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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Tο 1952 ο Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) όρισε µε τη διαθήκη του τη σύσταση του Ιδρύµατος Ευγενί-
δου, του οποίου ως µοναδικό σκοπό έταξε «νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος 
ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ». Ο ιδρυτής και χορηγός του Ιδρύµατος Ευγενίδου ορθά προέβλε-
ψε ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδος αποτελεί η άρτια κατάρτιση των Ελλήνων τεχνι-
τών κατά τα πρότυπα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύµατος Ευγενίδου, την 
διοίκηση και διαχείριση του οποίου κατά την ρητή επιθυµία του ιδρυτή του ανέλαβε η αδελφή του Μα-
ριάνθη Σίµου (1895-1981). Τότε ξεκίνησε η υλοποίηση του σκοπού του Ιδρύµατος και η εκπλήρωση µίας 
από τις βασικότερες ανάγκες του εθνικού µας βίου από την Μαριάνθη Σίµου και τους επιστηµονικούς 
συνεργάτες της.

Το έργο της Μαριάνθης Σίµου συνέχισε από το 1981 ο πολύτιµος συνεργάτης και διάδοχος του Ευγε-
νίου Ευγενίδη, Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Από το 2000 το έργο του Ιδρύµατος Ευγενίδου 
συνεχίζει ο Λεωνίδας Δηµητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος υλοποιεί τον σκοπό του Ιδρύματος προσαρμόζο-
ντας το όραμα του ιδρυτή του στις σύγχρονες εξελίξεις.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύµατος Ευγενίδου, ευθύς µετά την ίδρυσή του, υπήρξε η 
συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων για τους µαθητές των τεχνικών σχολών, καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασµός τους µε σειρές από βιβλία, τα οποία θα έθεταν τα 
ορθά θεµέλια για την παιδεία τους και θα αποτελούσαν συγχρόνως πολύτιµη βιβλιοθήκη για κάθε τεχνικό. 
Καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι η Βιβλιοθήκη του Τεχνίτη, η οποία αριθµεί 32 τίτλους, η Βιβλιο-
θήκη του Τεχνικού, που περιλαµβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική Βιβλιοθήκη µε 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη 
του Τεχνικού Βοηθού Χηµικού µε 3 τίτλους. Επιπλέον, από το 1977 µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 171 τίτλοι 
για τους µαθητές των Τεχνικών και Επαγγελµατικών Λυκείων και 16 για τους µαθητές των Σχολών Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Ξεχωριστή σειρά βιβλίων του Ιδρύµατος Ευγενίδου αποτελεί η Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967 έως 
σήµερα), η οποία είναι το αποτέλεσµα της συνεργασίας του Ιδρύµατος Ευγενίδου µε την Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών βιβλίων για τους 
σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανατέθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου µε την υπ’ αριθµ. 61288/5031/9.8.1966 
απόφαση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, οπότε και λειτούργησε η αρµόδια Επιτροπή Εκδόσεων, 
η οποία είχε συσταθεί ήδη από το 1958. Η συνεργασία Ιδρύµατος Ευγενίδου και Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας ανανεώθηκε και επικαιροποιήθηκε με Υπουργικές Αποφάσεις το 1999 και το 2005, με τις οποίες 
το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή των εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η ανάθεση της αρμοδιότητας για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων για τις 
Ακαδημίες επαναβεβαιώθηκε με νομοθετική ρύθμιση τον Μάρτιο του 2020 (Ν. 4676).

Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται 149 διδακτικά βιβλία ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς 
και σχετικές έρευνες και πρακτικά συνεδρίων. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες των σπουδαστών των ΑΕΝ και είναι γενικότερα χρήσιµα για όλους τους αξιωµατικούς 
του Εµπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελµα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επιπλέον οι συγγρα-
φείς και η Επιτροπή Εκδόσεων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα διδακτικά βιβλία να είναι επι-
στηµονικώς άρτια, να επικαιροποιούνται με βάση τα εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα σπουδών των 
Α.Ε.Ν. και να παραμένουν συμβατά με τις μεταβαλλόμενες διεθνείς απαιτήσεις.

Η διαχρονική συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Ναυτική Εκπαίδευση επιτυγχάνεται όχι μόνο με 
την έκδοση των σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων αλλά και με δωρεές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού, υποτροφίες σε αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, εκπόνηση μελετών/ερευνών και διεξαγωγή 



συνεδρίων για την ναυτική εκπαίδευση και την ναυτιλία γενικότερα, καθώς και παροχή πρόσβασης σε 
κορυφαίες ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων μέσω της Βιβλιοθήκης του.

Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε όλους τους 
αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού, αλλά και με την πληθώρα εκδόσεων για Τεχνικούς, το Ίδρυµα Ευ-
γενίδου συνεχίζει να συµβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποιώντας επί 60 και πλέον χρό-
νια το όραµα του ιδρυτή του, αείµνηστου ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.
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Χρήστος Βαγιωνάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Yπ. Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Γραµµατέας της Επιτροπής, Ελευθερία Τελειώνη.

Ειδικός Eπιστημονικός Σύμβουλος για την έκδοση του βιβλίου, Νικόλαος Τσούλης Πλοίαρχος Ε.Ν. , Διευθυντής 
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Πρόεδροι
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η ανάθεση της συγγραφής του παρόντος βιβλίου από το Ίδρυμα Ευγενίδου, αποτελεί τιμή και παράλληλα μεγάλη 
ευθύνη ως προς την παρουσίαση ενός τόσο σύνθετου θέματος. Η ενασχόλησή μας από το 2013 με την εφαρμογή 
της πρακτικής «ναυσιπλοΐας χωρίς έντυπες εκδόσεις» (Paperless Navigation) στα πλοία της εταιρείας στην οποία 
εργαζόμαστε και η δημιουργία-υλοποίηση πρακτικών εργασίας και ασφαλούς διαχείρισης σχετικά με την χρήση του 
συστήματος ECDIS στις γέφυρες των πλοίων, μας ώθησε στην λεπτομερή ανάγνωση και εμπέδωση των λειτουργι-
κών δυνατοτήτων του συστήματος. Επιπλέον η παρουσία μας σε πολυάριθμες επιθεωρήσεις εξωτερικών φορέων 
(3rd party audits and inspections) επί των διαδικασιών ναυσιπλοΐας και της χρήσης του ECDIS από τους Αξιωματι-
κούς Φυλακής Γέφυρας (ΑΦ/Γ), μας οδήγησε στο να διερευνήσουμε σε βάθος την επιχειρησιακή εφαρμογή του κατά 
την εκτέλεση του πλου, καθιστώντας μας όχι ειδήμονες, αλλά γνώστες του τι περιλαμβάνεται στους κανονισμούς και 
στα πρότυπα λειτουργίας. Αυτές τις γνώσεις και την εμπειρία μας παρουσιάζουμε στο παρόν βιβλίο, καλούμενοι να 
καλύψουμε την συγκεκριμένη δομή της ύλης του μαθήματος ECDIS που διδάσκεται στο Δ’ Εξάμηνο των ΑΕΝ. 

Αντιμετωπίσαμε τις ακόλουθες προκλήσεις κατά την συγγραφή του παρόντος βιβλίου: αφενός την ύπαρξη δια-
φορετικών κατασκευαστών ECDIS που διατίθενται στο εμπόριο και απαντώνται στις γέφυρες των πλοίων και αφετέ-
ρου τον περιορισμό, ως προς τον όγκο του βιβλίου, που δεν μπορούσε να υπερβεί έναν καθορισμένο αριθμό σελί-
δων. Ο δεύτερος αυτός περιορισμός μάς υποχρέωσε να χρησιμοποιήσουμε ως υλικό για τα παραδείγματα, ένα μόνο 
σύστημα από τα υπάρχοντα. Στο σημείο αυτό, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία WARTSILA που 
μας έδωσε την άδεια της παρουσίασης του ECDIS TRANSAS NS 4000 μέσα από το εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκε-
κριμένου συστήματος.

Πέραν της κάλυψης της διδακτέας ύλης του μαθήματος ECDIS, στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται κατευ-
θύνσεις (με την μορφή επισημάνσεων μέσω διαφορετικού χρώματος γραμμάτων), σχετικά με σημεία που πρέπει να 
προσεχθούν ιδιαιτέρως κατά τη χρήση του συστήματος. Επίσης περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις των επιθεωρήσεων 
για τη διαπίστωση της ικανότητας των χρηστών των ECDIS και της οργάνωσης των σχετικών διαδικασιών από πλευ-
ράς ναυτιλιακών εταιρειών. Πρόθεσή μας, μέσω των επισημάνσεων αυτών, είναι να αντιληφθούν οι χρήστες των 
ECDIS τι μπορεί να προσφέρει το σύστημα και σε ποιο βαθμό αξιοπιστίας προσφέρονται οι πληροφορίες σε σχέση με 
τις ρυθμίσεις που εισάγονται. Και βέβαια, να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το ECDIS είναι ένα επιπλέον βοήθημα στις 
γέφυρες των πλοίων. Με αυτή την έννοια πρέπει να το χρησιμοποιούν οι ΑΦ/Γ και όχι να το εμπιστεύονται «αβλεπεί».

Κλείνοντας τον πρόλογο, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον επιστημονικό σύμβουλο της Επιτροπής 
Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την παρούσα έκδοση Πλοίαρχο Α’ Ε.Ν. Νικόλαο Τσούλη, Διευθυντή ΑΕΝ 
Μακεδονίας, για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε στην αρτιότητα και την βελτιστοποίηση των περιεχομένων, 
μέσω των εύστοχων και σημαντικών παρατηρήσεών του. Παράλληλα εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην 
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κεφάλαιο 1

1.1 Εισαγωγή και σχέδιο εξοικείωσης

Εντός των αναθεωρήσεων της SOLAS που τέθηκαν 
σε ισχύ το 2011, ήταν και η υποχρεωτική χρήση του 
ECDIS επί των πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες. Η 
εφαρμογή της απαίτησης αυτής ίσχυσε σταδιακά για 
τους διάφορους τύπους πλοίων, μεταξύ του 2012 και 
μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Για την εγκατάσταση ECDIS 
επί ενός πλοίου, συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει 
να ικανοποιούνται: το σύστημα πρέπει να είναι εγκε-
κριμένου τύπου (type approved) και να πληροί συγκε-
κριμένα πρότυπα απόδοσης (performance standards) 
του ΙΜΟ [(Res. A.817(19) - Performance standards for 
electronic chart display and information systems & 
Res. MSC.232(82) - Adoption of the revised perfor-
mance standards for electronic chart display and in-
formation systems)].

Πριν από την παρουσίαση των συστημάτων ηλε-
κτρονικών χαρτών (ECS) χρησιμοποιούνταν έντυποι 
χάρτες ως βοήθημα για τη ναυσιπλοΐα. Έτσι, τα πρό-
τυπα απόδοσης του ΙΜΟ βασίζονται στην χρόνια πρα-
κτική χρήσης των έντυπων χαρτών και ανατρέχουν 
στις μεθόδους αυτές, ως σημείο αναφοράς για τη 
θέσπιση των ελάχιστων απαιτήσεων αξιοπιστίας του 
ECDIS. Βάσει αυτών, η έννοια που εισάγουν τα πρότυ-
πα απόδοσης του ΙΜΟ σχετικά με το πώς μπορεί να 
συνεισφέρει ένα σύστημα στην εκτέλεση ασφαλέστε-
ρης ναυσιπλοΐας, μπορεί να συνοψιστεί στο ότι αυτό 
θα αποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα προβολής χαρ-
τών που θα προσφέρει διάφορες λειτουργίες. Μετα-
ξύ αυτών θα είναι και η ενοποίηση των πληροφοριών 
που είναι διαθέσιμες από τα ναυτιλιακά βοηθητικά 
όργανα και συστήματα, με απώτερο σκοπό τη μείωση 
του όγκου των οργανωτικών καθηκόντων σχετικά με 
τη ναυσιπλοΐα (reducing navigational workload).   

Σύμφωνα με την απόφαση (resolution) IMO Res. 
232(82), το ECDIS θα πρέπει να μειώνει τον όγκο της 
οργανωτικής δουλειάς σχετικά με τη ναυσιπλοΐα, σε 
σύγκριση με τον φόρτο ανάλογης εργασίας που γι-
νόταν με τη χρήση έντυπων χαρτών. Θα πρέπει επί-

σης να παρέχει τη δυνατότητα στον ναυτιλλόμενο να 
εκτελεί σε εύλογο χρόνο και με βολικό τρόπο τον σχε-
διασμό ταξιδίου, την παρακολούθηση της εξέλιξης 
του πλου και την υποτύπωση της θέσης του πλοίου, 
σε αναλογία με τις ενέργειες που εκτελούνταν με την 
χρήση έντυπων χαρτών. Η θέση του πλοίου θα πρέπει 
συνεχώς να προβάλλεται επί του ηλεκτρονικού χάρτη.

1.1.1 Γενικές οδηγίες

Tα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ καθορίζουν πως 
ο πρωταρχικός λειτουργικός σκοπός του ECDIS είναι 
να συνεισφέρει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μέσω 
δύο βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών, της αξιο-
πιστίας (reliability) και της δυνατότητας πολλαπλών 
λειτουργιών (functionalities).   

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση IMO Res. 232(82), 
ένα ECDIS με επαρκείς εφεδρικές διατάξεις μπορεί να 
είναι αποδεκτό, ώστε να αντικαταστήσει τους έντυ-
πους χάρτες για την εκτέλεση ναυσιπλοΐας, βάσει 
των απαιτήσεων όπως αυτές ορίζονται από τους κα-
νονισμούς V/19 και V/27 της SOLAS. Η αξιοπιστία και 
η διαθεσιμότητα της απεικόνισης της περιοχής πλου 
στο ECDIS μέσω ηλεκτρονικών χαρτών θα πρέπει να 
είναι ευθέως ανάλογη με αυτήν των έντυπων χαρτών 
που εκδίδονται από τις αναγνωρισμένες κατά τόπους 
Υδρογραφικές Υπηρεσίες.  

Η αξιοπιστία εξασφαλίζεται, καθώς το σύστημα 
απεικονίζει πληροφορίες επί του χάρτη, προερχόμε-
νες από μια επίσημη Υδρογραφική Υπηρεσία, οι οποίες 
ανανεώνονται τακτικά (regular updates), ενώ η εγκα-
τάσταση ECDIS πρέπει να διαθέτει επαρκείς εφεδρι-
κές διατάξεις για το λειτουργικό σύστημα (software), 
τα φυσικά εξαρτήματα (hardware) και τους χάρτες. Για 
τους ηλεκτρονικούς χάρτες μία εφεδρική λύση  μπορεί 
να είναι οι έντυποι χάρτες (με προϋποθέσεις που ανα-
φέρονται σε επόμενες παραγράφους του παρόντος 
βιβλίου). Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας 
ή ελλείμματος αξιοπιστίας του ECDIS, εμφανίζεται ειδο-
ποίηση στον ναυτιλλόμενο. 

Οι πολλαπλές λειτουργίες του ECDIS βοηθούν τον 
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ναυτιλλόμενο στην εκτέλεση των εργασιών σχεδια-
σμού ταξιδίου, στην παρακολούθηση της εξέλιξης 
του πλου και στην υποτύπωση της θέσης του πλοίου. 
Η απαίτηση για συνεχή υποτύπωση της θέσης του 
πλοίου (continuous plotting) εξασφαλίζεται με εμφά-
νιση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, που απο-
σκοπούν στην μείωση του χρόνου που θα χρειαζόταν 
για την υποτύπωση της θέσης του πλοίου «με το χέρι» 
(manually plotting) μέσω της χρήσης διάφορων με-μέσω της χρήσης διάφορων με-
θόδων υποτύπωσης του στίγματος του πλοίου.

Επιπλέον, ως προς την παρακολούθηση της εξέλι-
ξης του πλου, παρέχεται βοήθεια στον ναυτιλλόμενο, 
μέσω προειδοποιήσεων, ενδείξεων και πληροφοριών 
κατά την λειτουργία του συστήματος. Στόχος είναι η 
όσο το δυνατόν πληρέστερη αντίληψη και αξιολόγηση 
από τον ναυτιλλόμενο της κατάστασης ναυσιπλοΐας 
στην οποία βρίσκεται το πλοίο ανά πάσα στιγμή, και οι 
άμεσες όσο και έγκαιρες ενημερώσεις και προειδοποι-
ήσεις σχετικά με καταστάσεις που χρήζουν προσοχής 
ή επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες πρόκειται να πε-
ριέλθει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, όπως 
είναι –μεταξύ άλλων– η παρέκκλιση από την προγραμ-
ματισμένη πορεία, η προσέγγιση σε σημείο αλλαγής 
πορείας και η κατεύθυνση προς μη ασφαλή ύδατα.

Η συγκέντρωση και ταυτόχρονη παρουσίαση των 
πληροφοριών που παρέχουν τα διάφορα ναυτιλιακά 
όργανα και συστήματα (πχ. βυθόμετρο, δρομόμετρο, 
GPS, RADAR-ARPA, AIS, ανεμόμετρο), εφόσον βέβαια 
αυτά είναι συνδεδεμένα με το ECDIS, σε μία οθόνη και 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη, παρέχει την δυνατότητα 
και την ευχέρεια στον ναυτιλλόμενο της άμεσης και 
συνδυαστικής επίγνωσης της ναυτιλιακής κατάστα-
σης του πλοίου (situational awareness), σε αντίθεση 
με την προ-ECDIS πρακτική ναυσιπλοΐας, όπου ο ναυ-
τιλλόμενος χρειαζόταν να αναζητήσει τις διάφορες 
πληροφορίες και ενδείξεις από κάθε ναυτιλιακό βοή-
θημα ξεχωριστά.

1.1.2 Διαχείριση

Η ανάπτυξη και διαρκής εξέλιξη τεχνολογικά προ-
ηγμένων συστημάτων και η συγκέντρωση των πληρο-
φοριών που παρέχονται από τα διάφορα ναυτιλιακά 
συστήματα και τον εξοπλισμό της γέφυρας των πλοί-
ων, καθιστούν το ECDIS ως κάτι πολύ πιο περίπλοκο 
από έναν καλά ενημερωμένο χάρτη που παρουσιά-
ζεται σε μια οθόνη. Πρόκειται για μια σημαντικότατη 
εξέλιξη της ναυσιπλοϊκής πρακτικής, καθώς η πληθώ-
ρα των πληροφοριών που παρέχονται στον ναυτιλ-

λόμενο βοηθά στην επίλυση διάφορων θεμάτων που 
μπορεί να ανακύψουν, όπως η εκτέλεση στροφής για 
την περισυλλογή ναυαγού, η αποφυγή συγκρούσεων, 
η βελτιστοποίηση του πλου (voyage optimization) και 
αρκετά ακόμη που σχετίζονται με τις επιπλέον δυνα-
τότητες και διασυνδέσεις, που μπορεί να προστεθούν 
σε ένα ECDIS. 

Η τεχνική υπεροχή του ECDIS οφείλεται στο πλή-
θος των λειτουργιών που παρέχει ως προς την επί-
λυση θεμάτων που σχετίζονται με τις πρακτικές ναυ-
σιπλοΐας, όπως είναι οι διορθώσεις των ναυτιλιακών 
χαρτών, η εισαγωγή πληροφοριών, ο σχεδιασμός 
πλου, η παραμετροποίηση του συστήματος και η θέ-
σπιση ορίων ασφαλείας (safety settings), καθώς και η 
αναπαραγωγή, η αντιγραφή και η εξαγωγή δεδομέ-
νων και μεταφορά τους ή προβολή σε άλλες συσκευές 
(play-back, data extracts).

Η τεχνική αυτή υπεροχή, όμως, αμφισβητείται λόγω 
των διάφορων δυσλειτουργιών, αστοχιών ή βλαβών 
που συμβαίνουν στα διάφορα εξαρτήματα του συστή-
ματος (οθόνη, πληκτρολόγιο), όπως και λόγω θεμάτων 
που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα (ταχύτη-
τα επεξεργασίας δεδομένων, χωρητικότητα μνήμης, 
προβλήματα συνδεσιμότητας και αναγνώρισης εξω-
τερικών συνδέσμων). Όταν ανακύπτουν παρόμοια θέ-
ματα και η αξιοπιστία του συστήματος τίθεται σε αμ-
φισβήτηση, ενώ παράλληλα η εκτέλεση των εργασιών 
διακόπτεται και καθυστερεί, τότε χρειάζεται εμπειρία 
από τους χρήστες και άμεση επικοινωνία με τεχνική 
υποστήριξη (από τον κατασκευαστή του συστήματος), 
ώστε να διαγνωστεί η προέλευση του προβλήματος, 
καθώς μπορεί να οφείλεται είτε σε τεχνικό ζήτημα είτε 
σε λανθασμένη ενέργεια από τον ναυτιλλόμενο. 

Σε κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις η αντι-
μετώπιση και επίλυση του προβλήματος είναι διαφο-
ρετική. Σε κάποιες περιπτώσεις η βοήθεια και τεχνική 
καθοδήγηση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (μέσω 
οδηγιών από τηλεφώνου, βιντεοκλήσης ή κατευθύν-
σεων που περιγράφονται σε ψηφιακό μήνυμα) και 
συνήθως αυτή είναι η αρχική προσέγγιση σε κάθε 
σχετικό ζήτημα που ανακύπτει. Αν η εξ αποστάσεως 
προσπάθεια επίλυσης δεν έχει αποτέλεσμα, τότε χρει-
άζεται να παραγγελθεί ανταλλακτικό ή να κανονιστεί 
τεχνικός (του κατασκευαστή του συστήματος) που θα 
επισκεφτεί το πλοίο σε πρώτη ευκαιρία.  

1.1.3 Εξοικείωση με το μαθησιακό περιβάλλον του 
ECDIS

Το ECDIS εισήγαγε στην πρακτική του ναυτιλλομέ-
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νου αισθητές ευκολίες, λόγω της λειτουργικής μορ-
φής του, όπως είναι –μεταξύ άλλων– η συνεχής πα-
ρουσίαση της θέσης του πλοίου επί του ηλεκτρονικού 
ναυτικού χάρτη και η άμεση εισαγωγή των διορθώσε-
ων και πληροφοριών στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς 
χάρτες. Όμως η εμπλοκή και η αλληλεπίδραση που 
είναι απαραίτητες για τον ναυτιλλόμενο, απαιτούν ιδι-
αίτερες γνώσεις, δεξιότητες και εξοικείωση με τα συ-
στήματα που απαντώνται στα πλοία (generic training, 
specific training and familiarization), καθώς και δια-
μόρφωση συγκεκριμένης ασφαλούς νοοτροπίας αντι-
μετώπισης της ύπαρξης και χρήσης του νέου αυτού 
ναυτιλιακού βοηθήματος στις γέφυρες των πλοίων. 
Αναλυτικότερα:

1) Οι παραγόμενες προειδοποιήσεις κινδύνου 
(alarms), ειδοποιήσεις/επισημάνσεις (warnings) και 
υπενθυμίσεις (cautions), ειδικά στις περιπτώσεις που το 
πλοίο διαπλέει περιορισμένα ύδατα ή σε καταστάσεις 
πυκνής θαλάσσιας κυκλοφορίας, οπότε το σύστημα συ-
χνά ενεργοποιεί τους μηχανισμούς επισήμανσης (πά-
ντοτε βάσει των ρυθμίσεων που ο ναυτιλλόμενος έχει 
θέσει), μπορεί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ενό-
χλησης και δυσαρέσκειας, οδηγώντας σε απαθή ή αδιά-
φορη αντιμετώπιση από πλευράς του ναυτιλλομένου ή 
σε «μηχανική» άνευ ελέγχου και εξακρίβωσης απενερ-
γοποίηση των σημάνσεων (ακουστικών και οπτικών). 
Όλα αυτά μπορεί να έχουν ως συνέπεια τυχόν σημαντι-
κές ειδοποιήσεις ασφαλείας να περάσουν απαρατήρη-
τες ή να διαγραφούν χωρίς να γίνουν αντιληπτές.  

2) Σε σχέση με το προηγούμενο, μία λανθασμένη 
αντιμετώπιση από τον ναυτιλλόμενο, ώστε να «απο-
φύγει» την παραγωγή πολλών ακουστικών και οπτι-
κών επισημάνσεων (alerts) από μέρους του ECDIS, 
μπορεί να είναι η μεταβολή των ρυθμίσεων ασφαλεί-
ας σε τιμές ευρύτερες του ενδεδειγμένου, σχετικά με 
τα λειτουργικά στοιχεία του πλοίου (πορεία, ταχύτητα, 
βύθισμα), με αποτέλεσμα να μειώνονται μεν οι «ενο-
χλήσεις», αλλά να μειώνεται παράλληλα η έγκαιρη 
πληροφόρηση προς τον ναυτιλλόμενο, της πορείας 
προς ή της προσέγγισης σε ναυτιλιακούς κινδύνους. 

3) Πολλές από τις λειτουργίες του προγράμματος 
(menu) παρέχουν πληροφορίες και προειδοποιήσεις 
για ναυτιλιακούς κινδύνους που απειλούν το πλοίο, 
βάσει των ρυθμίσεων (settings) που έχει εισάγει ο ναυ-
τιλλόμενος (safety depth, safety contour, guard zone, 
cross track limits, WP approach κ.λπ.). Σωστές και 
ακριβείς ρυθμίσεις έχουν ως αποτέλεσμα χρήσιμη και 
έγκυρη πληροφορία εκ μέρους του συστήματος. Λαν-

θασμένες ή ανακριβείς ρυθμίσεις παράγουν μη έγκυ-
ρη και εν τέλει μη χρήσιμη πληροφορία. Ο ναυτιλλό-
μενος μπορεί να βασιστεί σε μη έγκυρη πληροφορία 
που θα προέρχεται από λάθος ρυθμίσεις και να κινδυ-
νεύει θεωρώντας ότι το σύστημα τον προστατεύει. 

Το ECDIS μπορεί να έχει τη σωστή πληροφορία, αλλά 
παρέχει στον ναυτιλλόμενο την πληροφορία που σχετί-
ζεται με τις ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί. Σωστές ρυθ-
μίσεις = σωστή (ασφαλής) πληροφορία. Λανθασμένες 
ρυθμίσεις = λανθασμένη (επικίνδυνη) πληροφορία. Οι 
περισσότερες από τις περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων 
που σχετίζονται με την ναυσιπλοΐα επί τη βάσει ανεπαρ-
κούς χρήσης του ECDIS, περιλαμβάνουν την λανθασμένη 
διαμόρφωση των παραμέτρων στο σύστημα ως βασικό 
παράγοντα για το ατύχημα. 

4) Καθώς οι πληροφορίες από διαφορετικά ναυ-
τιλιακά βοηθήματα της γέφυρας του πλοίου συγκε-
ντρώνονται σε μία οθόνη, οι ενδείξεις και οι παράλλη-
λες λειτουργίες του συστήματος απαιτούν γνώση και 
προσοχή στη συλλογή και διαχείριση των παρεχόμε-
νων στοιχείων. Τα διαφορετικά «παράθυρα» που απει-
κονίζουν λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος 
(όπως διαμόρφωση σχεδίου πλου, υπολογισμός στοι-
χείων ταξιδίου, απεικόνιση της εξέλιξης πλεύσης) σε 
συνδυασμό με την επικάλυψη στοιχείων επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη όταν εκτελείται αλλαγή κλίμακας 
(zoom-in, zoom-out), μπορεί να οδηγήσουν σε από-
κρυψη σημαντικής πληροφορίας ή στο να εστιάσει 
ο ναυτιλλόμενος σε μία λειτουργία, παραβλέποντας 
άλλες εξ ίσου σημαντικές.

5) Όπως και στον έντυπο χάρτη, υπάρχει η δυνα-
τότητα προσθήκης πληροφοριών (manual input) από 
τον ναυτιλλόμενο επί του ηλεκτρονικού χάρτη (χάρα-
ξη περιοχών, εισαγωγή κειμένου, χρωματική διαμόρ-
φωση κ.λπ.), τα οποία απαιτούν σύνεση στη χρήση και 
κατάλληλη διαρρύθμιση κατά την τοποθέτηση, για να 
πληροφορούν μεν, χωρίς όμως να επικαλύπτουν/απο-
κρύπτουν άλλα ήδη υπάρχοντα στοιχεία και πληροφο-
ρίες. Επίσης, ο ναυτιλλόμενος πρέπει πάντα να θυμά-
ται ότι πληροφορίες που εισάγονται «χειροκίνητα» θα 
πρέπει και να διαγράφονται όταν πάψουν να ισχύουν.

6) Καθώς οι χρήστες του ECDIS στη γέφυρα του 
πλοίου είναι περισσότεροι του ενός (όλοι οι Αξιωμα-
τικοί που εκτελούν βάρδια ναυσιπλοΐας), είναι απα-
ραίτητο να υπάρχει επαρκής και ακριβής ανταλλαγή 
πληροφοριών και ενημέρωση σχετικά με ενέργειες 
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που έχουν γίνει επί των ρυθμίσεων και απεικονίσεων 
της συσκευής, ώστε όλοι να γνωρίζουν επακριβώς το 
επίπεδο λειτουργίας και τις δυνατότητες που μπορεί 
να εκτελέσει το σύστημα ανά πάσα στιγμή.

7) Ο ναυτιλλόμενος δεν αρκεί μόνο να έχει επαρκή 
γνώση της λειτουργίας του συστήματος, αλλά καλείται 
να αποδείξει το καλό επίπεδο γνώσεων απαντώντας 
σε ερωτήσεις που θα τεθούν κατά τη διάρκεια επιθεω-
ρήσεων από εξωτερικούς φορείς (ναυλωτές – vetting 
audits, αρχές λιμένων – PSC inspections, επιθεωρήσεις 
σημαίας – Flag State/Class audits). 

8) Τέλος, καθώς το ECDIS είναι ένα μηχάνημα, 
αποτελεί βοήθημα για την εκτέλεση της ναυσιπλοΐας. 
Μέχρι την εποχή που τα μηχανήματα θα υποκαταστή-
σουν/αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, ο ναυτιλλό-
μενος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για την εκτέλε-
ση ασφαλούς βάρδιας ναυσιπλοΐας, χρησιμοποιώντας 
με τον καλύτερο τρόπο όλα τα διαθέσιμα μέσα και 
βοηθήματα και (σύμφωνα με την STCW) εκτελώντας 
βάρδια μέσω της όρασης και της ακοής (by sight and 
hearing). Αυτό σημαίνει πως ο ναυτιλλόμενος παρακο-
λουθεί τα όργανα, αλλά πρωτίστως κοιτάει «έξω» (τον 
περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο) και ακούει τα μηνύμα-
τα και τις ενημερώσεις από τις συσκευές επικοινωνίας 
αλλά και τους εξωτερικούς ήχους (συριγμοί, ομιλίες 
κ.λπ.). Το πρέπον είναι ο ναυτιλλόμενος να χρησιμο-
ποιεί κάθε διαθέσιμο ερέθισμα και πληροφόρηση, με 
τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο ανά περίσταση.

1.2 Σκοπός του ECDIS

1.2.1 Πρότυπα απόδοσης συσκευών ECDIS του IMO

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International 
Maritime Organization – IMO) εξέδωσε το 2006 την 
απόφαση/ψήφισμα RESOLUTION MSC.232(82) περί 
των προτύπων απόδοσης συσκευών ECDIS, όπου 
περιλαμβάνεται και ο κάτωθι ορισμός:

«Το ECDIS είναι ένα σύστημα που παρέχει πληροφο-
ρίες σχετικές με τη ναυσιπλοΐα και το οποίο συνοδευό-
μενο από επαρκείς εφεδρικές διατάξεις μπορεί να είναι 
αποδεκτό ως προς την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
περί επικαιροποιημένων χαρτών που περιέχονται στις 
διατάξεις V/19 και V/27 της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS 
1974. Επιπλέον, μέσω της παρουσίασης επιλεγμένων 
πληροφοριών από μία βάση δεδομένων ηλεκτρονικού 
ναυτικού χάρτη (SENC) και της παροχής της θέσης του 
πλοίου μέσω συνδεδεμένων ναυτιλιακών οργάνων και 
συστημάτων, θα παρέχει βοήθεια στον ναυτιλλόμενο 

για τον σχεδιασμό ταξιδίου και την παρακολούθηση της 
εξέλιξης του πλου και, εάν απαιτηθεί, θα εμφανίζει επι-
πλέον πληροφορίες σχετικές με τη ναυσιπλοΐα». 

Τα πρότυπα απόδοσης (IMO performance stan-stan-
dards) υποδεικνύουν τις εξής 4 λειτουργικές ικανότη-) υποδεικνύουν τις εξής 4 λειτουργικές ικανότη-
τες για το ECDIS, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η μεί-
ωση του εργασιακού φόρτου για τον ναυτιλλόμενο: 
Την αυτοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής διορ-
θώσεων στους ναυτιλιακούς χάρτες, τον σχεδιασμό 
ταξιδίου, την υποτύπωση της θέσης του πλοίου σε 
πραγματικό χρόνο (real-time positioning) και την πα-
ρακολούθηση του πλου (route monitoring). 

Ακολουθεί ανάλυση των προϋποθέσεων αυτών.  
1) Σε σχέση με την διαδικασία εισαγωγής των δι-

ορθώσεων στους έντυπους χάρτες «με το χέρι», η αυ-
τοματοποιημένη διαδικασία εισαγωγής διορθώσεων 
στους ηλεκτρονικούς χάρτες απαιτεί πολύ λιγότερο 
χρόνο και προσπάθεια από τον ναυτιλλόμενο. Ένα 
επιπλέον πλεονέκτημα της αυτοματοποιημένης με-
θόδου είναι η ακρίβεια της τοποθέτησης των διορ-
θώσεων στο ενδεικνυόμενο σημείο επί του χάρτη, 
με μειονέκτημα όμως της πιθανότητας αστοχίας του 
ψηφιακού σήματος κατά τη διαδικασία της εισαγωγής 
των διορθώσεων, με αποτέλεσμα την αποτυχία της 
εφαρμογής. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι παρ’ όλη την 
ευκολία του αυτοματισμού, η επιβεβαίωση της ορθό-
τητας του αποτελέσματος εξακολουθεί να εναπόκει-
ται στον ναυτιλλόμενο.

2) Οι διάφορες χρηστικές δυνατότητες που παρέ-
χει το ECDIS σχετικά με τον σχεδιασμό ταξιδίου, όπως 
είναι: α) η φόρτωση προϋπάρχοντος ταξιδίου, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά ή να διαμορ-
φωθεί, β) η εισαγωγή, μετακίνηση, διαγραφή σημείων 
αλλαγής πορείας (waypoints), γ) η χάραξη, μεταφορά 
ή μετατροπή πορειών, παραλλήλων αναφοράς/ασφα-
λείας (parallel indexing), δ) η οριοθέτηση περιοχών 
ασφαλούς ναυσιπλοΐας (no go areas) και ε) η επισή-
μανση κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα και ορίων ασφα-
λούς παρεκτροπής από την προκαθορισμένη πορεία, 
αποτελούν «εργαλεία» δουλειάς που διαφοροποιούν 
την διαδικασία σχεδιασμού ταξιδίου, σε σχέση με το 
πώς αυτή εκτελούνταν την «εποχή» των έντυπων ναυ-
τιλιακών χαρτών. Σημαντικότατο και νεοεισερχόμενο 
βοήθημα (λόγω ECDIS) στον σχεδιασμό ταξιδίου είναι 
η λειτουργία ελέγχου του προσχεδιασμένου ταξιδίου 
(check route function), μέσω της οποίας (βάσει παρα-
μέτρων που θεσπίζει ο ναυτιλλόμενος) επισημαίνο-
νται τυχόν λάθη στον σχεδιασμό ή υποδεικνύονται 
σημεία που χρήζουν προσοχής και επαναξιολόγησης. 
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Αρκεί οι ρυθμίσεις από τον ναυτιλλόμενο να είναι σω-
στές και ακριβείς. Σε περίπτωση λανθασμένων/ανα-
κριβών ρυθμίσεων, το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν 
είναι ασφαλές και σίγουρο.

3) Το πλεονέκτημα της διαρκώς παρουσιαζόμενης 
και ανανεωνόμενης θέσης του πλοίου επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη μέσω συστήματος που βασίζεται σε 
παγκόσμια δορυφορική κάλυψη (GNSS), επιβοηθού-
μενο από δυνατότητες παρουσίασης του προγενέ-
στερου ιστορικού (past positions) αλλά και της τάσης 
εξέλιξης της πορείας (trend), αποτελούν βασικότατα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της απεικόνισης και παρα-
κολούθησης της εξέλιξης της θέσης του πλοίου μέσω 
του ECDIS, σε σύγκριση με την προγενέστερη κατά-
σταση. Το πλεονέκτημα αυτό είναι σημαντικότερο 
κατά το διάπλου του πλοίου σε περιορισμένα ύδατα ή 
σε συνθήκες πυκνής θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπου ο 
ναυτιλλόμενος «εξοικονομεί» σημαντικό χρόνο μέσω 
της αυτόματης υποτύπωσης, τον οποίο διαθέτει για 
την τήρηση ασφαλούς φυλακής ναυσιπλοΐας σε αυ-
τές τις απαιτητικές συνθήκες. Το στοιχείο ασφάλειας 
που παραμένει αμετάβλητο στην όλη διαδικασία είναι 
η απαίτηση ελέγχου της ακρίβειας της υποτυπωμένης 
θέσης του πλοίου, μέσω της χρήσης διαφορετικών 
μεθόδων εύρεσης και υπολογισμού του στίγματος. 

4) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγραμ-
ματισμένου πλου, το ECDIS υποστηρίζει τον ναυτιλ-
λόμενο σε αρκετά θέματα, όπως η διατήρηση του 
πλοίου στην πορεία του και σε ασφαλή ύδατα, η απο-
φυγή σύγκρουσης, η εκτέλεση ελιγμών, η αξιολόγηση 
της επίδρασης των καιρικών συνθηκών στην εξέλιξη 
του ταξιδίου κλπ. Η συγκέντρωση πληροφοριών και 
ενδείξεων από τα διάφορα όργανα και συστήματα 

της γέφυρας στην οθόνη και την μνήμη του ECDIS, 
αποτελούν μία μορφή «ολοκληρωμένου ναυτιλιακού 
συστήματος» (INS). Το πλοίο μας «προχωράει» επί 
του ηλεκτρονικού χάρτη μέσω του σήματος του GPS/
DGPS, οι «γύρω» στόχοι υποδεικνύονται μέσω των 
ενδείξεων RADAR/ARPA και AIS, οι αποθηκευμένες –
στη μνήμη του συστήματος– πληροφορίες και ενημε-
ρώσεις από αγγελίες προς τους ναυτιλλόμενους είναι 
διαθέσιμες για εξακρίβωση και αξιολόγηση, οι ρυθμί-
σεις ασφαλείας δημιουργούν επισημάνσεις και ειδο-
ποιήσεις σχετικά με την κατεύθυνση ή την προσέγγι-
ση σε ναυτιλιακούς κινδύνους ή μη-πλεύσιμα ύδατα. 
Όλα τα προαναφερθέντα βοηθούν στην ασφαλέστε-
ρη εκτέλεση ναυσιπλοΐας και την έγκαιρη λήψη απο-
φάσεων σε κάθε θέμα που ανακύπτει σε συνάρτηση 
με την περιοχή του πλου.

1.2.2 Διαφοροποίηση μεταξύ επιλογών επίδειξης 
οθόνης

Οι ενδείξεις (προσαρμογές) της οθόνης ECDIS μπο-
ρούν να καθοριστούν στους ακόλουθους τέσσερεις 
(4) τύπους προβολής: βασική (Base display), τυπική 
(Standard display), προσαρμοσμένη (Custom display) 
και πλήρης (Full display – All mode)

Βάσει των προτύπων απόδοσης του ΙΜΟ, σχετικά 
με τους τύπους προβολής του ηλεκτρονικού χάρτη:

1) Η προβολή βασικού τύπου (σχ. 1.1) παρουσι-
άζει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών, μέσα από 
τη βάση δεδομένων SENC του συστήματος, που απει-
κονίζονται μόνιμα (δεν μπορούν να αφαιρεθούν από 
την οθόνη) και οι οποίες δημιουργούν έναν «βασικό» 
χάρτη (ψηφιακής μορφής) με εφαρμογή σε όλες τις 
γεωγραφικές περιοχές. 

Σχ. 1.1
Εικόνα ηλεκτρονικού χάρτη  
καθορισμένη σε προβολή 

βασικού τύπου
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Αυτού του είδους η απεικόνιση, δεν προορίζεται και 
δεν είναι κατάλληλη για ασφαλή ναυσιπλοΐα.

2) Η τυπική προβολή (σχ. 1.2) παρουσιάζει πε-
ρισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη βασική 
προβολή, μέσα από τη βάση δεδομένων SENC του 
συστήματος, αποτελώντας την μορφή προβολής του 
ηλεκτρονικού χάρτη που θα πρέπει να εμφανίζεται 
πρωτίστως στην οθόνη του ECDIS, όταν «φορτώνεται» 
ο χάρτης (με το δεδομένο πως δεν έχουν καθοριστεί 
περαιτέρω ρυθμίσεις). Το πλήθος των πληροφοριών 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη στην τυπική προβολή 
επιτρέπει την εκτέλεση σχεδιασμού ταξιδίου και πα-
ρακολούθησης της εξέλιξης του ταξιδίου αυτού, με 
δυνατότητα εμπλουτισμού (προσθήκης πληροφορι-
ών) σε σχέση με τις ανάγκες του ναυτιλλόμενου.

Παρ’ όλο που η τυπική προβολή παρουσιάζει περισσό-
τερες πληροφορίες απ’ ό,τι η βασική προβολή, το πλήθος 
των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτόν τον τύπο 
προβολής, μπορεί να μην είναι αρκετό για την εκτέλεση 
ασφαλούς ναυσιπλοΐας, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

3) Η προσαρμοσμένη προβολή (σχ. 1.3) σχετί-
ζεται με τις ρυθμίσεις (επιπλέον της τυπικής) που ο 
ναυτιλλόμενος έχει επιλέξει να προστεθούν επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη.

4) Η προβολή πλήρους τύπου (σχ. 1.4) παρουσιάζει 
όλες τις πληροφορίες μέσα από τη βάση δεδομένων 
SENC του συστήματος και βρίσκεται σε αντιστοιχία με 
το πλήθος των πληροφοριών που περιέχονται σε έναν 
(αντίστοιχης κλίμακας) έντυπο ναυτιλιακό χάρτη. Σε 
αυτόν τον τύπο προβολής, ο ναυτιλλόμενος μπορεί να 
επιλέξει ώστε να προστεθούν επιπλέον πληροφορίες. 

Συστάσεις για την χρήση του ECDIS και την απο-
φυγή ατυχημάτων (προσαρμογή κειμένου από την 
έκδοση OCIMF) είναι οι ακόλουθες: 

1) Η χρήση των προβολών του ηλεκτρονικού χάρ-
τη στις μορφές «βασική» και «τυπική» θα πρέπει να 
συνοδεύεται από επιπλέον ρυθμίσεις από τον ναυτιλ-
λόμενο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυ-
σιπλοΐας. Χωρίς προσθήκη πληροφοριών κατά περί-
σταση, η εμφάνιση των ηλεκτρονικών χαρτών και οι 
παρεχόμενες πληροφορίες στις δύο προαναφερθεί-
σες προβολές, δεν θεωρούνται επαρκείς.  

2) Οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που θα 
παρουσιάζονται σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη (επιπλέον 
αυτών που παρουσιάζονται στην τυπική προβολή), θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στις διαδικασίες ασφαλούς 
διαχείρισης κάθε ναυτιλιακής εταιρείας και θα πρέπει 
να καλύπτουν διάφορες καταστάσεις ναυσιπλοΐας.

3) Οι διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης κάθε 
ναυτιλιακής εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή αναφορά στην πρακτική προσαρμογής 
της προβολής του ηλεκτρονικού χάρτη (customizing) 
σε διάφορες καταστάσεις ναυσιπλοΐας, τις διαδικασί-
ες παράδοσης-παραλαβής φυλακής γεφύρας με την 
χρήση του ECDIS και τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες 
του Πλοιάρχου (Master’s standing orders).

4) Η πλήρης προβολή θα πρέπει να ενεργοποιείται 
σε κάθε περίπτωση που:

α) το πλοίο προσεγγίζει τα όρια ασφαλείας της 
προκαθορισμένης πορείας (cross track boundaries or 
limits),

β) το πλοίο προσεγγίζει την καθορισμένη ισοβαθή 
ασφαλείας ή την χειροκίνητα οριοθετημένη ισοβαθή 
ασφαλείας (safety contour/manual safety contour),

γ) ο ναυτιλλόμενος θεωρεί ότι η έλλειψη πληρο-
φοριών από τον ηλεκτρονικό χάρτη (λόγω προσαρ-
μοσμένης προβολής) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας. 

