36°42'.398 - 025°11'.960
36°43'.337 - 025°13'.550

36°43'.310 - 025°13'.836
36°43'.110 - 025°14'.427
36°43'.102 - 025°14'.677
36°43'.383 - 025°15'.200
36°43'.510 - 025°15'.417

N. Anáfi, Rokanás rock:
Lies on position 36°20’.515 – 025°47’.523,
370m from the coast, is very low (<1m) and
it is not officially marked 
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σχήμα / figure 1