Η επιλογή πλήρους προβολής έχει ως αποτέλεσμα 
την ταυτόχρονη εμφάνιση πολύ μεγάλου όγκου πληρο-
φοριών (cluttering) επί της οθόνης, ειδικότερα σε χάρτες 
συγκεκριμένης κλίμακας, σε συνάρτηση πάντα με την 
απεικονιζόμενη περιοχή. Στις περιπτώσεις που η απεικό-
νιση δεν είναι ευκρινής ή η ανάγνωση των πληροφοριών 
γίνεται με δυσκολία, ο Πλοίαρχος πρέπει να ειδοποιείται 
και, αν χρειαστεί, να αυξηθεί η στελέχωση της γέφυρας με 
επιπλέον Αξιωματικό που θα τοποθετηθεί επί του ECDIS. 

5) Οι χειριστές του ECDIS θα πρέπει να είναι εξοι-
κειωμένοι με την απεικόνιση των συμβόλων επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη και τις τυχόν διαφορές που 
υπάρχουν στην εμφάνισή τους, σε σχέση με τους 
έντυπους ναυτικούς χάρτες. 

Ο κατάλογος αναφοράς και επεξήγησης των βα-
σικών συμβόλων ασφαλείας που εμφανίζονται στον 
ηλεκτρονικό χάρτη (Quick Guide to ENC Symbols – 
όπως παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Βρετανικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας – United �ing- – United �ing-– United �ing-United �ing-
dom Hydrographic Office - U�HO) (σχ. 1.5) αποτελεί 
βοήθημα πρώτης τάξης για τους χειριστές του ECDIS 
και είναι χρήσιμο να βρίσκεται κοντά στην συσκευή, 
για άμεση πρόσβαση.
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Σχ. 1.2
Εικόνα ηλεκτρονικού χάρτη 

καθορισμένη σε τυπική 
προβολή

Σχ. 1.3
Εικόνα ηλεκτρονικού 

χάρτη  καθορισμένη σε 
προσαρμοσμένη προβολή

Σχ. 1.4
Εικόνα ηλεκτρονικού χάρτη 

καθορισμένη σε πλήρη 
προβολή
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1.2.3 Αναγνώριση τύπων πληροφορίας και περιο-
χών στον ναυτιλιακό ενδείκτη

To ECDIS παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται 
από την διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα ναυτιλια-
κά όργανα και συστήματα της γέφυρας (interface) 
–όσα είναι συνδεδεμένα– οι οποίες συνδυάζονται 
με τις ρυθμίσεις (settings) που έχει επιλέξει ο ναυτιλ-
λόμενος, όπως επίσης και με τα στοιχεία που έχουν 
εισαχθεί μέσω ενημερώσεων (updates). Όλες οι πλη-
ροφορίες παρέχονται στην οθόνη περιμετρικά του 
ηλεκτρονικού χάρτη, μέσω συγκεκριμένων παραθύ-
ρων και πλαισίων που εμφανίζονται σε μόνιμη βάση 
και άλλων παραθύρων που εμφανίζονται κατόπιν επι-
λογής από το menu εντολών.

Ακολουθεί επίδειξη των περιοχών εμφάνισης πλη-
ροφοριών επί της οθόνης του ECDIS (σχ. 1.6) και επεξη-
γήσεις ανά τμήμα παρεχόμενων δεδομένων (κόκκινα 
πλαίσια).

1) Στο ανώτερο σημείο της οθόνης [σχ. 1.6(α)] 
(εκτείνεται από άνω αριστερά μέχρι και μετά το κέ-
ντρο), εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με την κί-
νηση του πλοίου μας, όπως:

α) Κατεύθυνση βάσει της ένδειξης γυροπυξίδας 
(Gyro Heading – HDG).

β) Ταχύτητα «στο νερό» (Speed Through Water – 
STW).

γ) Πορεία με βάση τον βυθό (Course Over Ground 
– COG).

δ) Ταχύτητα με βάση τον βυθό (Speed Over Ground 
– SOG).

2) Στο άνω μέρος της οθόνης, δεξιότερα από το 
κέντρο και εν συνεχεία των πληροφοριών κίνησης 
του πλοίου μας, εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις από το 
σύστημα προς τον ναυτιλλόμενο (alerts area)  [σχ. 
1.6(β)] , που ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

α) Ειδοποίηση κινδύνου (ALARM): μηνύματα υψη-
λότερης βαθμίδας σημαντικότητας (significance), τα 
οποία εμφανίζονται στην ζώνη κόκκινου χρώματος 
(high category notification).

β) Προειδοποίηση (WARNING): μηνύματα μεσαί-
ας βαθμίδας σημαντικότητας (significance), τα οποία 
εμφανίζονται στην στήλη πορτοκαλί χρώματος (me-(me-
dium category notification).

γ) Επισήμανση (CAUTION): μηνύματα χαμηλό-
τερης βαθμίδας σημαντικότητας (significance), τα 
οποία εμφανίζονται στην στήλη κίτρινου χρώματος 
(lower category notification).

3) Στο κάτω μέρος της οθόνης, δεξιότερα από 
το κέντρο, υπάρχει το κεντρικό σημείο επιλογής της 

Σχ. 1.5
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Σχ. 1.6
Περιοχές εμφάνισης πληροφοριών επί της οθόνης του ECDIS. (a) Ενδείξεις παραμέτρων κίνησης του πλοίου μας, 

(β) προειδοποιήσεις, ενημερώσεις, επισημάνσεις, (γ) πίνακας επιλογών λειτουργιών menu

(a)

(β) 

(γ) 

εμφάνισης του καταλόγου των λειτουργιών menu 
(tasks list) του συστήματος  [σχ. 1.6(γ)]. Με την επι-
λογή διάφορων λειτουργιών (εμφάνιση παραθύ-
ρων στην οθόνη), ενδεικτικά πλαίσια σχετικά με 
το παράθυρο που έχει ενεργοποιηθεί εμφανίζονται 
στο κάτω μέρος της οθόνης. 

Δεξιά από τον ηλεκτρονικό χάρτη, σε κατακόρυφη 
διάταξη, διατίθενται επιλογές ενεργοποίησης ρυθμί-
σεων της προβολής του χάρτη και άλλες λειτουργίες 
του συστήματος, που περιγράφονται στον πίνακα 1.1.

1.2.4 Εφαρμογή παρουσίασης δεδομένων ECDIS

Πέραν των πληροφοριών που λαμβάνει, επεξερ-
γάζεται και προβάλλει το λειτουργικό σύστημα του 
ECDIS, επιπλέον στοιχεία και δεδομένα μπορούν να 
παρουσιαστούν επί της οθόνης με την μορφή επί-
στρωσης (overlay).  

Σύμφωνα με τα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, το 

λειτουργικό σύστημα του ECDIS δεν θα πρέπει να αλ-
λοιώνει ή να διαφοροποιεί τα στοιχεία που λαμβάνει 
από τα περιφερειακά ναυτιλιακά όργανα με τα οποία 
είναι συνδεδεμένο, ούτε όμως η σύνδεση και παρου-
σίαση δεδομένων από προαιρετικώς συνδεδεμένα 
συστήματα που έχει αποφασίσει να προσθέσει μια 
ναυτιλιακή εταιρεία (επιπλέον των υποχρεωτικών που 
ορίζονται από τον κανονισμό), θα επιδρούν αρνητικά 
στην λειτουργία του ECDIS.

Οι πιο συχνές (επιπλέον των υποχρεωτικών) συν-
δέσεις ναυτιλιακών συστημάτων επί του ECDIS εί-
ναι το RADAR/ARPA και το AIS, και ακολουθούν το 
NAVTEX, το ανεμόμετρο κ.ά. Η εμφάνιση της εικόνας 
σάρωσης του RADAR επί του ηλεκτρονικού ναυτι-
κού χάρτη με την μορφή σκιασμένης περιοχής επί 
της στεριάς (ανάλογα με την κλίμακα σάρωσης του 
RADAR) παρέχει μια άμεση και εύκολα αναγνωρίσιμη 
διαπίστωση της ακρίβειας του στίγματος του πλοίου, 
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στις περιπτώσεις ακτοπλοΐας ή όταν το πλοίο πλέει 
κοντά σε χαρτογραφημένα αντικείμενα.

Η προβολή των στοιχείων μέσω AIS «δίπλα» στους 
στόχους επί του ηλεκτρονικού χάρτη (με την βοήθεια 
του κέρσορα), προσφέρει έναν επιπλέον τρόπο ανα-
γνώρισης των παραπλεόντων πλοίων.

Μεγάλος αριθμός συγκρούσεων στη θάλασσα αποδί-
δεται στο γεγονός ότι ο Αξιωματικός βάρδιας βασίστηκε 
στις ενδείξεις μέσω της συσκευής AIS για την συλλογή 
πληροφοριών και την εκτίμηση της κατάστασης. Θα πρέ-
πει να καταστεί απολύτως κατανοητό ότι, παρ’ όλο που η 

συσκευή AIS εκπέμπει πληροφορίες που βοηθούν στην 
αναγνώριση ενός στόχου: 

▶ δεν είναι όλα τα πλοία υπόχρεα να φέρουν συσκευή 
AIS,

▶ τα εκπεμπόμενα στοιχεία από τη συσκευή AIS ενός 
πλοίου μπορεί να μην είναι επικαιροποιημένα και να οδη-
γήσουν σε λάθος συμπέρασμα από πλευράς του λήπτη 
των πληροφοριών,

▶ προκειμένου περί διάπλου σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου για έκνομες ενέργειες (HRA), αποτελεί πρακτι-
κή ορισμένων πλοίων να διακόπτουν την εκπομπή της 
συσκευής AIS. 

Πίνακας 1.1 
 Επιλογές λειτουργιών σχετικών με τον ηλεκτρονικό χάρτη (chart panel)

Εστίαση/επιστροφή στην θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο

Τοποθέτηση του πλοίου μας σε επιλεγμένη θέση επί του χάρτη με την τοποθέτηση του "δρομέα" 
[κέρσορα (cursor)] στο επιθυμητό σημείο

Εμφάνιση του χάρτη με επιλεγμένο προσανατολισμό (North-Up, Head-Up, Course-Up)

Επιλογή σχετικής κίνησης (Relative motion) / Αληθούς κίνησης (True motion)

Αύξηση της κλίμακας του χάρτη (Zoom in) 

Μείωση της κλίμακας του χάρτη (Zoom out)

Προβολή του χάρτη στην κλίμακα αναφοράς (original scale), που είναι η μεγαλύτερη διαθέσιμη 
κλίμακα για την συγκεκριμένη περιοχή

Αναζήτηση πληροφορίας για τον επιδεικνυόμενο χάρτη ή τα σύμβολα και στοιχεία που περιέχο-
νται σε αυτόν

Μέτρηση αποστάσεων (Quick Distance Tool) και επιλογή αναφοράς των αποστάσεων επί του 
χάρτη σε λοξοδρομική απόσταση (Rump Line) ή ορθοδρομική απόσταση (Great Circle)

Συνδυασμός εμφάνισης του χάρτη και της εικόνας RADAR

Εμφάνιση γραμμής εργαλείων του συστήματος (toolbar)

Επιλογή φόντου οθόνης (day, dawn, night)

Εμφάνιση εικονικού πληκτρολογίου (virtual keyboard)

Εμφάνιση/διαχείριση ρυθμίσεων χρήστη (User Configurations)

Επισήμανση θέσης ναυαγού στον χάρτη και ενεργοποίηση λειτουργίας παρακολούθησης της 
θέσης και εκτέλεσης μανούβρας διάσωσης MOB
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Από τα παραπάνω, σχετικά με τις πληροφορίες 
μέσω της συσκευής AIS, γίνεται κατανοητό πως η πλέ-
ον αξιόπιστη και ενδεικνυόμενη συλλογή πληροφορι-
ών για την εκτίμηση της πιθανότητας σύγκρουσης με 
επερχόμενο στόχο, γίνεται μέσω των ενδείξεων του 
RADAR/ARPA. Οι επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες 
από λοιπές συσκευές και συστήματα της γέφυρας 
μπορούν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά με 
σύνεση και σε δευτερεύοντα χρόνο.  

Για παράδειγμα, πρώτα ο Αξιωματικός Φυλακής 
Γέφυρας (ΑΦ/Γ) θα διαγνώσει μέσω της υποτύπωσης 
της κίνησης ενός στόχου (από το RADAR/ARPA) την 
πιθανότητα σύγκρουσης, λόγω της σύγκλισης των 
πορειών του ιδίου πλοίου και του στόχου και της πολύ 
κοντινής διέλευσης μεταξύ τους (CPA) και κατόπιν θα 
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που τυχόν παρέχο-
νται από τη συσκευή AIS (όνομα στόχου ή διακριτικό) 
για περαιτέρω επικοινωνία και συνεννόηση  με τον 
στόχο, ως προς τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.  

 (Με βάση την εικόνα σχ. 1.7): Εφόσον η σάρωση του RADAR 
(πράσινη σκιασμένη επιφάνεια που αντιστοιχεί με τις στεριές που 
«χτυπάει» το RADAR) συμπίπτει με τα όρια της στεριάς επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη, συμπεραίνουμε πως το στίγμα του πλοίου 
μας −όπως παρουσιάζεται στον χάρτη μέσω του GPS- είναι ακρι-
βές. Παρατίθεται επιπλέον παράδειγμα τριών (3) περιπτώσεων 
εμφάνισης της σάρωσης του RADAR (σχ. 1.8). 

Σχ. 1.7
Οθόνη ECDIS με προβολή 

RADAR & AIS (overlay)

(α)

(β)

(γ)

Σχ. 1.8
Παραδείγματα προβολής της σάρωσης RADAR με τη μορφή 
επίστρωσης επί του ηλεκτρονικού χάρτη (σκίασμα πράσινου 
χρώματος), όπου στο (α) και (β) δεν συμπίπτει με την ακτο-
γραμμή και με τους στόχους, ενώ στο (γ) η σάρωση RADAR 

εφάπτεται ακριβώς επί της ακτογραμμής και επί των στόχων, 
υποδηλώνοντας την ακρίβεια της θέσης του πλοίου μας
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Η δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων και ενδείξεων 
επί της οθόνης του ECDIS με την μορφή επίστρωσης δεν 
πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη, αλλά να χρησι-
μοποιείται σταδιακά, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
επικάλυψης και κατά συνέπεια παράβλεψης ή μη αντίλη-
ψης σημαντικών πληροφοριών που παρέχονται επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη.

1.3 Χρησιμότητα του ECDIS στη ναυσιπλοΐα

1.3.1 Αναγνώριση παραγόντων που χαρακτηρίζουν 
και τροποποιούν την παρουσίαση του χάρτη

Από την (μακρινή) εποχή των πρώτων προσπα-
θειών για την χαρτογράφηση περιοχών του πλανήτη 
μας, χρησιμοποιήθηκαν και βελτιώθηκαν τεχνικές 
γενίκευσης της απεικόνισης, με στόχο την απόδοση 
της τρισδιάστατης προοπτικής που βλέπουμε στην 
πραγματικότητα, επί της δύο διαστάσεων προβολής 
του χάρτη. Οι ακόλουθες προσεγγίσεις συναντώνται 
στην κατασκευή των ναυτικών χαρτών:

1) Ταξινόμηση (classification). Τα σύμβολα, τα 
σχήματα, τα σχέδια και οι χαρακτήρες κατηγοριοποι-
ούνται σε ομάδες, με κριτήριο τα ανάλογα ή παρό-
μοια χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλί-
ζεται η σαφήνεια και η ακρίβεια της πληροφορίας που 
παρέχει ο ναυτικός χάρτης.

2) Απλούστευση (simplification). Τα στοιχεία επί 
του χάρτη παρουσιάζονται απλουστευμένα είτε μέσω 
εξομάλυνσης ή μέσω συμπύκνωσης. Η εξομάλυνση 
εφαρμόζεται επί μονοδιάστατων χαρακτηριστικών, 
όπως είναι οι ισοβαθείς καμπύλες ή οι ακτογραμμές, 
όπου επιμέρους κυρτώσεις δεν μπορούν να αποδο-
θούν με ακρίβεια σε όλες τις κλίμακες των χαρτών. 

Στο προσδιοριστικό πρότυπο S-4 του IHO για 
τους χάρτες αναφέρεται: «οι ισοβαθείς καμπύλες μπο-
ρεί να εξομαλυνθούν (κατά την κατασκευή του χάρτη), 
μόνο στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε 
να αποφευχθούν περιπλοκές με υπόλοιπα στοιχεία επί 
του χάρτη, που μπορεί να προξενήσουν σύγχυση στον 
ναυτιλλόμενο. Όταν γίνει εξομάλυνση, αυτό θα γίνει σε 
περιοχές που η ιδιομορφία του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος (που απεικονίζεται στον χάρτη) δεν περιλαμβάνει 
κινδύνους, και με την προϋπόθεση ότι η εικόνα που θα 
προκύπτει θα είναι όσο το δυνατόν πιο «κοντά» στην 
πραγματικότητα».

Συμπύκνωση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν αρκετά παρόμοια στοιχεία σε πολύ κοντινή 

απόσταση. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν επί του 
υποθαλάσσιου περιβάλλοντος μεμονωμένοι βράχοι, 
οι οποίοι θα απεικονίζονταν σαν τελείες σε χάρτη μι-
κρής κλίμακας, επιλέγεται η απεικόνισή τους ως ένα 
σύνολο, με το σύμβολο του εμποδίου (obstruction).

3) Μεγαλοποίηση (exaggeration). Σε χάρτες μι-
κρής κλίμακας, στοιχεία σημαντικά για την ασφάλεια 
παρουσιάζονται μεγαλύτερα από το κανονικό τους 
μέγεθος. Κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα, όπως βράχοι, 
ναυάγια και λοιπά εμπόδια, τα οποία σε μικρές κλί-
μακες θα ήταν δύσκολο να διακριθούν λόγω πολύ 
μικρής απεικόνισης, διογκώνονται ώστε να γίνονται 
αμεσότερα αντιληπτά σε σχέση με τα υπόλοιπα απει-
κονιζόμενα στοιχεία.   

4) Συμβολισμός (symbolization). O συμβολισμός 
των στοιχείων επί του ναυτικού χάρτη, βρίσκεται σε 
άμεση αντιστοιχία με τα χαρακτηριστικά τους. Το 
σχήμα και το χρώμα συγκεκριμένων συμβόλων βο-
ηθά στο να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται 
εύκολα από τον ναυτιλλόμενο. Για παράδειγμα το βα-
θυ-κόκκινο/πορφυρό χρώμα (magenta) χρησιμοποι-
είται στο να υποδείξει χαρακτηριστικά των οποίων η 
σπουδαιότητα επεκτείνεται πέραν του σημείου ύπαρ-
ξης επί του χάρτη. Δεν θα βρούμε επί του χάρτη ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο με χρώμα magenta, αλλά 
θα δούμε να οριοθετείται με αυτό το χρώμα μία απα-
γορευμένη περιοχή ή μεμονωμένος κίνδυνος ή μία 
υπόδειξη υποχρεωτικής πορείας (με σχήμα βέλους) 
σε σύστημα θαλάσσιας κυκλοφορίας.  

1.3.2 Αναγνώριση παραγόντων που χαρακτηρίζουν 
και τροποποιούν την ποιότητα των δεδομένων

Με τη δυνατότητα της εστίασης (zooming) επί 
του ηλεκτρονικού χάρτη, σε κλίμακα μεγαλύτερη της 
αρχέτυπης (της κλίμακας του αντίστοιχου έντυπου 
χάρτη), παρέχεται η εσφαλμένη αντίληψη στον ναυ-
τιλλόμενο ότι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγα-
λύτερη ακρίβεια στην ανάγνωση και περισσότερη κα-
θαρότητα στην προβολή. Όμως αυτό δεν ισχύει, στον 
βαθμό που να δικαιολογεί αυτή την ενέργεια, καθώς 
παρόμοια προβολή του ηλεκτρονικού χάρτη (over-
zooming) «κρύβει» παγίδες. Αυτό που στην πραγμα-
τικότητα συμβαίνει, όταν η εμφάνιση του ηλεκτρο-
νικού χάρτη ρυθμίζεται σε κλίμακα μεγαλύτερη της 
κανονισμένης −που είναι 1:1 σε σχέση με τον έντυπο 
χάρτη (βλ. αναφορά σε συγκεκριμένη λειτουργία της 
οθόνης)- είναι να εμφανίζονται παραπλανητικές εν-
δείξεις και να αλλοιώνονται στοιχεία όπως μεμονω-
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μένοι κίνδυνοι (isolated dangers) και βυθίσματα που 
έχουν τιμή μικρότερη από την καθορισμένη από τον 
ναυτιλλόμενο ως βύθισμα ασφαλείας (safety depth).   

Δύο είναι οι βασικότερες επικίνδυνες καταστάσεις 
που «καραδοκούν» όταν επιλέγεται υπερ-μεγέθυνση:

Πρώτον, το σύμβολο που έχει επιλέξει ο χαρτο-
γράφος για την απεικόνιση ή περιγραφή ενός στοι-
χείου επί του χάρτη μπορεί να μην εμφανίζεται στην 
αρχική (ενδεδειγμένη) του θέση (μπορεί να έχει με-
τακινηθεί ελαφρά, σε σχέση με το τι χαρακτηρίζει επί 
του χάρτη).   

Δεύτερον και πιο σημαντικό, καθώς ένα σύμβολο 
ή μία ένδειξη (αριθμοί, λέξεις κ.λπ.) παραμένουν στην 
αρχική θέση τοποθέτησής τους, ενώ τα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά διογκώνονται με την υπερμεγέθυν-
ση, η αίσθηση που αποκομίζει ο ναυτιλλόμενος σχε-
τικά με τις επιμέρους θέσεις και αποστάσεις από πι-
θανούς ναυτιλιακούς κινδύνους δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα.  

Ακολουθούν παραδείγματα επεξήγησης των πα-
ραπάνω:

Το σχήμα 1.9 παρουσιάζει ειδοποίηση περί ναυτι-
λιακού κινδύνου, όπως αυτή φαίνεται στην κανονική 
κλίμακα κατασκευής ενός ηλεκτρονικού χάρτη (πρό-
κειται περί χάρτη μεγάλης κλίμακας). Η απεικόνιση 
του μεγέθους του υφάλου (Reef size at chart scale) 
αντιστοιχεί με την κλίμακα κατασκευής του συγκεκρι-
μένου χάρτη. 

Σχ. 1.9

Σχ. 1.10

γέθυνσης των χαρτογραφικών πληροφοριών, στο πα-
ράδειγμα ο ύφαλος εμφανίζεται σε υπερμεγέθυνση 
– δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία θέσης ως προς τον 
κίνδυνο που υποδεικνύουν.

Εκ κατασκευής, υπάρχει μία συνάφεια μεταξύ 
των κλιμάκων των ηλεκτρονικών χαρτών και του 
σκοπού που εξυπηρετούν. Χάρτες που προορίζο-
νται για ακτοπλοΐα και προσεγγίσεις κατασκευάζο-
νται σε μικρότερη κλίμακα από εκείνους που προο-
ρίζονται για την είσοδο σε λιμένες και τον διάπλου 
περιορισμένων υδάτων. Υφίσταται η παραδοχή 
(κατά την κατασκευή του ηλεκτρονικού χάρτη) πως 
ο χρήστης ενός χάρτη ο οποίος προορίζεται για 
ναυσιπλοΐα «ανοικτής» θαλάσσης, δεν θα βρεθεί 
στην θέση να διαπλεύσει πολύ κοντά σε περιοχές 
με επικίνδυνα για τη ναυσιπλοΐα χαρακτηριστικά 
(αβαθή, εμπόδια κ.λπ.). Έτσι λοιπόν σε μικρότερες 
κλίμακες χαρτών (γενικοί χάρτες) απεικονίζονται 
οι μεμονωμένοι κίνδυνοι μέσω μίας ευρύτερης 
θεώρησης και όχι με λεπτομέρεια. Περισσότερη 
λεπτομέρεια παρέχεται στους χάρτες μεγαλύτερης 
κλίμακας (τοπικοί χάρτες).  

Οι χρήστες του ECDIS θα πρέπει να αποφεύγουν την 
εκτεταμένη επιλογή υπερμεγέθυνσης της προβολής του 
ηλεκτρονικού χάρτη, ώστε να μην υπόκεινται σε μη-ρε-
αλιστικά μοτίβα απεικόνισης των πληροφοριών επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη. Οι συσκευές ECDIS διαθέτουν λει-
τουργία σχετικής ειδοποίησης προς τον ναυτιλλόμενο 
(over-scale warning), την οποία δεν θα πρέπει ο ναυτιλ-
λόμενος να αγνοεί (σχ. 1.11).

Η εξοικείωση με τις λειτουργικές δυνατότητες και 
το menu του ECDIS περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές 

Το σχήμα 1.10 παρουσιάζει την αντίστοιχη με-
γεθυσμένη προβολή του ίδιου σημείου επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη (οι κάθετες γραμμές υποδηλώνουν 
την υπερμεγέθυνση), όπου τα σύμβολα επισήμανσης 
κινδύνου – μη έχοντας μεγεθυνθεί αναλόγως της με-
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δεξιότητες του ΑΦ/Γ πλοίου, όπως ορίζεται μέσα στην 
STCW και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ασφαλούς 
ναυσιπλοΐας. Μέρος της αντίληψης και κατανόησης 
των χαρακτηριστικών του ECDIS από τον ναυτιλλόμε-
νο είναι και η δυνατότητα αναγνώρισης πως η μορφή 
προβολής του ηλεκτρονικού χάρτη δεν είναι η ενδει-
κνυόμενη (με αποτέλεσμα να μην παρέχει ολοκληρω-
μένη, άρα και την πλέον ασφαλή πληροφορία), ώστε 
να επιλεγεί η καταλληλότερη μορφή προβολής. 

1.3.3 Χειροκίνητη αλλαγή κλίμακας, περιοχής και 
στίγματος του πλοίου μας (ownship)

Χειροκίνητες (manual) αλλαγές στην απεικόνιση 
του ηλεκτρονικού χάρτη και την εμφάνιση του στίγ-
ματος του πλοίου μας επί του ηλεκτρονικού χάρτη θα 
χρειαστεί να γίνουν από τον ναυτιλλόμενο, στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

1) Όταν η αυτόματη διαδοχή χαρτών επί του 
ECDIS, κατά την εξέλιξη του πλου, δεν λειτουργεί 
(δεν «φορτώνεται» ο επόμενος –στη σειρά– χάρτης) 
ή εφόσον ο ναυτιλλόμενος επιθυμεί να ελέγξει τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες σε έναν άλλο χάρτη, 
πέραν της περιοχής όπου το πλοίο ναυσιπλοεί ή σε 
διαφορετικές κλίμακες χαρτών για μία συγκεκριμένη 
θαλάσσια περιοχή.

2) Όταν επιλεγεί η λειτουργία ένδειξης του στίγ-
ματος του πλοίου μας μέσω αναμέτρησης (dead-
reckoning mode), στις περιπτώσεις όπου το ECDIS 
δεν λαμβάνει πληροφορίες από δορυφορικά και ρα-
διοναυτιλιακά συστήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
οι τιμές πορείας και ταχύτητας του πλοίου μας στο 
ECDIS θα πρέπει να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ούτως ώστε το κατά προσέγγιση στίγμα 
να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο.   

3) Όταν οι ενδείξεις (values) για την πορεία η/και 
την ταχύτητα του πλοίου μας, όπως παρέχονται στο 
ECDIS, αποδεικνύονται λανθασμένες. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε σε διακοπή συνδεσιμότητας μεταξύ 
του ECDIS και των λοιπών συστημάτων παροχής των 
πληροφοριών ή σε δυσλειτουργία των συστημάτων.  

4) Όταν, λόγω αναντιστοιχίας των γεωδαιτικών δε-
δομένων σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, απαι-
τούνται διορθώσεις ή ειδικές ρυθμίσεις της συσκευής 
ECDIS. Αναλόγως της συσκευής ECDIS που διατίθεται 
στο πλοίο, σχετικές διορθώσεις και ρυθμίσεις μπο-
ρεί να απαιτούν απλή επιλογή ιδιαίτερης λειτουργίας 
μέσω του menu της συσκευής ή να χρειάζεται εισαγω-
γή στοιχείων για τη διόρθωση από τον ναυτιλλόμενο.

5) Όταν ο ναυτιλλόμενος επιθυμεί να μετακινήσει 
το πλοίο του από την απεικονιζόμενη (πραγματική) 
θέση σε μία διαφορετική (υποθετική), με σκοπό την 
μελέτη ενδεχόμενων εξελίξεων στην πορεία του πλοί-
ου ή για λόγους εκπαιδευτικούς.

1.3.4 Αξιολόγηση της επιλογής παρακολούθησης 
πορείας του ECDIS

Από μελέτες ναυτικών ατυχημάτων που κατέληξαν 
σε προσαράξεις και συγκρούσεις, βγήκε το συμπέ-
ρασμα πως, σε μεγάλο βαθμό, αυτές οφείλονται σε 
λανθασμένο σχεδιασμό πλου, έλλειψη επίγνωσης της 
κατάστασης και ανεπαρκή επικοινωνία με τα πλοία 
ή σταθμούς της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα. 
Βασικός παράγοντας είναι η ανθρώπινη απόδοση στη 
διακυβέρνηση του πλοίου και τη διαχείριση των συν-

Σχ. 1.11
Ειδοποιήσεις και διαφοροποιήσεις εικόνας επί της οθόνης ECDIS, σχετικά  με υπερμεγέθυνση (over-scale) 
της προβολής του ηλεκτρονικού χάρτη. Στο άνω αριστερό άκρο της οθόνης εμφανίζεται επισήμανση περί 

της υπερμεγέθυνσης (Over-scale indication), ενώ στην εικόνα του χάρτη εμφανίζονται κάθετες γραμμές 
που αποτελούν το μοτίβο επισήμανσης της υπερμεγέθυνσης (Over-scale display pattern)
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θηκών και των καταστάσεων που προκύπτουν, όπως 
επίσης και η λανθασμένη ή πλημμελής χρήση των 
ναυτιλιακών βοηθημάτων.

Πέραν των καθοριζόμενων για την τήρηση ασφα-
λούς φυλακής στη γέφυρα του πλοίου όπως ορίζονται 
στην STCW, η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλου 
στην εποχή της υποχρεωτικής χρήσης του ECDIS προ-
τάσσει την άρτια γνώση των λειτουργιών και «ευκολι-
ών» που παρέχονται στον ναυτιλλόμενο από το σύ-
στημα, ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές (principles) 
για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα.

Η εξέλιξη του ταξιδίου και η παρακολούθησή του, 
μέσω του ECDIS, από τον ναυτιλλόμενο, απαιτούν την συ-
γκέντρωση και αξιολόγηση πλήθους στοιχείων και πλη-
ροφοριών, καθώς και τη συχνή και συνεχή εναλλαγή του 
μέσου της πρόσληψης της πληροφορίας, από την κυρίως 
οθόνη του ECDIS και τα συνοδευτικά «παράθυρα», στις 
ενδείξεις των λοιπών ναυτιλιακών συστημάτων που τρο-
φοδοτούν το ECDIS, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 
των δεδομένων και να διατηρείται μια καθολική επίγνω-
ση της κατάστασης και όχι μόνο «ό,τι μας δείχνει και 
μας δίνει το ECDIS».

Στην παρακολούθηση της πορείας του πλοίου 
μέσω του ECDIS, τα ακόλουθα πρέπει να ελέγχονται 
και να εφαρμόζονται:

1) Επιβεβαίωση (verification) της ακρίβειας του 
στίγματος του πλοίου μας, όπως δίνεται μέσω του 
πρωτεύοντος μέσου (primary position means, συ-
νήθως GPS/DGPS), με την εφαρμογή διαφορετικών 
μεθόδων υπολογισμού του στίγματος, όπως είναι: 
οπτική ή μέσω RADAR διόπτευση και απόσταση, δύο 
ή περισσότερες διοπτεύσεις/αποστάσεις, παράλλαξη, 
αναμέτρηση, αστρονομικοί υπολογισμοί, ευθυγράμ-
μιση, παράλληλη ένδειξη (parallel indexing), σύγκρι-
ση βυθισμάτων και ισοβαθών κ.λπ. 

Η επιλογή συγκεκριμένης μεθόδου ελέγχου της ακρί-
βειας του στίγματος του πλοίου μας (secondary position 
means / position checking) και η συχνότητα του ελέγχου, 
καθορίζεται από την θαλάσσια περιοχή όπου ναυσιπλοεί 
το πλοίο μας, την ταχύτητα με την οποία κινείται και την 
απόσταση στην οποία βρίσκονται τυχόν ναυτιλιακοί κίν-
δυνοι.

2) Συγκεκριμένες ρυθμίσεις ασφαλείας που θα 
οδηγήσουν σε προειδοποιήσεις για την πορεία προς 

και την προσέγγιση σε ναυτιλιακούς κινδύνους που 
αφορούν στο πλοίο μας, παρέχονται από το ECDIS 
μέσω των ακόλουθων λειτουργιών:

α) Θέσπιση ορίων ασφαλείας εκατέρωθεν της 
προγραμματισμένης πορείας  (Cross Track Limits).

β) Έλεγχος εξέλιξης του πλου σε συγκεκριμένο 
τομέα εμπρός και εκατέρωθεν του πλοίου μας (Look 
ahead function).

γ) Θέσπιση περιοχών και παραμέτρων σε σχέση με 
το βύθισμα του πλοίου μας, που οριοθετούν τις ασφα-
λείς περιοχές ναυσιπλοΐας (Safety contour and Safety 
depth alarms).

3) Εφαρμογή επιστρώσεων στην εικόνα του ηλε-
κτρονικού χάρτη (RADAR/ARPA & AIS overlays – σε 
περιορισμένα χρονικά διαστήματα για λόγους που 
έχουμε επισημάνει σε προηγούμενη παράγραφο), 
ώστε να σχηματίσουμε «εικόνα» για την περιοχή στην 
οποία ναυσιπλοούμε και τους γύρω στόχους. 

4) Μελέτη της ακρίβειας των βυθομετρικών πλη-
ροφοριών που μας δίνει ο ηλεκτρονικός χάρτης (Cat-(Cat-
egories of Zones of Confidence – CATZOC), για την 
αξιολόγηση της ασφαλούς διέλευσης από περιοχές 
με μειωμένη απόσταση του πυθμένα του πλοίου μας 
από τον βυθό (U�C).

5) Εμπλουτισμός του ηλεκτρονικού χάρτη από τον 
ναυτιλλόμενο με στοιχεία και πληροφορίες σημαντι-
κής αξίας ναυτιλιακού περιεχομένου σε σχέση με τις 
περιοχές απ’ όπου θα διέλθει το πλοίο μας, που προ-
έρχονται από τοπικές πηγές διαχείρισης της κυκλοφο-
ρίας (Maritime Safety Information – MSI).

1.3.5 Επεξήγηση της χρησιμότητας του ECDIS στη 
ναυσιπλοΐα 

Η ασφαλής έκβαση της ναυσιπλοΐας βασίζεται σε 
ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των πα-
ραγόντων που εμπλέκονται στη ναυσιπλοΐα, όπως ο 
ανθρώπινος παράγοντας (ομάδα αξιωματικών και κα-
τώτερων μελών του πληρώματος που αναλαμβάνουν 
καθήκοντα φυλακής γέφυρας πλοίου – Bridge Team) 
και το τεχνολογικό υπόβαθρο, δηλαδή το πλοίο και ο 
σχετικός εξοπλισμός του. 

Εστιάζοντας, από την παραπάνω ευρεία θεώρηση 
των παραγόντων της ναυσιπλοΐας, στο ECDIS, η δια-
χείριση του συστήματος αυτού προϋποθέτει γνώση 
και εξοικείωση εκ μέρους των χειριστών. Αυτές οι τε-
χνικές δεξιότητες των χειριστών (technical skills) χρει-
άζεται να συμπληρωθούν από χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα της προσωπικότητάς τους (soft skills), όπως 
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είναι η αντίληψη και η κρίση, η θαλάσσια εμπειρία, η 
αυτοπεποίθηση, τα οποία αναλόγως της εκδήλωσής 
τους σε μειωμένο ή υπερβολικό βαθμό, συχνά οδη-
γούν σε απώλεια επίγνωσης ή λάθος εκτίμηση των 
καταστάσεων που ανακύπτουν κατά τη ναυσιπλοΐα.  

Κάθε κατάσταση που ανακύπτει στη ναυσιπλοΐα, 
περιλαμβάνει το στάδιο της πρότερης δράσης (δηλ. 
από πού προήλθε), της άμεσης δράσης (δηλ. τι συμ-
βαίνει τώρα) και της μελλοντικής δράσης (δηλ. πώς 
θα εξελιχθεί). Η θετική ή αρνητική έκβαση κάθε κατά-
στασης που ανακύπτει, σχετίζεται άμεσα με τις απο-
φάσεις και τις ενέργειες των μελών της ομάδας φυλα-
κής γέφυρας πλοίου.

Επί των προαναφερθέντων, η υιοθέτηση του ECDIS 
ως κύριου βοηθήματος στην ασφαλή διεξαγωγή της 
ναυσιπλοΐας, εντάσσεται σε όλα τα στάδια της διαχείρι-
σης, από τον σχεδιασμό του ταξιδίου, στην παρακολού-
θηση και διαμόρφωση των συνθηκών του πλου και την 
πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνων κατα-
στάσεων. Καθώς αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα με 
πολλές λειτουργικές δυνατότητες, η χρήση του απαιτεί, 
εκτός από πολύ καλή γνώση, σωστές ρυθμίσεις, έλεγχο 
ακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών, ανανέωση 
των βάσεων δεδομένων του και παράλληλη αξιολόγη-
ση της πραγματικής κατάστασης (actual) σε σχέση με 
τις ενδείξεις επί της οθόνης (projection).

Ως νέο και καινοτόμο σύστημα το ECDIS αντιμε-
τωπίστηκε με σκεπτικισμό, αμφιβολία και καταστρο-
φολογία. Παρουσιάστηκε νέος όρος στην περιγραφή 
των θαλάσσιων ατυχημάτων που σχετίζονται με τη 
ναυσιπλοΐα (συγκρούσεις πλοίων/προσαράξεις), που 
χαρακτηρίζει τα ατυχήματα ως απόρροια της χρήσης 
του συστήματος (ECDIS assisted accidents). Προεξο-
φλήθηκε πως οι Αξιωματικοί που κάνουν βάρδια στη 
γέφυρα θα προσκολλώνται στην οθόνη του ECDIS, 
«ξεχνώντας» πως υπάρχουν και άλλα βοηθήματα και 
παραβλέποντας το σπουδαιότερο αισθητήριο όργα-
νο, που είναι ο φυσικός οπτικός έλεγχος του περιβάλ-
λοντος χώρου (του ορίζοντα), εφόσον βέβαια οι συν-
θήκες ορατότητας είναι καλές. 

Παρ’ όλα αυτά, στα 15 πρώτα χρόνια της εφαρμο-
γής του (μέχρι την ημερομηνία που γράφεται το πα-
ρόν βιβλίο), το σύστημα έχει «κερδίσει και πείσει» όχι 
μόνον τους νεότερους σε ηλικία Αξιωματικούς (που 
στην πλειονότητά τους είναι περισσότερο εξοικειω-
μένοι με τις νέες τεχνολογίες), αλλά και τους μεγαλύ-
τερους σε ηλικία και πιο εξοικειωμένους με τις παρα-
δοσιακές μεθόδους ναυσιπλοΐας. 

Σχ. 1.12
Βοηθήματα υποτύπωσης του στίγματος 

πλοίου επί του ναυτικού χάρτη

Η έλευση του ECDIS και λοιπών τεχνολογικών επι-
τευγμάτων και εξελιγμένων συστημάτων που τίθενται 
στην υπηρεσία του ναυτιλλόμενου, δεν ακυρώνουν ή 
απαξιώνουν τις παραδοσιακές μεθόδους ναυσιπλοΐας και 
τα μηχανικής φύσεως βοηθήματα (εξάντας, παλινώριο, 
ναυτικό αλμανάκ, αστρολάβος, έντυπος χάρτης, κουμπά-
σο, διπαράλληλο κ.λπ.) (σχ. 1.12). Πέραν της χρηστικής 
αξίας των παλαιότερων βοηθημάτων, καθώς τα ηλε-
κτρονικά/ψηφιακά συστήματα και εξαρτήματα μπορεί 
να πάψουν να λειτουργούν (και μέχρι να επιδιορθωθούν, 
μπορεί να χρειαστεί ο ναυτιλλόμενος να καταφύγει/επι-
στρέψει σε παλαιότερες πρακτικές), αποτελούν μέρος 
της ιστορίας του ναυτικού επαγγέλματος και η γνώση 
χειρισμού τους είναι αποδεικτικό ολοκληρωμένης ναυ-
τοσύνης. Προφανώς, οι νεότερες γενιές δεν θα μείνουν 
προσκολλημένες στο παρελθόν, αλλά «ας τα ξέρουν κι 
ας μην χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουν».

1.4 Σωστή και λανθασμένη χρήση

1.4.1 Χρήση ECDIS κατά την επικρατούσα κατάστα-
ση ναυσιπλοΐας

Η κύρια βοήθεια που προσφέρει το (σωστά ρυθμι-
σμένο) ECDIS κατά τη διάρκεια του πλου, είναι στο να 
υποδείξει/προειδοποιήσει τον ναυτιλλόμενο σχετικά 
με το αν το πλοίο παραμένει επί της σχεδιασμένης πο-
ρείας και αν κατευθύνεται σε ασφαλή ύδατα. Οι σω-
στές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 

1) Την επισήμανση των ασφαλών περιοχών ναυ-
σιπλοΐας για το συγκεκριμένο βύθισμα του πλοίου 
(safety settings). 
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2) Την χρήση επικαιροποιημένων (updated) ηλε-
κτρονικών χαρτών που καλύπτουν πλήρως (full cov-full cov-
erage) τις περιοχές όπου θα πλεύσει το πλοίο. 

3) Την θέσπιση ορίων ασφαλείας για προειδοποίη-
ση προσέγγισης σε ναυτιλιακούς κινδύνους (XTD και 
look ahead). 

4) Την ενημέρωση περί της άφιξης σε προκαθορι-
σμένα σημεία του πλου ή περιοχές σημαντικού ενδι-
αφέροντος (area alarms) για την εξέλιξη του ταξιδίου 
(WP approach, end of route, harbor/anchorage limits, 
special or designated area approach, VTS reporting 
point κ.λπ.).

Σκοπός του ECDIS είναι να αναφέρει/υπενθυμίσει 
την ύπαρξη σημαντικών στοιχείων που σχετίζονται με 
το προγραμματισμένο ταξίδι και το επηρεάζουν, τα 
οποία ο ναυτιλλόμενος ίσως να έχει παραβλέψει κατά 
τον σχεδιασμό ή να μην έχει αντιληφθεί κατά την εκτέ-
λεση του πλου ή τα οποία προέκυψαν κατόπιν λήψης 
πρόσφατων πληροφοριών (updates, warnings).

Μελέτες ναυτικών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια 
της ναυσιπλοΐας με τη χρήση του ECDIS καταδεικνύ-
ουν τις ακόλουθες (κατά περίσταση) περιπτώσεις ανε-
παρκούς χρήσης του συστήματος:

1) Η σχεδιασμένη πορεία («χαραγμένη», όπως πα-
λαιότερα ήταν η έκφραση για έντυπο ναυτικό χάρτη) 
«περνούσε» επάνω από ναυτιλιακό κίνδυνο, αλλά η 
ρύθμιση του συστήματος ήταν λανθασμένη. Αποτέ-
λεσμα ήταν να μην αναγνωρίζεται ο κίνδυνος και να 
μην παράγεται ειδοποίηση/επισήμανση.

2) Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων του ECDIS, τοπο-
θετημένες σε ευρύτερο πλαίσιο τιμών (μεγαλύτερων 
του αναλογούντος στα χαρακτηριστικά του πλοίου), 
δημιουργούσαν πλήθος ηχητικών ειδοποιήσεων, με 
συνέπεια ο ναυτιλλόμενος να τις αγνοεί συνολικά και 
να τις απενεργοποιεί συνεχώς. Αποτέλεσμα ήταν να 
μην αντιληφθεί και να ακυρώσει σημαντική ειδοποί-
ηση που αντιστοιχούσε σε πραγματικό κίνδυνο για το 
πλοίο.

3) Οι παράμετροι που είχαν τεθεί στις ρυθμίσεις 
ασφαλείας (safety contour, safety depth) ήταν μικρό-
τερες σε τιμή από την αντίστοιχη απόσταση του πυθ-
μένα του πλοίου απ’ τον βυθό (Under �eel Clearance 
- U�C). Αποτέλεσμα ήταν η προσάραξη του πλοίου, 
πριν την ενεργοποίηση επισήμανσης από το σύστημα.

4) Αντίστοιχο αποτέλεσμα (προσάραξη) είχαν οι 
λανθασμένες ρυθμίσεις των ορίων ασφαλείας εκατέ-
ρωθεν της πορείας (όρια καθορισμένα σε ευρύτερες 
τιμές από το πραγματικό επιτρεπόμενο βάθος για 

ασφαλή διέλευση) και οι λανθασμένες ρυθμίσεις της 
λειτουργίας πρόβλεψης της εξέλιξης του πλου (look 
ahead). 

5) Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί χάρτες δεν κάλυ-
πταν τις περιοχές ναυσιπλοΐας με την μεγαλύτερη δι-
αθέσιμη κλίμακα (larger scale available). Αποτέλεσμα 
ήταν η μη ακριβής επισήμανση ναυτιλιακών κινδύνων 
ή η έλλειψη πληροφοριών που κανονικά θα υπήρχαν, 
αν χρησιμοποιούνταν χάρτες μεγαλύτερης κλίμακας 
για τη συγκεκριμένη περιοχή.

6) Αμφιβολία του ΑΦ/Γ του πλοίου, σε σχέση με τις 
λειτουργίες του συστήματος και μη αναζήτηση βοή-
θειας/καθοδήγησης από πιο έμπειρο συνάδελφο. 

7) Τοποθέτηση σε υπεύθυνη βάρδια άπειρου Αξι-
ωματικού, χωρίς επιτήρηση.

1.4.2 Αναγνώριση τρόπων αποφυγής υπερεμπιστο-
σύνης στη συσκευή ECDIS

Οι «ευκολίες» που παρέχει το ECDIS στην διαδι-
κασία του σχεδιασμού ταξιδίου και την εξακρίβωση 
της εξέλιξης του ταξιδίου, μέσω των αυτοματισμών 
και των ενημερώσεων/προειδοποιήσεων που διατί-
θενται στον ναυτιλλόμενο, αποτελούν την παγίδα της 
επανάπαυσης του ΑΦ/Γ πλοίου στο εξελιγμένο αυτό 
βοήθημα, θέτοντας τις υπόλοιπες πρακτικές παρα-
κολούθησης του πλου και του θαλάσσιου περίγυρου 
σε «παροπλισμό». Η τοποθέτηση ορισμένων λέξεων 
σε εισαγωγικά έχει σκοπό την επισήμανση της πιθα-
νότητας να οδηγηθεί ο ναυτιλλόμενος σε ενός είδους 
αδιαφορία ως προς την αναζήτηση της πληροφορίας 
και της ενημέρωσης από τα υπόλοιπα διατιθέμενα 
ναυτιλιακά βοηθήματα της γέφυρας του πλοίου, θεω-
ρώντας πως το «παντοδύναμο» ECDIS αρκεί. 

Παρατίθενται στη συνέχεια τρόποι ελέγχου και 
εξακρίβωσης της ασφαλούς –για τον ναυτιλλόμενο– 
λειτουργίας και βοήθειας που προσφέρει το ECDIS:

1) Ολοκληρώνοντας την χάραξη πορειών επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη, η λειτουργία ελέγχου (check 
route) υποδεικνύει σημεία και περιπτώσεις όπου 
εγκυμονούν κίνδυνοι επί της ασφαλούς πλεύσης του 
πλοίου μας. Όμως η λειτουργία αυτή βασίζεται στις 
παραμέτρους που έχει εισαγάγει ο ναυτιλλόμενος 
(βύθισμα ασφαλείας και όρια ελέγχου εκατέρωθεν 
της χαραγμένης πορείας), ώστε να εκτελεστεί η αυ-
τόματη «διάγνωση» και να παρουσιαστούν τα επιμέ-
ρους θέματα (παρατίθενται σε σειρά, από την αρχή 
της πορείας μέχρι το τέλος της). Κάποια από αυτά 
αποτελούν πραγματικό κίνδυνο, κάποια άλλα είναι 
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απλώς επισημάνσεις. Απαιτείται προσεκτικός έλεγχος 
(βήμα-βήμα), ώστε ο ναυτιλλόμενος να αξιολογήσει 
τις προειδοποιήσεις και να δράσει αναλόγως, είτε δι-
ορθώνοντας την σχεδιασμένη πορεία για να αποφύ-
γει τους κινδύνους ή απλώς «κρατώντας μία σημεί-
ωση» σχετικά με το σημείο εκείνο που θα φτάσει το 
πλοίο κατά την εξέλιξη του ταξιδίου. 

Ο σχεδιασμός ταξιδίου εκτελείται και ολοκληρώνεται 
πριν την αναχώρηση, αλλά υπόκειται σε διαρκή επιβε-
βαίωση της ορθότητας και ακρίβειας κατά τη διάρκεια 
του ταξιδίου και πιθανές αναθεωρήσεις, αναλόγως με τις 
καταστάσεις που προκύπτουν ή την διαφοροποίηση των 
συνθηκών σε σχέση με τα αναμενόμενα.

2) Ο σχεδιασμός ταξιδίου περιλαμβάνει την εισα-
γωγή δεδομένων και ρυθμίσεων στο ECDIS, κάποιες 
από τις οποίες θα διατηρηθούν αναλλοίωτες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ταξιδίου, ενώ κάποιες θα χρειαστεί 
να μεταβληθούν. Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρι-
σης  (ΣΑΔ) κάθε ναυτιλιακής εταιρείας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει διαδικασίες καταγραφής αυτών των 
αρχικών ρυθμίσεων (initial settings) και των αλλαγών 
που τυχόν θα επέλθουν, καθώς και να καθορίζει την 
υποχρέωση ενημέρωσης, πριν την αναχώρηση, όλων 
των Αξιωματικών που εκτελούν βάρδια στη γέφυρα 
του πλοίου, από τον Αξιωματικό ναυτιλίας που είναι 
επιφορτισμένος με την εκτέλεση του σχεδιασμού τα-
ξιδίου, και των αρχικών ρυθμίσεων του ECDIS.

3) Οι αλλαγές των ρυθμίσεων στις παραμέτρους 
ασφαλείας που τυχόν θα γίνουν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδίου (on-watch settings) θα πρέπει να αναφερ-
θούν από τον Αξιωματικό που έκανε την αλλαγή προς 
τον επόμενο που θα παραλάβει βάρδια στη γέφυρα 
του πλοίου, όπως επίσης να καταγραφούν σε επίσημα 
έγγραφα του ΣΑΔ. 

Κάθε Αξιωματικός που πρόκειται να αναλάβει βάρ-
δια στη γέφυρα του πλοίου, καθώς και ο Πλοίαρχος που 
πιθανόν θα κληθεί να αναλάβει την διακυβέρνηση σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις από τον ΑΦ/Γ, θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν πως έχουν αντίληψη και πλήρη ενη-
μέρωση περί της παρούσας/πρόσφατης διαμόρφωσης 
(configuration) των παραμέτρων του ECDIS. Δεν θα πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένη μια κατάσταση ρύθμισης του 
ECDIS, έτσι όπως ο Αξιωματικός την παρέδωσε κατά την 
προηγούμενη βάρδια του στη γέφυρα ή όπως ίσχυε στην 
−προ αναχωρήσεως του πλοίου- ρύθμιση.

4) Η συνεχής παρουσίαση και προχώρηση του 
πλοίου μας επί του ηλεκτρονικού χάρτη μπορεί να 
αποτελεί μια «επανάσταση» σε σχέση με την υπο-
τύπωση του στίγματος «με το χέρι» επί του έντυπου 
ναυτικού χάρτη, αλλά o ναυτιλλόμενος πάντα πρέ-
πει να ανησυχεί (προνοώντας) για τυχόν αστοχίες 
του εξοπλισμού, ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στο 
ECDIS, ένα σύστημα που επεξεργάζεται πληροφορί-
ες από πολλά άλλα συνδεδεμένα μηχανήματα, με την 
πιθανότητα δυσλειτουργίας σε κάποιο από αυτά να 
είναι αυξημένη. Η πρόνοια του ναυτιλλομένου είναι η 
τακτική επιβεβαίωση του παρουσιαζόμενου στίγμα-
τος μέσω άλλων μεθόδων, όπως θα πρέπει να καθορί-
ζεται εντός του ΣΑΔ κάθε ναυτιλιακής εταιρείας.

5) Οι προειδοποιήσεις και ενημερώσεις (alarms & 
warnings) που παρέχονται από το ECDIS βάσει των 
παραμέτρων που εισάγει ο ναυτιλλόμενος, θα πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα την βοήθεια στην έγκαιρη 
επίγνωση μιας κατάστασης που απειλεί ή μπορεί να 
προβληματίσει σε επόμενο χρόνο. Αν η ποσότητα και 
η συχνότητα των παραγόμενων «ερεθισμάτων» δημι-
ουργούν σύγχυση ως προς το είδος και τη σπουδαιό-
τητα της προειδοποίησης (alarm fatigue) ή προξενούν 
κόπωση και έχουν ως αποτέλεσμα την αδιαφορία από 
πλευράς του ναυτιλλομένου (alarm normalization) και 
την απενεργοποίηση «μηχανικά» χωρίς έλεγχο του αι-
τίου που προξενεί την ειδοποίηση, τότε ακυρώνεται 
όλη η σπουδαιότητα των πολλαπλών βοηθημάτων 
και ενδείξεων που μπορεί να προσφέρει το σύστημα.

Σε περιπτώσεις δημιουργίας πολλαπλών ειδοποιήσε-
ων, που συνήθως συμβαίνουν όταν το πλοίο μας πλέει σε 
περιορισμένα ύδατα (confined waters) ή σε περιοχές με 
πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία, αποτελεί ασφαλή πρακτική 
να ελέγχει ο ναυτιλλόμενος τον κατάλογο με τις ειδοποι-
ήσεις που έχουν παραχθεί από το σύστημα (alarm log), 
ώστε να επιβεβαιώνει ότι μεταξύ των ειδοποιήσεων που 
έχουν απενεργοποιηθεί ή έχουν παρέλθει, δεν περιλαμ-
βάνεται κάποια σημαντική που έχει παραβλεφθεί.

1.4.3 Επάρκεια στη χρήση του ECDIS περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συστήματος και 
των δεδομένων του συνεχώς

To πολύπλοκο και εξειδικευμένο σύστημα ECDIS, 
εκτός από το να προβάλλει έναν ηλεκτρονικό χάρτη 
σε μια οθόνη και να περιλαμβάνει πληροφορίες και εν-
δείξεις από άλλα συνδεδεμένα ναυτιλιακά όργανα και 
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συστήματα, εκτελεί σύνθετες λειτουργίες που τις συ-
ναντάμε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απαιτώντας 
αλληλεπίδραση του ναυτιλλομένου με το λειτουργικό 
σύστημα, καθώς, όπως έχουμε επισημάνει, η ακρίβεια 
και ορθότητα των ρυθμίσεων καθορίζουν την αξιοπι-
στία των δεδομένων που παρέχει το σύστημα.

Η επάρκεια στη χρήση του ECDIS, καθώς αυτό 
αποτελεί βοήθημα για τη ναυσιπλοΐα, υπόκειται στις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις εξειδικευμένης εκπαίδευ-
σης και εξοικείωσης, όπως ορίζονται στην STCW. Εκεί 
λοιπόν αναφέρεται ότι οι Πλοίαρχοι των πλοίων και οι 
Αξιωματικοί που αναλαμβάνουν φυλακή ναυσιπλοΐ-
ας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να έχουν παρακολουθή-
σει γενικής φύσεως εκπαίδευση επί του συστήματος 
(ECDIS Generic training).

Το σχετικό μοντέλο εκπαίδευσης IMO “Model 
Course 1.27 - The Operational Use of Electronic 
Chart Display and Information System (ECDIS)” 2012 
edition, αποτελεί την διεθνώς αναγνωρισμένη διδα-
κτική ύλη, επί της οποίας πιστοποιούνται οι χειριστές 
του ECDIS. Επιπλέον, οι Πλοίαρχοι και οι Αξιωματικοί 
που αναλαμβάνουν φυλακή ναυσιπλοΐας θα πρέπει 
να εξοικειωθούν με τον τύπο του ECDIS που διατίθε-
ται στο πλοίο όπου θα εργαστούν. Το σημείο αυτό είναι 
πολύ βασικό, καθώς η γενικής φύσεως εκπαίδευση επί 
του ECDIS σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορεί να 
έχει εκτελεστεί σε διαφορετικού τύπου εξοπλισμό από 
αυτόν που είναι εγκατεστημένος στο πλοίο. Η απαίτη-
ση για εξοικείωση με το ECDIS του πλοίου θα πρέπει να 
αναφέρεται στο ΣΑΔ κάθε ναυτιλιακής εταιρείας.

Οι κατασκευαστές συστημάτων ECDIS παρέχουν 
στην αγορά εκπαιδευτικό/καθοδηγητικό υλικό και 
μεθόδους για την εξοικείωση με τα σχετικά προϊόντα 
τους (type-specific training). 

Όπως συχνά λέγεται, το κάθε βοήθημα (εν προκει-
μένω ναυτιλιακό) είναι τόσο αποδοτικό όσο ικανός είναι 
ο χειριστής του και ανάλογα με την περίπτωση που αυτό 
χρησιμοποιείται. Δεν «χωρούν» ημιμάθεια και αμφιβολία 
στην ασφαλή έκβαση της ναυσιπλοΐας. Απαιτείται συ-
νεχής επαγρύπνηση και αξιολόγηση των συνθηκών και 
των καταστάσεων που προκύπτουν. Η γνώση και αντί-
ληψη εκ μέρους του ναυτιλλόμενου, των περιορισμών 
(limitations) του εξοπλισμού και η έγκαιρη επισήμανση 
των μη έγκυρων πληροφοριών (misrepresentation of 
information), όπως και οι κατάλληλες επακόλουθες διορ-
θωτικές ενέργειες, είναι απαραίτητες δεξιότητες για την 
αποδοτική χρήση του ECDIS. 

Καθώς αναφερόμαστε σε σύνθετο τεχνολογικά 
σύστημα, η αξιοπιστία του απαιτεί άριστη λειτουργι-
κή κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού (hardware), 
διατήρηση του λειτουργικού συστήματος (software) 
και των ενημερώσεων στην πλέον επίκαιρη έκδο-
ση και ανεπηρέαστα από κακόβουλα λογισμικά και 
βλαπτικούς ιούς. Παράλληλα, η θεωρητική γνώση 
του ναυτιλλόμενου χρειάζεται να εκτείνεται σε ευρύ 
πεδίο αντίληψης, ώστε να είναι σε θέση να προλάβει 
ή να αντιμετωπίσει διαφόρου είδους προβλήματα, 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η επάρ-
κεια γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού του ECDIS 
από τον Πλοίαρχο και τους Αξιωματικούς, ελέγχεται σε 
τακτά διαστήματα από Επιθεωρητές Αρχών Λιμένων 
(PSC Officers) και από Αξιολογητές της ναυτιλιακής βι-
ομηχανίας (3rd-party Auditors / Vetting Inspectors). Η 
απόδειξη ικανότητας για εκτέλεση ασφαλούς ναυσι-
πλοΐας αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση 
των πληρωμάτων, σε σχέση με την παροχή ασφαλούς 
έργου μεταφοράς των φορτίων στη θάλασσα.

1.5 Θέση εργασίας, εκκίνηση, κράτηση και διά-
ταξη (layout)

1.5.1 Τυπική έναρξη λειτουργίας σταθμού εργασίας 
ECDIS

Όπως σε όλα τα ηλεκτρονικά όργανα, έτσι και στο 
ECDIS θα συναντήσουμε έναν διακόπτη έναρξης λει-
τουργίας ON/OFF (όταν η συσκευή είναι απενεργο-
ποιημένη) (σχ. 1.13). Σκοπίμως αναφερόμαστε στην 

Διακόπτης
έναρξης

λειτουργίας
On/o�

Σχ. 1.13
Παράδειγμα θέσης διακό-
πτη έναρξης λειτουργίας 

συστήματος ECDIS
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«έναρξη λειτουργίας», καθώς η «διακοπή λειτουργί-
ας» απαιτεί διαφορετικό σύνολο ενεργειών πριν το 
«κλείσιμο», ώστε να αποθηκευτούν τυχόν ρυθμίσεις/
αλλαγές στη λειτουργική κατάσταση ή να διακοπεί 
η λειτουργία επιμέρους προγραμμάτων, πριν το συ-
νολικό σταμάτημα της λειτουργίας του συστήματος. 
Επιπλέον, στο σύστημα ECDIS (όπως και σε κάθε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή), η διακοπή λειτουργίας μπορεί 
να γίνει μέσω του προγράμματος λειτουργίας.    

Καθώς αναφερόμαστε σε σύστημα με πολλές λει-
τουργικές δυνατότητες (η εμφάνιση του ηλεκτρονικού 
χάρτη και των σχετικών πληροφοριών για την οργά-
νωση και την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας είναι 
μία από τις πολλές λειτουργίες του συστήματος). Όταν 
ο ναυτιλλόμενος επιλέξει την ενεργοποίηση της συ-
σκευής, στην οθόνη εμφανίζεται ένα παράθυρο (inte-(inte-
grator window) (σχ. 1.14) που παρέχει τη δυνατότητα 
στον ναυτιλλόμενο να διαλέξει μεταξύ των διάφορων 
λειτουργιών που μπορούν να εκτελεστούν από το σύ-
στημα. Αναλόγως του τύπου της συσκευής και των 
εγκατεστημένων λειτουργιών (δυνατοτήτων του συ-
στήματος), οι προσφερόμενες επιλογές ενεργοποίη-
σης μπορεί να διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή. 

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουρ-
γίας του συστήματος είναι η σύνδεση μιας ψηφιακής 
«άδειας» χρήσης του λειτουργικού συστήματος που 
έχει δημιουργήσει ο κάθε κατασκευαστής του συγκε-
κριμένου μοντέλου και συνοδεύει τα εξαρτήματα του 
ECDIS με την μορφή συσκευής αποθήκευσης δεδομέ-
νων (αποκαλούμενο «dongle»). Χωρίς αυτό το «κλει-
δί» το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Διατίθε-

Σχ. 1.14
 Παράδειγμα προβολής αρχικής 

οθόνης, όπου στο κάτω μέρος πα-
ρατίθενται επιλογές για την ενεργο-
ποίηση  διάφορων λειτουργιών του 

συστήματος. Σε κόκκινο πλαίσιο, 
σημειώνεται η επιλογή ενεργοποίη-

σης του ECDIS

Σχ. 1.15
Παράδειγμα θέσης σύνδεσης του ειδικού «κλειδιού» λει-

τουργίας του συστήματος ECDIS

ται συγκεκριμένη (και επισημασμένη) θύρα εισόδου 
για τη σύνδεση (σχ. 1.15).

Ο ναυτιλλόμενος, προκειμένου να ενεργοποιήσει 
το ECDIS, θα επιλέξει το σχετικό εικονίδιο (βλ. παρά-
δειγμα ανωτέρω εικόνας), οπότε η λειτουργία ECDIS 
θα «φορτώσει». Εναλλακτικά, η έναρξη της λειτουρ-
γίας του ECDIS μπορεί να γίνει μέσω εντολής από το 
πληκτρολόγιο (σχ. 1.16). 

Χρησιμοποιούμε τον όρο «φορτώσει» (σχ. 1.17), 
καθώς κατά την διαδικασία έναρξης του ECDIS «ανοί-
γουν» οι ηλεκτρονικοί χάρτες και οι υπόλοιπες πλη-
ροφορίες που τυχόν είναι εγκατεστημένες εντός του 
συστήματος, οπότε είναι αναμενόμενο πως όσα πε-
ρισσότερα δεδομένα είναι εγκατεστημένα στην μνή-
μη του συστήματος, τόσο θα καθυστερήσει η φόρτω-
ση του προγράμματος.

Η διακοπή της λειτουργίας (σβήσιμο) του ECDIS, 
όπως αναφέραμε προηγουμένως, θα πρέπει να γίνει 
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Σχ. 1.16
Παράδειγμα (σε κόκκινο πλαίσιο), επιλογής ενεργοποίησης του ECDIS μέσω του πληκτρολογίου

Σχ. 1.17
Παράδειγμα προβολής οθόνης όπου εκτελείται φόρτωση 

(starting) της λειτουργίας ECDIS

μέσω του menu. Έτσι λοιπόν, στο menu του συστήμα-
τος συναντάμε την επιλογή «έξοδος» (exit) (σχ. 1.18), 
μέσω της οποίας (μετά από επιβεβαίωση) «βγαίνου-
με» από την λειτουργία ECDIS. Αυτός είναι ο ενδεδειγ-
μένος τρόπος για να διακόψουμε τη λειτουργία του 
ECDIS και όχι μέσω του διακόπτη ON/OFF.

1.5.2 Ερμηνεία στοιχείων του παραθύρου έναρξης 
του ECDIS σχετικά με όσους από τους απαιτούμε-
νους αισθητήρες βρέθηκαν και ενεργοποίηση δεδο-
μένων του επιλεγμένου χάρτη

Με την ενεργοποίηση του αρχικού παραθύρου του 
ECDIS (όπως εμφανίζεται στην οθόνη μόλις φορτώσει 
το πρόγραμμα), ένας αριθμός ενδείξεων και πληρο-
φοριών παρέχονται στον ναυτιλλόμενο, σε αντιστοι-
χία με το ποιες λειτουργικές δυνατότητες έχει το συ-
γκεκριμένο σύστημα και σε σχέση με τυχόν ρυθμίσεις 
και προσαρμογές (customization) της προβολής που 
είχαν εφαρμοστεί πριν το προηγούμενο κλείσιμο του 
συστήματος.

Σχ. 1.18
 Παράδειγμα επιλογής εξόδου (σε κόκκινο πλαίσιο) από τη λειτουργία του ECDIS 
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Ο ναυτιλλόμενος που βρίσκεται μπροστά σε μια 
συσκευή ECDIS, δεν θα πρέπει να θεωρεί πως το συγκε-
κριμένο σύστημα «κάνει τα πάντα», ούτε ότι διαθέτει 
απαραίτητα τις δυνατότητες και τις λειτουργίες του αντί-
στοιχου συστήματος επί του οποίου ο ναυτιλλόμενος έχει 
εκπαιδευτεί σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο ή έχει συνα-
ντήσει σε προηγούμενο πλοίο όπου εργάστηκε.

Αναλόγως των λειτουργικών χαρακτηριστικών που 
έχουν εισαχθεί στη συσκευή (με απλά λόγια: για πόσες 
δυνατότητες έχει πληρώσει ο ιδιοκτήτης του συστήμα-
τος/εταιρεία), αλλά και αναλόγως των ρυθμίσεων και 
προσαρμογών που πιθανώς ένας προηγούμενος ναυτιλ-
λόμενος έχει εφαρμόσει, το κάθε ECDIS μπορεί να έχει 
τις ίδιες δυνατότητες και απόδοση, αλλά μπορεί να είναι 
εντελώς διαφορετικό, ακόμη και σε αδελφό πλοίο της ίδι-
ας εταιρείας.  

Επιπλέον, η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά το 
προηγούμενο κλείσιμο της συσκευής, αν δηλαδή έγινε 
μέσω του menu ή αν διακόπηκε απότομα μέσω του δια-
κόπτη ON/OFF ή λόγω απώλειας της παροχής ρεύματος, 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση ορι-
σμένων προσαρμογών (settings) ή την απώλεια πληρο-
φοριών και στοιχείων που ο ναυτιλλόμενος είχε εισαγάγει 
χειροκίνητα (manually). Όλοι μας έχουμε συναντήσει 
παρόμοιες καταστάσεις με τους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές που χρησιμοποιούμε, οπότε το αντίστοιχο μπορεί να 
συμβεί και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ECDIS.

Ανοίγοντας η οθόνη του ECDIS παρουσιάζει έναν 
ηλεκτρονικό χάρτη (εφόσον υπάρχουν εγκατεστη-
μένοι ηλεκτρονικοί χάρτες στο σύστημα), καθώς και 
στοιχεία και ενδείξεις που λαμβάνει από λοιπά όργα-
να και συστήματα της γέφυρας του πλοίου (αισθητή-
ρες – sensors), εφόσον: 

1) Αυτά τα όργανα λειτουργούν.
2) Η σύνδεσή τους με το ECDIS είναι αποκατεστη-

μένη.
3) Στο ECDIS έχει ζητηθεί (επιλεγεί) η εμφάνισή 

τους στην οθόνη.
Την παραπάνω επισήμανση της εμφάνισης ή μη 

των πληροφοριών και ενδείξεων, θα την εξηγήσουμε 
με το ακόλουθο παράδειγμα:

Όλοι μας, με την καθολική χρήση πλέον των ECDIS 
στις γέφυρες των πλοίων, έχουμε συνηθίσει, όταν «ανέ-
βουμε» στη γέφυρα και κοιτάξουμε μέσα στην οθόνη 
του ECDIS, να διακρίνουμε τους στόχους στην πέριξ 
του πλοίου μας περιοχή. Η εμφάνιση των στόχων δεν 
είναι «εκ των πραγμάτων» (de facto) ένα στοιχείο που 

μας παρέχεται από το σύστημα. To ECDIS δεν διαθέτει 
κεραία όπως διαθέτουν το RADAR, το AIS, το GPS, ώστε 
να εκπέμπει και να λαμβάνει σήματα. Το ECDIS παρου-
σιάζει τους στόχους επί του ηλεκτρονικού χάρτη μέσω 
του RADAR ή μέσω του AIS (για όσα πλοία διαθέτουν 
AIS) και μόνον εφόσον ενεργοποιήσει ο ναυτιλλόμενος 
την λειτουργία RADAR/ARPA ή AIS (σχ. 1.19 και 1.20). 
Δηλαδή το ECDIS μπορεί να έχει την πληροφορία (εν 
προκειμένω τους στόχους) αλλά να μην την παρουσιά-
ζει, επειδή ο ναυτιλλόμενος δεν το έχει ζητήσει.  

Βασικά απαιτούμενα (από τον κανονισμό) ναυτιλι-
ακά όργανα και συστήματα της γέφυρας του πλοίου 
που πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το ECDIS είναι: 

1) Δορυφορικό σύστημα υποτύπωσης στίγματος 
του πλοίου (EPFS), που μπορεί να είναι οποιοδήποτε 
από τα διεθνώς αναγνωρισμένα και ευρέως χρησιμο-
ποιούμενα GPS/DGPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS.

2) Εφεδρικό (back-up) δορυφορικό σύστημα υπο-
τύπωσης στίγματος του πλοίου, οπότε αν το κυρίως 
σύστημα πάψει να λειτουργεί, να παρέχεται το στίγμα 
του πλοίου από το εφεδρικό σύστημα.

3) Γυροπυξίδα (Gyro Compass).
4) Δρομόμετρο (Speed Log).
Επιπλέον των ανωτέρω, συνήθως βρίσκονται συν-

δεδεμένα και τα ακόλουθα: RADAR/ARPA, AIS, Βυθό-
μετρο, Ανεμόμετρο, NAVTEX 

Ο ναυτιλλόμενος μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με 
τον αριθμό και την λειτουργική κατάσταση των «πε-
ριφερειακών» οργάνων και συστημάτων της γέφυρας 
του πλοίου που τροφοδοτούν το ECDIS με στοιχεία και 
πληροφορίες, μέσω σχετικής επιλογής στο menu του 
συστήματος. Η κάθε συσκευή ECDIS συνοδεύεται από 
μία άδεια χρήσης (license) (σχ. 1.21), ώστε να πιστοποι-
είται η επάρκεια του συστήματος στο να θεωρηθεί ως 
πλήρες σύστημα ECDIS και όχι απλά ως σύστημα προ-
βολής ηλεκτρονικού χάρτη ECS. Σημειώνεται εδώ πως 
ένα σύστημα ECS δεν μπορεί (σύμφωνα με τον κανονι-
σμό) να αντικαταστήσει τους έντυπους ναυτικούς χάρ-
τες για την βοήθεια στην εκτέλεση της ναυσιπλοΐας. 

Ο «πρώτος» χάρτης που θα εμφανιστεί, όταν ενερ-
γοποιηθεί το ECDIS, θα είναι αυτός που παρουσιάζει 
την περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο μας, σε τυπική 
μορφή προβολής (standard display), στην μεγαλύτε-
ρη διαθέσιμη κλίμακα σε σχέση με τους χάρτες που 
είναι φορτωμένοι στην μνήμη του συστήματος και με 
το πλοίο μας να εμφανίζεται στο στίγμα που λαμβάνε-
ται μέσω του GPS (ή άλλου δορυφορικού συστήματος 
υποτύπωσης στίγματος).
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Σχ. 1.19
Παράδειγμα ένδειξης 
οθόνης χωρίς επιλογή 

εμφάνισης πληροφορι-
ών από RADAR/ARPA ή 
AIS (κόκκινο πλαίσιο). 

Εμφανίζεται το πλοίο μας 
(μέσω του GPS) η προ-
γραμματισμένη πορεία 
και τα όρια ασφαλείας 

εκατέρωθεν της πορείας, 
καθώς και το πλαίσιο 

ελέγχου για ναυτιλιακούς 
κινδύνους (look ahead). 
Δεν εμφανίζονται στόχοι 

Σχ. 1.20
Παράδειγμα ένδειξης 

οθόνης με επιλογή εμφά-
νισης πληροφοριών από 

RADAR/ARPA ή AIS (κόκκι-
νο πλαίσιο). Εμφανίζονται 

στόχοι και η «σάρωση» 
του RADAR (λόγω επιλο-

γής overlay)

Σχ. 1.21
Παράδειγμα επιλογής εμ-

φάνισης πληροφοριών και 
περιεχομένων της άδειας 
(License info) του ECDIS 

(κόκκινο πλαίσιο)
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Η εικόνα του χάρτη βέβαια που θα συναντήσουμε 
«ανεβαίνοντας» στη γέφυρα πλοίου που ήδη ναυσι-
πλοεί με τη χρήση του ECDIS θα είναι πολύ πιο ολο-
κληρωμένη, καθώς οι χρήστες θα έχουν ρυθμίσει το 
σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας και τις 
απαιτήσεις του ταξιδίου. Εφόσον ο ναυτιλλόμενος επι-
θυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με τα δεδομένα του 
χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη, μπορεί να το πρά-
ξει επιλέγοντας τη λειτουργία INFO διαμέσου του σχε-
τικού πλήκτρου/επιλογέα επί της οθόνης “I” (σχ. 1.22).

Εντός του σχετικού παραθύρου που εμφανίζεται 
στο κάτω μέρος της οθόνης, παρέχονται γενικές πλη-
ροφορίες (general info) για τον ηλεκτρονικό χάρτη, 
αλλά και για όλα τα επιμέρους στοιχεία που περιέχο-
νται στον χάρτη (objects info) (σχ. 1.23).

Επιπλέον εμφανίζονται πληροφορίες για όλα τα 

σύμβολα (symbol objects) που υπάρχουν στον χάρτη, 
καθώς και για τις διορθώσεις που έχουν εισαχθεί από 
τον ναυτιλλόμενο χειροκίνητα (manual corrections) 
(σχ. 1.24).

1.5.3 Έλεγχος συναγερμών (εάν υπάρχουν) και καθο-
ρισμός αρχικών συνθηκών ετοιμότητας του ECDIS 
για ναυσιπλοΐα  

Οι ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, επισημάνσεις και 
πληροφορήσεις που παρέχει το ECDIS (ηχητικά ή/και 
οπτικά), αναλόγως της σημαντικότητας του κινδύνου 
που εντοπίζεται, βάσει των ρυθμίσεων που έχει εισα-
γάγει ο ναυτιλλόμενος ή βάσει διάγνωσης από το σύ-
στημα και ελλείψεων που ανακύπτουν, παράγονται και 
εμφανίζονται τόσο κατά την διαδικασία σχεδιασμού 
του ταξιδίου όσο και κατά την εκτέλεσή του. Ο ναυτιλ-

Σχ. 1.23
Παράδειγμα εμφάνισης γενικών 

πληροφοριών και συγκεκρι-
μένων πληροφοριών για τα 

στοιχεία του χάρτη 

Σχ. 1.22
 Παράδειγμα επιλογέα εμφάνισης 

πληροφοριών και δεδομένων 
του ηλεκτρονικού χάρτη που 

εμφανίζεται στην οθόνη (κόκκινο 
πλαίσιο)
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λόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί (ή να αναζητήσει) 
τις ρυθμίσεις αυτές και να ελέγξει την ακρίβειά τους και 
την αντιστοιχία τους ως προς την κατάσταση πλεύσης 
του πλοίου, ώστε το ECDIS να εκτελέσει τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται, παρέχοντας έγκαιρη και ασφα-
λή πληροφόρηση, ειδοποίηση και επισήμανση.

Τέτοιου είδους προειδοποιητικά και βοηθητικά 
μηνύματα περιλαμβάνουν:

1) Προειδοποιήσεις (συναγερμούς) σε σχέση με 
την έκβαση της προχώρησης του πλοίου επί της 
προκαθορισμένης πορείας (Route Monitoring Alerts) 
(σχ. 1.25 και 1.26).

α) Άφιξη στο τέλος της σχεδιασμένης πορείας (end 
of route) για την ενημέρωση του ναυτιλλόμενου ότι 
το πλοίο κατευθύνεται (πρόκειται να φτάσει) στο τε-
λευταίο σημείο αναφοράς (approach to last WPT).

β) Παρέκκλιση του πλοίου από την σχεδιασμένη 
πορεία, πέραν των ορίων ασφαλείας που έχει θέσει 
ο ναυτιλλόμενος δεξιά και αριστερά από την πορεία 
(out of XTD).

γ) Καθυστέρηση ή επίσπευση της άφιξης σε προ-
καθορισμένο σημείο της σχεδιασμένης πορείας, σε 
σχέση με τον αρχικώς υπολογιζόμενο χρόνο άφιξης 

Σχ. 1.24
Παράδειγμα εμφάνισης πλη-

ροφοριών για τα σύμβολα του 
χάρτη και για τις χειροκίνητα 

εισηγμένες διορθώσεις

Out o� XTE

O� chart

WP approach

2

1

3

4

5

6

2

NO DATA

Last WP passed

N

6

5

4 1

3
Behind the schedule

O� course

Σχ. 1.26
 Προειδοποιήσεις που 

μπορεί να λάβει ο 
ναυτιλλόμενος από το 
ECDIS, κατά τον πλου, 

βάσει παραμέτρων 
που έχουν εισαχθεί στο 

σύστημα

Σχ. 1.25
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, 
όπου μπορούν να εισαχθούν παράμετροι και να 

επιλεγούν οι σχετικές λειτουργίες προειδοποίησης

(out of schedule), βάσει χρονικού ορίου που επιλέγει 
ο ναυτιλλόμενος.

δ) Άφιξη σε προκαθορισμένο σημείο της σχεδια-
σμένης πορείας για την ενημέρωση του ναυτιλλομέ-
νου ότι το πλοίο κατευθύνεται (πρόκειται να φτάσει) 
στο επόμενο σημείο αναφοράς (WPT approach), βά-
σει χρονικού ορίου που επιλέγει ο ναυτιλλόμενος.

ε) Ενημέρωση του ναυτιλλομένου ότι το πλοίο 
ακολουθεί διαφορετική πορεία από την ενδεικνυόμε-
νη που «οδηγεί» προς το επόμενο σημείο αναφοράς 
(off leg course), βάσει ορίου παρέκκλισης από την πο-
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ρεία σε μοίρες, την οποία επιλέγει ο ναυτιλλόμενος.
2) Προειδοποιήσεις (συναγερμούς) σε σχέση με 

την ύπαρξη κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα του πλοίου, 
κατά την προχώρησή του (detection of dangerous 
conditions), μέσω του καθορισμού πλαισίου ελέγχου 
(safety frame/safety cone) προς τα εμπρός και εκατέ- προς τα εμπρός και εκατέ-
ρωθεν της σχεδιασμένης πορείας (σχ. 1.27 και 1.28). 

Το πλαίσιο αυτό, που «ψάχνει» επικίνδυνα σημεία 
και συνθήκες σε σχέση με τις εισηγμένες παραμέ-
τρους, παράγει κατά περίπτωση ειδοποιήσεις κινδύ-
νου προσάραξης (anti-grounding alerts), ειδοποιή-
σεις προσέγγισης σε συγκεκριμένη (επισημασμένη) 
περιοχή (area alerts) ή ειδοποιήσεις ναυτιλιακού ενδι-
αφέροντος (navigational alerts).

Οι ρυθμίσεις που ο ναυτιλλόμενος μπορεί να εισά-
γει είναι οι ακόλουθες:

α) Αναγνώριση κινδύνων στην περιοχή έμπρο-
σθεν του πλοίου, σε σχέση με την προχώρησή του 
(ahead value). Οι τιμές που δίνονται είναι σε λεπτά 

Σχ. 1.28
 Παράδειγμα εμφάνισης του πλαι-
σίου ασφαλείας  πέριξ του πλοίου 

μας στην οθόνη του ECDIS

Σχ. 1.27
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, 
όπου μπορούν να εισαχθούν παράμετροι για τη 

ρύθμιση των ορίων του πλαισίου ασφαλείας και την 
επιλογή εμφάνισής του στην οθόνη

(minutes) και η ρύθμιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
δημιουργία πλαισίου ελέγχου, που σχετίζεται με την 
ταχύτητα του πλοίου μας ως προς τον βυθό (SOG). 
Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα του πλοίου 
μας, τόσο μακρύτερα εκτείνεται το πλαίσιο προς τα 
εμπρός. Η ειδοποίηση που θα δημιουργηθεί από το 
ECDIS, θα υποδηλώνει ότι το πλοίο (με την παρούσα 
ταχύτητα) πρόκειται να προσεγγίσει κίνδυνο ή συγκε-
κριμένη περιοχή, σε τόσα λεπτά της ώρας, όση είναι η 
τιμή που έχει εισαχθεί στην παράμετρο ahead.

β) Αναγνώριση κινδύνων στις περιοχές δεξιά 
και αριστερά του πλοίου, σε σχέση με οριοθετημένη 
έκταση δεξιά και αριστερά (port & starboard values). 
Οι τιμές για τα δεξιά και αριστερά όρια δίνονται σε 
ναυτικά μίλια (ν.μ.) και δεν υπόκεινται σε αυτόματες 
αυξομειώσεις (όπως η προς τα εμπρός διάσταση), 
παρά μόνον εφόσον ο ναυτιλλόμενος αλλάξει τις τι-
μές. Το πλαίσιο ασφαλείας εκτείνεται με αυτόν τον 
τρόπο προς τα δεξιά και αριστερά, δημιουργώντας 
μαζί με την προς τα εμπρός επέκτασή του ένα παραλ-
ληλόγραμμο που κινείται μαζί με το πλοίο μας και αυ-
ξομειώνεται σε μήκος ανάλογα με τις μεταβολές της 
ταχύτητας του πλοίου μας.

Το πλαίσιο ασφαλείας μπορεί να εμφανίζεται επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη πέριξ του πλοίου μας ή να μην εμ-
φανίζεται, ανάλογα με την επιλογή της σχετικής εντολής 
εμφάνισης/απόκρυψης (show safety frame), αλλά η λει-
τουργία ελέγχου μέσω του καθορισμένου πλαισίου ασφα-
λείας παραμένει πάντα ενεργή (δεν μπορεί να απενεργο-
ποιηθεί). Η ασφαλής απόδοση του πλαισίου (η έγκαιρη 
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και ακριβής προειδοποίηση), είναι συνάρτηση των τιμών 
που θα εισαχθούν στο σύστημα.

3) Προειδοποιήσεις (συναγερμούς) σε σχέση με 
την ύπαρξη κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα του πλοί-
ου, στις περιοχές όπου πρόκειται να πλεύσει και όπου 
θα «χαράξουμε» τις πορείες κατά τον σχεδιασμό τα-
ξιδίου, μέσω του καθορισμού ρυθμίσεων ασφαλείας 
(safety settings).

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας, που θα επεξηγηθούν στη 
συνέχεια, σχετίζονται με την ρύθμιση του ηλεκτρονι-
κού χάρτη σε μορφή προβολής τεσσάρων (4) χρωμα-
τικών αποχρώσεων (four shades).

Η μορφή αυτή προβολής παρουσιάζει με ξεχω-
ριστή απόχρωση τις διαφορετικές θαλάσσιες περιο-
χές, με κριτήριο διαφοροποίησης για κάθε χρώμα, το 

αναλογούν βάθος της θάλασσας και τις επιλογές του 
ναυτιλλομένου. 

Αντίστοιχα με τα ανωτέρω, οι θαλάσσιες περιοχές 
[σχ. 1.29 και 1.30(α)]: 

Σχ. 1.30
Παραδείγματα χρωματικής 

διαφοροποίησης (α) τεσσάρων 
αποχρώσεων στην εμφάνιση 

του ηλεκτρονικού χάρτη και (β)  
δύο αποχρώσεων στην εμφάνι-

ση του ηλεκτρονικού χάρτη

(α)

(β)

Σχ. 1.29
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, όπου 

μπορούν να εισαχθούν παράμετροι για τη ρύθμιση 
των ορίων ασφαλείας (safety settings)
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α) που εκτείνονται πέραν της ισοβαθούς των βα-
θέων υδάτων (deep contour) παρουσιάζονται με λευ-
κό φόντο, 

β) μεταξύ της ισοβαθούς των βαθέων υδάτων 
(deep contour) και της ισοβαθούς ασφαλείας (safety 
contour) παρουσιάζονται με γαλάζιο φόντο,

γ) μεταξύ της ισοβαθούς ασφαλείας (safety con-(safety con-
tour) και της ισοβαθούς των ρηχών υδάτων (shallow 
contour) παρουσιάζονται με μπλε φόντο,

δ) που εκτείνονται στο εσωτερικό της ισοβαθούς 
των ρηχών υδάτων (shallow contour) παρουσιάζο-
νται με σκούρο μπλε φόντο.

Όταν η μορφή προβολής του ηλεκτρονικού χάρτη 
ρυθμιστεί σε προβολή δύο (2) χρωματικών αποχρώ-
σεων (two shades), τότε η απόχρωση των θαλάσσι-
ων περιοχών διαφοροποιείται με όριο την ισοβαθή 
ασφαλείας (safety contour) [σχ. 1.30(β)].

4) Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
προειδοποιήσεων (συναγερμών) (σχ. 1.31) σε σχέση 
με την ύπαρξη κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα του πλοί-
ου. Διατίθεται σε ορισμένου τύπου συσκευές ECDIS 
και μέσω αυτών των επιλογών ο ναυτιλλόμενος μπο-
ρεί να απενεργοποιήσει συγκεκριμένες κατηγορίες 
προειδοποιήσεων, ώστε να μην παράγονται συνεχώς 
ηχητικές ή/και οπτικές ειδοποιήσεις που (όπως έχου-
με αναφέρει σε προηγούμενη παράγραφο) μπορεί να 
αποσπούν την προσοχή του ή να τον οδηγούν σε «μη-
χανική» αναγνώριση και αποδοχή, χωρίς στην ουσία 
να ελέγχει το αίτιο που δημιουργεί την ειδοποίηση. 

Η δυνατότητα απενεργοποίησης της δημιουργίας ορι-
σμένων προειδοποιήσεων (συναγερμών) που παρέχει το 
σύστημα, δεν θα πρέπει να επιλέγεται «ελαφρά τη καρ-
δία», απλώς και μόνον επειδή η συνεχής ηχητική/οπτική 
ένδειξη ενοχλεί τον ναυτιλλόμενο. Πρόκειται περί μίας 
επιπλέον λειτουργικής επιλογής του ECDIS, που μόνον 
κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των συνθηκών πλου 
και μόνον βάσει της έγκρισης του Πλοιάρχου θα μπορεί 
να επιλεγεί και, επιπλέον, για συγκεκριμένες περιόδους 
ναυσιπλοΐας και όχι για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα. 

To ECDIS παράγει τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:
α) Η προειδοποίηση περί ναυτιλιακού κινδύνου 

πλησίον της πορείας του πλοίου μας (navigation haz-(navigation haz-
ard) παράγεται από το σύστημα όταν το καθορισμένο 
από τον ναυτιλλόμενο πλαίσιο ασφαλείας (safety frame) 
«συναντήσει» ένα στοιχείο επί του ηλεκτρονικού χάρτη 
που απειλεί την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου μας.

Σχ. 1.31
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS όπου 

μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ορισμένοι 
συναγερμοί που σχετίζονται με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας

Σχ. 1.32
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS όπου 

μπορούν να επιλεγούν περιοχές γενικού ενδιαφέροντος και 
διεθνών κανονισμών (στο παράδειγμα: IMO areas)

β) Η προειδοποίηση περί προσέγγισης του πλοίου 
μας στην καθορισμένη από τον ναυτιλλόμενο ισοβα-
θή ασφαλείας (safety contour) παράγεται απ’ το σύ-
στημα όταν το καθορισμένο από τον ναυτιλλόμενο 
πλαίσιο ασφαλείας (safety frame) διασχίσει («κροσά-
ρει» όπως λέμε οι ναυτικοί) την ισοβαθή ασφαλείας.

γ) Η επισήμανση συγκεκριμένου ναυτιλιακού κιν-
δύνου πλησίον της πορείας του πλοίου μας (highlight 
danger) παράγεται από το σύστημα όταν το καθο-) παράγεται από το σύστημα όταν το καθο-
ρισμένο από τον ναυτιλλόμενο πλαίσιο ασφαλείας 
(safety frame) «συναντήσει» ένα ναυτιλιακό κίνδυνο 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη.

5) Προειδοποιήσεις (συναγερμούς) σε σχέση με 
την προσέγγιση του πλοίου σε περιοχές συγκεκρι-
μένου ενδιαφέροντος ή όπου ισχύουν διεθνείς ή 
τοπικές συνθήκες (area alerts). Αναλόγως του τύπου 
της συσκευής ECDIS, το menu περιλαμβάνει πλήθος 
κατηγοριών περιοχών, που χωρίζονται σε «γενικές» 
και σε «επιπλέον» περιοχές, τις οποίες ο ναυτιλλόμε-
νος μπορεί να επιλέξει και, στην εξέλιξη του πλου, να 
ενημερωθεί περί της προσέγγισης του πλοίου στις 
επιλεγμένες αυτές περιοχές, εφόσον βέβαια οι περι-
οχές αυτές περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό χάρτη 
που χρησιμοποιείται (σχ. 1.32 και 1.33). 



29

Όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες προειδο-
ποιήσεων (συναγερμών) που, εφόσον ο ναυτιλλόμε-
νος εισάγει σωστές και ακριβείς ρυθμίσεις, θα παρέ-
χουν έγκαιρη και ασφαλή πληροφόρηση, ειδοποίηση 
και επισήμανση κατά την διαδικασία σχεδιασμού του 
ταξιδίου όσο και κατά την εκτέλεσή του, αποτελούν 
τα προαπαιτούμενα, ώστε το ECDIS να εκτελέσει τον 
ρόλο του, που είναι η παροχή βοήθειας προς τον ναυ-
τιλλόμενο στην διεξαγωγή ασφαλούς ταξιδίου.

1.6 Θέση πλοίου

1.6.1 Επισκόπηση μεθόδων διασύνδεσης ναυτιλλο-
μένου

Η θέση του πλοίου μας προβάλλεται διαρκώς επί 
του ηλεκτρονικού χάρτη μέσω των συντεταγμένων 
που παρέχονται από το (υποχρεωτικά συνδεδεμέ-
νο με το ECDIS) δορυφορικό σύστημα υποτύπωσης 
στίγματος του πλοίου (EPFS), το οποίο όπως έχουμε 
προαναφέρει μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα δι-
εθνώς αναγνωρισμένα και ευρέως χρησιμοποιούμε-
να GPS/DGPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS.

Βάσει των προτύπων λειτουργίας του ECDIS, η δι-
αρκής παροχή του στίγματος από το δορυφορικό σύ-
στημα θα πρέπει να καλύπτεται και από εφεδρικό σύ-
στημα συνδεδεμένο με το ECDIS, οπότε το menu του 
ECDIS περιλαμβάνει την επιλογή ορισμού της κύριας 
πηγής παροχής δεδομένων του στίγματος (Primary 
Positioning Source – PRIM) και της δευτερεύουσας 

Σχ. 1.33
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS όπου 

μπορούν να επιλεγούν περιοχές συγκεκριμένου ενδιαφέρο-
ντος σε σχέση με την περιοχή ναυσιπλοΐας του πλοίου (στο 

παράδειγμα: Additional areas)

Σχ. 1.34
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, όπου μπο-

ρούν να επιλεγούν πηγές παροχής δεδομένων του στίγματος 
(primary / secondary) και η επιλογή τοποθέτησης του πλοίου 

σε διαφορετική −της πραγματικής− θέση (offset)

(εφεδρικής) πηγής παροχής δεδομένων του στίγμα-
τος (Secondary Positioning Source – SEC) (σχ. 1.34).

Στο menu του ECDIS διατίθεται και η επιλογή το-
ποθέτησης του πλοίου σε (διαφορετική της πραγματι-
κής) θέση (offset), όπου θα επιλέξει ο ναυτιλλόμενος, 
είτε μέσω χειροκίνητης εισαγωγής συντεταγμένων, 
είτε μέσω της χρήσης του κέρσορα της οθόνης. Οι λό-
γοι που ο ναυτιλλόμενος μπορεί να επιλέξει αυτή την 
«μετακίνηση» του πλοίου απ’ την πραγματική θέση 
του σε μία εικονική, μπορεί να είναι για εκπαίδευση 
και επίδειξη της σάρωσης του RADAR (overlay) σε δι-
αφορετικές θέσεις του πλοίου ή για προεπισκόπηση 
της θέσης του πλοίου σε μελλοντικό χρόνο, ή για δι-
όρθωση της θέσης σε περίπτωση που το σύστημα θα 
«παγώσει» και το πλοίο δεν θα «κινείται». Πάντα όμως 
ο ναυτιλλόμενος πρέπει να θυμάται ότι η θέση offset 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (σχ. 1.35).

Πέραν της παροχής συντεταγμένων μέσω δορυ-
φορικού συστήματος υποτύπωσης του στίγματος του 
πλοίου, παρέχονται στο menu του ECDIS λειτουργίες 
εμφάνισης της θέσης του πλοίου, οι οποίες επίσης 
μπορούν να ορισθούν ως κύριες ή δευτερεύουσες, 
μέσω μεθόδων: αναμέτρησης (Dead Reckoning – DR), 
συσχετισμού των επιστροφών RADAR (Echo Refer-
ence – ER) από επιλεγμένα σημεία στεριάς (σταθεροί 
στόχοι) αλλά και από επιλεγμένους στόχους (selected 
targets) όπως –για παράδειγμα– ένα αγκυροβολημέ-ts) όπως –για παράδειγμα– ένα αγκυροβολημέ-
νο πλοίο ή ένα κρατημένο πλοίο επί του οποίου θα 
εκτελεστεί STS operation, εισαγωγής περιβαλλοντι-
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κών παραμέτρων (Estimated Position – EP) για την 
περαιτέρω διόρθωση του στίγματος αναμέτρησης 
(Corrected – DR) σχετικά με τα επικρατούντα στοιχεία 
θαλάσσιου ρεύματος (current), έκπτωσης (drift) και 
λοιπές τιμές που μπορούν να εισαχθούν χειροκίνητα 
(manual input) (σχ. 1.36).

Όλες οι προαναφερόμενες μέθοδοι εύρεσης/υπολο-
γισμού του στίγματος (DR, ER, EP) που διατίθενται στο 
menu του ECDIS, θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον το 

Σχ. 1.36
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, όπου μπορούν να επιλεγούν λειτουργίες μεθόδων υπολογισμού 
του στίγματος DR / EP / ER (primary/secondary) και επιμέρους χειροκίνητες εισαγωγές δεδομένων (offset, targets 

κ.λπ.) σχετικά με την εμφάνιση της θέσης του πλοίου μας (ship position) στον ηλεκτρονικό χάρτη

Σχ. 1.37
Παράδειγμα ένδειξης στην οθόνη του 

ECDIS όταν επιλεγεί λειτουργία μεθόδου 
υπολογισμού του στίγματος ER

δορυφορικό σύστημα υποτύπωσης στίγματος του πλοίου 
πάψει να λειτουργεί ή αν η σύνδεσή του με το ECDIS δια-
κοπεί. Ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει πάντα να θυμάται ότι 
αυτές οι μέθοδοι παρέχουν ένα σχετικά ακριβές στίγμα 
ΜΟΝΟ κατά τη στιγμή του υπολογισμού (στίγμα αναφο-
ράς). Σε επόμενο χρόνο η θέση του πλοίου χρειάζεται να 
υπολογιστεί εκ νέου.

Σχετικά με την μέθοδο συσχετισμού των επιστρο-
φών RADAR (Echo Reference – ER) (σχ. 1.37), χρειά-

Σχ. 1.35
Παράδειγμα τοποθέτησης του πλοίου σε διαφορετική −της πραγματικής− θέση (offset). (α) Το πλοίο 
από την πραγματική του θέση, μεταφέρεται στην θέση όπου έχει τοποθετηθεί ο κέρσορας (σταυρός 

χρώματος πορτοκαλί, στο παράδειγμα). (β) Η νέα θέση του πλοίου

(α) (β)
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ζεται να επιλεγεί ο αντίστοιχος στόχος (select target), 
απ’ όπου το σύστημα θα υπολογίζει τις επιστροφές 
του RADAR, έχοντας αυτόν τον στόχο ως σημείο ανα-
φοράς (fixed reference point). Μπορούν να επιλεγούν 
περισσότεροι του ενός στόχοι αναφοράς.

1.6.2 Επισκόπηση επίδειξης στίγματος πλοίου

Επιμέρους πληροφορίες για το στίγμα του πλοίου 
δίνονται από το σύστημα σε ειδικό «παράθυρο», όπου 
παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την πηγή που 
παρέχει το στίγμα στο ECDIS (sensor data / status). Οι 
πληροφορίες αυτές είναι οι εξής [σχ. 1.38(α)]:

1) Η ώρα παροχής των δεδομένων.
2) Οι συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος, μήκος).
3) Η ποιότητα δεδομένων σε σχέση με την πηγή 

παροχής των στοιχείων.
4) Ο αριθμός δορυφόρων που «βλέπει» το σύστη-

μα υποτύπωσης στίγματος του πλοίου.
5) Η τιμή σφάλματος (HDOP) στην ακρίβεια του 

στίγματος μέσω του δορυφορικού συστήματος.

6) Τα λοιπά στοιχεία εφόσον το στίγμα παρέχεται 
από σύστημα DGPS.

Επισημαίνεται πως η ανωτέρω αναφορά στα στοι-
χεία που σχετίζονται με το στίγμα του πλοίου αφορά 
στην περίπτωση που ως πρωτεύον σύστημα έχει επι-
λεγεί το δορυφορικό (η πιο συνήθης περίπτωση). Εάν 
το στίγμα παρέχεται από άλλη πηγή, ή μέσω μίας απ’ 
τις μεθόδους που περιγράφονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, τότε το σχετικό «παράθυρο» θα παρου-
σιάζει διαφορετικά (λιγότερα) δεδομένα [σχ. 1.38 (β)
και 1.38(γ)].

1.6.3 Έλεγχος πληροφοριών στίγματος στον ενδεί-
κτη

Όπως επισημάνθηκε σε προηγούμενη παράγρα-
φο, απαιτείται επιβεβαίωση (verification) της ακρίβει-
ας του στίγματος του πλοίου μας, όπως δίνεται μέσω 
του πρωτεύοντος μέσου (primary position means), με 
την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού 
του στίγματος. 

Σχ. 1.38
Παραδείγματα «παραθύρων» στο menu του ECDIS, όπου προβάλλονται: (a) στοιχεία από την πρωτεύουσα πηγή παροχής του 
στίγματος (primary status) (β) στοιχεία από δευτερεύουσα πηγή παροχής του στίγματος (Echo Reference – ER), στο συγκεκρι-

μένο παράδειγμα). Παρέχονται στοιχεία σχετικά με τους επιλεγμένους στόχους (target ID), διόπτευση/απόσταση από τον κάθε 
στόχο, ποσοστό σφάλματος για το κάθε σημείο αναφοράς (στόχο) και συνολικό σφάλμα στην ακρίβεια του στίγματος (total), το 

οποίο ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να εφαρμόζει ένα περιθώριο ασφαλείας (safety margin) και (γ) στοιχεία 
από δευτερεύουσα πηγή παροχής του στίγματος (Dead Reckoning – DR, στο συγκεκριμένο παράδειγμα). Καθώς το στίγμα μέσω 
αυτής της μεθόδου είναι στατικό (δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, αν ο ναυτιλλόμενος δεν εκτελέσει νέο υπολογι-
σμό), στην οθόνη προβάλλεται ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη υποτύπωση του στίγματος μέσω αναμέ-

τρησης και το σφάλμα στην ακρίβεια του στίγματος

(a) (β) (γ) 
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Καθώς το στίγμα παρέχεται αυτόματα μέσω δο-
ρυφορικού συστήματος, ο έλεγχος της ακρίβειας θα 
πρέπει να πραγματοποιείται μέσω παρατηρήσεων 
που θα εκτελεστούν με τη χρήση ανεξάρτητων του 
ECDIS οργάνων και συστημάτων. Μέσω διάφορων 
μεθόδων (οπτικές λήψεις διοπτεύσεων, διοπτεύσεις/
αποστάσεις RADAR, αστρονομικοί υπολογισμοί κ.λπ.) 
ο ναυτιλλόμενος χρειάζεται να εισάγει στο σύστημα 
τις ληφθείσες διοπτεύσεις ή/και αποστάσεις. Αυτό 
γίνεται μέσω συγκεκριμένης λειτουργίας που παρέχε-
ται στο menu του συστήματος και ονομάζεται «καθο-
ρισμός στίγματος με το χέρι» (manually fix position) 
(σχ. 1.39).

Περαιτέρω επιλογές στην εικόνα (σχ. 1.39) του πα-
ραδείγματος περιλαμβάνουν: 

1) Την αυτόματη μετάθεση (jump to new) σε επό-
μενη ενδεικτική γραμμή θέσης του πλοίου (Line of 
Position – LOP) και 

2) την παρουσίαση επισημάνσεων (LOP advice) 
για συγκεκριμένη ενδεικτική γραμμή θέσης του πλοί-
ου. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν στην μειωμένη 
ακρίβεια μίας ενδεικτικής γραμμής θέσης του πλοίου, 
λόγω μεγάλης απόστασης του σημείου/στόχου απ’ 
όπου λαμβάνονται οι διοπτεύσεις/αποστάσεις.

Η επιλογή αμεσότητας (snap) αφορά στην αυτό-
ματη αντιστοίχιση μιας ενδεικτικής γραμμής θέσης 
του πλοίου με το σημείο/στόχο απ’ όπου ελήφθησαν 

Σχ. 1.39
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, 

όπου δίνεται η δυνατότητα να εισαχθούν τιμές για 
διόπτευση (bearing), απόσταση (distance) ή συνδυα-

σμό διόπτευσης/απόστασης (Brg/Dist)

οι διοπτεύσεις/αποστάσεις.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα «παραθύρου» μπο-

ρούν να εισαχθούν μέχρι έξι (6) ενδεικτικές γραμμές 
θέσης του πλοίου: 

Στη λειτουργία αυτή παρέχεται η δυνατότητα στον 
ναυτιλλόμενο να δημιουργήσει επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη αρκετές ενδεικτικές γραμμές θέσης του πλοίου 
(Line of Position – LOP) μέσω της εισαγωγής τιμών δι-
οπτεύσεων ή/και αποστάσεων που έχουν ληφθεί από 
χαρακτηριστικούς και αναγνωρίσιμους στόχους ή ση-
μεία της περιοχής που ναυσιπλοεί το πλοίο. 

Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής 
στίγματος «με το χέρι» βάσει παραδειγμάτων με απει-
κονίσεις του σχετικού menu. 

1) Εισαγωγή διοπτεύσεων (επιλογή Bearing στο 
menu «Manually Fix Position») (σχ. 1.40)

Επιπλέον, περιλαμβάνονται εντολές ενεργοποίη-
σης/εμφάνισης της διόπτευσης (apply) ή ακύρωσης 
(cancel). Όταν δοθεί η εντολή «apply» για τις ανωτέρω 
τιμές, στον ηλεκτρονικό χάρτη θα εμφανιστούν τα κα-
τωτέρω εικονιζόμενα στοιχεία (σχ. 1.41):

2) Εισαγωγή αποστάσεων (επιλογή Distance στο 
menu «Manually Fix Position») (σχ. 1.42)

Επιπλέον, περιλαμβάνονται εντολές ενεργοποίη-
σης/εμφάνισης της απόστασης (apply) ή ακύρωσης 
(cancel). Όταν δοθεί η εντολή «apply» για τις ανωτέ-
ρω τιμές, στον ηλεκτρονικό χάρτη θα εμφανιστούν τα 
κατωτέρω εικονιζόμενα στοιχεία (σχ. 1.43):

 Στην ανωτέρω εικόνα παραμένει σε εμφάνιση και η διό-
πτευση LOP 1

3) Εισαγωγή θέσης του πλοίου (επιλογή Move and 
reference στο menu «Manually Fix Position») (σχ. 1.44 
και 1.45)

Η «ακριβής» θέση του πλοίου (σύμβολο μαύρου 
χρώματος) δίνεται από το δορυφορικό σύστημα 
που αποτελεί το πρωτεύον μέσο (primary position 
means). 

Η θέση του πλοίου μέσω διόπτευσης και απόστα-
σης αποτελεί την επιβεβαίωση (σε αυτό το παράδειγ-
μα) της ορθότητας της εμφάνισης του πλοίου στο συ-
γκεκριμένο σημείο επί του ηλεκτρονικού χάρτη. 

  Η μικρή διαφορά στη θέση των δύο στιγμάτων οφείλεται 
στην παρέλευση χρόνου μέχρι να εκτελεστεί η υποτύπωση «με 
το χέρι» και σε τυχόν μικρή απόκλιση των μετρήσεων της διό-
πτευσης και της απόστασης.
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Σχ. 1.41
Παράδειγμα ένδειξης στην οθόνη του ECDIS όταν επιλεγεί 

λειτουργία χειροκίνητης εισαγωγής διόπτευσης για την εμφά-
νιση ενδεικτικής γραμμής θέσης του πλοίου (LOP 1: διόπτευ-

ση από τον φάρο κάτω αριστερά, επί του χάρτη)

Σχ. 1.40
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, όπου 

δίνεται η δυνατότητα να εισαχθούν τιμές για διόπτευση (Brg), 
σε συνδυασμό με ημερομηνία και ώρα λήψης της διόπτευ-
σης. Επιπλέον μπορεί να δοθεί και ονομασία. Όλες αυτές οι 

πληροφορίες (όνομα, ημ/νία, ώρα) θα προβάλλονται επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη δίπλα στην σχετική ενδεικτική γραμμή 

θέσης του πλοίου

Σχ. 1.42
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, όπου δίνεται 

η δυνατότητα να εισαχθούν τιμές για απόσταση (Dist), σε 
συνδυασμό με ημερομηνία και ώρα λήψης της απόστα-

σης. Επιπλέον μπορεί να δοθεί και ονομασία. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες (όνομα, ημ/νία, ώρα) θα προβάλλονται επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη δίπλα στην σχετική ενδεικτική γραμμή 

θέσης του πλοίου

Σχ. 1.43
Παράδειγμα ένδειξης στην οθόνη του ECDIS όταν επιλεγεί 

λειτουργία χειροκίνητης εισαγωγής απόστασης για την εμφά-
νιση ενδεικτικής γραμμής θέσης του πλοίου (LOP 2: απόστα-

ση από τον φάρο άνω αριστερά, επί του χάρτη)
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1.6.4 Καθορισμός στίγματος στην οθόνη χάρτη του 
ECDIS

Η θέση του πλοίου μας (το στίγμα) επί του ηλε-

Σχ. 1.44
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS, όπου μέσω 
της εντολής «Move and reference» η γραμμή διόπτευσης και 
η περιφέρεια απόστασης «χαράσσονται» από τα σημεία ανα-
φοράς επί του ηλεκτρονικού χάρτη, δημιουργώντας με αυτόν 
τον τρόπο στο σημείο συνάντησής τους τη θέση του πλοίου 

(όπως γινόταν επί του έντυπου ναυτικού χάρτη η χάραξη των 
γραμμών και περιφερειών με τον διπαράλληλο και το κουμπά-
σο). Στον ηλεκτρονικό χάρτη θα εμφανιστούν τα στοιχεία του 

σχήματος 1.45

Σχ. 1.45
Παράδειγμα ένδειξης στην οθόνη του ECDIS της θέσης του 
πλοίου μέσω εισαγωγής διόπτευσης και απόστασης (σύμ-

βολο πορτοκαλί χρώματος, χαρακτηριζόμενο με την ένδειξη 
EP – estimated position)

κτρονικού ναυτικού χάρτη εμφανίζεται στην οθόνη 
εντός ειδικού πλαισίου, στο οποίο εκτός των γεωγρα-
φικών συντεταγμένων (πλάτος και μήκος) παρέχονται 
ενδείξεις της ημερομηνίας και ώρας, καθώς επίσης 
πληροφόρηση προς τον ναυτιλλόμενο περί του εί-
δους του μέσου (sensor) ή της μεθόδου απ’ όπου πα-
ρέχεται το στίγμα. 

Στο σχήμα 1.46 που ακολουθεί επιδεικνύεται το 
πλαίσιο (στο δεξί ανώτερο τμήμα της οθόνης), όπου 
παρουσιάζεται το στίγμα του πλοίου, σε συνδυασμό 
με το σχετικό «παράθυρο» του menu (ship position), 
όπου περιέχονται οι πληροφορίες περί των ναυτιλι-
ακών οργάνων που παρέχουν το στίγμα ή των λει-
τουργιών μέσω των οποίων μπορεί ο ναυτιλλόμενος 
να υπολογίσει και να προβάλει τη θέση του πλοίου, 
εφόσον αυτό δεν παρέχεται αυτόματα.

Η ένδειξη του πρωτεύοντος στίγματος (prim) ή του 
δευτερεύοντος (sec) παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την ακρίβεια του στίγματος, είτε με επίδειξη σχετικού 
συμβόλου, είτε με χρωματικό διαχωρισμό. Ακολου-
θούν παραδείγματα καθορισμού του είδους και της 
ποιότητας του στίγματος στην οθόνη του ECDIS:

1) Για τις περιπτώσεις τοποθέτησης του πλοίου 
σε −διαφορετική της πραγματικής− θέση (offset), 
η επισήμανση γίνεται διαμέσου της εμφάνισης ενός 
τριγώνου κίτρινου χρώματος (σχ. 1.47). Με την τοπο-
θέτηση του κέρσορα επί του κίτρινου τριγώνου, ανα-
δεικνύεται πλαίσιο με τις συντεταγμένες διόρθωσης 
(correction value).

2) Για τις περιπτώσεις όπου θα υπάρχει ασάφεια 
του λαμβανόμενου στίγματος από το δορυφορικό 
σύστημα, η ένδειξη των γεωγραφικών συντεταγμέ-
νων (πλάτος/ μήκος) εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώ-
μα, για την προειδοποίηση του ναυτιλλομένου.

Ειδικότερα:
α) Συντεταγμένες με μαύρο χρώμα: δηλώνει σαφή 

πληροφορία (Black – safe).
β) Συντεταγμένες με πορτοκαλί χρώμα: δηλώνει 

ασαφή πληροφορία (Orange – caution/unsafe) (σχ. 
1.48).

3) Για τις περιπτώσεις που το στίγμα θα παρέχε-
ται μέσω υπολογιστικής μεθόδου (και όχι αυτόματα), 
η επισήμανση γίνεται με την εμφάνιση της μεθόδου 
υπολογισμού με γράμματα κίτρινου χρώματος (σχ. 
1.49 και σχ. 1.50).

4) Το «παράθυρο» που παρουσιάζει το στίγμα από 
δευτερεύουσα πηγή, περιλαμβάνει την σχετική διό-
πτευση και απόσταση από τη θέση του πλοίου όπως 
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Σχ. 1.46
 Παράδειγμα ένδειξης στην οθόνη του ECDIS, στο οποίο επισημαίνεται (με κόκκινο πλαίσιο) το τμήμα που παρουσιάζει το στίγμα, 

την ημ/νία και ώρα, καθώς και το πρωτεύον (prim) μέσο που παρέχει το στίγμα στο σύστημα (στην προκειμένη περίπτωση το 
GPS 1). Επιπλέον επισημαίνεται η επιλογή του σχετικού μέσου ως πρωτεύοντος στο menu «Ship Position». Αναλόγως των ρυθμί-

σεων στο menu «Ship Position» μεταβάλλονται και οι ενδείξεις στο σημείο επί της οθόνης όπου παρουσιάζεται το στίγμα

Σχ. 1.47
Ένδειξη στην οθόνη του ECDIS, στην οποία επισημαίνεται η 
μη-ακριβής ένδειξη της θέσης του πλοίου μας (offset) και οι 

διορθωτικές τιμές

Σχ. 1.48
Ένδειξη στην οθόνη του ECDIS, στην οποία επισημαίνεται με 
διαφοροποίηση χρωματισμού η ασάφεια στην ένδειξη της 

θέσης του πλοίου μας με πορτοκαλί αριθμούς

Σχ. 1.49
Ένδειξη στην οθόνη του ECDIS, στην οποία επισημαίνεται 
με διαφοροποίηση χρωματισμού η μέθοδος υπολογισμού 

του στίγματος του πλοίου μας. [Στο παράδειγμα εμφανίζεται 
η μέθοδος υπολογισμού θέσης μέσω αναμέτρησης (Dead 

Reckoning - DR) με κίτρινα γράμματα]

Σχ. 1.50
Ένδειξη στην οθόνη του ECDIS, στην οποία επισημαίνεται 
με διαφοροποίηση χρωματισμού η μέθοδος υπολογισμού 

του στίγματος του πλοίου μας. [Στο παράδειγμα εμφανίζεται 
η μέθοδος υπολογισμού θέσης μέσω αναμέτρησης και με 
διόρθωση για την έκπτωση (estimated position with Drift 

correction – EP) με κίτρινα γράμματα]
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αυτή δίνεται από το πρωτεύον μέσο παροχής του στίγ-
ματος (σχ. 1.51).

5) Διατίθεται η δυνατότητα μέσω του συστήματος 
(με σχετική επιλογή στο menu) να εμφανίζονται και οι 
δύο θέσεις του πλοίου μας, όπως παρέχονται από τις 
δύο πηγές στίγματος, πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 
(σχ. 1.52 και 1.53). 

Σχ. 1.51
Ένδειξη στην οθόνη του ECDIS, στην οποία παρουσιάζεται η 
δευτερεύουσα πηγή του στίγματος του πλοίου μας και η σχε-

τική διόπτευση και απόσταση από τη θέση του πλοίου μας, 
όπως αυτή υποτυπώνεται από την πρωτεύουσα πηγή (sensor) 

παροχής στίγματος

Σχ. 1.53
 Παράδειγμα ένδειξης στην οθόνη του ECDIS, στο οποίο 

εμφανίζεται (με μαύρο σύμβολο) η θέση του πλοίου μας μέσω 
του πρωτεύοντος μέσου παροχής στίγματος και (με magenta 

σύμβολο και χαρακτηρισμό της μεθόδου, echo reference - 
ER) η θέση του πλοίου μας μέσω του δευτερεύοντος μέσου 
παροχής στίγματος. Το σύμβολο πράσινου χρώματος στο 
παράδειγμα αυτό απεικονίζει στόχο κοντά στο πλοίο μας

Σχ. 1.52
 Παράδειγμα της επιλογής «Show Position mark» μέσω της 
οποίας εμφανίζονται δύο (κοντινά) σύμβολα της θέσης του 

πλοίου μας (own ship symbols) 

1.7 Πηγή στίγματος

1.7.1 Επανάληψη βασικών στοιχείων του Παγκόσμι-
ου Συστήματος Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας (Global 
Navigation Satellite System GNSS)

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, 
η γεωγραφική θέση του πλοίου μας παρέχεται στο 
ECDIS μέσω της σύνδεσής του με σύστημα παγκόσμι-
ας δορυφορικής κάλυψης που διαθέτει το πλοίο. Το 
σύστημα αυτό βασίζεται στην λήψη συνδυασμού ση-
μάτων από τρεις (3) τουλάχιστον δορυφόρους –μέσα 
από ένα σύνολο είκοσι τεσσάρων (24) έως τριάντα 
(30) δορυφόρων– και υπολογισμού της απόστασης 
δορυφόρων και δέκτη της συσκευής επί του πλοίου. 
Η θέση του πλοίου βρίσκεται στην τομή τριών (κατ’ 
ελάχιστον) τόξων περιφέρειας, που έχουν ως κέντρα 
τις θέσεις των δορυφόρων που ανιχνεύονται από το 
σύστημα και ακτίνες τις αποστάσεις κάθε δορυφόρου 
από τον δέκτη του πλοίου.

Οι δορυφόροι που εξυπηρετούν το Παγκόσμιο 
Σύστημα Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας περιστρέφονται 
γύρω από τη Γη σε ελλειπτικές τροχιές (μέση γήινη 
τροχιά σε ύψος 22.000 km). Σε οποιοδήποτε σημείο 
της γης βρεθεί ένα πλοίο, μπορεί να «δει» πέντε (5) 
έως έξι (6) δορυφόρους και να λάβει τα καταλληλό-
τερα σήματα. Η απόστασή τους από τον δέκτη υπο-
λογίζεται βάσει του χρόνου διάδοσης του κάθε δορυ-
φορικού σήματος (παλμικό κωδικοποιημένο σήμα) 
και της ταχύτητας διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων. Καθώς ο τρόπος αυτός μέτρησης των απο-
στάσεων παρουσιάζει σφάλματα (ψευδοαποστάσεις) 
που οφείλονται στις χρονομετρήσεις, αλλά και στην 
μεταβολή της ταχύτητας διάδοσης των δορυφορικών 
σημάτων μέσω της ιονόσφαιρας και της τροπόσφαι-
ρας, χρησιμοποιείται η μέθοδος «σύγκρισης φάσης», 
η οποία παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και επί-
γειο σύνολο σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου, 
που εξασφαλίζει ότι θα αποστέλλονται στους δορυ-
φορικούς ναυτιλιακούς δέκτες των πλοίων επεξεργα-
σμένα (διορθωμένα) στοιχεία (σχ. 1.54). 

Ο δορυφορικός ναυτιλιακός δέκτης κάθε συστή-
ματος παγκόσμιας δορυφορικής κάλυψης επί του 
πλοίου εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

1) Αναγνώριση των κατάλληλων (από άποψης σή-
ματος) δορυφόρων στην περιοχή του, υπολογισμό 
των αποστάσεων από αυτούς και συγχρονισμό με 
κάθε έναν από τους δορυφόρους.

2) Λήψη του σήματος από τουλάχιστον τέσσερεις 
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(4) δορυφόρους και υπολογισμό της θέσης τους.
3) Υπολογισμό της γεωγραφικής θέσης του πλοίου 

με την παροχή συντεταγμένων (πλάτος, μήκος).

1.7.2 Οργάνωση ρυθμίσεων κεραίας στίγματος 
GNSS

Ο δέκτης ενός Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφο-
ρικής Ναυσιπλοΐας, προκειμένου να λαμβάνει τα σή-
ματα των δορυφόρων, είναι εξοπλισμένος με κεραία 
για τη λήψη και μετατροπή των δορυφορικών σημά-
των (που έχουν την μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμά-
των) σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία θα επεξεργαστεί 
ο δέκτης. Καθώς οι δορυφόροι βρίσκονται σε συνεχή 
κίνηση (όπως επίσης και το πλοίο στις περισσότερες 
περιπτώσεις), οι κεραίες αυτές καλύπτουν όλες τις κα-
τευθύνσεις των σημείων του ορίζοντα και, αναλόγως 
του τύπου τους, μπορούν να λαμβάνουν δορυφορικά 
σήματα σε μία (βασική) ή περισσότερες συχνότητες. 

Τύποι κεραίας που χρησιμοποιούνται (σε σχέση με 
τη δυνατότητα λήψης σημάτων) είναι:

1) Μονοπολική, με δυνατότητα λήψης μίας (1) 
μόνο συχνότητας.

2) Τετράφυλλη, με δυνατότητα λήψης μίας (1) 
μόνο συχνότητας, αλλά με αυξημένες δυνατότητες 
λήψης σε σχέση με την μονοπολική κεραία.

3) Επίπεδη, με δυνατότητα λήψης πολλαπλών συ-
χνοτήτων.

4) Σπειροειδής, με δυνατότητα λήψης πολλαπλών 
συχνοτήτων και με αυξημένες δυνατότητες λήψης σε 
σχέση με την επίπεδη κεραία.

Για την ακριβή υποτύπωση του στίγματος που 
προσδιορίζεται μέσω ενός Παγκόσμιου Συστήματος 
Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας, απαιτείται η συμβατότη-
τα του Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς του δέκτη 
και του ναυτικού χάρτη (σε έντυπη ή ψηφιακή μορ-
φή). Σε περίπτωση μη συμβατότητας, δημιουργούνται 
σφάλματα θέσης. Τα πρότυπα παραγωγής των ηλε-
κτρονικών χαρτών έχουν ορίσει την υιοθέτηση του 
παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος WGS-84, ώστε 
να υπάρξει τυποποίηση μεταξύ των κατασκευαστών 
ηλεκτρονικών χαρτών και των ECDIS.

Κατά τη διασύνδεση του ECDIS με το σύστημα 
παγκόσμιας δορυφορικής κάλυψης που διαθέτει το 
πλοίο, προσδιορίζονται με ακρίβεια και εισάγονται 
στη βάση δεδομένων του ECDIS τα ακόλουθα:

1) Οι διαστάσεις του πλοίου.
2) Η θέση της κεραίας προσδιορισμού στίγματος 

(σχετική θέση σε σχέση με τον κεντρικό άξονα του 
πλοίου).

3) Η θέση της κεραίας RADAR.
4) Το σημείο στροφής του πλοίου.
5) Πλοηγικά χαρακτηριστικά του πλοίου (κύκλοι 

στροφής και καταστάσεις ακινητοποίησης) σε πλή-
ρως έμφορτη κατάσταση και σε κατάσταση πλήρους 
ερματισμού.

Σχ. 1.54
Σχηματική απεικόνιση Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας τύπου DGPS  

Χρήστης
DGPS

Σταθμός σύγκρισης
φάσης και εκπομπής
σήματος

Κέντρο
          ελέγχου

                       στεριάς

Διασύνδεση
δεδομένων

επικοινωνίας

Δορυφόροι GP

Σταθμός  ελέγχου      
  ακεραιότητας   

σήματος
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Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν διαθέσιμα στο menu 
του συστήματος, αλλά ο ναυτιλλόμενος δεν μπορεί 
να τα μεταβάλει (απαιτείται κωδικός πρόσβασης). 

Κατά τη λήψη των δορυφορικών σημάτων παρα-
τηρούνται σφάλματα λόγω των διαφορετικών δια-
δρομών που ακολουθούν τα σήματα αυτά, από τον 
δορυφόρο μέχρι την κεραία λήψης του πλοίου. Πολ-
λά σήματα κατευθύνονται απ’ ευθείας στην κεραία, 
αρκετά όμως ανακλώνται πρώτα σε αντικείμενα και 
υπερκατασκευές του πλοίου που βρίσκονται πέριξ 
της κεραίας. Αυτά ονομάζονται σφάλματα πολυ-ανα-
κλάσεων. 

Επιπλέον υπάρχουν τα λεγόμενα σφάλματα πολυ-
κλαδικών παρεμβολών, που οφείλονται στην θέση 
τοποθέτησης της κεραίας επί του πλοίου, των δυνα-
μικών κινήσεων του πλοίου λόγω καιρικών συνθηκών 
(διατοιχισμοί, προνευτασμοί) και της θέσης (γωνιακό 
ύψος) του δορυφόρου κατά την στιγμή της εκπομπής 
του σήματος. 

Τοποθετώντας την κεραία σε όσο το δυνατόν 
υψηλότερο σημείο επί του πλοίου, αποφεύγουμε τη 
γειτνίασή της με άλλες κατασκευές, εξασφαλίζοντας 
ένα «στενό» εύρος ζώνης λήψης απ’ ευθείας δορυφο-
ρικών σημάτων και δεν δημιουργούνται σήματα από 
αντανάκλαση. Επιλέγοντας την απόρριψη της λήψης 
σημάτων από δορυφόρους με μικρό γωνιακό ύψος, 
εξαλείφουμε τις παρεμβολές.

1.7.3 Επιλογή συστήματος θέσης

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. §1.7.1), τα υφιστάμε-
να Παγκόσμια Συστήματα Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας 
βασίζονται σε σχηματισμούς δορυφόρων γύρω από 
τη Γη, παρέχοντας ακριβέστερο και πιο αξιόπιστο 
προσδιορισμό θέσης (στίγματος), ανάλογα με τους 
δορυφόρους που το κάθε σύστημα «βλέπει» σε συ-
γκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Τα συστήματα προσδιορισμού θέσης GPS και 
GLONASS καλύπτουν ακριβέστερα περιοχές μέσου 
γεωγραφικού πλάτους, στο τμήμα της Γης που εκτεί-
νεται από τον Ισημερινό μέχρι το πλάτος των 65° Βό-
ρεια και Νότια. Το σύστημα GALILEO σχεδιάστηκε 
ώστε να καλύπτει καλύτερα τις βόρειες και νότιες πο-
λικές περιοχές της Γης.

Η διάθεση σύνθετων δεκτών GNSS με δυνατότητα 
λήψης και επεξεργασίας δορυφορικών σημάτων από 
διαφορετικά συστήματα εξαλείφει τα θέματα ακρίβει-
ας του παρεχόμενου στίγματος και αξιοπιστίας των 
δεδομένων. 

Ανεξαρτήτως του συστήματος παροχής στίγματος του 
πλοίου, το οποίο παρέχει την πληροφορία στο ECDIS, ο 
Αξιωματικός που εκτελεί βάρδια στη γέφυρα του πλοίου 
οφείλει να «ανησυχεί» για την αξιοπιστία του στίγματος και 
να ελέγχει την ακρίβεια της θέσης του πλοίου, έτσι όπως 
προβάλλεται επί του ηλεκτρονικού χάρτη, μέσω διαφορετι-
κών μεθόδων τις οποίες θα χρησιμοποιεί κατά περίπτωση. 
Η απαίτηση εξακρίβωσης της παρεχόμενης θέσης του πλοί-
ου στο ECDIS από το πρωτεύον (primary) σύστημα, μέσω 
διαφορετικών και εναλλασσόμενων (secondary) μεθόδων, 
αποτελεί την συχνότερη ερώτηση των Επιθεωρητών κατά 
τους ελέγχους διακρίβωσης της γνώσης των Αξιωματικών 
καταστρώματος πλοίου σε θέματα χειρισμού του ECDIS και 
εκτέλεσης ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Οι ακόλουθες μορφές παροχής του στίγματος ή 
υπολογισμού της –κατά προσέγγιση– θέσης του πλοί-
ου διατίθενται στο menu του ECDIS και παρουσιάζο-
νται ως επισημάνσεις στην οθόνη, στο σημείο που 
παρέχεται το στίγμα: 

GPS 1 – Σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής κάλυ-
ψης (αν υπάρχει νούμερο, αυτό υποδηλώνει πως υφί-
στανται περισσότερα του ενός συστήματα).

ER – (Echo Reference) Μέθοδος υπολογισμού θέ-
σης πλοίου, με σχετική αναφορά από την ηχώ RADAR 
που λαμβάνεται από επιλεγμένο στόχο (σταθερής θέ-
σης).

DR – (Dead Reckoning) Στίγμα αναμέτρησης. 
EP – (Estimated Position) Κατά προσέγγιση θέση, 

με στοιχεία έκπτωσης λόγω ρεύματος ή επικρατού-
ντος ανέμου.

MAN – (Manual) Χειροκίνητη επιλογή στίγματος.
NONE – Υπόδειξη πως δεν υφίσταται καμία πηγή 

παροχής στίγματος διαθέσιμη.

1.7.4 Καθορισμός ποιότητας στίγματος του GNSS

Κάθε Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Ναυσι-
πλοΐας υπόκειται σε σφάλματα, τα οποία (κατά περί-
σταση) επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ακρίβεια 
του παρεχόμενου στίγματος. Τα σφάλματα αυτά οφεί-
λονται στους δορυφόρους που εξυπηρετούν τη διά-
δοση των δορυφορικών σημάτων και στους δέκτες 
των πλοίων. Αναλυτικότερα:

1) Στους δορυφόρους που εξυπηρετούν το σύ-
στημα. Στην κατηγορία αυτή διακρίνονται:

α) Σφάλμα προσδιορισμού δορυφορικής τροχιάς.
β) Σφάλμα του χρονομέτρου του δορυφόρου.
γ) Σφάλμα κατά την επιλογή του δορυφόρου απ’ 

όπου θα ληφθεί το σήμα.
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Στην κατηγορία αυτή, η γενική αρχή για ακριβέ-
στερο στίγμα είναι ότι όσους περισσότερους δορυ-
φόρους «βλέπει» το σύστημα, τόσο ακριβέστερο 
στίγμα παρέχει. Σε σχέση με το ECDIS, η πληροφορία 
που παρουσιάζεται στο menu και αφορά στο συν-
δεδεμένο (με το ECDIS) σύστημα παγκόσμιας δορυ-
φορικής κάλυψης που διαθέτει το πλοίο, αναφέρεται 
στο οριζόντιο σφάλμα ακριβείας (HDOP). Το σφάλμα 
αυτό σχετίζεται με τον σχηματισμό των δορυφόρων 
πέριξ της Γης, που σε κάθε χρονική στιγμή βρίσκονται 
σε διαφορετική διάταξη, δημιουργώντας (σε συγκε-
κριμένο συνδυασμό των θέσεων των δορυφόρων) 
μείωση της ακρίβειας του παρεχόμενου στίγματος. 
Το οριζόντιο σφάλμα ακρίβειας υπεισέρχεται στον 
προσδιορισμό θέσης δύο διαστάσεων, δηλαδή στις 
γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτους και μήκους. Οι 
τιμές του σφάλματος HDOP κυμαίνονται μεταξύ 1 και 
2, όπου η χαμηλότερη τιμή είναι η καλύτερη. 

2) Στη διάδοση των δορυφορικών σημάτων. Στην 
κατηγορία αυτή διακρίνονται:

α) Σφάλμα λόγω της διάδοσης των σημάτων μέσω 
της ιονόσφαιρας και της τροπόσφαιρας.

β) Σφάλμα λόγω παρεμβολών που δημιουργού-
νται από πολλές ανακλάσεις και πολλαπλές λήψεις 
διαφορετικής ποιότητας σημάτων.

Στην κατηγορία αυτή, η γενική αρχή για ακριβέ-
στερο στίγμα είναι ότι όσο δυνατότερο και καθαρό-
τερο σήμα λαμβάνεται, τόσο ακριβέστερο στίγμα 
παρέχεται.

3) Στους δέκτες των πλοίων, όπου υπεισέρχεται το 
σφάλμα χρονομέτρου κάθε δέκτη (μη ακριβής συγ-
χρονισμός του χρονομέτρου του δέκτη με τον χρόνο 
αναφοράς του Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορι-
κής Ναυσιπλοΐας).  

Για όσο το δυνατόν ακριβέστερο στίγμα, θα πρέπει 
να ελέγχεται ο συγχρονισμός των χρόνων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Για την ενέργεια αυτή, χρειάζε-
ται να ακολουθούνται οι οδηγίες του εκάστοτε κατα-
σκευαστή του συστήματος παγκόσμιας δορυφορικής 
κάλυψης που είναι εγκατεστημένο επί του πλοίου.

1.8 Βασική ναυσιπλοΐα

1.8.1 Ενεργοποίηση κατηγοριών επίδειξης και επι-
πέδων πληροφοριών

Το menu του συστήματος περιλαμβάνει πολλές 
δυνατότητες διαφοροποίησης της εμφάνισης των εν-
δείξεων και πληροφοριών στην οθόνη του ECDIS, έτσι 

ώστε ο ναυτιλλόμενος να διαλέξει και να ρυθμίσει την 
εικόνα ανάλογα: με τις επικρατούσες συνθήκες φωτι-
σμού, με τις επιθυμητές παρουσιάσεις μονάδων μέ-
τρησης και υπολογισμών, με την προτιμητέα μορφή 
εικονιδίων και προτεραιότητα στην παράθεση των 
επιμέρους πληροφοριών ή στην διαρρύθμιση των 
«παραθύρων» που εμφανίζονται επί της οθόνης.

Η επιλογή στην προσαρμογή της οθόνης και των εν-
δείξεων (customization) δεν πρέπει να προέρχεται από 
προσωπικές προτιμήσεις και συνήθειες του εκάστοτε 
ναυτιλλομένου, αλλά να είναι αποτέλεσμα προσεκτικής 
μελέτης και αξιολόγησης του είδους και της εμφάνισης 
των στοιχείων και πληροφοριών αναλόγως των προσαρ-
μοσμένων ενδείξεων, ώστε η εμφάνιση σε κάθε περίπτω-
ση να είναι η καλύτερη δυνατή και η πλέον χρήσιμη για 
τον ναυτιλλόμενο. 

Επιπλέον, καθώς οι χειριστές του ECDIS αλλάζουν 
κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας (λόγω κυλιόμενων 
βαρδιών των Αξιωματικών που εκτελούν φυλακή στη 
γέφυρα του πλοίου), οι οποιεσδήποτε προσαρμογές και 
διαφοροποιήσεις στην διαμόρφωση της οθόνης θα πρέ-
πει να είναι σύμφωνες με την πολιτική της εταιρείας και 
θεσμοθετημένες από τον Πλοίαρχο (standing orders) και 
να γνωστοποιούνται στον κάθε Αξιωματικό που αναλαμ-
βάνει βάρδια στη γέφυρα, από τον παραδίδοντα την βάρ-
δια Αξιωματικό. Απαίτηση στα ΣΑΔ των εταιρειών είναι οι 
οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις του ECDIS να κατα-
γράφονται σε επίσημο/ελεγχόμενο έγγραφο (controlled) 
και οι Αξιωματικοί να βεβαιώνουν γνώση μέσω υπογρα-
φής τους στο σχετικό έντυπο. 

Οι βασικές ρυθμίσεις/επιλογές στην εμφάνιση της 
εικόνας και των στοιχείων που παρέχονται μπορούν να 
εκτελεσθούν μέσω του menu διαμόρφωσης (conf igu-(conf igu-
ration) (σχ. 1.55), όπου περιλαμβάνονται επιμέρους 
«παράθυρα» για γενικές ρυθμίσεις (general), ρυθμίσεις 
μονάδων (units) και ρυθμίσεις ώρας ζώνης (time zone). 
Ακολουθεί περιγραφή των σχετικών ρυθμίσεων:

1) Μέσω της επιλογής «γενικών» ρυθμίσεων (gen-(gen-
eral) καθορίζονται τα ακόλουθα είδη επίδειξης των 
πληροφοριών (σχ. 1.56).

α) Επιλογή του φόντου της οθόνης (στην περιοχή 
του ηλεκτρονικού χάρτη) στις εξής (βασικές) κατηγο-
ρίες (σχ. 1.57):

– ημέρα (daylight),
– σούρουπο (dusk),
– νύχτα (night).
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Σκοπίμως αναφέρονται μόνο αυτές οι τρεις (3) 
βασικές κατηγορίες, καθώς αναλόγως του τύπου της 
συσκευής μπορεί να διατίθενται παραπάνω επιλογές.

β) Επιλογή της μορφής απεικόνισης (skin) της οθό-
νης (στα παράθυρα του menu) στις εξής (βασικές) κα-
τηγορίες (σχ. 1.58):

– χωρίς ιδιαίτερη μορφή (no skin),
– μαύρη απόχρωση (black),
– τύπου υλικού carbon,
– τύπου υλικού elastic,
– τύπου υλικού metallic,
– τύπου υλικού plastic.
γ) Επιλογή της μορφής απεικόνισης του διαγραμ-

ματικού (graphic) κέρσορα. Αυτή η μορφή κέρσορα 
δεν είναι η κανονική (standard) – δηλαδή το «βελάκι» 
επί της οθόνης, αλλά εμφανίζεται κατόπιν ενεργο-
ποίησης συγκεκριμένων εντολών/λειτουργιών στο 

Σχ. 1.55
 Παράδειγμα «παραθύρου» 
στο menu του ECDIS με επι-
σημασμένη την επιλογή δι-

αμόρφωσης (configuration) 
του είδους των παρεχομένων 

πληροφοριών

Σχ. 1.56
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με επιλογές «γενικών» ρυθμίσεων (κόκκινο πλαίσιο)

Σχ. 1.57
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με 

επιλογές εμφάνισης διαφορετικών τύπων φόντου της 
οθόνης στην περιοχή του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 1.58
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με 

επιλογές εμφάνισης διαφορετικής μορφής απεικόνισης 
της οθόνης στην περιοχή των «παραθύρων»

menu του ECDIS και υποδηλώνει την επισήμανση (με 
γεωγραφικές συντεταγμένες) ενός σημείου επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη.

Μπορεί να λάβει δύο (2) μορφές):
– Κοντή (short), όπου ο κέρσορας έχει την μορφή 

μικρού σταυρού χρώματος πορτοκαλί [σχ. 1.59(α)].
– Μακριά (long), όπου ο κέρσορας έχει την μορ-
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Σχ. 1.59
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του 

ECDIS με επιλογές ρύθμισης της εμφάνισης του 
διαγραμματικού κέρσορα

(α) (β)

Σχ. 1.60
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu 
του ECDIS, όπου έχει ενεργοποιηθεί η 

επιλογή «units» (κόκκινο πλαίσιο) για τη 
ρύθμιση των μονάδων μέτρησης

φή δύο γραμμών χρώματος πορτοκαλί που τέμνονται 
κάθετα [σχ. 1.59(β)].

2) Ρυθμίσεις των μονάδων μέτρησης (απόστασης, 
ταχύτητας, βάθους κ.λπ.) μπορούν να εφαρμοστούν 

από το menu ρυθμίσεων/επιλογών (configuration) 
μέσω της επιλογής «units» (σχ. 1.60).  

Οι ακόλουθες επιλογές (πίν. 1.2) για τη ρύθμιση 
των μονάδων (κατά περίπτωση) διατίθενται στο σύ-
στημα. 

3) Ρυθμίσεις της ένδειξης ώρας (διεθνής, τοπική/
πλοίου, ζώνης) μπορούν να εφαρμοστούν από το 
menu ρυθμίσεων/επιλογών (configuration) μέσω της 
επιλογής Time Zone. Στο συγκεκριμένο menu παρέ-
χονται οι ακόλουθες επιλογές προβολής της ώρας:

α) Διεθνής ώρα (UTC time).
β) Ώρα πλοίου (Ship’s time), τοπική.
γ) Ώρα ζώνης (Time zone), πρόκειται περί της δια-

φοράς μεταξύ διεθνούς ώρας και ώρας πλοίου.
Στο συγκεκριμένο menu δίνεται η δυνατότητα της 

πρόσθεσης/αφαίρεσης ώρας (time zone change) (σχ. 

Πίνακας 1.2

Ταχύτητες πλοίου μας και στόχων 
(πλοίων) – (Ship and target speed)

Κόμβοι
(�nots - kn)

Χιλιόμετρα ανά ώρα
(�ilometers per hour - km/h)

Αποστάσεις
(Distances)

Ναυτικά μίλια (ν.μ.)  
(Nautical miles - NM)

Χιλιόμετρα
(�ilometers  - km)

Μετρήσεις ακριβείας
(Precision Distances)

Μέτρα
(Meters - m)

Πόδια
(Feet - ft)

Γιάρδες
(Yards - yrd)

Βάθος/ύψος
(Depth/Height)

Μέτρα
(Meters - m)

Πόδια
(Feet - ft)

Οργιές
(Fathoms - fm)

Βύθισμα πλοίου
(Draught) 

Μέτρα
(Meters - m)

Πόδια
 (Feet - ft)

Ταχύτητα ανέμου
(Wind speed)

Μέτρα ανά δευτερόλεπτο 
(Meters per second - m/s)

Κόμβοι
(�nots - kn)

Χιλιόμετρα ανά ώρα
(�ilometers per hour - 

km/h)

Θερμοκρασία
(Temperature)

Βαθμοί Κελσίου
(Degree Celsius - °C)

Βαθμοί Φαρενάιτ
(Degree Fahrenheit  - °F)
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1.61), ανάλογα με τους πλόες του πλοίου μας μεταξύ 
διαφορετικών ζωνών ώρας (όπως λέγεται στα πλοία: 
«μπαίνουν τα ρολόγια 1 ώρα μπροστά ή 1 ώρα πίσω»). 

1.8.2 Έλεγχος ασφάλειας πλοίου

Η ασφάλεια του πλοίου, σε σχέση με το αντικείμε-
νο που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την ολοκληρωμένη και με ακρίβεια 
χρήση του ECDIS. Για την επίτευξη ασφαλούς ναυσι-
πλοΐας, η χρήση του συστήματος αυτού απαιτείται να 
διέπεται από καθορισμένες διαδικασίες και πρακτι-
κές, τις οποίες η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία θα συμπε-
ριλάβει μέσα στο ΣΑΔ. 

Ένα τόσο περίπλοκο και πολυεπίπεδο –από άπο-
ψη λειτουργιών– σύστημα, δεν μπορεί να «αφήνεται» 
στην διαχειριστική ευχέρεια των χρηστών επί του 
πλοίου, για τον απλό λόγο πως η ομάδα γέφυρας του 
πλοίου αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) Αξιω-
ματικούς που εκτελούν βάρδια και οι οποίοι δεν βρί-
σκονται απαραίτητα στο ίδιο επίπεδο γνώσεων και 
εμπειρίας ως προς τη χρήση του ECDIS. 

Τα πρότυπα εκπαίδευσης και εξοικείωσης (όχι 
μόνο σε σχέση με τη γνώση και ικανότητα χρήσης 
του ECDIS, αλλά και σε σχέση με την ένταξη και συ-
νεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας γέφυρας 
- BTM) που προβλέπονται για κάθε Αξιωματικό κα-
ταστρώματος πλοίου, πριν αναλάβει υπεύθυνη βάρ-
δια ναυσιπλοΐας, έχουν σκοπό να προλάβουν και να 
αντιμετωπίσουν την εκδήλωση φαινομένων λανθα-
σμένης αξιολόγησης (misjudgment) ή υπερβολικής 
αυτοπεποίθησης (overconfidence). Όπως έχει επιση-
μανθεί σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος 
βιβλίου, η πλημμελής εφαρμογή και αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που παρέχει το ECDIS στον σχεδιασμό 
και στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του ταξιδί-
ου, αφαιρούν σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορεί 
να προσφέρει το σύστημα στον ναυτιλλόμενο, ενώ 
παράλληλα μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες 
συνθήκες για την εξέλιξη του ταξιδίου.

Έτσι λοιπόν, ένα ΣΑΔ, προκειμένου να διαφυλάξει 
την θετική έκβαση της ναυσιπλοΐας, θα προβλέπει: 

1) Την προετοιμασία/εκπαίδευση των Αξιωμα-
τικών που πρόκειται να εκτελέσουν βάρδια ναυσι-
πλοΐας με τις γενικές έννοιες του συστήματος (ECDIS 
Generic training). 

2) Την ενημέρωση των Αξιωματικών με το συγκε-
κριμένο μοντέλο που χρησιμοποιείται επί του πλοίου 
(ECDIS Specific training). 

3) Την εξοικείωση των Αξιωματικών με τις πρακτι-
κές που ακολουθούνται στο πλοίο και καθορίζονται 
από την εταιρεία (ECDIS familiarization).

4) Την εμπλοκή των Αξιωματικών στον έλεγχο και 
στην επαλήθευση των στοιχείων του προγραμματι-
σμένου πλου, πριν την εφαρμογή του (checking and 
verification of the Voyage Plan various stages).

5) Την εξασφάλιση ανταλλαγής πληροφοριών με-
ταξύ των Αξιωματικών σε σχέση με τις ρυθμίσεις και 
την επιμέρους χρήση του συστήματος κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδίου (hand-over routine).

6) Την επίβλεψη και καθοδήγηση των νεότερων 
(άπειρων) Αξιωματικών από πιο έμπειρους και γνώ-
στες του συστήματος και των διαδικασιών (tuition/
supervision).

7) Την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών κόπω-
σης (fatigue), άγχους (stress), επαγγελματικής πίεσης 
(pressure), αλλά και αδιαφορίας (complacency), που 
μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες σε περιπτώσεις 
που θα προκύψουν έκτακτες καταστάσεις. 

1.8.3 Ενεργοποίηση χαρακτηριστικών παρακολού-
θησης πορείας

Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών χαρτών στην 
υπηρεσία των ναυτιλλομένων, επικράτησε και η φρά-
ση «το πλοίο κινείται επί του χάρτη». Η εμφάνιση του 
πλοίου μας (με τη μορφή εικονιδίου) επί του ηλεκτρο-
νικού χάρτη, μπορεί να ρυθμιστεί σε μία εκ των δύο 
ακόλουθων επιλογών (σχ. 1.62):

1) Ως ένα κυκλικό σύμβολο (ship by symbol), το 
οποίο παραμένει αμετάβλητο για οποιαδήποτε κλίμα-
κα χάρτη επιλεγεί [σχ. 1.62(α)]

2) Ως ένα περίγραμμα πλοίου (ship by contour),  
που εμφανίζεται μόνο σε πολύ μεγάλες κλίμακες χαρ-

Σχ. 1.61 
Παράδειγμα «παραθύρου» στο 

menu του ECDIS, όπου έχει ενερ-
γοποιηθεί η επιλογή «time zone» 
(κόκκινο πλαίσιο) για τη ρύθμιση 

της ένδειξης ώρας
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τών, σε αναλογία με τις διαστάσεις του πλοίου μας 
[σχ. 1.62(β)].

Η παράθεση των πληροφοριών που σχετίζονται με 
την εξέλιξη της πορείας του πλοίου μας εμφανίζεται 
μέσω του menu ναυτιλιακών στοιχείων (Navigator) 
(σχ. 1.63).

Η σχετική επιλογή εμφανίζει στον ναυτιλλόμενο 
το «παράθυρο» Navigator με τις ακόλουθες πληρο-
φορίες (σχ. 1.64):

1) Κατεύθυνση (Heading – HDG).
2) Ταχύτητα πλοίου ως προς το νερό (Speed 

Through Water – STW).
3) Πορεία πλοίου ως προς τον βυθό (Course Over 

Ground – COG).
4) Ταχύτητα πλοίου ως προς τον βυθό (Speed Over 

Ground – SOG).
5) Τάξη μεγέθους στροφής πλοίου (Rate Of Turn – 

ROT).
6) Απόσταση έκπτωσης από την καθορισμένη πο-

ρεία (Cross Track Distance – XTD).
7) Διόπτευση προς το σημείο έναρξης στροφής 

πλοίου (Bearing to Wheel Over Line – BWOL).

Σχ. 1.62
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με επιλογές εμφάνισης (α),(β) διαφορετικών σχημάτων που 

αντιπροσωπεύουν το πλοίο μας επί του ηλεκτρονικού χάρτη

(α) Εμφάνιση του πλοίου μας 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη 

με την επιλογή συμβόλου και, 
επιπλέον, με επιλεγμένη την 
εμφάνιση του διανύσματος 

κατεύθυνσης (HDG – Heading 
vector) που συμβολίζεται με 

«διπλό» βέλος

(β) Εμφάνισης του πλοίου μας 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη 

με την επιλογή περιγράμματος 
και, επιπλέον, με επιλεγμένη 
την εμφάνιση της γραμμής 

πλώρης (Head line)
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Σχ. 1.63
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με επιση-
μασμένη την επιλογή παροχής πλοηγικών πληροφοριών 

(Navigator) σχετικά με την εξέλιξη του πλου

Σχ. 1.64
(α) Παράδειγμα «παραθύρου» στην οθόνη του ECDIS όπου 

παρέχονται πλοηγικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του 
πλου. Στο (β) εμφανίζεται παράδειγμα του ίδιου «παραθύρου» 
με επιλογή απεικόνισης περαιτέρω πληροφοριών (αντικατά-
σταση των εμφανιζόμενων με άλλες διαθέσιμες στο menu)

(α) (β) 

13) Ακτίνα στροφής κατά την εκτελούμενη στρο-
φή (Turn Radius).

  Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες πληροφοριών, μόνο  
6 παρουσιάζονται στο σχετικό «παράθυρο» Navigator επί της 
οθόνης του ECDIS. Για την παρουσίαση άλλων κατηγοριών πλη-
ροφοριών, ο ναυτιλλόμενος πρέπει να προβεί σε σχετική επιλογή 

1.9 Διανύσματα γραμμής πλώρης και έκπτωσης

1.9.1 Ενεργοποίηση διανυσμάτων κίνησης πλοίου

Η εμφάνιση/ενεργοποίηση των στοιχείων που 
σχετίζονται με την εξέλιξη της πορείας του πλοίου 
μας μπορεί να εκτελεσθεί μέσω του menu παρακο-
λούθησης (monitoring) (σχ. 1.65), στο οποίο περιλαμ-
βάνονται επιμέρους «παράθυρα» για τις ρυθμίσεις 
της εμφάνισης του πλοίου μας επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη και των σχετικών στοιχείων της κίνησής του. 
Ακολουθεί περιγραφή των σχετικών ρυθμίσεων:

1) Οι παράμετροι κίνησης του πλοίου μας (γραμ-
μή πλώρης, διανύσματα πορείας και κατεύθυνσης), 
εμφανίζονται κατόπιν επιλογής των εξής εντολών (σχ. 
1.66, 1.67 και 1.68):

α) Γραμμή πλώρης (Head line).
β) Διάνυσμα κίνησης του πλοίου σε σχέση με τον 

βυθό (COG vector).
γ) Διάνυσμα κατεύθυνσης (HDG – Heading vector)
2) Για τη ρύθμιση (αυξομείωση) του μήκους των 

σχετικών διανυσμάτων, παρέχεται δυνατότητα σχετι-
κών ρυθμίσεων με βάση τον χρόνο (σχ. 1.69). Η ρύθ-
μιση εφαρμόζεται παράλληλα, τόσο στα διανύσματα 
που εμφανίζονται σε σχέση με πλοηγικά στοιχεία του 
πλοίου μας, όσο και σ’ αυτά που εμφανίζονται σε σχέ-
ση με στοιχεία των στόχων.

Σχ. 1.65 
Παράδειγμα «παραθύρου» 

στο menu του ECDIS με επιση-
μασμένη την επιλογή παρα-

κολούθησης (Monitoring) της 
εξέλιξης του πλου

8) Διόπτευση προς το επόμενο σημείο αναφοράς 
του πλου (Bearing Waypoint to Waypoint – BWW).

9) Απόσταση μέχρι το σημείο έναρξης στροφής 
πλοίου (Distance to Wheel Over Line – DWOL).

10) Υπολογιζόμενος χρόνος άφιξης (ETA).
11) Χρόνος μέχρι το επόμενο σημείο αναφοράς 

του πλου (Time To Go – TTG).
12) Ακτίνα στροφής στο επόμενο σημείο αναφο-

ράς του πλου (Turn Radius at the next waypoint – Ra-(Turn Radius at the next waypoint – Ra-
dius).
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Σχ. 1.66
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με επιλογές ρυθμίσεων στοιχείων κίνησης (κόκκινο πλαίσιο)

Σχ. 1.67
Παράδειγμα εμφάνισης του πλοίου μας επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη με την επιλογή περιγράμματος (ship by contour) και με 
επιλεγμένη την εμφάνιση της γραμμής πλώρης (Headline), η 

οποία εκτείνεται μέχρι την άκρη της οθόνης, και του δια-
νύσματος κίνησης σε σχέση με τον βυθό (COG vector), που 

συμβολίζεται με «μονό» βέλος

Ν

1 : 4.000

Σχ. 1.68
Παράδειγμα εμφάνισης του πλοίου μας επί του ηλεκτρονι-
κού χάρτη με την επιλογή συμβόλου (ship by symbol) και, 
επιπλέον, με επιλεγμένη την εμφάνιση του διανύσματος 

κατεύθυνσης (HDG – Heading vector), το οποίο συμβολίζεται 
με «διπλό» βέλος, και του διανύσματος κίνησης σε σχέση με 
τον βυθό (COG vector), που συμβολίζεται με «μονό» βέλος. 
Στο παράδειγμα απεικονίζεται και το διάνυσμα του ανέμου
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και σχετίζονται με την πορεία και την ταχύτητα του 
πλοίου μας, εμφανίζεται μέσω του menu των «αισθη-
τήρων» (Sensors) (σχ. 1.72).  Στο «παράθυρο» που εμ-
φανίζεται υπάρχουν επιλογές ενεργοποίησης «υπο-
παραθύρων», απ’ όπου λαμβάνονται συγκεκριμένες 
πληροφορίες και μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις από 
τον ναυτιλλόμενο. 

1) Σχετικές πληροφορίες για την πορεία του πλοί-
ου μας παρουσιάζονται στο «παράθυρο» Heading. Οι 
διαθέσιμες (συνδεδεμένες) πηγές παροχής της κατεύ-
θυνσης (heading sources) εμφανίζονται στο συγκεκρι-
μένο «παράθυρο», παρέχοντας δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ τους, αλλά και εισαγωγής επιπλέον στοιχείων 
από τον ναυτιλλόμενο (manual inputs) (σχ. 1.73). 

Στο σχετικό «παράθυρο» του παραπάνω παρα-
δείγματος (σχ. 1.73) εμφανίζονται συνδεδεμένα/
διαθέσιμα τα ακόλουθα όργανα, που μπορεί ο ναυ-
τιλλόμενος να επιλέξει ως παρόχους στοιχείων κατεύ-
θυνσης για το πλοίο:

α) Γυροπυξίδα (Gyro) Νο 1.
β) Γυροπυξίδα (Gyro) Νο 2.
γ) Μαγνητική πυξίδα (Magnetic).
δ) Χειροκίνητη επιλογή εισαγωγής ένδειξης κατεύ-

θυνσης (Manual).
2) Σχετικές πληροφορίες για την ταχύτητα του 

πλοίου μας παρουσιάζονται στο «παράθυρο» Speed 
(σχ. 1.74). Οι διαθέσιμες (συνδεδεμένες) πηγές παρο-
χής της ταχύτητας αναφέρονται σε δύο (2) κατηγορί-
ες υπολογισμού:

α) Ταχύτητα στο νερό (Speed Through the Water 
– STW).

β) Ταχύτητα επί του βυθού (Speed Over the Ground 
– SOG).

Σχ. 1.69
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με επιλογές 
ρυθμίσεων του μήκους των διανυσμάτων που αφορούν στο 

πλοίο μας, αλλά και στους στόχους

Σχ. 1.71
 Κατηγορίες απεικόνισης της έντασης του επικρατούντος ανέμου επί των 

διανυσμάτων που παρουσιάζονται στην οθόνη του ECDIS

1m/s 2,5m/s 5m/s 7,5m/s 10m/s 12,5m/s 15m/s 17,5m/s 20m/s 22,5m/s 25m/s 27,5m/s 230m/s 32,5m/s 35m/s

Σχ. 1.70
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS με επιλογές 

εμφάνισης των στοιχείων του επικρατούντος ανέμου

3) Στοιχεία σχετικά με την κατεύθυνση και ταχύτη-
τα του επικρατούντος ανέμου (σχ. 1.70 και 1.71), πα-
ρουσιάζονται μέσω των ακόλουθων επιλογών:

α) Διάνυσμα κατεύθυνσης του ανέμου και απεικό-
νισης της έντασης (σε αναλογία με το μήκος του δια-
νύσματος και με χαρακτηριστικό ενδείκτη), το οποίο 
προβάλλεται επί του πλοίου μας (Wind vector).

β) «Υπο-παράθυρο» (κάρτα) επί της οθόνης του 
ECDIS στο οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία του ανέ-
μου (Wind card).

γ) Απόκρυψη των στοιχείων του ανέμου (No wind).

1.9.2 Απόκτηση της πορείας και της ταχύτητας του 
πλοίου από το σύστημα προσδιορισμού θέσης

Η παράθεση των πληροφοριών που λαμβάνονται 
από ναυτιλιακά συστήματα συνδεδεμένα με το ECDIS 
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Ενδείξεις και για τους δύο προαναφερθέντες τύ-
πους ταχύτητας πλοίου, όπως παρέχονται από τις 
διαθέσιμες (συνδεδεμένες) πηγές παροχής της ταχύ-
τητας, εμφανίζονται στο συγκεκριμένο «παράθυρο», 
παρέχοντας δυνατότητα επιλογής μεταξύ τους, αλλά 
και εισαγωγής επιπλέον στοιχείων από τον ναυτιλλό-
μενο (manual inputs). 

Στο σχετικό «παράθυρο» του ανωτέρω παραδείγ-
ματος εμφανίζονται συνδεδεμένα/διαθέσιμα τα ακό-
λουθα όργανα, που μπορεί ο ναυτιλλόμενος να επι-
λέξει ως παρόχους στοιχείων ταχύτητας για το πλοίο:

1) Για την ταχύτητα στο νερό (STW) (σχ. 1.75).
α) Δρομόμετρο Ντόπλερ (DLOG – Doppler Log) Νο 

1. Για τα παρεχόμενα στοιχεία από το συγκεκριμένο 

Σχ. 1.73
Παράδειγμα «παραθύρου» διαθέσι-

μων πηγών παροχής στοιχείων για την 
κατεύθυνση του πλοίου μας (Heading 
sources) στο menu του ECDIS (κόκκινο 
πλαίσιο στο παράδειγμα), με επιλογές 
παροχής των πληροφοριών από όσα 

ναυτιλιακά όργανα και συστήματα 
βρίσκονται συνδεδεμένα με το ECDIS. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 

επιλεγμένη η γυροπυξίδα (Gyro) Νο 1

Σχ. 1.74
 Παράδειγμα «παραθύρου» διαθέσιμων 
πηγών παροχής στοιχείων για την ταχύ-
τητα του πλοίου μας (STW/SOG sources) 

στο menu του ECDIS (κόκκινο πλαίσιο 
στο παράδειγμα), με επιλογές παροχής 
των πληροφοριών από όσα ναυτιλιακά 

όργανα και συστήματα βρίσκονται 
συνδεδεμένα με το ECDIS.  Στο συγκε-

κριμένο παράδειγμα είναι επιλεγμένο το 
δρομόμετρο (LOG) Νο 1 για την ένδειξη 

της ταχύτητας στο νερό (STW) και το 
δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού 

θέσης GPS Νο 1 για την ένδειξη της 
ταχύτητας σε σχέση με τον βυθό (SOG)

Σχ. 1.72
Παράδειγμα «παραθύρου» στο 

menu του ECDIS με επισημασμέ-
νη την επιλογή εμφάνισης των 

συνδεδεμένων με το ECDIS ναυτι-
λιακών οργάνων και συστημάτων 

(Sensors)

Σχ. 1.75
 Παράδειγμα τμήματος «παραθύρου» 

διαθέσιμων πηγών παροχής στοιχείων 
για την ταχύτητα του πλοίου μας στο 

νερό (STW sources)
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όργανο διατίθενται δύο ενδείξεις, που αναφέρονται 
στην οριζόντια και κάθετη συνιστώσα του διανύσμα-
τος της ταχύτητας.

β) Δρομόμετρο (LOG) Νο 1.
γ) Δρομόμετρο (LOG) Νο 2.
δ) Χειροκίνητη επιλογή εισαγωγής ένδειξης ταχύ-

τητας (Manual).
2) Για την ταχύτητα σε σχέση με τον βυθό (SOG) 

(σχ. 1.76).
α) Παροχή στοιχείων της ταχύτητας του πλοίου, 

όταν η επιλεγμένη πρωτεύουσα πηγή παροχής στίγ-
ματος του πλοίου μας είναι το δορυφορικό σύστημα 
προσδιορισμού θέσης GPS Νο 1.

β) Δρομόμετρο Ντόπλερ (DLOG – Doppler Log) Νο 
1. Για τα παρεχόμενα στοιχεία από το συγκεκριμένο 
όργανο διατίθενται δύο ενδείξεις, που αναφέρονται 
στην οριζόντια και κάθετη συνιστώσα του διανύσμα-
τος της ταχύτητας.

γ) Παροχή στοιχείων της ταχύτητας του πλοί-
ου, όταν η επιλεγμένη πηγή παροχής στίγματος του 
πλοίου μας είναι η μέθοδος αναφοράς ηχούς RADAR 
(Echo Reference– ER) από επιλεγμένους στόχους.

δ) Χειροκίνητη επιλογή εισαγωγής στοιχείων ρεύ-
ματος (Manual entries of set and drift).

Η πορεία, η κατεύθυνση και οι δύο τύποι υπολο-
γισμένης ταχύτητας του πλοίου μας (STW και SOG) 
εμφανίζονται στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης 
(σχ. 1.6, σελ. 9).

1.9.3 Κατανόηση της κίνησης του πλοίου

Η εξέλιξη της κίνησης του πλοίου μας στα διάφο-
ρα στάδια του πλου (passage plan legs) παρουσιάζε-
ται μέσω της καταγεγραμμένης πορείας σε παρελθό-
ντα χρόνο. Το σύστημα «αποθηκεύει» στη μνήμη του 
υπολογιστή τα στοιχεία του ταξιδίου, καθώς και τις 
κινήσεις που έχουν γίνει από τον ναυτιλλόμενο (π.χ. 
υποτύπωση στίγματος με δευτερεύουσες μεθόδους) 

και κατόπιν αναζήτησης μέσω ημερομηνίας και ώρας, 
παρουσιάζεται η κίνηση του πλοίου για τα χρονικά δι-
αστήματα που θέλουμε να ελέγξουμε.

Η εμφάνιση των στοιχείων που σχετίζονται με την 
εξέλιξη της πορείας του πλοίου μας μπορεί να εκτελε-
σθεί μέσω του menu παρακολούθησης (monitoring) 
(βλ. 1.65 και 1.77), όπου περιλαμβάνονται επιμέρους 
«παράθυρα» για τις ρυθμίσεις της εμφάνισης του στίγ-
ματος του πλοίου μας επί του ηλεκτρονικού χάρτη 
(συχνότητα αυτόματης υποτύπωσης στίγματος – plot 
intervals) και της παράθεσης στοιχείων της κίνησης 
του πλοίου, μέχρι την παρούσα στιγμή.

1) Ρυθμίσεις σχετικές με την εμφάνιση και την κα-
ταγραφή της εξέλιξης της κίνησης του πλοίου στο συ-
γκεκριμένο menu είναι:

α) Η χρωματική επιλογή για τα σημεία υποτύπω-
σης της θέσης (ίχνος) του πλοίου μας (Track color) [σχ. 
1.77(α)].

β) Το χρονικό διάστημα (συχνότητα) αυτόματης 
υποτύπωσης στίγματος (Plot interval) [σχ. 1.77(β)].

γ) Το χρονικό διάστημα εμφάνισης της πρότερης 
πορείας του πλοίου μας (own ship track display)[σχ. 
1.77(γ)].

δ) Η επιλογή εμφάνισης του ίχνους του πλοίου 
μας, όπως αυτό υποτυπώνεται από την πρωτεύουσα 
πηγή παροχής στίγματος (primary track) ή από την 
δευτερεύουσα (secondary track/position). Επιπλέον, 
υπάρχει επιλογή εμφάνισης των χρονικών ενδείξεων 
υποτύπωσης (time labels) για κάθε σημείο του στίγ-
ματος [σχ. 1.77(δ)].

Οι χρονικές ενδείξεις της υποτύπωσης του στίγμα-
τος (time label) μπορούν επίσης να ορισθούν σε χρο-
νική αναφορά [σχ. 1.77(ε)].

2) Το ιστορικό της κίνησης του πλοίου σε παρελ-
θόντα χρόνο (Track history) εμφανίζεται βάσει της 
ημερομηνίας που θα επιλέξει ο ναυτιλλόμενος [σχ. 
1.78 (α)και (β)].

Σχ. 1.76
Παράδειγμα τμήματος «παραθύρου» διαθέσιμων πηγών παροχής στοιχείων για την ταχύτητα του πλοίου 

μας σε σχέση με τον βυθό (Speed Over the Ground – SOG sources)
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1.9.4 Αναγνώριση των αποτελεσμάτων του σφάλ-
ματος της γυροσκοπικής πυξίδας

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, 
η κατεύθυνση που ακολουθεί το πλοίο μας βάσει της 
γυροσκοπικής πυξίδας (heading) εμφανίζεται επί της 
οθόνης του ECDIS στο άνω αριστερό άκρο, με την 
ένδειξη HDG. Στο ίδιο πλαίσιο ένδειξης της κατεύθυν-
σης, επισημαίνεται και η πηγή (sensor) απ’ όπου λαμ-
βάνεται η πληροφορία, π.χ. γυροσκοπική πυξίδα Νο 1. 

Με την τοποθέτηση του κέρσορα επί του πλαισίου 

Σχ. 1.77
Επιμέρους ρυθμίσεις σχετικές με την εμφάνιση και την καταγραφή της εξέλιξης της κίνησης του πλοίου

Σχ. 1.78
Παράδειγμα εμφάνισης του ιστορικού της κίνησης του πλοίου μας επί της οθόνης του ηλεκτρονικού χάρτη

(β)(α)

(α)

(β) (γ)

(δ)

(ε)

Σχ. 1.79
Παράδειγμα παροχής στοιχείων επί της οθόνης του ECDIS (μέσω της τοποθέτησης του κέρσορα), σχετικών 

με την κατεύθυνση του πλοίου και τη διόρθωση της γυροσκοπικής πυξίδας (κόκκινο πλαίσιο)

ένδειξης της κατεύθυνσης, το αντιστάθμισμα στην έν-
δειξη της γυροσκοπικής πυξίδας (Gyro offset) εμφα-
νίζεται προς πληροφόρηση του ναυτιλλόμενου (σχ. 
1.79). 

 Σε αναλογία με το γεωγραφικό πλάτος και την ταχύτητα 
του πλοίου, χρειάζεται να εισαχθεί διόρθωση σφάλματος στην 
γυροσκοπική πυξίδα. Το ECDIS παρουσιάζει την διορθωμένη 
ένδειξη όπως αυτή λαμβάνεται από την γυροσκοπική πυξίδα. 
Επιπλέον εμφανίζεται ένα τριγωνικό σύμβολο κίτρινου χρώ-
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ματος, το οποίο «επισημαίνει» στον ναυτιλλόμενο την παροχή 
διορθωμένων συντεταγμένων (corrected coordinates).

1.9.5 Γραφική παρακολούθηση της προσέγγισης 
του πλοίου μας σε μεμονωμένο κίνδυνο μέσω προ-
στατευτικού δακτυλίου

Σύμφωνα με τα περιεχόμενα του διεθνούς προτύ-
που IEC 61174 standard, που καθορίζει τις απαιτήσεις 
λειτουργίας και απόδοσης του ναυτιλιακού και ρα-
διο-επικοινωνιακού εξοπλισμού (Maritime navigation 
and radio-communication equipment and systems 
– Electronic chart display and information system 
(ECDIS) – Operational and performance require-
ments, methods of testing and required test results), 
το ECDIS πρέπει να μπορεί να παρέχει πληροφορίες 
και ενημερώσεις/προειδοποιήσεις για μεμονωμένους 
κινδύνους υπό την επιφάνεια της θάλασσας (isolated 
underwater dangers), αλλά και εμφανείς μεμονωμέ-
νους κινδύνους (isolated dangers above water). Συμ-(isolated dangers above water). Συμ-). Συμ-
βολισμός μεμονωμένου κινδύνου εμφανίζεται στις 
ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

1) Μεμονωμένοι κίνδυνοι επισημαίνονται από το 
σύστημα, εφόσον βρίσκονται εντός των «ασφαλών 
υδάτων» ναυσιπλοΐας του πλοίου μας, όπως αυτά ορί-
ζονται από την ισοβαθή ασφαλείας (safety contour) 
που έχει θέσει ο ναυτιλλόμενος του συστήματος, δη-
λαδή για σημεία με βάθος λιγότερο του επιλεγμένου 
ασφαλούς ορίου (less depth than user-selected safety 

contour), ενώ για περιοχές εκτός των οριοθετημένων 
ασφαλών υδάτων η επισήμανση εμφανίζεται για ση-
μεία με άγνωστο βάθος (depth unknown).

Το σύμβολο μέσω του οποίου επισημαίνεται η 
ύπαρξη μεμονωμένου κινδύνου είναι ένα πολυγωνικό 
πλαίσιο χρώματος magenta με ένα άσπρο «Χ» εντός 
αυτού (σχ. 1.80 και 1.81).

Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των σημείων 
μεμονωμένου κινδύνου (isolated danger) επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη, υφίσταται συγκεκριμένη ρύθμιση 
στο menu του συστήματος.

Η δυνατότητα μη εμφάνισης της επισήμανσης των 
ναυτιλιακών κινδύνων επί του ηλεκτρονικού χάρτη, δια-
τίθεται ώστε να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που τα 
συγκεκριμένα σύμβολα εμφανίζονται σε πληθώρα εντός 
μίας γεωγραφικής περιοχής, δημιουργώντας σύγχυση 
στον ναυτιλλόμενο που ίσως την συγκεκριμένη στιγμή 
αναζητά μία άλλη πληροφορία επί του χάρτη (σχ. 1.82 
και 1.83). Όμως, όπως εκφράζει και το όνομά του, ο με-
μονωμένος κίνδυνος αποτελεί απειλή για την ασφαλή 
ναυσιπλοΐα του πλοίου και ως εκ τούτου η απόκρυψη της 
επισήμανσής του θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και για 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

2) Μεμονωμένοι κίνδυνοι που βρίσκονται σε γνω-
στό βάθος επισημαίνονται από το σύστημα, εφόσον 
βρίσκονται εκτός των «ασφαλών υδάτων» ναυσι-
πλοΐας του πλοίου μας, όπως αυτά ορίζονται από την 

Σχ. 1.81
Παράδειγμα επισήμανσης μεμονωμένων κινδύνων (isolated dangers) επί του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 1.80
Σύμβολο επισήμαν-
σης μεμονωμένου 
κινδύνου επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη



51

Σχ. 1.82
Παράδειγμα πληθώρας επισημάνσεων μεμονωμένων κινδύ-

νων (isolated dangers) επί του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 1.83
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS (κόκκινο 

πλαίσιο) με επιλεγμένη την επιλογή εμφάνισης της επισήμαν-
σης των ναυτιλιακών κινδύνων (Danger in shallow water)

Σχ. 1.85
Παράδειγμα «παραθύρου» στο 

menu του ECDIS με επισημα-
σμένη την επιλογή εμφάνισης 

του διαχειριστικού πλαισίου για 
τα μηνύματα NAVTEX

Σχ. 1.84
 Σύμβολο επισήμανσης μεμονωμένου 
κινδύνου επί του ηλεκτρονικού χάρτη

17

ισοβαθή ασφαλείας (safety contour) που έχει ορίσει 
ο ναυτιλλόμενος, ή στις περιπτώσεις που βρίσκονται 
εντός των ασφαλών ορίων αλλά σε βάθος μεγαλύτε-
ρο του βάθους ασφαλείας που έχει ορίσει ο ναυτιλ-
λόμενος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύμβολο μέσω του 
οποίου επισημαίνεται η ύπαρξη μεμονωμένου κιν-
δύνου είναι ένα κυκλικό πλαίσιο γαλάζιου χρώματος, 
οριοθετημένο με μαύρες τελείες περιμετρικά. Το βά-
θος αναγράφεται εντός του συμβόλου (σχ. 1.84).

Για την περίπτωση που ο ναυτιλλόμενος επιθυμεί 
να εισάγει συγκεκριμένη επισήμανση επί ενός μεμο-
νωμένου κινδύνου που πιθανόν να αποτελεί σημαντι-

κή απειλή για την ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου (π.χ. 
ειδοποίηση περί ναυαγίου που λαμβάνεται μέσω του 
NAVTEX), παρέχεται η δυνατότητα έντονης σήμανσης 
(highlight) του συγκεκριμένου σημείου και εμφάνι-
σής του εντός προστατευτικού δακτυλίου, μέσω συ-
γκεκριμένων εντολών του menu (σχ. 1.85).

Τα μηνύματα NAVTEX που λαμβάνονται μέσω του 
δέκτη NAVTEX και «περνούν» αυτόματα στο ECDIS 
(εφόσον υφίσταται ζεύξη των δύο αυτών συστημά-
των), αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων της 
μνήμης του ECDIS, απ’ όπου ο ναυτιλλόμενος μπορεί 
να τα διαχειριστεί (σχ. 1.86). 

Για το συγκεκριμένο μήνυμα (μεμονωμένου κινδύ-
νου) που ο ναυτιλλόμενος επιθυμεί να δημιουργήσει 
έντονη επισήμανση, χρειάζεται να εκτελέσει τα ακό-
λουθα: 

α) Επιλογή των γεωγραφικών συντεταγμένων της 
θέσης του μεμονωμένου κινδύνου.

β) Τοποθέτηση του κέρσορα επί των επιλεγμένων 
συντεταγμένων και αριστερό «κλικ». 

γ) Εντολή highlight.
Το επιλεγμένο στοιχείο θα εμφανιστεί στο κέντρο 

της οθόνης του ECDIS (επί του ηλεκτρονικού χάρτη), 
έντονα σημειωμένο και περιβαλλόμενο από δακτύλιο 
που αναβοσβήνει (σχ. 1.87 και 1.88). 
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1.9.6  Άσκηση σε προσομοιωτή

Οι ασκήσεις με τη χρήση προσομοιωτή πρέπει να 
προσβλέπουν στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων 
από μέρους των εκπαιδευόμενων. Το σενάριο κάθε 
άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση διαφο-
ρετικής κλίμακας χαρτών, εξέλιξη της ναυσιπλοΐας σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και την απαίτηση ενεργο-
ποίησης αρκετών εντολών και ρυθμίσεων, σε σχέση 

με τις αρχικώς εισηγμένες καταστάσεις στο ECDIS. 
Οι πρώτες (κατά σειρά) ασκήσεις θα πρέπει να πε-

ριλαμβάνουν τις πρωταρχικές ρυθμίσεις και ελέγχους 
του ECDIS, σε σχέση με την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το σύστημα και όπως αυτό παραλαμβάνεται 
σε περίπτωση ανάληψης φυλακής γεφύρας πλοίου. 

Ακολούθως οι επόμενες ασκήσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν σχεδιασμό ταξιδίου και εισαγωγή πα-

Σχ. 1.86
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS όπου εμφανίζονται τα αποθηκευμένα μηνύματα NAVTEX

Σχ. 1.87
Παράδειγμα ιδιαίτερα σημειωμένου μεμονωμένου κινδύνου (highlighted isolated danger) 

επί του ηλεκτρονικού χάρτη, μέσω προστατευτικού δακτυλίου

Σχ. 1.88
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS όπου 
έχουν επιλεγεί συντεταγμένες μηνύματος NAVTEX, το 

οποίο ο ναυτιλλόμενος προτίθεται να χαρακτηρίσει με 
ιδιαίτερη επισήμανση
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ραμέτρων ασφαλείας και παρακολούθησης του πλου. 
Ο σχεδιασμός ταξιδίου θα πρέπει επίσης να ακολου-
θεί μία σειρά πολυπλοκότητας, από απλούς πλόες σε 
ανοιχτή θάλασσα, σε ακτοπλοΐα, σε προσέγγιση σε λι-
μένες και στενά περάσματα, σε διάπλου περιορισμέ-
νων υδάτων και τέλος σε εκτέλεση ελιγμών αγκυρο-
βολίας και πρόσδεσης/απόδεσης.

Ακολουθώντας τον σχεδιασμό πλου, η άσκηση 
στον προσομοιωτή πρέπει να περιλαμβάνει και την 
εκτέλεση του πλου, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εξοι-
κειωθούν στην εκτέλεση και παρακολούθηση του 
ταξιδίου που έχει σχεδιαστεί. Κατά τη διάρκεια αυτών 
των πλόων, μεταβαλλόμενες συνθήκες χρειάζεται να 
δημιουργηθούν, όπως αλλαγή στις καιρικές συνθή-
κες, στην ορατότητα, εναλλαγή μεταξύ ημέρας και 
νύχτας, διαφορετικές καταστάσεις θαλάσσιας κυκλο-
φορίας και απαιτήσεις τήρησης κανόνων ναυσιπλοΐας 
(όπως διάπλους συστημάτων διαχωρισμού κυκλοφο-
ρίας) και αποφυγής συγκρούσεων. 

Εξειδικευμένες κατηγορίες ασκήσεων μπορεί επι-
πλέον να σχεδιαστούν και να εκτελεσθούν, όπως είναι 
έρευνα και διάσωση ή περισυλλογή ναυαγού, αγκυ-
ροβολία έκτακτης ανάγκης ή παράλληλη πρόσδεση 
πλοίων (STS operations).

Ο κύριος και τελικός σκοπός των ασκήσεων στον 
προσομοιωτή πρέπει να είναι η κατανόηση από μέ-
ρους των εκπαιδευόμενων, των δυνατοτήτων που 
παρέχει το σύστημα, των περιορισμών και των συν-
θηκών που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια του 
πλου ή να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις και 
παράλληλα οι ασκούμενοι να χρησιμοποιήσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες από τις λειτουργίες του συ-
στήματος. 

Στην αρχή κάθε άσκησης ο εκπαιδευτής θα πρέπει 
να παρουσιάζει το μαθησιακό πλάνο σε συνδυασμό 
με το σενάριο που θα εκτελεστεί (briefing) και να εξη-
γεί τι θα χρειαστεί να παρουσιάσουν οι εκπαιδευόμε-
νοι και σε τι αποσκοπεί η σχετική άσκηση.

Στο τέλος κάθε άσκησης θα πρέπει να διεξάγεται 
ανασκόπηση της εξέλιξης του σεναρίου (de-briefing), 
να υποδεικνύονται τυχόν αστοχίες και τα αίτια που 
οδήγησαν σε αυτές, καθώς και να επεξηγούνται τα 
διάφορα στάδια του σεναρίου που εκτελέστηκε ως 
προς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, η κάθε 
εξειδικευμένη κατάσταση (δυσκολία) που περιλαμβά-
νεται σε ένα σενάριο άσκησης, σκοπό έχει να διδάξει 
κάτι τους εκπαιδευόμενους και να καταλήξει σε χρή-
σιμα συμπεράσματα (lessons learned).  

1.10 Κατανόηση δεδομένων χάρτη

1.10.1 Προσδιορισμός σχετικής ορολογίας του 
ECDIS

Στην ναυτιλιακή ορολογία και συγγραφή, είναι συ-
νήθης και συχνή πρακτική η χρήση ακρωνυμίων σε 
βαθμό που αρκετές φορές, παραπλήσια συντομογρα-
φία να δημιουργεί σύγχυση και αμφιβολία. Η ερμη-
νεία και η διασαφήνιση των όρων απαιτούν προσεκτι-
κή ανάγνωση και εξακρίβωση. Στην περίπτωση του 
ECDIS απαντώνται οι εξής όροι, που, χρησιμοποιού-
μενοι σε διαφορετικές περιπτώσεις, αναφέρονται σε 
παραπλήσια θέματα, δημιουργώντας παρανοήσεις:   

1) ECDIS (Electronic Chart Display and Informa-Electronic Chart Display and Informa-
tion System). Πρόκειται για σύστημα που χρησιμο-). Πρόκειται για σύστημα που χρησιμο-
ποιεί αναγνωρισμένους (official) ηλεκτρονικούς χάρ-
τες ENC (vector) και μπορεί να εκτελεί λειτουργικές 
εργασίες σχεδιασμού ταξιδίου και παρακολούθησης 
της εξέλιξης του πλου, μέσω της διασύνδεσής του με 
συγκεκριμένα ναυτιλιακά συστήματα και όργανα της 
γέφυρας του πλοίου. Συμμορφώνεται πλήρως με τις 
απαιτήσεις των κανονισμών, ώστε να δύναται να αντι-
καταστήσει τους έντυπους χάρτες και να αποτελέσει 
το πρωταρχικό βοηθητικό μέσο για την ναυσιπλοΐα 
(primary means of navigation).    

2) ECS (Electronic Chart System). Πρόκειται για 
σύστημα που χρησιμοποιεί μη-αναγνωρισμένους 
(non-official) ηλεκτρονικούς χάρτες και δεν μπορεί να 
εκτελέσει επακριβώς τις λειτουργικές εργασίες σχε-
διασμού ταξιδίου και παρακολούθησης της εξέλιξης 
του πλου. Μπορεί να είναι συνδεδεμένο με μερικά 
ναυτιλιακά συστήματα και όργανα της γέφυρας του 
πλοίου, αλλά δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους 
κανονισμούς, ώστε να αποτελέσει το πρωταρχικό βο-
ηθητικό μέσο για την ναυσιπλοΐα. Μπορεί να αποτε-
λέσει εναλλακτικό (back-up) βοηθητικό μέσο για την 
ναυσιπλοΐα (secondary means of navigation). 

3) ENC (Electronic Navigational Chart ή Vector 
Chart). Πρόκειται για ηλεκτρονικό χάρτη διανυσμα-
τικής μορφής εγκεκριμένου τύπου (official), που έχει 
κατασκευαστεί με την μορφή στρώσεων (layers), πα-
ρέχοντας δυνατότητες ενεργής εμπλοκής των δεδο-
μένων που περιέχει ο ηλεκτρονικός χάρτης με τις λει-
τουργίες του ECDIS και την παραγωγή ενημερώσεων 
ή/και προειδοποιήσεων προς τον ναυτιλλόμενο.

4) SENC (System Electronic Navigational Chart). 
Πρόκειται για βάση δεδομένων στην διάταξη της μνή-
μης του ECDIS που περιλαμβάνει τους φορτωμένους 
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χάρτες ENC και τις επερχόμενες ανανεώσεις και ενη-
μερώσεις τους. Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων 
παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικοί χάρτες στην οθόνη 
και εκτελούνται σχετικές λειτουργίες του συστήμα-
τος. Η βάση δεδομένων SENC εμπλουτίζεται επιπλέον 
από τις πληροφορίες που εισάγει ο ναυτιλλόμενος ή 
που λαμβάνονται από άλλες πηγές (π.χ. NAVTEX).

5) RNC (Raster Navigational Chart). Πρόκειται για 
σκαναρισμένη μορφή έντυπου χάρτη (με τη μορφή 
ψηφίδων), που μπορεί να εμφανιστεί σε μια οθόνη 
(σαν ένα επίπεδο μονής στρώσης – single layer), με 
περιορισμένες δυνατότητες απεικόνισης, εισαγωγής 
δεδομένων και παραγωγής ενημερώσεων ή/και προ-
ειδοποιήσεων προς τον ναυτιλλόμενο.

6) RCDS (Raster Chart Display System). Πρόκειται 
για σύστημα που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς χάρτες 
τύπου raster και υπάγεται στην κατηγορία του συστή-
ματος ECS (περιγράφεται ανωτέρω). 

7) IBS (Integrated Bridge System). Πρόκειται για 
συνδυασμό συστημάτων και ναυτιλιακών οργάνων 
της γέφυρας ενός πλοίου, που αλληλεπιδρούν και 
συνεργάζονται προσφέροντας συγκεντρωτικές λει-
τουργίες και πληροφόρηση σε καθορισμένα σημεία 
(θέσεις) εργασίας (workstations), απ’ όπου εκτελείται 
ο έλεγχος και η διακυβέρνηση του πλοίου (control 
and command).  

8) NACOS (Navigation And Cοntrol System). Πρό-
κειται για ένα σύστημα που συγκεντρώνει όλες τις 
λειτουργίες και τους αυτοματισμούς στους τομείς της 
πρόωσης του πλοίου (propulsion), ναυσιπλοΐας (navi-(navi-
gation), κινητήριας δύναμης (power management), 
διατήρησης σε συγκεκριμένη θέση (dynamic posi-(dynamic posi-
tioning), χειρισμών (controls) και προειδοποιήσεων 
(alarms). 

1.10.2 Περιγραφή των διαφορών μεταξύ συστημά-
των ηλεκτρονικών χαρτών και ECDIS

Όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγρα-
φο, τα βοηθητικά συστήματα ναυσιπλοΐας στα οποία 
φορτώνονται και παρουσιάζονται ηλεκτρονικοί χάρ-
τες, καθορίζονται από το είδος των χαρτών που χρη-
σιμοποιούνται στα εξής:

1) ECDIS, που χρησιμοποιούν αναγνωρισμένους 
ψηφιακούς χάρτες ENC και μπορούν (βάσει προδια-
γραφών των κανονισμών) να αντικαταστήσουν τους 
έντυπους χάρτες. Δηλαδή ένα πλοίο μπορεί να ταξι-
δέψει χωρίς καθόλου έντυπους χάρτες, εφόσον έχει 
σε λειτουργία δύο ECDIS (κύριο και εφεδρικό).

2) (Απλά) Συστήματα ηλεκτρονικών χαρτών που 
χρησιμοποιούν μη αναγνωρισμένους ηλεκτρονικούς 
χάρτες ή ηλεκτρονικούς χάρτες τύπου raster (τότε 
χαρακτηρίζονται ως RCDS) και δεν μπορούν να αντι-
καταστήσουν τους έντυπους χάρτες. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικό σύστημα για το κύριο 
ECDIS, αλλά απαιτείται να συνδυάζονται με έντυπους 
χάρτες (πλήρες folio). Δηλαδή, ένα πλοίο δεν μπορεί 
να ταξιδέψει χωρίς καθόλου έντυπους χάρτες, εφό-
σον έχει σε λειτουργία ένα ECDIS και ένα απλό σύστη-
μα ηλεκτρονικού χάρτη.    

Καθώς τα δύο συστήματα που αναλύονται, απο-
τελούν ναυτιλιακά βοηθήματα, η δυνατότητα παρο-
χής έγκαιρης και αποτελεσματικής προειδοποίησης 
και ενημέρωσης προς τον ναυτιλλόμενο, αποτελεί το 
μέγιστο προτέρημα σε σχέση με τις παραδοσιακές 
μεθόδους ναυσιπλοΐας που χρησιμοποιούνταν μέχρι 
την έλευση των συστημάτων αυτών. Το ECDIS έχει 
την δυνατότητα παροχής μεγαλύτερου αριθμού προ-
ειδοποιήσεων (alarms) και ενημερώσεων/ενδείξεων 
(indicators) (πίν. 1.3) σε σχέση με ένα απλό σύστημα 
ηλεκτρονικού χάρτη (πίν. 1.4).

Πίνακας 1.3  
Προειδοποιήσεις και ενδείξεις (σύνολο 17) που παρέ-

χονται από το ECDIS 

Requirements Information

Alarm Crossing safety contour

Alarm or Indication Area with special conditions

Alarm Deviation from route

Alarm Positioning system failure

Alarm Approach to critical point

Alarm Different seodetic datum

Alarm or Indication Malfunction of ECDIS

Indication Default safety contour

Indication Information overscale

Indication Larser scale ENC a\ a liable

Indication Different reference system

Indication No ENC available

Indication Customized display

Indication
Route planning across safety 
contour

Indication
Route planning across specified 
area

Indication
Crossing a danger in route 
monitoring mode

Indication System test failure
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Πίνακας 1.4  
Προειδοποιήσεις και ενδείξεις (σύνολο 9) που παρέχο-

νται από το RCDS (Σύστημα που χρησιμοποιεί ηλε-
κτρονικούς χάρτες τύπου raster) 

Requirement Information

Alarm Deviation from route

Alarm
Approach to mariner entered feature, 
e.g. area, line

Alarm Position svstem failure

Alarm Approach to critical point

Alarm or indication Different seodetic datum

Alarm or indication Malfunction of RCDS mode

Indication ECDIS operating in the raster mode

Indication
Larger scale information available, or 
overscale

Indication
Larger scale RNC available for the area 
of the vessel

Όσον αφορά στη μεταφορά (transmission) και 
φόρτωση/αποθήκευση (loading/storage) των ηλε-
κτρονικών χαρτών στη μνήμη ενός συστήματος, 
λόγω της κατασκευής τους (σε πολλαπλές στρώσεις 
– layers) οι χάρτες ENC (vector) καταλαμβάνουν ση-
μαντικά μικρότερο χώρο στο σύστημα, καθώς χάρτες 
διαφορετικής κλίμακας, από την μικρότερη κλίμακα 
(γενικός χάρτης) μέχρι την μεγαλύτερη (τοπικός χάρ-
της) για μία γεωγραφική περιοχή, βρίσκονται μέσα 
στο ίδιο αρχείο και αποτελούν έναν ενιαίο «φάκελο» 
(folder), που καταλαμβάνει μικρό χώρο και φορτώνε-
ται γρήγορα. Αντίθετα, οι χάρτες RNC (raster) αποτε-
λούν ένα ξεχωριστό αρχείο για τον κάθε χάρτη δια-
φορετικής κλίμακας που υπάρχει σε μία γεωγραφική 
περιοχή, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν πολύ 
χώρο στη μνήμη ενός συστήματος και να απαιτούν 
αρκετό χρόνο κατά τη μεταφορά και φόρτωσή τους.

Η μορφή αποθήκευσης των δύο διαφορετικών 
ειδών ηλεκτρονικών χαρτών που αναφέρθηκε προ-
ηγουμένως, επηρεάζει και τις ταχύτητες ενημέρωσής 
τους (updating). Ενημερώσεις/αναβαθμίσεις για τους 
χάρτες ENC (vector) εισάγονται σε όλες τις στρώσεις 
και εφαρμόζονται σε όλες τις διαθέσιμες κλίμακες 
χαρτών ενός αρχείου. Αντίθετα, τα ξεχωριστά αρχεία 
των χαρτών RNC (raster) ενημερώνονται με τη σειρά, 
ένα προς ένα. 

1.10.3 Περιγραφή των διάφορων δομών (format) 
πληροφοριών των ηλεκτρονικών χαρτών

Τα δύο είδη ηλεκτρονικών χαρτών, ENC και RNC, 

όπως ήδη παρουσιάστηκαν (§1.10.1), εμφανίζουν ση-
μαντικές διαφορές ως προς το πλήθος και το είδος της 
πληροφορίας (ενημέρωση ή/και προειδοποίηση) που 
μπορούν να παρέχουν στον ναυτιλλόμενο, με τους 
χάρτες ENC να υπερέχουν κατά πολύ, καθιστώντας 
αυτούς μόνο κατάλληλους, ώστε να αντικαταστήσουν 
(και να «εκτοπίσουν») τους έντυπους χάρτες. Στη συ-
νέχεια παρατίθενται οι περιορισμοί που υφίστανται 
ως προς την χρήση των χαρτών RNC σε σύγκριση με 
τους ENC.

1) Οι χάρτες ENC εμφανίζονται στην οθόνη του 
ECDIS σε μια αλληλουχία, καθώς το πλοίο «προχωρεί» 
επί του χάρτη, με τον κάθε επόμενο χάρτη να φορτώ-
νεται σε συνέχεια του προηγούμενου, χωρίς να εμφα-
νίζονται τα περιθώρια του κάθε χάρτη. Οι χάρτες RNC 
παρουσιάζονται ξεχωριστά στην οθόνη, με τα περιθώ-
ρια να εμφανίζονται μεταξύ προηγούμενου και επόμε-
νου χάρτη.

2) Καθώς ένας χάρτης RNC αποτελείται από μία 
στρώση δεδομένων (single layer), δεν παράγει (πα-
ρουσιάζει) αυτόματες ειδοποιήσεις (όπως ένας χάρ-
της ENC πολλών στρώσεων) σχετικές με τις ρυθμί-
σεις ασφαλείας (ισοβαθής ασφαλείας/safety contour, 
ασφαλές βύθισμα/safety depth, μεμονωμένοι κίν-
δυνοι/isolated dangers, περιοχές μη ασφαλούς ναυ-
σιπλοΐας/no-go areas). Για να υπάρξει δυνατότητα 
προειδοποιήσεων σε σχέση με τις προαναφερθείσες 
καταστάσεις, θα πρέπει ο ναυτιλλόμενος να «χαράξει» 
με το χέρι (manual input) όλες τις συνθήκες ασφαλεί-
ας επί του χάρτη RNC.

3) Οι χάρτες τύπου RNC αποτελούν την σκαναρι-
σμένη (ψηφιοποιημένη) μορφή των έντυπων χαρτών. 
Αυτό σημαίνει πως το οριζόντιο σύστημα αναφοράς 
(horizontal datum) και η σχεδίαση (chart projection) 
διαφέρουν μεταξύ χαρτών, προκαλώντας αναντιστοι-
χίες κατά την μετάβαση από έναν χάρτη στον επόμε-
νο. Επιπλέον, η επισήμανση της μη αναφοράς ενός 
χάρτη στο παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα WGS84 
που εμφανίζεται στους χάρτες ENC προκειμένου να 
προειδοποιηθεί ο ναυτιλλόμενος, δεν είναι διαθέσιμη 
για χάρτες τύπου RNC. Ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να 
αναζητήσει την σχετική πληροφορία στο υπόμνημα 
του χάρτη τύπου RNC.

4) Οι χάρτες τύπου RNC εμφανίζονται μόνο στην 
πλήρη μορφή απεικόνισης, χωρίς την δυνατότητα 
αφαίρεσης στοιχείων κατ’ επιλογή του ναυτιλλομένου. 
Επιπλέον εμφανίζονται μόνο στον προσανατολισμό 
North Up, σε αντίθεση με τους χάρτες ENC που μπο-
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ρούν να εμφανιστούν σε απεικόνιση basic, standard, 
custom, αλλά και με προσανατολισμό head up ή 
course up.

5) Η λειτουργία ελέγχου της περιοχής όπου πρό-
κειται να πλεύσει το πλοίο (look-ahead) δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί συνεχώς, προκειμένου περί χαρτών 
τύπου RNC (raster), καθώς ο κάθε χάρτης «τελειώνει» 
και μετά «αρχίζει» ο επόμενος. Έτσι ο έλεγχος της πε-
ριοχής έμπροσθεν του πλοίου, περιορίζεται στα όρια 
κάθε χάρτη  τύπου RNC, ενώ για χάρτες ENC είναι συ-
νεχής.

6) Η λειτουργία υπερεστίασης (over-zooming), σε 
κλίμακα μεγαλύτερη από την διαθέσιμη κλίμακα του 
έντυπου χάρτη, από τον οποίον δημιουργήθηκε ο 
χάρτης τύπου RNC, είτε δεν είναι διαθέσιμη, είτε δη-
μιουργεί αναντιστοιχίες των στοιχείων του χάρτη, ή 
παρουσιάζει αλλοίωση στην ευκρίνεια και το χρώμα. 
Σε χάρτες τύπου ENC δεν παρατηρούνται παρόμοιες 
συνθήκες στην εμφάνιση του χάρτη κατά την υπερε-
στίαση.

1.10.4 Εξήγηση της σχέσης μεταξύ δεδομένων 
ECDIS και πληροφοριών που παρουσιάζονται στην 
οθόνη

Βάσει των προτύπων κατασκευής των ηλεκτρονι-
κών χαρτών, αλλά και της δυνατότητας που παρέχε-
ται στον ναυτιλλόμενο να εμπλουτίσει τα δεδομένα 
με επιπλέον πληροφορίες και υλικό, είτε μέσω εισα-
γωγής στοιχείων (updates) είτε χειροκίνητα (manual 
inputs), διατίθεται στο σύστημα και εμπλουτίζεται 
μία συλλογή δεδομένων προβολής (Presentation 
Library), από την οποία η βάση διαχείρισης δεδομέ-
νων του συστήματος SENC επιλέγει την κατάλληλη 
απεικόνιση επί της οθόνης του ECDIS. 

Η ύπαρξη εντός της βάσης διαχείρισης δεδομένων 
SENC στοιχείων που περιέχονται στον ηλεκτρονικό 
χάρτη, όσο και επιπλέον δεδομένων που έχει εισα-
γάγει/προσθέσει ο ναυτιλλόμενος, δημιουργούν την 
απαίτηση στο λειτουργικό πρόγραμμα του ECDIS να 
διασφαλίσει (μέσω της χρήσης συγκεκριμένων χρω-
ματισμών, συμβόλων και παρουσιάσεων των πληρο-
φοριών) πως όλα όσα χρειάζεται ο ναυτιλλόμενος θα 
παρουσιαστούν χωρίς να εμποδιστεί ή να επισκιαστεί 
η κάθε πληροφορία που εκ κατασκευής παρέχει ο 
χάρτης. 

Γραμμές, σύμβολα και κείμενο που παρουσιάζο-
νται στον χάρτη, αναλόγως κλίμακας που χρησιμο-
ποιείται, βρίσκονται σε μια αναλογία ούτως ώστε να 

γίνονται εύκολα κατανοητά από τον ναυτιλλόμενο. Για 
τον λόγο αυτό, οι διαστάσεις της οθόνης του ECDIS, η 
ρύθμιση της προβολής και η ανάλυση της εικόνας, εί-
ναι συγκεκριμένες και περιλαμβάνονται μέσα στο πι-
στοποιητικό έγκρισης παραγωγής του κάθε μοντέλου 
(Type Approval Certificate). 

Σε περιπτώσεις που η οθόνη ενός ECDIS χαλάσει ενώ 
το πλοίο βρίσκεται εν πλω και αν δεν υπάρχει ανταλλα-
κτική οθόνη ίδιων προδιαγραφών, αναγκαστικά τοποθε-
τούνται οθόνες μειωμένων δυνατοτήτων προβολής από 
άλλους υπολογιστές, μέχρι να προμηθευτεί το πλοίο την 
κατάλληλη οθόνη. Αυτή η «λύση ανάγκης» εμπεριέχει κιν-
δύνους σχετικά με την μη επαρκή προβολή πληροφοριών 
και την μειωμένη ευκρίνεια. Σε παρόμοιες περιπτώσεις 
ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να αξιολογεί με πολύ μεγάλη 
προσοχή και προσήλωση την παρεχόμενη πληροφορία 
και να φροντίζει το ταχύτερο δυνατόν να αντικαταστήσει 
την οθόνη με κατάλληλη, όπως ορίζεται για το σύστημα 
που έχει εγκατασταθεί στο πλοίο. 

Το διεθνές πρότυπο IHO S-52 «Specifications for 
Chart Content and Display Aspects of ECDIS» καθο-
ρίζει τις προδιαγραφές για την εμφάνιση των δεδο-
μένων της βάσης διαχείρισης SENC του συστήματος 
στην οθόνη, μέσω της συλλογής δεδομένων προβο-
λής (Presentation Library). περιλαμβάνονται τα ακό-
λουθα:

1) Τα σύμβολα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.
2) Οι τύποι εμφάνισης της εικόνας του χάρτη, προ-

σομοιάζοντας συνθήκες ημέρας (daylight), σούρου-
πο (dusk) και νύκτας (night). Σε ορισμένα μοντέλα 
ECDIS διατίθενται περισσότερες επιλογές.

3) Συγκεκριμένες χρωματικές αποχρώσεις συμβό-
λων που υποδεικνύουν επείγουσα κατάσταση, προ-
τεραιότητα, προτεινόμενη ενέργεια, ή υποχρεωτικές 
ενέργειες βάσει διεθνών κανονιστικών πλαισίων (π.χ. 
συστήματα διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας).

4) Σύμβολα απεικόνισης και χρωματικές διαφο-
ροποιήσεις πληροφοριών που προστίθενται από τον 
ναυτιλλόμενο, χειροκίνητα ή μέσω αυτόματων ενημε-
ρώσεων (π.χ. μηνύματα NAVTEX).

5) Επεξηγηματικές πληροφορίες και κατευθύνσεις 
επί συμβόλων ή περιοχών του χάρτη (π.χ. όταν τίθεται 
ο κέρσορας επί ενός συμβόλου ή σημείου στον χάρτη 
και επιλέγεται η λειτουργία «info»). 

6) Πλήρης κατάλογος των ναυτιλιακών συμβόλων 
και σχημάτων, ώστε να δύναται ο ναυτιλλόμενος να 
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προβαίνει σε ενημερώσεις/διορθώσεις των χαρτών, σε 
περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα.

7) Δυνατότητα παρεμβολής και προβολής εικόνας 
και στοιχείων που λαμβάνονται από διασυνδεδεμένα 
συστήματα (overlays). 

1.10.5 Εξήγηση του ότι μόνο πληροφορίες αποθη-
κευμένες ως αντικείμενα με τα αντίστοιχα χαρακτη-
ριστικά τους (attributes) στη βάση δεδομένων είναι 
διαθέσιμες προς επίδειξη

Οι χρήστες του ECDIS θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως η εμφάνιση και το περιεχόμενο των πληροφο-
ριών που εμφανίζονται στους ηλεκτρονικούς χάρτες 
μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με την αντίστοιχη 
πληροφορία που παρέχουν οι έντυποι χάρτες. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός πως η απεικόνιση ενός χάρτη 
στην οθόνη του ECDIS «δημιουργείται» βάσει των πε-
ριεχομένων της βάσης δεδομένων, ικανοποιώντας τις 
συνθήκες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται 
από την δομή της συλλογής δεδομένων προβολής 
(presentation library). Οι ακόλουθοι παράγοντες δια- Οι ακόλουθοι παράγοντες δια-
μορφώνουν τις λεπτομέρειες της προβολής:  

1) Τα διαθέσιμα αρχεία διανυσματικών ηλεκτρονι-
κών χαρτών (ENC) που έχουν «φορτωθεί» στη μνήμη 
του ECDIS, τα οποία περιέχουν πληροφορίες με τη 
μορφή «κελιών» (cells) και μπορούν να παρουσια-
στούν στην οθόνη αναλόγως ρυθμίσεων που έχει επι-
λέξει ο ναυτιλλόμενος.

2) Τη μορφή προβολής των παραπάνω αρχείων 
(base, standard, custom, all display / 2 shades – 4 
shades).

3) Την διάταξη προβολής, την αλληλουχία των 
χαρτών και την επιλογή της κλίμακας χάρτη που εί-
ναι επιθυμητή να προβληθεί (auto loading of charts / 
loading of preferred cells).

4) Την διαμόρφωση της χρωματικής παρουσίασης 
των θαλάσσιων περιοχών, βάσει των ορίων ασφα-
λείας που έχει θέσει ο ναυτιλλόμενος στις ρυθμίσεις 
ασφαλείας (Shallow Contour, Safety Contour, Safety 
Depth, Deep Contour).

5) Την εμφάνιση επισημασμένων συγκεκριμένων 
στοιχείων (isolated dangers in shallow waters) ή την 
προβολή με συγκεκριμένες προδιαγραφές ναυτιλι-
ακών βοηθημάτων (full length light sectors, paper 
symbols, simplified display) κ.λπ.

6) Την δυνατότητα μετατροπής της γλώσσας που 
χρησιμοποιείται για τις ναυτιλιακές πληροφορίες 
(από αγγλική σε τοπική), αναλόγως των θαλάσσιων 

και χερσαίων περιοχών που απεικονίζονται.
7) Επιπλέον, υπεισέρχεται η σχετική διαφοροποί-

ηση της (χρωματικής) εμφάνισης των περιεχομένων 
των ηλεκτρονικών χαρτών (διαφορά στον τόνο των 
χρωμάτων, δηλαδή πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό χρώμα) 
μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών. Η διαφορο-
ποίηση στον τόνο των χρωμάτων μπορεί επίσης να 
οφείλεται στην ανάλυση της οθόνης που χρησιμοποι-
είται ή στην παλαιότητα της οθόνης.

1.10.6 Περιγραφή των δεδομένων του χάρτη που 
έχουν επιλεγεί για επίδειξη στην οθόνη

Δημιουργώντας έναν ηλεκτρονικό χάρτη και «δι-
αμορφώνοντας» ουσιαστικά τον έντυπο χάρτη σε 
μια επεξεργάσιμη μορφή που έχει δυνατότητες αλ-
ληλεπίδρασης με πληροφορίες και δεδομένα άλλων 
συστημάτων που συνδέονται με το ECDIS, δημιουρ-
γήθηκε ένα «εργαλείο» που παρέχει πολύ πιο πλού-
σια και ολοκληρωμένη βοήθεια στον ναυτιλλόμενο, 
σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ναυτικά βοηθήματα 
του παρελθόντος. Ο ηλεκτρονικός ναυτικός χάρτης, 
δεν είναι ένα «άψυχο» αντικείμενο γεμάτο με στατικές 
ενδείξεις, αλλά παρέχει ποικιλία στην πληροφόρηση 
(diversity of information) και προσαρμοστικότητα 
στην παρουσίαση (flexibility of presentation).

Η ποικιλία της πληροφόρησης (αναλόγως των επι-
λογών του ναυτιλλομένου) περιλαμβάνει:

1) Την εδαφική μορφή των παράκτιων περιοχών 
(ακτογραμμή, βυθίσματα, ισοβαθείς).

2) Ναυτιλιακά βοηθήματα ναυσιπλοΐας (φάροι, 
σημαντήρες, σύμβολα και σχήματα).

3) Συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας και περιο-
χές αγκυροβολίας.

4) Πληροφορίες που περιέχονται σε ναυτιλιακές 
εκδόσεις (Φαροδείκτες, Πίνακες παλιρροιών και ρευ-
μάτων, Βιβλία με πληροφορίες τηλεπικοινωνιών).

5) Αναγγελίες προς τους ναυτιλλόμενους και τοπι-
κές ενημερώσεις.

6) Παρουσίαση της θέσης του πλοίου μας επί του 
χάρτη.

7) Παρουσίαση στίγματος των στοιχείων επί του 
χάρτη, σχετικών διοπτεύσεων και αποστάσεων από 
το πλοίο μας.

8) Παρουσίαση ευθειών θέσης και προστατευτι-
κών δακτυλίων.

9) Παρουσίαση γραμμικών ή διανυσματικών απει-
κονίσεων της κατεύθυνσης του πλοίου μας, του προ-
σανατολισμού, της πορείας, της ταχύτητας.
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10) Παρουσίαση στοιχείων για τους τυχόν στόχους 
στην περιοχή πλησίον του πλοίου μας.

11) Παρουσίαση ίχνους της πορείας που έχει ακο-
λουθήσει το πλοίο μας και οι στόχοι που παρακολου-
θούμε.

12) Προεπισκόπηση στοιχείων προγραμματιζόμε-
νης μανούβρας κατά τον πλου ή κύκλου στροφής του 
πλοίου μας. 

13) Προβολή στοιχείων RADAR/ARPA και AIS.
14) Δημιουργία προειδοποιήσεων, επισημάνσεων 

και ενημερώσεων.
15) Παροχή «βοηθητικής» επισήμανσης σχετικά 

με τις επιλογές του ναυτιλλομένου (π.χ. larger chart 
scale available, excess zooming κ.λπ.).  

16) Επιπλέον δυνατότητες ανάλογα με τον τύπο 
του μοντέλου του συστήματος και των προδιαγρα-
φών που θα επιλέξει και θα αγοράσει η πλοιοκτήτρια 
εταιρεία. 

Η προσαρμοστικότητα στην παρουσίαση (αναλό-
γως των επιλογών του ναυτιλλομένου) περιλαμβάνει:

1) Εμφάνιση/απόκρυψη πληροφοριών και ενδεί-
ξεων του χάρτη.

2) Επιλογή μορφής παρουσίασης.
3) Παροχή πληροφοριακών στοιχείων, μέσω της 

επιλογής «info» και της τοποθέτησης του κέρσορα 
στο επιθυμητό σημείο επί του χάρτη.

4) Συνδυαστική απεικόνιση ηλεκτρονικού χάρτη, 
εικόνας RADAR και AIS στην ίδια οθόνη.

5) Επιλογή και μετάβαση σε διαφορετικές κλίμα-
κες χαρτών (zoom in/zoom out).

6) Επιλογή παρουσίασης της κίνησης του πλοίου 
μας και των πέριξ κινούμενων πλοίων με επίδειξη 
αληθούς ή σχετικής κίνησης (true or relative motion).

7) Εμφάνιση υπο-παραθύρων στην οθόνη με δια-

φορετικές πληροφορίες και sub-menu του συστήμα-
τος.

8) Εμφάνιση πληροφοριών, ενημερώσεων, προει-
δοποιήσεων (οπτικών ή/και ηχητικών), με την μορφή 
κειμένου, συμβόλου, μεταβολής των χαρακτηριστι-
κών του επιδεικνυόμενου στοιχείου (π.χ. σύμβολο 
που αναβοσβήνει κ.λπ.).   

1.11 Ποιότητα και ακρίβεια χάρτη

1.11.1 Εξήγηση των παραγόντων από τους οποίους 
εξαρτάται η ακρίβεια των δεδομένων του χάρτη

Η ακρίβεια των δεδομένων που αναφέρονται 
στους ηλεκτρονικούς  χάρτες διανυσματικού τύπου 
ENC, εξετάζεται από τις ακόλουθες τρεις οπτικές:

1) Ακρίβεια των βυθομετρήσεων μέσω αναφοράς 
σε έξι (6) ζώνες (ή κατηγορίες) «εμπιστοσύνης» της 
αξιοπιστίας (ZOC ή CATZOC – Categories of Zones of 
Confidence). Αυτές μοιράζονται στις πέντε (5) πρώτες 
ποιοτικές κατηγορίες που αντιστοιχούν σε αξιολογη-
μένα στοιχεία βυθομετρήσεων (assessed data) και 
είναι οι κατηγορίες A1, A2, B, C και D, και στην έκτη 
κατηγορία U, που αντιστοιχεί σε μη αξιολογημένα 
στοιχεία βυθομετρήσεων (un-assessed/unknown) 
(πίν. 1.5). 

Η αξιολόγηση των ποιοτικών βαθυμετρικών στοι-
χείων (quality of data) βασίζεται στον συνδυασμό των 
εξής παραμέτρων:

α) Ακρίβεια της γεωγραφικής θέσης (position 
accuracy).

β) Ακρίβεια της βυθομέτρησης (depth accuracy).
γ ) Κατάσταση βυθού (seafloor coverage).
Η ακρίβεια της θέσης επηρεάζεται από συσσω-

ρευτικές αστοχίες στην βυθομέτρηση (cumulative 

Πίνακας 1.5  
Ποιοτικές κατηγορίες αξιοπιστίας των βυθομετρήσεων (ZOC – Zones of Confidence)

ZOC Position accuracy Depth accuracy Seafloor coverage

A1 ± 5 m + 5% depth 0.50 m + 1% depth
Full area search undertaker. Significant seafloor features detected and 
depths measured.

A2 ± 20 m 1.00 rrn- 2% depth
Full area search undertaken. Significant seafloor features detected and 
depths measured.

Β ± 50 m 1.00 m + 2% depth
Full area search not achieved; uncharted features hazardous surface 
navigation are not expected but may exist

C ± 500 m 2.00 m + 5% depth Full area search not achieved, depth anomalies may be expected.

D Worse than ZOC C Worse than ZOC C Full area search not achieved, large depth anomalies may be expected.

U Un assessed - The quaIity of the depth data has yet to be assessed.
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error), που περιλαμβάνονται, η γενική χαρτογράφηση 
(general survey), η γεωδαιτική μετατροπή (geodetic 
transformation) και λάθη κατά την σύνταξη και την 
ψηφιοποίηση (digitizing and compilation errors). 

Το ακόλουθο γράφημα (σχ. 1.89) αναπαριστά την 
επίδραση των ανωτέρω αναφερομένων αστοχιών (ως 
προς την πραγματική θέση και το ακριβές βάθος) επί 
ενός χαρτογραφημένου στοιχείου, για το οποίο δίνε-
ται ένα εύρος ακρίβειας 5 m. Στην πραγματικότητα, 
το στοιχείο αυτό βρίσκεται σε κάποιο σημείο του κυ-
λίνδρου που σχηματίζεται από τις συντεταγμένες αμ-
φιβολίας (+/- 5m). 

5
Κάθετο
επίπεδο

αναφοράς Οριζόντιο
επίπεδο

αναφοράς

Σχ. 1.89
 Απεικόνιση ορίων ακρίβειας χαρτογραφημένου στοιχείου 
(στο παράδειγμα αναφέρεται εύρος αβεβαιότητας/αμφι-
βολίας για την θέση και το βάθος +/- 5 m). Πρόκειται περί 

εύρους ανακρίβειας, τόσο κατά το κάθετο επίπεδο αναφοράς 
(Vertical uncertainty) όσο και κατά το οριζόντιο επίπεδο 

(Horizontal position uncertainty)

έχει υπολογίσει ο ναυτιλλόμενος κατά τον σχεδιασμό τα-
ξιδίου. Τα όρια αμφιβολίας που παρέχονται, θα πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να αξιολογούνται συνε-
χώς κατά την εξέλιξη του ταξιδίου (σχ. 1.90).

Επιπλέον της αμφιβολίας για την σωστή θέση και 
το ακριβές βύθισμα ενός χαρτογραφημένου στοιχεί-
ου, η ακρίβεια επηρεάζεται και από το είδος και την 
κατάσταση του βυθού της συγκεκριμένης περιοχής 
(type and stability of seabed). Σε ορισμένες θαλάσσι-
ες περιοχές, ο βυθός είναι ασταθής και υπόκειται σε 
μεταβολές, λόγω του υλικού (π.χ. αμμώδης βυθός) ή 
λόγω εργασιών εκβάθυνσης ή διαπλάτυνσης διαύ-
λων. Για παράδειγμα, ένας χαρτογραφημένος ύφαλος 
μπορεί να έχει αφαιρεθεί ή μεταβληθεί λόγω υποθα-
λάσσιων εργασιών ή ένα ρηχό σημείο να έχει μετα-
φερθεί λόγω ρευμάτων ή άλλων επικρατούντων περι-
βαλλοντικών φαινομένων (π.χ. σεισμός).

Η διαφορά (εύρος) της ακριβούς θέσης ενός χαρτο-
γραφημένου στοιχείου από την αναφερόμενη τιμή επί 
του χάρτη, σε συνδυασμό με το σφάλμα ακρίβειας της θέ-
σης του πλοίου, όπως παρέχεται από ένα σύστημα προσ-
διορισμού θέσης, μπορούν να «φέρουν» έναν ναυτιλιακό 
κίνδυνο πολύ πιο κοντά στην σχεδιασμένη πορεία απ’ ό,τι 

2) Ποιοτικές περιγραφές μεμονωμένων κινδύνων 
για τη ναυσιπλοΐα, όπου περιλαμβάνονται υποθαλάσ-
σια στοιχεία όπως εμπόδια (obstructions), βράχοι και 
κοραλλιογενείς ύφαλοι (rocks and reefs) και ναυάγια 
(wrecks).

Ο ναυτιλλόμενος, τοποθετώντας τον κέρσορα επί 
των στοιχείων αυτών, μπορεί μέσω της λειτουργίας 
«info» να ενημερωθεί περί του συγκεκριμένου είδους, 
του βάθους όπου βρίσκονται και για λοιπές πληροφο-
ρίες περί των στοιχείων αυτών.

Τα εμπόδια (obstructions) κατηγοριοποιούνται:
α) Είτε ως «μη-καθαρή περιοχή» (foul area), που 

χαρακτηρίζεται ως περιοχή η οποία περιλαμβάνει 
διαφορετικούς μη χαρτογραφημένους (uncharted) 
κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και περιλαμβάνεται στις 
κύριες πληροφορίες επί ενός ηλεκτρονικού χάρτη. 
Εμφανίζεται στην βασική προβολή (base display), κα-
θώς και σε όλες τις υπόλοιπες προβολές, και υπάρχει 
η πρόβλεψη στο σύστημα της δημιουργίας προειδο-

9.3

Χαρτογραφημένη
θέση ξέρας

Πιθανή αληθής
θέση της χαρτογρα-

φημένης ξέρας

Στίγμα πλοίου από 
το δορυφορικό σύστημα

προσδιορισμού θέσης

Πιθανό αληθές
στίγμα πλοίου

Ζώνη αξιοπιστίας
της ακριβούς

θέσης

Σχ. 1.90
Παράδειγμα χειρότερης πιθανής κατάστασης (worst case 
scenario) όπου η θέση του πλοίου και η χαρτογραφημένη 
θέση της ξέρας, βρίσκονται στην κοντινότερη πραγματική 

μεταξύ τους απόσταση, σε σχέση με τις εμφανιζόμενες θέσεις 
επί του χάρτη. Οι απεικονιζόμενες θέσεις της ξέρας (charted 

shoal) και του πλοίου (GNSS ship’s position) μπορεί στην 
πραγματικότητα να βρίσκονται στις θέσεις που υποδεικνύο-

νται με τις διακεκομμένες γραμμές (possible true positions). Οι 
διαφορές αυτές οφείλονται στο σφάλμα της θέσης του πλοίου 
που παρέχεται από το σύστημα GNSS και στην ανακρίβεια της 

θέσης χαρτογράφησης της ξέρας (ZOC Position Accuracy)
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ποίησης (alarm) αναλόγως των ασφαλών ρυθμίσεων 
(safety settings), ώστε να επισημάνει στον ναυτιλλό-
μενο πως δεν είναι ασφαλές για το πλοίο να διασχίσει 
την περιοχή αυτή.  

β) Είτε ως «μη-καθαρό έδαφος» (foul ground), που 
χαρακτηρίζεται ως περιοχή που το πλοίο μπορεί να 
διασχίσει, εφόσον το επιτρέπει το βύθισμά του, αλλά 
όπου θα πρέπει να αποφεύγεται η αγκυροβολία, η 
επικάθιση στον βυθό (taking the ground) και η αλιεία. 
Μπορεί να εμφανιστεί επί ενός ηλεκτρονικού χάρτη 
μέσω της επιλογής «other display», αλλά δεν δημι-
ουργείται ειδοποίηση από το σύστημα.   

3) Αξιοπιστία της αποτύπωσης των στοιχείων και 
πληροφοριών επί του χάρτη, βάσει των ακόλουθων 
χαρακτηρισμών που ανακοινώνονται από τις Υδρο-
γραφικές Υπηρεσίες σχετικά με τα στοιχεία κάθε χάρ-
τη. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί παρουσιάζονται (πίν. 1.6) 
στις πληροφορίες που συνοδεύουν τον χάρτη.

1.11.2 Προβλήματα που δημιουργούνται στο ECDIS 
λόγω διαφορετικών επιπέδων αναφοράς (datums)

Οι περισσότεροι κατασκευαστές ηλεκτρονικών 
χαρτών ENC χρησιμοποιούν ως οριζόντια επιφάνεια 
αναφοράς το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 
Datum (WGS 84). Με αυτόν τον τρόπο οι χάρτες εί-
ναι απ’ ευθείας συμβατοί με το Παγκόσμιο Σύστημα 
Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας GNSS. Υπάρχουν όμως 

και μερικοί χάρτες ENC που αναφέρονται σε άλλα επί-
πεδα αναφοράς, με αποτέλεσμα η συμβατότητα με 
τις παρεχόμενες συντεταγμένες μέσω GNSS να μην 
επιτυγχάνεται. Εφόσον φορτωθούν τέτοιου τύπου 
(non-WGS 84) ηλεκτρονικοί χάρτες ENC στο ECDIS, 
μια σχετική ειδοποίηση θα εμφανιστεί στην οθόνη 
που θα αναφέρει: «ο χάρτης δεν μπορεί με ακρίβεια 
να παραπέμψει στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστη-
μα, συμβουλέψου το προειδοποιητικό μήνυμα» 
(This chart cannot be accurately referenced to WGS 
84 Datum; see caution message). Το σχετικό προειδο- Το σχετικό προειδο-
ποιητικό μήνυμα θα υποδεικνύει: «οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες σε αυτήν την περιοχή κυμαίνονται 
μεταξύ +/- … μέτρων, σε σχέση με το επίπεδο ανα-
φοράς WGS 84» («Positions in this region lie within ± 
… metres of WGS 84 Datum”).

Προκειμένου περί ηλεκτρονικών χαρτών τύπου 
RNC (raster), κατά την δημιουργία τους διατηρούν 
το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς του έντυπου χάρτη 
επί του οποίου βασίζονται. Υπάρχει η δυνατότητα 
κατά την κατασκευή του ηλεκτρονικού χάρτη RNC 
να συμπεριληφθεί προσαρμογή ως προς την συμβα-
τότητα με τα σήματα που λαμβάνονται από το Πα-
γκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας GNSS 
και αναφέρονται σε επίπεδο αναφοράς WGS 84. Με 
αυτόν τον τρόπο, για τις περιοχές επί του χάρτη όπου 
η διαφορά μεταξύ του τοπικού οριζόντιου επιπέδου 

Πίνακας 1.6  

Χαρακτηρισμός αξιοπιστίας στοιχείων Περιγραφή

Αξιολογημένα (surveyed) Υφίστανται αξιόπιστες μετρήσεις

Μη αξιολογημένα (unsurveyed) Δεν υφίστανται αξιόπιστες μετρήσεις

Μη επαρκώς αξιολογημένα (inadequately surveyed) Μη ικανοποιητική ποιότητα μετρήσεων

Κατά προσέγγιση (approximate)
Για υποθαλάσσια στοιχεία των οποίων η θέση μπορεί να 
μεταβληθεί

Αμφίβολη (position doubtful) Βασιζόμενη σε αναφορές, αλλά χωρίς επιβεβαίωση

Αβάσιμη (unreliable) Βασιζόμενη σε μη αξιόπιστα στοιχεία

Έχει αναφερθεί, αλλά δεν έχει διερευνηθεί (reported - not 
surveyed)

Δεν έχει ερευνηθεί για την ακρίβεια

Έχει αναφερθεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί (reported - not 
confirmed)

Δεν έχει εξακριβωθεί για την ακρίβεια

Υπολογιζόμενη (estimated) Θεωρείται πως είναι η ακριβής θέση

Ακριβής (precisely known) Έχει γίνει έλεγχος για την ακρίβεια

Υπολογισμένη (calculated) Βασίζεται σε συνδυασμό δεδομένων
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αναφοράς και του WGS 84 είναι γνωστή, η διόρθω-
ση εφαρμόζεται αυτόματα από το ECDIS. Για τις πε-
ριπτώσεις όμως που το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς 
του έντυπου χάρτη (στον οποίο βασίζεται ο RNC) δεν 
είναι γνωστό, δεν μπορεί το ECDIS να αντιστοιχίσει 
τις συντεταγμένες που παρέχει το σύστημα GNSS με 
ακρίβεια επί του χάρτη RNC. Η διόρθωση πρέπει να 
εισαχθεί από τον ναυτιλλόμενο, όπως γίνεται και όταν 
χρησιμοποιούνται έντυποι χάρτες.

1.11.3 Αξιολόγηση όλων των σφαλμάτων, ανα-
κριβειών και αμφιβολιών που προκαλούνται από 
εσφαλμένη διαχείριση δεδομένων

Με την παρουσίαση των συστημάτων ηλεκτρονι-
κών χαρτών και την επιβολή των ECDIS ως τα κύρια/
πρωτεύοντα μέσα για τη ναυσιπλοΐα (primary means 
of navigation), οι ναυτιλλόμενοι στην πλειονότητά 
τους αντιμετωπίζουν το ECDIS ως αυτόνομο σύστη-
μα. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελεί μια πλατ-
φόρμα συγκέντρωσης και διαχείρισης πληροφοριών 
που συλλέγονται και παρέχονται από διάφορες πηγές, 
εσωτερικές (μνήμη του συστήματος και βάση δεδομέ-
νων) και εξωτερικές (συνδεδεμένα όργανα γέφυρας 

του πλοίου), οι οποίες παρουσιάζουν πλήθος θεμάτων 
αξιοπιστίας και απαιτούν συνεχή και λεπτομερή εξέ-
ταση ως προς την βοήθεια που τελικώς παρέχουν.

Οι ηλεκτρονικοί χάρτες ENC, που αποτελούν την 
βάση της παροχής πληροφοριών προς τον ναυτιλλό-
μενο, απαιτείται να βρίσκονται και να συντηρούνται 
σε αποδεκτή κατάσταση ως προς τις πληροφορίες 
που παρέχουν, δηλαδή να είναι διαρκώς επισημοποι-
ημένοι (official), ώστε να παραμένουν στην κατάστα-
ση που καθορίζουν τα πρότυπα λειτουργίας τους.

Το ECDIS διαχωρίζει επί της οθόνης την εικόνα 
που αντιστοιχεί σε χάρτες ENC που περιέχουν επίση-
μα (official) δεδομένα και είναι αποδεκτοί για χρήση 
στην ναυσιπλοΐα, και την εικόνα που αντιστοιχεί σε 
μη-επίσημους/μη-αποδεκτούς χάρτες (unofficial 
data) (σχ. 1.91). Η προειδοποίηση περί της χρήσης μη 
επίσημων δεδομένων έχει την μορφή διαχωριστικής 
γραμμής πορτοκαλί χρώματος, που εμφανίζεται στα 
όρια αυτών των χαρτών με διαγράμμιση προς την 
πλευρά του μη-επίσημου χάρτη, διαχωρίζοντάς τον 
με αυτόν τον τρόπο από τον επίσημο. Πέραν του διαχω-
ριστικού ορίου, το σύστημα παρουσιάζει και χρωματική 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο χαρτών (σχ. 1.92).

o�cial ENC

uno�cial ENC

Σχ. 1.91
Απεικόνιση διαχωριστικής γραμμής μεταξύ αποδεκτού ηλεκτρονικού 

χάρτη για ναυσιπλοΐα (official ENC) και μη αποδεκτού (unofficial data) 

Σχ. 1.92
Παράδειγμα διαχωρισμού στην 

οθόνη του ECDIS μεταξύ «επίσημου» 
ηλεκτρονικού χάρτη (official ENC) 
- στο αριστερό μέρος της οθόνης 
σε μπλε φόντο- και μη-επίσημου 

(unofficial data) - στο δεξιό μέρος 
της οθόνης σε άσπρο φόντο
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Πέραν της καταλληλότητας των χαρτών, οι λοιπές 
πληροφορίες που στέλνονται στο ECDIS από τα συν-
δεδεμένα όργανα (sensors) χρειάζεται να ελέγχονται 
και να αξιολογούνται διαρκώς κατά την εκτέλεση του 
πλου, όπως επίσης και να επιβεβαιώνεται από τον 
ναυτιλλόμενο η διατήρηση της συνδεσιμότητας και η 
ακριβής μεταφορά των δεδομένων. Για παράδειγμα, 
μπορεί η ένδειξη βυθίσματος να παραμένει σταθερή 
στην οθόνη του ECDIS, ενώ η ένδειξη στο βυθόμετρο 
να έχει μεταβληθεί. Από κατασκευής, το σύστημα 
προβλέπει την ενημέρωση του ναυτιλλομένου σχετι-
κά με παρόμοιες αστοχίες (σχετική ειδοποίηση: «loss 
of sensor info/input»), όμως η βεβαιότητα του ναυ-
τιλλομένου πως το σύστημα παρέχει ακριβή πληρο-
φόρηση δεν θα πρέπει να είναι δεδομένη. 

Το ECDIS έχει τεθεί στην υπηρεσία του ναυτιλλόμενου, 
ώστε να προσφέρει συνολική βοήθεια σε κάθε κατάσταση 
που παρουσιάζεται κατά τη ναυσιπλοΐα, μέσω του συνδυ-
ασμού δεδομένων, πληροφοριών, ρυθμίσεων ασφαλείας 
και ανταπόκρισης σε «ερεθίσματα» που λαμβάνει (inputs) 
κατά την εξέλιξη της συγκεκριμένης κατάστασης. 

Δεν πρέπει να θεωρείται ως η «πανάκεια» που θα 
«καθαρίσει την κατάσταση», αλλά ως ένα εξελιγμένο 
εργαλείο που παρέχει σημαντική βοήθεια, με δεδομένη 
την πιθανότητα αστοχίας σε όσα παρέχει και όσα μπορεί 
να πραγματοποιήσει. Η απόσταση μεταξύ του πώς δια-
χειρίζεται ο ναυτιλλόμενος το σύστημα (degree of user’s 
integration) και πώς το σύστημα θα έπρεπε πραγματικά 
να ρυθμίζεται και να χρησιμοποιείται (system’s usability), 
μπορεί να είναι ελάχιστη ή σημαντική, κι αυτό οφείλεται 
είτε στις γνώσεις του ναυτιλλομένου, είτε στην διαχειρι-
στική πρακτική που πρεσβεύει κάθε ναυτιλιακή εταιρεία 
για τα πλοία της. 

1.11.4 Εξήγηση της ανάγκης και της απαίτησης τα 
ηλεκτρονικά δεδομένα χάρτη να ανανεώνονται συ-
στηματικά για ασφαλή ναυσιπλοΐα

Το ECDIS είναι ένα χρήσιμο βοήθημα, αποδεκτό 
από τις διεθνείς απαιτήσεις στο να εξυπηρετήσει τον 
ναυτιλλόμενο και να υποκαταστήσει την χρήση έντυ-
πων ναυτικών χαρτών, εφόσον τα στοιχεία του παρα-
μένουν ενημερωμένα (updated) και στο λειτουργικό 
σύστημα έχουν εισαχθεί οι τελευταίες διαθέσιμες 
αναβαθμίσεις (software patches).

Οι αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος 
ρυθμίζονται από τους κατασκευαστές των συστημά-

των (makers) και αποτελούν συμμόρφωση με όποιες 
νεότερες εκδόσεις προτύπων λειτουργίας ανακοινω-
θούν από τους διεθνείς οργανισμούς IMO και IHO ή 
είναι μέρος της εξέλιξης/αναβάθμισης ενός συστή-
ματος. 

Πέραν του λειτουργικού συστήματος, το ECDIS 
βασίζεται στην εμφάνιση χαρτών, οι οποίοι θα πρέπει 
να είναι «επίσημοι» (official) κατά την παραλαβή τους 
(αγορά από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 
κάθε εθνικής υδρογραφικής υπηρεσίας - appointed 
distributer) και να παραμένουν επίσημοι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρήσης τους. 

Ένας χάρτης που χρησιμοποιείται στο ECDIS δεν 
είναι «επίσημος» (non official) και δεν μπορεί να απο-
τελέσει κύριο ναυτιλιακό βοήθημα όταν:

1) Δεν είναι ENC.
2) Η άδεια χρήσης του (chart permit) έχει λήξει 

(expired).
3) Η άδεια χρήσης του είναι σε ισχύ, αλλά δεν 

έχουν εισαχθεί οι τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις 
για τον χάρτη αυτόν (latest updates not applied).

4) Ο χάρτης έχει λήξει (out of date/old edition), 
καθώς μία νεότερη έκδοση έχει κυκλοφορήσει. 

Μία καινοτομία της χρήσης των ηλεκτρονικών 
χαρτών είναι το γεγονός πως οι χάρτες δεν αγοράζο-
νται (όπως συνέβαινε με τους έντυπους χάρτες), αλλά 
νοικιάζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνη-
θέστερα τριών (3) ή δώδεκα (12) μηνών. Παρέχεται 
άδεια χρήσης για κάθε χάρτη (license), η οποία μετά 
τη λήξη της θα πρέπει να ανανεωθεί, ώστε ο χάρτης 
να παραμείνει «επίσημος» (official). 

Σχετικά μηνύματα παρέχονται από το σύστημα 
προς τον ναυτιλλόμενο, τόσο για ενημέρωσή του 
πως η άδεια χρήσης του ηλεκτρονικού χάρτη πρόκει-
ται να λήξει εντός του τρέχοντος μηνός, όσο και προς 
ενημέρωση πως η άδεια χρήσης του ηλεκτρονικού 
χάρτη έχει λήξει και χρειάζεται ανανέωση (σχ. 1.93).

Οι ενημερώσεις των χαρτών ENC που φορτώνο-
νται στο ECDIS (ή Raster που φορτώνονται σε RCDS) 
βασίζονται στις αγγελίες προς ναυτιλλόμενους (No-(No-
tices to Mariners) και πρέπει να λαμβάνονται από τα 
πλοία και να εισάγονται στο σύστημα σε εβδομαδι-
αία βάση, με την μέριμνα του Πλοιάρχου του πλοίου.    

Το ECDIS παρέχει ενημέρωση προς τον ναυτιλ-
λόμενο περί της μη «επίσημης» κατάστασης του 
ηλεκτρονικού χάρτη, μέσω μηνυμάτων, αλλά και δι-
αχωρισμού των χαρτών που εμφανίζονται (σχ. 1.94 
και πίν. 1.7).
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Σχ. 1.93
Παράδειγμα εμφάνισης μηνύματος στην 
οθόνη του ECDIS αναφορικά με την λήξη 

της άδειας χρήσης του ηλεκτρονικού χάρ-
τη (License message). Αναφέρεται πως για 
τον συγκεκριμένο χάρτη (Cell…..) η άδεια 

χρήσης/συνδρομή έχει λήξει (Subscription 
service has expired) και πως ο χάρτης μπο-
ρεί να μην είναι επικαιροποιημένος (not up 

to date). Συστήνεται στον ναυτιλλόμενο, 
να επικοινωνήσει με τον καθορισμένο 
αντιπρόσωπο παροχής χαρτών για το 

πλοίο (ENC agent or distributor) για την 
ανανέωση της άδειας χρήσης/συνδρομής 

(subscription renewal)

Σχ. 1.94
 Παράδειγμα ενημέρωσης του 
συστήματος περί της χρήσης 
μη «επίσημου» (non official) 

χάρτη – (βλ. κόκκινο πλαίσιο)

Πίνακας 1.7

Χαρακτηριστικοί κωδικοί αριθμοί και μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη, 
σχετικά με χάρτες που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ναυσιπλοΐα 

SSE 03 Το πιστοποιητικό του χάρτη δεν είναι έγκυρο (ENC Certificate is Invalid)

SSE 07 Το πιστοποιητικό του χάρτη δεν είναι διαθέσιμο στη μνήμη του συστήματος  (ENC Certificate file is Not Available)

SSE 11 Δεν εντοπίζεται άδεια χρήσης για τον συγκεκριμένο χάρτη (Cell Permit file Not Found)

SSE 13 Η άδεια χρήσης του χάρτη δεν είναι έγκυρη (Cell Permit is Invalid)

SSE 15 Η άδεια χρήσης του χάρτη έχει λήξει (Subscription Licence has Expired)

SSE 27 Ο χάρτης δεν είναι ενημερωμένος (ENC is not up to date)
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1.11.5 Επίδειξη θεμάτων που σχετίζονται με την 
ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή

Οι προδιαγραφές για τις οθόνες των ECDIS παρέχο-
νται εντός του προτύπου S-52 «Specifications for Chart 
Content and Display Aspects of ECDIS» του Διεθνούς 
Υδρογραφικού Οργανισμού (International Hydro- (International Hydro-
graphic Organization – IHO). Εντός αυτού καθορίζο-. Εντός αυτού καθορίζο-
νται οι ελάχιστες διαστάσεις της οθόνης (dimensions) 
για την προβολή ηλεκτρονικού χάρτη (270 × 270 mm), 
η ανάλυση (resolution) αναλόγως των διαστάσεων και 
η ικανότητα αναπαραγωγής εξήντα τεσσάρων (64) 
χρωμάτων κατ’ ελάχιστον.

Οι προδιαγραφές κάθε συστήματος αναφέρο-
νται στο Πιστοποιητικό έγκρισης εξοπλισμού (Type 
Approval Certificate) που έχει λάβει κάθε κατασκευα-
στής, ώστε να προωθήσει το προϊόν του στην αγορά 
(σχ. 1.95).

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ανταλλα-
κτικό πρέπει να ζητηθεί από τον κατασκευαστή του 
συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ισχύς του σχε-
τικού πιστοποιητικού.

1.12 Οργάνωση χάρτη

1.12.1 Οργάνωση κατανομής δεδομένων χάρτη

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, 
το ECDIS εμφανίζει στην οθόνη ηλεκτρονικούς χάρ-
τες, τους οποίους «ανασύρει» από τη βάση δεδομέ-
νων SENC. Οι ακόλουθες καταστάσεις ισχύουν βάσει 
των προτύπων λειτουργίας του συστήματος: 

1) Όταν η λειτουργία του ECDIS σταματήσει, είτε 
λόγω διακοπής της ηλεκτρικής παροχής στο σύστημα 
(power failure), είτε με ενέργεια του ναυτιλλομένου 
(switch-off), κατά την επανεκκίνηση το σύστημα εμ-
φανίζεται στην κατάσταση που ήταν ρυθμισμένο πριν 
την διακοπή. 

2) Η αλλαγή της προβολής του χάρτη από οποια-
δήποτε μορφή έχει επιλεγεί στην οθόνη (βασική/base, 
προσαρμοσμένη/customized ή πλήρης/all mode), σε 
μορφή «τυπική» (standard display), εφαρμόζεται άμε-
σα μέσω μίας μόνο εντολής από τον ναυτιλλόμενο, 
που ενεργοποιείται από την οθόνη χωρίς να χρειάζε-
ται ο ναυτιλλόμενος να ανατρέξει στο menu του συ-
στήματος. 

3) Οι πληροφορίες που εμφανίζονται επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη στην «βασική» μορφή (base display), 
δεν μπορούν να αποκρυφτούν μέσω ενεργειών του 
ναυτιλλομένου.

Σχ. 1.95
Απόσπασμα Πιστοποιητικού έγκρισης εξοπλισμού ECDIS 

(Type Approval Certificate) όπου αναφέρονται οι διαστάσεις 
οθόνης που είναι αποδεκτές για χρήση επί του συγκεκριμένου 
συστήματος. Υπάρχει επιλογή μεταξύ οθονών 19, 24, 26 ή 27 

ιντσών (βλ. κόκκινο πλαίσιο)

Item/System HW1

Main processor unit

R56C computer ×

Operating and contro unit

E38-79A19F-MO11 Trackball or ×

E38-79A19F-MO12 Trackball or ×

CCL Trackball family Type E38-xxxxxx-Myyy or ×

ES6C keyboard with trackball/RKTE85B1USB-WLED ×

ES8C keyboard with trackball/KSCE73S0001-W-MC1 ×

Display unit ISIC via DVI

DuraMON 19” GLASS, type 07019-079 or ×

DuraMON WS 24” GLASS, type 07024-079 or ×

DuraMON WS 26” GLASS, type 07026-079 or ×

DuraMON WS 27” GLASS, type 07027-079 or ×

Optional components

RIB6B ×

Data Collector Unit DCU450 ×

Serial Line Splitter/NMEA signal distributor ×

Telemetry Sensor ×

USB serial converter ×

USB extender UCE60 ×

Ethernet switches

Moxa EtherDevice Switch EDS G308 or ×

Moxa EtherDevice Switch EDS G509 or ×

Moxa EtherDevice Switch EDS 398 or ×

Moxa EtherDevice Switch EDS 208A or ×

Weidmuller Ethernet Switch IE-SW-BL08-8TX ×

Uniterruptible Power Supply

UPS6 ×

Weidmuller UPS ×

4) Για όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται επί του 
χάρτη (chart objects), δίνεται η δυνατότητα στον ναυ-
τιλλόμενο να λάβει σχετικές πληροφορίες μέσω της 
τοποθέτησης του κέρσορα επί αυτών (cursor picking) 
και ενεργοποίησης της λειτουργίας info.

5) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμ-
βάνονται στους ηλεκτρονικούς χάρτες και οι σχετικές 
διορθώσεις (updates) που εισάγονται στο σύστημα σε 
τακτά διαστήματα, θα πρέπει να εμφανίζονται πλήρως 
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Σχ. 1.96
Παράδειγμα επιλογής στο menu του ECDIS για την είσοδο 

στις λειτουργίες ρύθμισης της φόρτωσης και εμφάνισης των 
ηλεκτρονικών χαρτών

Σχ. 1.97
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS (γενικές 

επιλογές – general) όπου μπορούν να καθοριστούν επιλογές 
για την φόρτωση και εμφάνιση των ηλεκτρονικών χαρτών

(χωρίς περικοπές ή συντομεύσεις) στην εικόνα επί της 
οθόνης. Το σύστημα παρουσιάζει ενημερώσεις προς 
τον ναυτιλλόμενο, για τις περιπτώσεις που δεδομέ-
να δεν είναι διαθέσιμα (missing updates) ή για τις πε-
ριπτώσεις που τα δεδομένα είναι ελλιπή ή δεν έχουν 
ληφθεί σε καλή κατάσταση (corrupted). Παρόμοιες 
περιπτώσεις συμβαίνουν συχνά, κατά την λήψη και αυ-
τόματη εισαγωγή στο σύστημα μηνυμάτων NAVTEX.

6) Οι πληροφορίες και σημειώσεις που εισάγει ο 
ναυτιλλόμενος στο σύστημα (manually) εμφανίζονται 
επί του χάρτη με διαφορετική χρωματική απεικόνιση, 
ώστε να διαφέρουν από τις υπάρχουσες πληροφορίες 
και τα στοιχεία του χάρτη.

1.12.2 Επίδειξη φόρτωσης δεδομένων ECDIS

Οι χάρτες που αντιστοιχούν στη θέση του πλοί-
ου μας εμφανίζονται και φορτώνονται διαδεχόμενοι 
ο ένας τον άλλο, καθόσον «προχωρεί» το πλοίο, είτε 
αυτόματα, είτε σε σχέση με ρυθμίσεις που έχει ορίσει 
ο ναυτιλλόμενος (σχ. 1.96 και 1.97). Στο menu χαρτών 
(charts) παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

1) Είδος χαρτών που θα χρησιμοποιηθούν (θα 
φορτωθούν στην οθόνη). Η λειτουργία αυτή παρέ-
χει τη δυνατότητα στον ναυτιλλόμενο να ορίσει το 
είδος των χαρτών που θα φορτώνονται κατά προ-
τεραιότητα (chart priority) στην οθόνη, για τις περι-
πτώσεις που στην μνήμη του συστήματος υπάρχουν 
διαθέσιμοι διαφορετικών ειδών χάρτες (σχ. 1.98). Η 
προτεραιότητα σημαίνει πως σε περίπτωση που στην 
«βιβλιοθήκη» του συστήματος υπάρχουν ηλεκτρονι-
κοί χάρτες διάφορων τύπων (π.χ. ENC και RCS), θα εμ-
φανίζονται πρώτα οι χάρτες που έχουν οριστεί και, αν 
δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες αυτού του τύπου για 
μία γεωγραφική περιοχή, θα εμφανίζονται οι χάρτες 
του άλλου διαθέσιμου τύπου.  

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα διατίθεται και η 
επιλογή της απ’ ευθείας μετάθεσης στο πρόγραμμα 
παραγγελίας και λήψης ηλεκτρονικών χαρτών Navi-
Planner

2) Φόρτωση και αλληλουχία εμφάνισης των χαρ-
τών στην οθόνη (Chart autoload) (σχ. 1.99). Υφίστα-
νται οι εξής τρεις (3) επιλογές στην λειτουργία αυτή:

α) ON: Αυτόματη φόρτωση χαρτών κατά την εμ-
φάνισή τους στην οθόνη, στην μεγαλύτερη διαθέσιμη 
κλίμακα (larger scale available) για την περιοχή ναυσι-
πλοΐας του πλοίου μας. Όσο εξελίσσεται η πλεύση του 
πλοίου, οι επόμενοι χάρτες φορτώνονται διαδοχικά.

β) OFF: Απενεργοποίηση της αυτόματης φόρτω-

Σχ. 1.98
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS σχετικά με τη 

φόρτωση και αλληλουχία εμφάνισης των χαρτών στην 
οθόνη (chart autoload)
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Σχ. 1.99
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS σχετικά με το 

είδος των ηλεκτρονικών χαρτών που θα χρησιμοποιηθούν 
(ανάλογα με τους διαθέσιμους στην «βιβλιοθήκη» του συστή-

ματος) κατά προτεραιότητα (chart priority)

Σχ. 1.100 
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS σχετικά με την εμ-
φάνιση των χαρτών στην οθόνη σε επιθυμητή κλίμακα (chart 
autoscale) και επιλογών (scale ratio) εάν απενεργοποιηθεί η 

αυτόματη επιλογή κλίμακας 

σης. Εμφανίζεται μόνο ο χάρτης της γεωγραφικής 
περιοχής που βρίσκεται το πλοίο μας. Πρόκειται περί 
εξειδικευμένης ρύθμισης, η οποία δεν είναι συμφέ-
ρουσα για συνηθισμένες συνθήκες ναυσιπλοΐας, κα-
θώς ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να επιλέγει συνεχώς 
τον επόμενο χάρτη που επιθυμεί να εμφανιστεί στην 
οθόνη.

γ) FIX: Διατήρηση της κατάστασης του φορτωμέ-
νου στην οθόνη χάρτη (που αντιστοιχεί στην περιοχή 
που βρίσκεται το πλοίο μας) στην κλίμακα που χρη-
σιμοποιείται ή στην επιλογή κλίμακας που έχει ορίσει 
ο ναυτιλλόμενος (zoom-in / zoom-out). Πρόκειται 
περί προσωρινής ρύθμισης (temporary setting) μόνο 
για τον χρησιμοποιούμενο χάρτη. Όταν κατά την 
προχώρηση του πλοίου, αυτό φτάσει στα όρια του 
«φιξαρισμένου» χάρτη, το σύστημα επανέρχεται σε 
κατάσταση αυτόματης φόρτωσης των επερχόμενων 
χαρτών και εμφάνισής τους στην μεγαλύτερη διαθέ-
σιμη κλίμακα (larger scale available) για την περιοχή 
ναυσιπλοΐας του πλοίου μας.

3) Κλίμακα που θα χρησιμοποιείται κατά την εμ-
φάνιση κάθε χάρτη στην οθόνη (Chart autoscale) (σχ. 
1.100). Υφίστανται δύο επιλογές στην λειτουργία αυτή 
και μία επιμέρους ρύθμιση:

α) ON: Αυτόματη φόρτωση χαρτών κατά την εμ-
φάνισή τους στην οθόνη, στην κλίμακα κατασκευής 
τους (original scale) για την περιοχή ναυσιπλοΐας του 
πλοίου μας.

β) OFF: Απενεργοποίηση της αυτόματης φόρτω-
σης. Εμφανίζεται ο χάρτης της γεωγραφικής περιοχής 
που βρίσκεται το πλοίο μας στην κλίμακα που χρησι-
μοποιείται ή στην επιλογή κλίμακας που έχει ορίσει ο 
ναυτιλλόμενος (μέσω της ρύθμισης «scale ratio»).

γ) Scale ratio (συνδυάζεται με την ρύθμιση OFF): 
Καθορισμός εμφάνισης στην οθόνη χαρτών σε κλί-

μακα διαφορετική από την original, σε συγκεκριμένη 
κλίμακα που επιθυμεί ο ναυτιλλόμενος (παρέχεται 
δυνατότητα διαφοράς στις κλίμακες των χαρτών για 
τιμές +/- από 1 έως 5). 



Γενικά

Η «εισβολή» του ECDIS στην ναυσιπλοΐα και ο κα-
θορισμός του ως το κύριο βοήθημα για τους Αξιωματι-
κούς που εκτελούν βάρδια, οδήγησε στην εξέλιξη του 
τρόπου τήρησης φυλακής στη γέφυρα των πλοίων. 
Η «διαδρομή» των Αξιωματικών μεταξύ των διάφο-
ρων ναυτιλιακών βοηθημάτων και συστημάτων που 
βρίσκονται στη γέφυρα και προς το «δωμάτιο χαρ-
τών» (chart room) ή προς το σημείο που βρίσκονταν 
οι έντυποι χάρτες επί της κονσόλας για να «βάλουν» 
το στίγμα, δεν υφίσταται πλέον. Με τη συγκέντρωση 
των ενδείξεων και πληροφοριών σε μία οθόνη και, 
κατ’ επέκταση, των συσκευών ECDIS, RADAR/ARPA 
αλλά και της κονσόλας χειρισμών Conning Display σε 
ένα «σημείο» της γέφυρας, παρέχεται η ευχέρεια στον 
Αξιωματικό να λαμβάνει άμεσα την πληροφόρηση, 
την ένδειξη και την προειδοποίηση, και να ανταποκρί-
νεται σε όποιες καταστάσεις εμπλέκονται στην ασφα-
λή εξέλιξη του πλου. Το ECDIS δεν είναι απλώς ένας 
«έξυπνος» χάρτης. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
συλλογής, αξιολόγησης (βάσει των παραμέτρων που 
εισάγει ο ναυτιλλόμενος) και ενημέρωσης περί των 
περισσότερων στοιχείων που εμπεριέχονται στον σχε-
διασμό και την εκτέλεση του ταξιδίου. Όσα στοιχεία 
παρέχει το ECDIS και όσα θέματα καλύπτει, πρέπει να 
αναλύονται και να επιβεβαιώνονται από μεριάς του 
ναυτιλλόμενου, ενσωματώνοντας και την ιδία αντίλη-
ψη περί της κατάστασης που ο ΑΦ/Γ αποκομίζει από 
τις φυσικές παρατηρήσεις (διά της όρασης και ακοής) 
του περιβάλλοντος χώρου όπου ταξιδεύει το πλοίο. 

2.1 Αισθητήρες

2.1.1 Όρια επίδοσης των συσκευών προσδιορισμού 
θέσης, πορείας ως προς τον βυθό, κατεύθυνσης, τα�
χύτητας, βάθους, Radar και Αυτόματου Συστήματος 
Εντοπισμού (AIS)

Εντός των αναθεωρημένων προτύπων απόδο-
σης για το ECDIS (Revised performance standards 
for ECDIS - IMO MSC.232(82) ορίζεται ότι τα διάφορα 
όργανα και ναυτιλιακά βοηθήματα της γέφυρας του 

πλοίου που συνδέονται με το ECDIS θα πρέπει να ικα-
νοποιούν τις εξής συνθήκες:

1) Θα διατηρούν συνεχή δυνατότητα για την υπο-
τύπωση της θέσης του πλοίου (continuous position-
fixing capability).

2) Η απόδοση των συστημάτων αυτών θα παραμέ-
νει αναλλοίωτη (the sensor’s performance should not 
be degraded) και τα παρεχόμενα δεδομένα από αυτά 
θα είναι ακριβή, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα της 
πληροφορίας που το κάθε όργανο παρέχει.

Οι διαφορετικού είδους και προέλευσης πληροφο-
ρίες, που τις επεξεργάζεται το λειτουργικό σύστημα για 
να προβληθούν επί της οθόνης με ποιότητα και ακρί-
βεια, παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα αξιοπιστίας 
και προϋποθέσεις λειτουργικότητας. Η αξιοπιστία του 
συστήματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

1) Την τεχνική αξιοπιστία, όπου περιλαμβάνεται 
η καλή λειτουργία των εξαρτημάτων της συσκευής 
ECDIS, των συνδεδεμένων περιφερειακών αισθητή-
ρων (sensors), ώστε «να λαμβάνεται το σήμα», καθώς 
το ECDIS είναι ένας «επαναλήπτης» και «διαχειριστής» 
στοιχείων και πληροφοριών και τέλος, η επιχειρησια-
κή δεινότητα των χρηστών. 

2) Την τεχνολογική αξιοπιστία, όπου περιλαμβά-
νεται η αξιοπιστία της πληροφορίας, η επικαιροποίηση 
και επιβεβαίωση των στοιχείων και των δεδομένων, η 
διαρκής αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων 
και η αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών και εισβο-
λών από εξωτερικούς παράγοντες [κυβερνοεπιθέσεις 
και κακόβουλα λογισμικά (ιοί)].

3) Την ποιότητα χαρτογράφησης και τη διαθεσι�
μότητα επίσημων (official) ηλεκτρονικών χαρτών. Λέ-
γοντας διαθεσιμότητα, αναφερόμαστε στην μη πλή-
ρη κάλυψη (μέχρι την έκδοση του παρόντος) όλων 
των θαλάσσιων περιοχών του πλανήτη με επίσημους 
ηλεκτρονικούς χάρτες (ENC) – που όμως καλύπτονται 
πλήρως με χάρτες τύπου raster. Η ποιότητα χαρτο-
γράφησης αναφέρεται στην μειωμένη αξιοπιστία των 
χαρτογραφήσεων σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές.

Βάσει των προτύπων λειτουργίας, σε κάθε ECDIS 
το λειτουργικό σύστημα εξασφαλίζει ότι τα ναυτιλια-

ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ECDIS

κεφάλαιο 2
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κά δεδομένα που παρέχονται από τις συνδεδεμένες 
συσκευές και προβάλλονται επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη (σχ. 2.1), αναφέρονται (ή διαμορφώνονται κα-
τάλληλα) ώστε να είναι συμβατά σε ένα κοινό σημείο 
αναφοράς, που εξασφαλίζει τη συνέπεια της πληρο-
φορίας (Consistent Common Reference Point – CCRP).

2.1.2 Ανάγκη για επιλογή δεδομένων αισθητήρα 
που είναι κατάλληλα και ακριβή

Συνεχίζοντας την παράθεση των καθοριζόμενων 
εντός των προτύπων απόδοσης για το ECDIS, συνα-
ντάμε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) Η θέση του πλοίου θα προέρχεται από σύστημα 
συνεχούς παροχής γεωγραφικών συντεταγμένων, του 
οποίου η ακρίβεια θα είναι επαρκής ώστε να εξασφα-
λίζει ασφαλή ναυσιπλοΐα. Μία δευτερεύουσα «πηγή» 
στίγματος, κατά προτίμηση διαφορετικού τύπου από 
την πρωτεύουσα «πηγή» στίγματος, θα είναι διαθέσι-
μη. Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να προσδιο-
ρίζει τυχόν ασυμφωνίες του παρεχόμενου στίγματος 
μεταξύ των δύο πηγών. 

2) Οι εφεδρικές διατάξεις του συστήματος (back-
up arrangements) θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
και αξιόπιστη λειτουργία, σε ομαλές συνθήκες, και θα 
επιτρέπουν την συνέχιση της εκτέλεσης του πλου.   

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το ECDIS και 
προβάλλονται επί του ηλεκτρονικού χάρτη ή εμφανί-
ζονται σε ενημερωτικά «παράθυρα», είναι αποτέλε-
σμα ρυθμίσεων που επιφέρει στο σύστημα ο ναυτιλ-
λόμενος. Προκύπτει λοιπόν μία προσαρμοσμένη κάθε 
φορά κατάσταση του συστήματος (customization), 
προερχόμενη από τα ακόλουθα:

1) Τις επικρατούσες συνθήκες ταξιδίου. 
2) Τα πλοηγικά χαρακτηριστικά του πλοίου. 
3) Τις ιδιαιτερότητες των περιοχών όπου θα πλεύ-

σει το πλοίο.
4) Την διαθεσιμότητα αξιόπιστων και επιβεβαιω-

μένων δεδομένων από τις συνδεδεμένες «πηγές».
5) Τα επικαιροποιημένα στοιχεία της βάσης ηλε-

κτρονικών χαρτών SENC.
6) Τις επιπλέον ενημερώσεις που εισάγει ο ναυτιλ-

λόμενος (manual inputs). 

Radar/ARPA

Ανεμόμετρο

Γυροσκοπική
πυξίδα

Εφεδρική συσκευή
ECDIS

Κύρια συσκευή
ECDIS

Αυτόματος
πιλότος

Δρομόμετρο Δευτερεύουσα συσκευή
δορυφορικής παροχής

θέσης του πλοίου

Πρωτεύουσα συσκευή
δορυφορικής παροχής

θέσης του πλοίου

Συσκευή αυτόματης
αναγνώρισης πλοίων AIS

Σχ. 2.1
Παράδειγμα διασύνδεσης 
ναυτιλιακών οργάνων γέ-
φυρας πλοίου με το ECDIS
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Το έχουμε τονίσει και σε προηγούμενη παράγραφο του 
βιβλίου, αλλά παραμένει το βασικότερο θέμα αξιοπιστίας 
του ECDIS και διατήρησής του ως ασφαλούς βοηθήμα-
τος για τη ναυσιπλοΐα: Η παρεχόμενη πληροφορία είναι 
απόρροια των επιλογών και των ρυθμίσεων που καθορί-
ζει ο ναυτιλλόμενος. Το ECDIS προσφέρει πληροφορία σε 
άμεση συνάρτηση με τα εισαγόμενα δεδομένα (what you 
get is what you set).

2.1.3 Αξιολόγηση του σφάλματος της λειτουργίας 
του ECDIS, όταν η λειτουργία των αισθητήρων επι�
δεινώνεται ή διακόπτεται

Η αξιοπιστία του συστήματος εξαρτάται άμεσα 
από την ποιότητα και ορθότητα των δεδομένων που 
λαμβάνονται από τα συνδεδεμένα όργανα και συ-
στήματα. Είναι απαραίτητο οι ναυτιλλόμενοι να είναι 
εξοικειωμένοι με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των 
αλληλένδετων οργάνων με το ECDIS και κατά τη δι-
άρκεια κάθε βάρδιας στη γέφυρα του πλοίου να ελέγ-
χουν τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα «περιφε-
ρειακά» αυτά όργανα. 

Για την εκτέλεση ασφαλούς φυλακής γέφυρας 
πλοίου με τη χρήση ECDIS, ο υπεύθυνος Αξιωματικός 

πρέπει να είναι σε θέση να διαγνώσει το αίτιο που δη-
μιουργεί σφάλμα επί της λειτουργίας του συστήματος 
ή παρέχει αναξιόπιστα δεδομένα, μέσα από τις ακό-
λουθες πιθανές περιπτώσεις:

1) Απώλεια παροχής ρεύματος (power failure), από 
την κύρια πηγή τροφοδοσίας ή την εφεδρική παροχή ή 
την μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). 

2) Απώλεια σήματος GPS (GPS input failure) ή άλ-
λου δορυφορικού συστήματος υποτύπωσης στίγμα-
τος. 

3) Σφάλμα παρεχόμενου στίγματος από το GPS 
(GPS error) ή άλλο δορυφορικό σύστημα υποτύπωσης 
στίγματος.

4) Σφάλμα παρεχόμενων ενδείξεων από τη γυρο�
σκοπική πυξίδα (Gyro input failure).

5) Σφάλμα παρεχόμενων ενδείξεων ταχύτητας 
πλοίου (Speed input failure).

Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης κάθε ναυτιλια-
κής εταιρείας απαιτείται (από τις διατάξεις του κώδικα 
ISM) να περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων (emergency response procedures). Για 
την περίπτωση επιδείνωσης ή διακοπής της λειτουρ-
γίας των αισθητήρων (sensor input failure to ECDIS), 
οι ενέργειες που παρατίθενται εντός του ακόλουθου 
πίνακα (πίν. 2.1), πρέπει κατ’ ελάχιστον να εκτελεστούν.

Πίνακας 2.1 
Κατάλογος ελέγχων και διορθωτικών μέτρων  

στις περιπτώσεις αστοχίας των συνδεδεμένων αισθητήρων με το ECDIS

1 Αναγνώριση του αισθητήρα που παρουσιάζει αστοχία (Identification of the failed sensor)

2 Ενημέρωση Πλοιάρχου (Master to be informed)

3 Ενημέρωση τμήματος τεχνικής βοήθειας του κατασκευαστή του ECDIS ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου υποστήριξης 
(Notification to ECDIS Manufacturer’s Technical Support or authorized sub-contractor)

4 Εξακρίβωση εάν η αστοχία του συγκεκριμένου αισθητήρα επηρεάζει και άλλα όργανα ή συστήματα στη γέφυρα 
του πλοίου (Check if the failed sensor input affects any other electronic navigation systems)

5 Αξιολόγηση επικινδυνότητας των επιπτώσεων του άστοχου αισθητήρα στην ναυσιπλοΐα του πλοίου  
(Risk Assessment of the failed input sensor implications over the safe navigation of the ship)

6
Αύξηση του επιπέδου φυλακής στη γέφυρα του πλοίου με την προσθήκη επιπλέον Αξιωματικού, 
αν οι συνθήκες πλου το επιβάλλουν 
(An additional Officer to be added on the Bridge Watch – increase Bridge watch condition – as per sailing conditions) 

7
Εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας, ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση του πλου με ασφάλεια 
(Implementation of emergency/back-up protocols as per Company SMS, so as to ensure vessel’s safe navigation)

8
Εξακρίβωση κατά πόσον η επισκευή του αισθητήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα μέσα και το προσωπικό του 
πλοίου - διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, δυνατότητα παροχής τεχνικών κατευθύνσεων εξ αποστάσεως 
(Identification of rectification actions in order to repair the failed sensor – availability of spares, remote technical guidance)

9 Εξακρίβωση ανάγκης διαφοροποίησης του σχεδιασμού πλου (Amendment to the ship’s passage plan, if needed)

10 Διαφοροποίηση της ταχύτητας του πλοίου κατά περίπτωση (Modification of the ship’s advance, if needed)
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Κατά την διαδικασία εξακρίβωσης της επάρκειας 
γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού του ECDIS από τον 
Πλοίαρχο του πλοίου και τους Αξιωματικούς, όπως διεξά-
γεται από Επιθεωρητές Αρχών Λιμένων (PSC Officers) και 
από Αξιολογητές της ναυτιλιακής βιομηχανίας (3rd-party 
Auditors/Vetting Inspectors), εξετάζονται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Ικανότητα των Αξιωματικών που εκτελούν βάρδια 
στη γέφυρα ως προς την αντιμετώπιση και επίλυση σφαλ-
μάτων επί της λειτουργίας του ECDIS, σε σχέση με τη λει-
τουργία των αισθητήρων [All deck Officers (including the 
Master) should be familiar with the immediate response 
to ECDIS failure and associated sensor failures].

Διενέργεια γυμνασίων έκτακτης ανάγκης, σχετικά με 
σφάλματα επί της λειτουργίας του ECDIS (Ship-specific 
ECDIS emergency procedure drills should be conducted).

2.1.4 Εξήγηση και ανάλυση διάφορων συναγερμών 
και ενδείξεων αισθητήρων

Τα πρότυπα απόδοσης για το ECDIS καθορίζουν 
πώς για κάθε συνδεδεμένη συσκευή επί του συστή-
ματος, μία εμφανής προειδοποίηση θα δημιουργεί-
ται στις περιπτώσεις δυσλειτουργίας των οργάνων 
αυτών ή διακοπής της σύνδεσης. Σημειώνεται πως η 
δημιουργία προειδοποίησης (alert generation) σχετι-
κά με ένα συνδεδεμένο όργανο (sensor) στο ECDIS, 
παράγεται από το σύστημα εφόσον ο ναυτιλλόμενος 
έχει επιλέξει τον αισθητήρα αυτόν ως πηγή παροχής 

Σχ. 2.2
Παράδειγμα του σημείου επί 

της οθόνης του ECDIS (κόκκινο 
πλαίσιο) όπου εμφανίζεται η 

ειδοποίηση περί διακοπής της 
προβολής της θέσης του πλοίου 
μας επί του ηλεκτρονικού χάρτη 

(Position Dropped)

δεδομένων (selected by the user as a data source). 
Ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση των διάφορων 
ενδείξεων και προειδοποιήσεων:

1) Σύμφωνα με την πρωταρχική απαίτηση λει-
τουργίας του ECDIS, η θέση του πλοίου μας θα πρέ-
πει να προβάλλεται επί του ηλεκτρονικού χάρτη. Σε 
περίπτωση που το σύμβολο που αντιπροσωπεύει το 
πλοίο μας πάψει να προβάλλεται επί του χάρτη, σχε-
τικό μήνυμα «Position Dropped» εμφανίζεται για την 
ενημέρωση του ναυτιλλόμενου (σχ. 2.2). 

2) Οι ενημερώσεις προς τον ναυτιλλόμενο παρέ-
χονται από το σύστημα με κατηγοριοποίηση σημαντι-
κότητας και προβάλλονται με διαφορετικά χρώματα, 
ώστε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους και να κατευθύνουν 
ως προς την ιεράρχηση της διορθωτικής ενέργειας 
από μέρους του ναυτιλλόμενου. Στο «παράθυρο» 
ειδοποιήσεων (Alerts Window) εμφανίζονται οι ακό-
λουθες κατηγορίες μηνυμάτων (πίν. 2.2):

Τα μηνύματα που παράγονται από το ECDIS και 
αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, επαναπροβάλλονται 
αναλόγως σημαντικότητας μέχρι να επιβεβαιώσει την 
λήψη ο ναυτιλλόμενος (acknowledgement) και να 
προβεί στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες. Για κάθε 
μία από τις τρεις κατηγορίες ενημερώσεων, διατίθεται 
βάση δεδομένων σχετικά με τις ειδοποιήσεις που έχει 
δημιουργήσει το σύστημα, ώστε ο ναυτιλλόμενος να 
μπορεί να ανατρέξει σε παρελθόντα μηνύματα (σχ. 
2.3). Εντός αυτής της κατάταξης μηνυμάτων, που προ-
βάλλονται με επιλογή μέσω του κέρσορα, τα μηνύμα-
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τα που παραμένουν ανεπιβεβαίωτα εμφανίζονται με 
τα στοιχεία τους να αναβοσβήνουν, ώστε να «τραβή-
ξουν» την προσοχή του ναυτιλλόμενου.

3) Βάσει των επιλογών του ναυτιλλόμενου και των 
εισαγόμενων ρυθμίσεων στο ECDIS, το σύστημα εμ-
φανίζει τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις κατηγοριοποιη-
μένες σε βαθμό σημαντικότητας. Έτσι λοιπόν, για το 
σύστημα δορυφορικής ναυσιπλοΐας το οποίο ο ναυ-
τιλλόμενος έχει ορίσει ως πρωτεύουσα πηγή παροχής 
στίγματος, κάθε αστοχία θα εμφανίζεται με την μορ-
φή «Επισήμανσης κινδύνου» (Warning). Για οποιαδή-
ποτε πηγή παροχής στίγματος, την οποία ο ναυτιλλό-
μενος έχει ορίσει ως δευτερεύουσα, κάθε αστοχία θα 

Πίνακας 2.2 
Κατηγορίες μηνυμάτων, η σημαντικότητά τους και 

το κουμπί τους στο παράθυρο ειδοποιήσεων 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑ KOMBIO

Προειδοποιήσεις κινδύνου 
(Alarms)

Ηχητική επισήμανση: 3 σημάν-
σεις (beeps) ανά 7 sec

Υψηλή – Ενημερώσεις για κατα-
στάσεις που απειλούν άμεσα την 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας  

Κόκκινο
(HIGH category notification)

Άμεση διορθωτική ενέργεια απαι-
τείται από τον ναυτιλλόμενο

Επισημάνσεις κινδύνου 
(Warnings)

Ηχητική επισήμανση: 2 σημάν-
σεις (beeps) ανά 5 min

Μέτρια – Ενημερώσεις για 
καταστάσεις που δυνητικά θα 
απειλήσουν την ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας  

Πορτοκαλί
(MEDIUM category notification)

Προσεκτική αξιολόγηση της 
κατάστασης και πιθανή διορθω-
τική ενέργεια απαιτείται από τον 

ναυτιλλόμενο

Υπενθυμίσεις/εφιστάται η 
προσοχή (Cautions)

Δεν συνοδεύονται από ηχητική 
επισήμανση

Χαμηλή – Ενημερώσεις για κατα-
στάσεις που δεν απειλούν την 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά 
χρειάζεται να είναι ενήμερος ο 

ναυτιλλόμενος  

Κίτρινο
(LOWER category notification)
Ο ναυτιλλόμενος θα πράξει κατά 

περίπτωση, αλλά δεν θα αγνοήσει 
τα μηνύματα αυτού του είδους 

Σχ. 2.3
Παράδειγμα ενεργοποίησης των αποθηκευμένων μηνυμάτων 

στις διάφορες κατηγορίες του «παραθύρου» ειδοποιήσεων 
(Alerts Window) στην οθόνη του ECDIS, μέσω της τοποθέτη-

σης του κέρσορα στην αντίστοιχη κατηγορία

εμφανίζεται με την μορφή «Υπενθύμισης» (Caution).
Επιβεβαίωση αντίληψης ειδοποιήσεων από τον 

ναυτιλλόμενο (alarm acknowledgement). Διατίθε-
νται δύο επιλογές για την ενέργεια του ναυτιλλόμενου 
σχετικά με την απενεργοποίηση της κάθε ειδοποίησης:

1) Είτε με την τοποθέτηση του κέρσορα στο ση-
μείο της οθόνης όπου επισημαίνεται (αναβοσβήνει) η 
ειδοποίηση - «Παράθυρο» ειδοποιήσεων (Alerts Win-Alerts Win-
dow).

2) Είτε μέσω του πλήκτρου «ALARM», που διατίθε-
ται στο πληκτρολόγιο του συστήματος (σχ. 2.4).

Σχ. 2.4 
Το πλήκτρο απενεργοποίησης στο πληκτρολόγιο του ECDIS
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Σχ. 2.5
Παράδειγμα επιλογής στο menu 
του ECDIS για την εμφάνιση του 

«παραθύρου» διαχείρισης συνδεδε-
μένων συστημάτων της γέφυρας του 
πλοίου (Sensors), που περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων τις διαθέσιμες «πηγές» 
παροχής στίγματος

Σχ. 2.6
Παράδειγμα «παρα-

θύρου» στο menu του 
ECDIS όπου παρουσι-
άζονται οι διαθέσιμες 

«πηγές» παροχής στίγ-
ματος (Ship Position)

2.2 Τροφοδοσία στοιχείων από τις θύρες και τα 
δεδομένα

2.2.1 Επιλογή μεταξύ πρωτεύουσας και δευτερεύου�
σας πηγής στίγματος

Τα πρότυπα απόδοσης για το ECDIS καθορίζουν 
ότι η θέση του πλοίου θα παρέχεται στο σύστημα από 
μία «πηγή» συνεχούς παροχής γεωγραφικών συντε-
ταγμένων, που θα εξασφαλίζει ακρίβεια στίγματος σε 
συνάρτηση με τις απαιτήσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας. 
Ένα δευτερεύον ανεξάρτητο σύστημα παροχής στίγ-
ματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, και το ECDIS θα 
αναδεικνύει τις ασυνέπειες μεταξύ των δύο αυτών συ-
στημάτων παροχής στίγματος.

Συνήθως, για ομαλές συνθήκες ταξιδίου, επιλέ-
γεται η πρωτεύουσα παροχή του στίγματος να πα-
ρέχεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα παροχής της 
θέσης του πλοίου (Electronic Position Fixing System). 
Το menu του ECDIS παρέχει την δυνατότητα επιλο-
γής μεταξύ των συνδεδεμένων συστημάτων παροχής 
γεωγραφικών συντεταγμένων (DGPS, GPS κ.λπ.) (σχ. 
2.5), καθώς επίσης και λειτουργιών που –βάσει χει-
ροκίνητων ρυθμίσεων– παρέχουν στίγμα κατά προ-

σέγγιση (Dead Reckoning, Estimated Position, Echo 
Reference). Για κάθε διαθέσιμη «πηγή» παροχής στίγ-. Για κάθε διαθέσιμη «πηγή» παροχής στίγ-
ματος, παρέχεται η δυνατότητα να οριστεί ως πρω�
τεύουσα (Primary) ή δευτερεύουσα (Secondary) (σχ. 
2.6). Ο ναυτιλλόμενος καλείται να επιλέξει την καταλ-
ληλότερη λειτουργία και να ελέγχει ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα την εγκυρότητα και αξιοπιστία των 
λαμβανομένων πληροφοριών.

2.2.2 Αυτόματη μετάβαση στη δευτερεύουσα πηγή 
στίγματος

Κατόπιν ορισμού της πρωτεύουσας και της δευ�
τερεύουσας «πηγής» παροχής στίγματος από τον 
ναυτιλλόμενο, το ECDIS προβάλλει τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες που λαμβάνει από το πρωτεύον σύ-
στημα. Σε περίπτωση που δεδομένα από την πρωτεύ-
ουσα «πηγή» πάψουν να λαμβάνονται ή να ανανεώνο-
νται, το ECDIS αυτόματα θα μεταβεί και θα προβάλει 
τις γεωγραφικές συντεταγμένες που λαμβάνει από το 
δευτερεύον σύστημα (σχ. 2.7). Σχετική ειδοποίηση θα 
εμφανιστεί στην οθόνη, προς ενημέρωση του ναυτιλ-
λόμενου για την συγκεκριμένη μετάβαση.

Σημειώνεται πως το σύστημα μπορεί να παρουσι-
άζει και τον τύπο της συσκευής που είναι συνδεδεμέ-
νη επί αυτού.

2.2.3 Σύστημα αναφοράς δεδομένων για κάθε συν�
δεδεμένο αισθητήρα

Τα πρότυπα απόδοσης για το ECDIS ορίζουν ότι 
όλα τα εμφανιζόμενα επί του ηλεκτρονικού χάρτη δε-
δομένα, που παρέχονται από τα συνδεδεμένα όργανα 
και συστήματα της γέφυρας (sensors), θα προσαρμό-
ζονται ώστε να συνακολουθούν ένα κοινό σύστημα 
αναφοράς σε συνεχή βάση (consistent common refer- (consistent common refer-
ence point – CCRP). Έτσι λοιπόν εφαρμόζονται τα εξής:

1) Γεωδαιτικό σύστημα: Το σύστημα παροχής 
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γεωγραφικών συντεταμένων που παρέχει το στίγμα 
του πλοίου και ο ηλεκτρονικός ναυτικός χάρτης που 
προβάλλεται επί της οθόνης θα βρίσκονται στο ίδιο 
Γεωδαιτικό πλαίσιο αναφοράς (geodetic datum). Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας παρέχεται προειδοποίηση 
από το ECDIS προς τον ναυτιλλόμενο.

2) Σχετικές θέσεις κεραιών των ναυτιλιακών 
οργάνων και σημείου που βρίσκεται το ECDIS: Τα 
στοιχεία του RADAR, όπως προβάλλονται επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη (radar image), και η θέση του πλοίου, 
όπως την παρέχει η ηλεκτρονική «πηγή» στίγματος 
(DGPS, GPS κ.λπ.), θα προσαρμόζονται (διορθώνο-
νται) αυτόματα σε σχέση με την απόσταση τοποθέ-
τησης των κεραιών (antenna offset) του RADAR και 
του DGPS/GPS από το σημείο παρακολούθησης του 
πλου (conning position). Ειδικότερα για το εισερχόμε-
νο –στο ECDIS– σήμα RADAR υφίσταται και η χρονική 
καθυστέρηση μεταξύ της εκπομπής και επιστροφής 
(λήψης) του σήματος, που αποφέρει σφάλμα απει-
κονιζόμενης θέσης των στόχων. Οι διορθώσεις που 
εφαρμόζονται μέσω της ενσωματωμένης στο ECDIS 
πλακέτας RADAR (RIB), τόσο για την οριζόντια συνι-
σταμένη του αζιμούθιου (azimuth), όσο και για την 
κλίμακα του RADAR (range scale) που χρησιμοποιεί-
ται κάθε φορά, μειώνουν το σφάλμα στο ένα δέκατο 
(1/10) της μοίρας εύρος και στο 1 m απόσταση. 

3) Θέση μετατροπέα σήματος: Αντίστοιχα με την 
ανωτέρω αναφερόμενη απόσταση τοποθέτησης των 
κεραιών του RADAR και του DGPS/GPS στο πλοίο, έχει 
εισαχθεί στο ECDIS και η θέση που βρίσκεται τοπο-
θετημένο το «μάτι» του βυθομέτρου (Echo sounder 
transducer location) στο κύτος του πλοίου, ώστε να 
εξασφαλίζεται ακρίβεια στο εμφανιζόμενο βύθισμα 
του πλοίου.

Σχ. 2.8
Παράδειγμα ενδείξεων ημερομηνίας και χρόνου στην οθόνη 
του ECDIS όπου παρουσιάζεται (σε προκαθορισμένη βάση) 
(α) η Διεθνής ώρα (UTC) και (β) όταν πατηθεί (μέσω του κέρ-

σορα) το εικονίδιο που εμφανίζει το ρολόι, προβάλλεται 
η ώρα πλοίου (Ship’s time) και η διαφορά της ώρας ζώνης

Σχ. 2.7
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS όπου πα-

ρουσιάζονται οι καθορισμένες –από τον ναυτιλλόμενο– πρω-
τεύουσα και δευτερεύουσα «πηγή» παροχής στίγματος.

(α)

(β)

4) Στοιχεία ημερομηνίας και ώρας: Το δορυφορι-
κό σύστημα υποτύπωσης στίγματος του πλοίου πα-
ρέχει την ημερομηνία και την ώρα στο ECDIS. Στο ση-
μείο εμφάνισης των στοιχείων ημερομηνίας και ώρας 
επί της οθόνης, παρουσιάζεται η ώρα που ισχύει κάθε 
στιγμή (current time). Παρέχονται δύο δυνατότητες 
εμφάνισης της ώρας στο σχετικό «παράθυρο» (Time 
window) (σχ. 2.8):

α) Διεθνής ώρα (UTC), που προβάλλεται προκαθο-
ρισμένα. 

β) Τοπική ώρα που τηρείται στο πλοίο (Ship’s time) 
και προβάλλεται όταν τοποθετήσουμε τον κέρσορα 
επάνω στο εικονίδιο που εμφανίζει ένα ρολόι και πιέ-
σουμε ώστε να αλλάξει η ένδειξη. Εμφανίζεται ταυτό-
χρονα και η διαφορά της ώρας ζώνης.

2.2.4 Αναγνώριση της θύρας εισόδου δεδομένων, 
που αντιστοιχεί σε κάθε συνδεδεμένο αισθητήρα

Για τον κάθε συνδεδεμένο αισθητήρα (sensor) 
επί του ECDIS αντιστοιχεί μία θύρα εισόδου (σημείο 
σύνδεσης) και στο menu του συστήματος παρέχο-
νται πληροφορίες σχετικά με την ροή δεδομένων και 
την κατάσταση ζεύξης μεταξύ αυτών. Επιπλέον, επί 
του πλοίου υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια της εγκατά-
στασης του/των ECDIS στη γέφυρα του πλοίου, της 
διάταξης των ναυτιλιακών οργάνων και συστημάτων 
που συνδέονται με το ECDIS, η περιγραφή των καλω-
διώσεων και των διαθέσιμων θυρών, σχεδιάγραμμα 
της συνδεσμολογίας και βέβαια εγχειρίδιο χρήσης 
του συστήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση (σχ. 2.9) και δια-
μόρφωση του ECDIS επί του πλοίου πραγματοποιείται από 
τεχνικούς του κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο. Πέραν του να ελεγχθεί οπτικά η συνδεσμολογία, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχει αποσυνδεθεί κάποιο 
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καλώδιο, δεν πρέπει κανένα μέλος του πληρώματος να 
«βάζει χέρι» στο σύστημα, προσπαθώντας να αποκα-
ταστήσει κάποια ασυνέχεια στην λειτουργία. Για κάθε 
δυσλειτουργία ή βλάβη που παρουσιάζει το σύστημα, η 
αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πρέπει να ενη-
μερώνεται και μόνον εφόσον υπάρχει δυνατότητα παρο-
χής εξ αποστάσεως οδηγιών (remote service) προς επίλυ-
ση του θέματος, τα συνεργαζόμενα μέλη του πληρώματος 
με τον καθοδηγητή τεχνικό θα εκτελούν τις οδηγίες που 
τους παρέχει, με πολλή προσοχή και αναφέροντας συνε-
χώς και λεπτομερώς την εξέλιξη της κατάστασης.

Σχ. 2.10
 Παράδειγμα επιλογής 

εντολής για την εμφάνιση του 
παραθύρου διαμόρφωσης

Σχ. 2.11
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS (κόκκινο πλαίσιο), όπου 

παρέχονται πληροφορίες για την κατάσταση των συνδεδεμένων 
αισθητήρων (sensors)

Σχ. 2.9
Παράδειγμα εγκατάστασης ECDIS με τα 
σημεία σύνδεσης των συνεργαζόμενων 

οργάνων της γέφυρας

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ροή 
δεδομένων και την κατάσταση ζεύξης μεταξύ του 
ECDIS και των συνδεδεμένων αισθητήρων, μέσω επι-
λογής στο κεντρικό menu (σχ. 2.10), εμφανίζεται πα-
ράθυρο παρουσίασης δεδομένων και διαχείρισης τυ-
χόν θεμάτων που ανακύπτουν (σχ. 2.11).

2.2.5 Παρακολούθηση, αναγνώριση και σε περιορι�
σμένο βαθμό αποκωδικοποίηση ροής δεδομένων 
για κάθε συνδεδεμένο αισθητήρα

Πληροφορίες και ενδείξεις των δεδομένων των 
συνδεδεμένων αισθητήρων (sensors) παρέχονται από 
το ECDIS μέσω της επιλογής παρουσίασης της κατά-
στασης των αισθητήρων (Sensor Data/Status) (σχ. 
2.12), που βρίσκεται στο menu των πληροφοριών του 
συστήματος (System information).

Το «παράθυρο» που παρέχει δεδομένα από τους 
αισθητήρες (Sensor Data/Status) εμφανίζει, αναλό-
γως επιλογής (σχ. 2.13):

1) Στοιχεία από την «πηγή» παροχής στίγματος, 
την οποία ο ναυτιλλόμενος έχει ορίσει ως πρωτεύου-
σα πηγή (εμφανίζονται στην επιλογή Primary Status).

2) Στοιχεία από την δορυφορική λήψη των δεδο-
μένων του AIS (AIS VDL Data).

2.2.6 Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των εισαγόμενων 
τιμών των αισθητήρων στο ECDIS

Η απαίτηση εξοικείωσης των ναυτιλλόμενων με το 
ECDIS περιλαμβάνει την αντιμετώπιση/επίλυση απρό-
οπτων συμβάντων που σχετίζονται με την λειτουργία 
του συστήματος, όπως επίσης και την αναγνώριση 
ύπαρξης σφαλμάτων στα παρεχόμενα δεδομένα από 
τους συνδεδεμένους αισθητήρες.



75

Σχ. 2.12
Παράδειγμα επιλογής εντολής 
για την εμφάνιση του παραθύ-

ρου της κατάστασης των αισθη-
τήρων (Sensor Data/Status)

Σχ. 2.13
Παράδειγμα επιλογής ένδειξης δεδομένων από τους συνδεδεμένους με το 

ECDIS αισθητήρες (Sensor Data/Status). Στην αριστερή εικόνα, προβολή δε-
δομένων από την καθορισμένη ως πρωτεύουσα «πηγή» παροχής στίγματος 

(Primary Status). Στην δεξιά εικόνα, προβολή στοιχείων από την δορυφορική 
λήψη των δεδομένων του AIS (AIS VDL Data)

Αξιολόγηση (validation) των στοιχείων που λαμ-
βάνονται από τους συνδεδεμένους αισθητήρες και 
παρουσιάζονται στο ECDIS (sensor input) πρέπει να 
εκτελείται σε κάθε βάρδια στη γέφυρα, αλλά και στις 
περιπτώσεις προσέγγισης του πλοίου σε ναυτιλια-
κούς κινδύνους ή άφιξής του σε σημεία του προγραμ-
ματισμένου ταξιδίου που απαιτούν προσοχή. Η αξιο-
λόγηση περιλαμβάνει:

1) Έλεγχο ακρίβειας της θέσης του πλοίου (αξιολό-
γηση των δεδομένων που λαμβάνονται από το δορυ-
φορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης ή από δευτε-
ρεύουσα πηγή παροχής του στίγματος).

2) Έλεγχο αξιοπιστίας ένδειξης βυθισμάτων (αξι-
ολόγηση των δεδομένων που λαμβάνονται από το 
βυθόμετρο).

3) Έλεγχο αξιοπιστίας ενδείξεων πορείας και ταχύ-
τητας (αξιολόγηση των δεδομένων που λαμβάνονται 
από το δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης, 
την γυροπυξίδα, το δρομόμετρο και τον πορειογρά-
φο).

4) Έλεγχο τυχόν σφαλμάτων των ενδείξεων του 
RADAR (η γεωλογική φύση της ακτογραμμής ή επι-
κρατούντα καιρικά στοιχεία μπορεί να αλλοιώνουν 
την παρεχόμενη εικόνα).

5) Έλεγχο αξιοπιστίας ενδείξεων και λαμβανόμε-
νων πληροφοριών από επιπλέον όργανα συνδεδεμέ-
να με το ECDIS, όπως είναι το ανεμόμετρο, το AIS, το 

NAVTEX κ.ά.).
Ο έλεγχος για την αξιολόγηση θα καλύπτει όλα τα 

στάδια του προγραμματισμένου πλου (passage legs) 
και θα εκτελείται μέσω:

1) Των αυτοματοποιημένων διαδικασιών που πα-
ρέχει το σύστημα (automatically).

2) Φυσικού ελέγχου των συνδεδεμένων αισθητή-
ρων (visually).

3) Εισαγωγής στοιχείων χειροκίνητα (manually).
Ενημέρωση περί της εκτέλεσης των σχετικών 

ελέγχων, της αξιοπιστίας των τιμών των αισθητήρων 
και της κατάστασης των ρυθμίσεων στο ECDIS (τυ-
χόν αλλαγές στις ρυθμίσεις ή επιλογή διαφορετικού 
αισθητήρα), θα πρέπει να γνωστοποιούνται από τον 
παραδίδοντα ΑΦ/Γ πλοίου στον Αξιωματικό που ανα-
λαμβάνει βάρδια και να περιγράφονται εντός σχετι-
κού εγγράφου (φόρμα αναφοράς).  

2.2.7 Αξιολόγηση της επίδρασης των ενδεικνυόμε�
νων πληροφοριών, όταν μια θύρα αισθητήρα είναι 
λανθασμένα επιλεγμένη

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις διακοπής της σύν-
δεσης ή την παύση παροχής δεδομένων από τους 
συνδεδεμένους αισθητήρες, όπου το σύστημα θα 
ενημερώσει τον ναυτιλλόμενο για την συγκεκριμένη 
αστοχία (μέσω εμφάνισης σχετικού μηνύματος στην 
οθόνη), η περίπτωση επιλογής εναλλακτικής διαθέσι-
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μης θύρας δεν δημιουργεί προειδοποίηση από το σύ-
στημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ECDIS εκτελεί τις 
λειτουργίες παροχής δεδομένων και πληροφοριών, 
όπως έχει προγραμματιστεί από τον ναυτιλλόμενο, 
αλλά η ποιότητα των πληροφοριών και των στοιχείων 
δεν είναι «πρώτης τάξεως».

Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ορισμένη ως 
πρωτεύουσα «πηγή» παροχής στίγματος η μέθοδος 
ER (Echo Reference) και το σύστημα να παρέχει κατά 
προσέγγιση θέση για το πλοίο μας. Όμως το ακριβές 
στίγμα του πλοίου, μέσω του διαθέσιμου και συνδε-
δεμένου, αλλά μη επιλεγμένου από τον ναυτιλλόμε-
νο δορυφορικού συστήματος παροχής θέσης δεν θα 
προβάλλεται, παρ' όλο που θα είναι διαθέσιμο. Η κατά 
προσέγγιση θέση του πλοίου μπορεί να είναι ικανο-
ποιητική για πλου σε «ανοιχτή» θάλασσα, αλλά δεν 
είναι ασφαλής για πλου σε «περιορισμένα» ύδατα. 

Ο βαθμός συμμετοχής των πληροφοριών που λαμβά-
νει το ECDIS από τους συνδεδεμένους αισθητήρες, στην 
παροχή αξιόπιστης βοήθειας προς τον ναυτιλλόμενο για 
την εκτέλεση ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθορίζει το τελικό 
αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό). Κάθε αστοχία ενός από 
τα «περιφερειακά» συστήματα που τροφοδοτούν το ECDIS 
μειώνει την «αξία» του και τη σημασία της χρήσης του. Ο 
ναυτιλλόμενος θα πρέπει να μπορεί να διαγνώσει και να 
αξιολογήσει όλα τα ενδεχόμενα (contingencies), ώστε το 
σύστημα συνεχώς να παραμένει σαν ένα ακόμα αβαντάζ 
για τον ναυτιλλόμενο και να μην αποτελεί «αδύναμο κρίκο».

2.3 Επιλογή χαρτών

2.3.1 Επίδειξη διαφορετικών μεθόδων με τις οποίες 
δεδομένα χαρτών μπορούν να φορτωθούν και να 
επιλεγούν

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο 
(βλ. §1.10), στην βάση δεομένων SENC του ECDIS βρί-
σκονται οι ηλεκτρονικοί χάρτες που έχουν νοικιαστεί 
για ορισμένη χρονική περίοδο (μέχρι τη λήξη ισχύος 
της άδειας χρήσης χαρτών – license). Ο κατάλογος με 
τους διαθέσιμους χάρτες μπορεί να εμφανιστεί μέσω 
διάφορων εντολών και λειτουργιών του συστήματος.

1) «Παράθυρο» χαρτών επί της οθόνης του ECDIS 
(Charts Area Window) (σχ. 2.14). Περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα:

α) Αριθμός χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη 
(chart number) και κατάλογος διαθέσιμων χαρτών 

που εμφανίζεται κατόπιν επιλογής (drop-down list) 
(σχ. 2.15). 

β) Επιλογή αυτόματης διαδοχής χαρτών κατά την 
εξέλιξη του πλου (autoload) ή απενεργοποίηση αυτό-
ματης διαδοχής και ορισμός εμφάνισης χαρτών (fix).

γ) Αναφορά τελευταίας διόρθωσης που έχει εισα-
χθεί στον χάρτη (last update).

δ) Αναφορά εβδομάδας μέχρι την οποία είναι επι-
καιροποιημένος ο χάρτης (updated to week…)

2) Επιλογή εμφάνισης menu διαχείρισης χαρτών 
(Charts) για την αναζήτηση, φόρτωση στην οθόνη και 
διαμόρφωση της εμφάνισης των στοιχείων του χάρτη 
(σχ. 2.16). Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα (σχ. 2.17):

α) Εμφάνιση πλήρους καταλόγου διαθέσιμων χαρ-
τών (complete list).

β) Εμφάνιση περιορισμένου καταλόγου διαθέσι-
μων χαρτών για την περιοχή που βρίσκεται το πλοίο 
(by position).

γ) Πλαίσιο αναζήτησης χάρτη – ευρετήριο (Find – 
chart search function).

δ) Εντολή εμφάνισης επιλεγμένου χάρτη από τον 
κατάλογο, στην οθόνη (Load).

3) Επιλογή εμφάνισης στοιχείων και πληροφορι�
ών για ηλεκτρονικό χάρτη που έχει φορτωθεί επί της 
οθόνης (obtaining information on charts). Μέσω της 

Σχ. 2.14
Παράδειγμα «παραθύρου» επίδειξης στοιχείων ηλεκτρονικού 

χάρτη επί της οθόνης του ECDIS (Charts Area Window)

Σχ. 2.15
Παράδειγμα ενεργοποιημένου καταλόγου χαρτών (drop-

down list) που μπορεί να εμφανιστεί κατόπιν επιλογής στο 
«παράθυρο» επίδειξης στοιχείων ηλεκτρονικού χάρτη επί 

της οθόνης του ECDIS (Charts Area Window)
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εντολής αναζήτησης πληροφοριών «i» (information), 
για τον ηλεκτρονικό χάρτη που είναι «φορτωμένος» 
επί της οθόνης του ECDIS, εμφανίζεται «παράθυρο» 
παράθεσης πληροφοριών στο κάτω μέρος της οθόνης 
(info panel). Περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) Γενικής φύσης πληροφορίες (General info), 
όπου περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που βρί-
σκονται στο υπόμνημα ενός έντυπου χάρτη (σχ. 2.18).

β) Πληροφορίες για τα στοιχεία που απεικονίζο-
νται επί του χάρτη (objects info).

γ) Πληροφορίες για τις διορθώσεις που έχουν ει-
σαχθεί στον χάρτη (manual corrections) (σχ. 2.19).

4) Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών για τα απει�
κονιζόμενα στοιχεία επί του ηλεκτρονικού χάρτη 
(map objects – symbol objects). Τοποθετώντας τον 
κέρσορα επί οποιουδήποτε συμβόλου που απεικο-

Σχ. 2.16
Παράδειγμα επιλογής εντολής για την εμφάνιση 

του «παραθύρου» διαχείρισης χαρτών

Σχ. 2.17
Παράδειγμα «παραθύρου» 

διαχείρισης χαρτών

Σχ. 2.18
Παράδειγμα «παρα-
θύρου» παράθεσης 

γενικών πληροφοριών 
σχετικά με τον εμφα-
νιζόμενο στην οθόνη 

ηλεκτρονικό χάρτη

Σχ. 2.19
Παράδειγμα «παρα-
θύρου» παράθεσης 

πληροφοριών σχετικά 
με τα απεικονιζόμενα 
στοιχεία επί του ηλε-

κτρονικού χάρτη
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νίζεται στον ηλεκτρονικό χάρτη και επιλέγοντας την 
εντολή αναζήτησης πληροφοριών «i» (information), 
ο ναυτιλλόμενος «οδηγείται» στο «παράθυρο» παρά-
θεσης πληροφοριών όπου παρέχονται σχετικές πλη-
ροφορίες.

2.3.2 Αξιολόγηση των ανακριβειών και ασαφειών 
που προκαλούνται από λανθασμένη επιλογή χάρτη 
προς επίδειξη

Η επιλογή της κλίμακας κάθε εμφανιζόμενου χάρ-
τη στο ECDIS που θα χρησιμοποιηθεί από τον ναυτιλ-
λόμενο κατά την εξέλιξη του ταξιδίου, καθορίζεται 
από τις διεθνείς ναυτιλιακές πρακτικές και απαιτήσεις, 
με σκοπό να εξασφαλίσει μία συνεπή και ασφαλή αλ-
ληλουχία χαρτών που θα «φορτώνονται» στην οθό-
νη, καλύπτοντας όλο τον σχεδιασμένο πλου. Αναλό-
γως της κλίμακας χάρτη που επιλέγεται, η εμφάνιση 
των στοιχείων και πληροφοριών μπορεί να διαφέρει, 
λόγω των προδιαγραφών κατασκευής της κάθε κλί-
μακας και των περιεχομένων που προβλέπονται από 
τα πρότυπα παραγωγής των ηλεκτρονικών χαρτών. 
Η ακριβής δομή κάθε χάρτη μπορεί να παρουσιάζει 
αποκλίσεις μεταξύ θαλάσσιων περιοχών, λόγω διαφο-
ρετικών υδρογραφικών και ναυτιλιακών απαιτήσεων 
που χρειάζεται να καλύψει ο συγκεκριμένος χάρτης.

Πρωταρχική κλίμακα κατασκευής ηλεκτρονικού 
χάρτη (compilation scale) – επιλογή στο menu του 
ECDIS «1:1». Είναι η κλίμακα στην οποία οι παρεχό-
μενες πληροφορίες «ικανοποιούν» τις απαιτήσεις των 
προτύπων του IHO σχετικά με την ακρίβεια των δε-
δομένων του χάρτη (chart accuracy). Πρόκειται για τη 
βέλτιστη (optimum) προβολή που καλύπτει την εκτέ-
λεση ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω του ηλεκτρονικού 
χάρτη.

Ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να εκτελεί τις εργασί-
ες σχεδιασμού ταξιδίου (passage planning) και την 
παρακολούθηση της εξέλιξης του πλου (passage 
monitoring) σε αυτήν την κλίμακα και, μόνο για πε- σε αυτήν την κλίμακα και, μόνο για πε-
ριορισμένο χρόνο, να μεταβάλλει την κλίμακα του 
προβαλλόμενου χάρτη (zoom in/zoom out), ώστε να 
εστιάσει σε συγκεκριμένο σημείο ή να αποκομίσει γε-
νικότερη οπτική της θαλάσσιας περιοχής.  

Οι χάρτες ENC «φορτώνονται» στην οθόνη στην 
πρωταρχική κλίμακα (εφόσον ο ναυτιλλόμενος δεν 
έχει επιφέρει διαφορετική ρύθμιση προβολής στο σύ-
στημα). Οι ακόλουθες ενέργειες από τον ναυτιλλόμε-
νο επιφέρουν διαφοροποίηση της κλίμακας σε σχέση 
με την πρωταρχική:

1) Χειροκίνητη επιλογή μεγαλύτερης κλίμακας 
(zoom in) – επιλογή στο menu του ECDIS «+».

2) Χειροκίνητη επιλογή μικρότερης κλίμακας 
(zoom out) – επιλογή στο menu του ECDIS «−».

3) Απενεργοποίηση της αυτόματης διαδοχής χαρ-
τών στην οθόνη, κατά την εξέλιξη του πλου (disabling 
of the AUTOLOAD function). Σε αυτήν την περίπτωση 
ο ναυτιλλόμενος –μέσω της επιλογής «FIX»– μπορεί 
να επιλέξει την φόρτωση χαρτών στην επιθυμητή κλί-
μακα.

Οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες έχουν ως απο-
τέλεσμα την εμφάνιση χάρτη επί της οθόνης του ECDIS 
σε κλίμακα διαφορετική της διεθνώς συνιστώμενης κλί-
μακας (deviation from the recommended compilation 
scale). Οι διαδικασίες των ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά 
με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές ναυσιπλοΐας, θα πρέπει 
να περιέχουν οδηγία πως η μη-χρησιμοποίηση της συ-
νιστώμενης κλίμακας χάρτη (compilation scale), μπορεί 
μεν να γίνεται για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης του 
ναυτιλλόμενου, αλλά δεν θα πρέπει να παραμένει για με-
γάλο χρονικό διάστημα ο χάρτης σε κλίμακα διαφορετική 
από την πρωταρχική (compilation). 

2.3.3 Επίδειξη ενημερώσεων, ώστε να ελεγχθεί το 
περιεχόμενο και να επιβεβαιωθεί ότι συμπεριλή�
φθηκαν στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Χαρτών Ναυ�
σιπλοΐας (System Electronic Navigation – SENC)

Ο κατάλογος χαρτών που εμφανίζεται με την ενερ-
γοποίηση του «παραθύρου» διαχείρισης χαρτών πε-
ριλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε χάρ-
τη του συστήματος (βλ. σχ. 2.17):

1) Αριθμό χάρτη (chart number).
2) Κλίμακα χάρτη (scale) – πρόκειται για την πρω-

ταρχική κλίμακα φόρτωσης του χάρτη στην οθόνη.
3) Τελευταία διόρθωση που έχει εισαχθεί στον 

χάρτη (last update).
4) Αναφορά εβδομάδας μέχρι την οποία είναι επι-

καιροποιημένος ο χάρτης (updated to).
5) Είδος χάρτη (format). Ανάλογα με την προτεραι-

ότητα φόρτωσης (chart priority) που έχει επιλέξει ο 
ναυτιλλόμενος, στην στήλη «format» θα εμφανίζονται 
πρωτίστως αυτού του είδους οι χάρτες.

Η τελευταία διόρθωση που έχει εισαχθεί στον χάρ-
τη (last update) εμφανίζεται στην κατηγορία «γενικών 
πληροφοριών» (general info), όταν επιλεγεί η εντολή 
αναζήτησης πληροφοριών «i» (information), για τον 
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ηλεκτρονικό χάρτη που είναι «φορτωμένος» επί της 
οθόνης του ECDIS (σχ. 2.20).

2.3.4 Εξήγηση και ανάλυση δεδομένων και συνα�
γερμών χάρτη, που σχετίζονται με την κλίμακα που 
είναι μεγαλύτερη (overscaling) ή και μικρότερη (un�(un�
derscaling) του κανονικού

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, 
κάθε ηλεκτρονικός χάρτης στην οθόνη του ECDIS 
εμφανίζεται στην βέλτιστη προβολή που είναι και η 
πρωταρχική κλίμακα κατασκευής του (πληροφορία 
περί της κλίμακας αυτής διατίθεται στο «παράθυρο» 
general info) (σχ. 2.21). Ο ναυτιλλόμενος δύναται να 
επιλέξει ρυθμίσεις στο menu του συστήματος, ώστε 
να φορτώνεται διαφορετική κλίμακα ή να μεταβάλλει 
την προβαλλόμενη κλίμακα επί της οθόνης.

Μέσω των δύο επιλογών «+» και «−» που διατίθε-
νται στην οθόνη, ο ναυτιλλόμενος μπορεί να «μετα-
φερθεί» σε μεγαλύτερη κλίμακα του προβαλλόμενου 
χάρτη (zoom in) ή να «μεταφερθεί» σε μικρότερη κλί-
μακα του προβαλλόμενου χάρτη (zoom out). Καθώς 

όμως η πρωταρχική κλίμακα κατασκευής του προ-
βαλλόμενου χάρτη (compilation scale) είναι αυτή που 
καθορίζεται από τα πρότυπα κατασκευής των ηλε-
κτρονικών χαρτών ως η ενδεικνυόμενη για την εκτέ-
λεση ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω του ηλεκτρονικού 
χάρτη, κάθε διαφοροποίηση της κλίμακας ενεργοποι-
εί μήνυμα από το σύστημα προς τον ναυτιλλόμενο.

Για τις περιπτώσεις επιλογής μεγαλύτερης κλίμα�
κας (zoom in) εμφανίζεται προειδοποίηση «υπερεστί-
ασης» προς τον ναυτιλλόμενο (caution: over-zoom/
over-scale) με ταυτόχρονη υπενθύμιση πως η προ-
βολή του χάρτη εμφανίζεται σε μεγαλύτερη κλίμακα 
από την πρωταρχική (original) (σχ. 2.22).

Η υπερεστίαση στον ηλεκτρονικό χάρτη δημιουρ-
γεί τις ακόλουθες επισφαλείς καταστάσεις επί της πα-
ρουσίασης των στοιχείων του χάρτη:

1) Το σύμβολο που έχει επιλεγεί από τον κατασκευ-
αστή του χάρτη και έχει τοποθετηθεί σε συγκεκριμέ-
νο σημείο, ώστε να υποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό 
στοιχείο της θαλάσσιας περιοχής, μπορεί στην υπερ-
μεγεθυμένη εικόνα να μην ανταποκρίνεται επακρι-

Σχ. 2.20
Παράδειγμα παράθεσης 
πληροφοριών σχετικά με 
την τελευταία διόρθωση 

που έχει εισαχθεί στον 
εμφανιζόμενο στην οθόνη 

ηλεκτρονικό χάρτη (Last 
Update Date)

Σχ. 2.21
 Παράδειγμα εμφάνισης 

«παραθύρου» επί της οθό-
νης του ECDIS (General 
info) όπου παρέχεται η 
πληροφορία περί της 

πρωταρχικής κλίμακας 
κατασκευής του προβαλ-

λόμενου χάρτη
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βώς στο σημείο που βρίσκεται το στοιχείο που επιση-
μαίνεται. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζεται σε θέση 
κοντά στην πραγματική (να έχει «μετακινηθεί» από τη 
θέση του λόγω υπερμεγέθυνσης), με αποτέλεσμα να 
παρέχει ανακριβή πληροφορία στον ναυτιλλόμενο. Η 
αντιστοιχία μεταξύ του συμβόλου που εισάγεται στον 
χάρτη (point symbol) και του φυσικού στοιχείου που 
αντιπροσωπεύει (area feature) παύει να ισχύει κατά 
την υπερμεγέθυνση. 

2) Καθώς ο ηλεκτρονικός χάρτης μεγεθύνεται, τα 
σύμβολα διατηρούν το απόλυτο μέγεθός τους (που 
καθορίζεται βάσει του προτύπου κατασκευής των 
ηλεκτρονικών χαρτών στα 7mm διάμετρο, ανεξαρτή-
τως κλίμακας προβολής του χάρτη). Λόγω αυτού του 
γεγονότος, η αίσθηση της απόστασης (π.χ. από έναν 
ναυτιλιακό κίνδυνο) που αποκομίζει ο ναυτιλλόμενος 
κοιτώντας τον χάρτη στην οθόνη, δεν ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα, αφού οι διαστάσεις των 
προβαλλόμενων στοιχείων δεν μεταβάλλονται ομοι-
όμορφα κατά τη μεγέθυνση (σχ. 2.23).  

Για τις περιπτώσεις επιλογής μικρότερης κλίμα�
κας (zoom out) εμφανίζεται ενημέρωση προς τον 
ναυτιλλόμενο που αναφέρει ότι διατίθεται (στο σύ-
στημα) χάρτης μεγαλύτερης κλίμακας (larger scale 
available) (σχ. 2.24).

Και στις δύο ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

Σχ. 2.22
Παράδειγμα επισήμανσης επί της οθόνης του ECDIS περί προβολής του χάρτη σε υπερεστίαση και 

σχετικού ενημερωτικού μηνύματος

Σχ. 2.23
Επισήμανση σε πληροφοριακό έγγραφο του IHO περί της μη 
μεταβολής των διαστάσεων των συμβόλων κατά την μεταβο-

λή της κλίμακας του ηλεκτρονικού χάρτη

Σύμβολο μεμονωμένου κινδύνου που βρίσκεται 
σε βάθος λιγότερο από την τιμή που έχει θέσει ο 

ναυτιλλόμενος για την ισοβαθή ασφαλείας

Αρχικές διαστάσεις (7 mm) συμβόλου στην 
πρωταρχική κλίμακα του ηλεκτρονικού χάρτη. 
Δεν μεταβάλλονται αν ο ναυτιλλόμενος «μεταβεί» 
σε διαφορετικές κλίμακες του χάρτη.

ο ναυτιλλόμενος μέσω της επιλογής «1:1» μεταφέρε-
ται στην πρωταρχική κλίμακα του προβαλλόμενου 
χάρτη.

2.3.5 Εξήγηση και ανάλυση δεδομένων και συνα�
γερμών χάρτη, που προκύπτουν από τη χρήση επι�
πέδων χάρτη που δεν είναι WGS84

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες επί των ηλεκτρονι-
κών χαρτών αναφέρονται στο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό 
Σύστημα WGS 84 και είναι άμεσα συμβατές με τα δε-
δομένα που παρέχονται από το Παγκόσμιο Δορυφο-
ρικό Σύστημα προσδιορισμού θέσης GNSS (σχ. 2.25). 
Για ορισμένους ηλεκτρονικούς χάρτες που βασίζο-
νται σε παλαιότερους έντυπους χάρτες μη αναφερό-
μενους στο Γεωδαιτικό Σύστημα WGS 84, η απόλυτη 
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αντιστοίχιση με τις γεωγραφικές θέσεις που παρέχο-
νται από το Δορυφορικό Σύστημα GNSS δεν επιτυγ-
χάνεται. Στις περιπτώσεις αυτές το ECDIS παρέχει σχε-
τική προειδοποίηση προς τον ναυτιλλόμενο (caution 
message), ότι η αναφορά στη γεωγραφική θέση δεν 
είναι ακριβής (σχ. 2.26).

Το κείμενο ενός παρόμοιου μηνύματος θα ανα-
φέρει: «Ο χάρτης αυτός δεν μπορεί επακριβώς να 
συσχετιστεί με το Γεωδαιτικό Σύστημα WGS 84 – Οι 
γεωγραφικές συντεταγμένες σε αυτή την περιοχή 
κυμαίνονται μεταξύ +/� … μέτρων σε σχέση με την 

επιφάνεια αναφοράς WGS 84». (“This chart cannot be 
accurately referenced to WGS 84 Datum - Positions in 
this region lie within ± nn metres of WGS 84 Datum”).

2.4 Πληροφορίες χαρτών

2.4.1 Εφαρμογή των κατάλληλων λειτουργιών για 
παρακολούθηση του στίγματος, της πορείας, της 
δημιουργίας και διόρθωσης πορείας, της δοκιμής 
ελιγμών (trial maneuver), της δημιουργίας και 
αξιολόγησης επιπέδων προσδιορισμένων από τον 
χρήστη (user defined)

Η παρακολούθηση του πλου (route monitoring) 
αποτελεί μία από τις πρωταρχικές λειτουργίες του 
συστήματος. Μέσω της επιλογής monitoring ενεργο-
ποιείται το «παράθυρο» ρυθμίσεων των λειτουργιών 
παρακολούθησης. Μεταξύ των διάφορων επιλογών, 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με την υποτύ-
πωση του στίγματος του πλοίου (σχ. 2.27).

1) Συχνότητα υποτύπωσης στίγματος πλοίου 
(Plot interval). Διατίθενται επιλογές των χρονικών δι-. Διατίθενται επιλογές των χρονικών δι-
αστημάτων όπου το σύστημα θα υποτυπώνει αυτό-
ματα το στίγμα του πλοίου μας επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη (σχ. 2.28). Συνήθης ρύθμιση τίθεται στο 1 λε-
πτό της ώρας. 

2) Χρονικό εύρος παράθεσης της παρελθούσας 

Σχ. 2.24
Παράδειγμα επισήμανσης επί της οθόνης του ECDIS περί προβολής του χάρτη σε μικρή κλίμακα. 
Η επισήμανση υπονοεί το γεγονός αυτό, καθώς αναφέρεται σε διαθέσιμη μεγαλύτερη κλίμακα.

Σχ. 2.25
 Παράδειγμα ένδειξης περί της συμβατότητας του εμφανι-
ζόμενου χάρτη επί της οθόνης του ECDIS με το Παγκόσμιο 

Γεωδαιτικό Σύστημα WGS 84 

Σχ. 2.26
 Παράδειγμα προειδοποιητικού μηνύματος προς τον ναυτιλ-
λόμενο (caution message), ότι ο χάρτης δεν μπορεί επακρι-

βώς να συσχετιστεί με το Γεωδαιτικό Σύστημα WGS 84
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Σχ. 2.27
«Παραθύρο» ρυθμίσεων 

των λειτουργιών παρακο-
λούθησης του ταξιδίου

Σχ. 2.28
 «Υποπαράθυρο» στο menu του 

ECDIS για τη ρύθμιση των χρονικών 
διαστημάτων αυτόματης υποτύπω-

σης του στίγματος του πλοίου επί 
του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 2.29
 «Υποπαράθυρο» στο menu 

του ECDIS για την εισαγωγή του 
χρονικού διαστήματος εμφάνι-
σης του ίχνους της πορείας που 

ακολούθησε το πλοίο μας

Σχ. 2.30
 «Υποπαράθυρο» στο menu του ECDIS για την επιλογή 
εμφάνισης του ίχνους της πορείας που ακολούθησε το 

πλοίο μας (πρωτεύον ίχνος - primary track και δευτερεύον 
ίχνος - secondary track), κάθε ένα ξεχωριστά ή και τα 

δύο ταυτόχρονα

Σχ. 2.31
Παράδειγμα «υποπαραθύρου» στο 

menu του ECDIS για την επιλογή 
εμφάνισης της ώρας υποτύπωσης, 
σταδιακά, επί των υποτυπωμένων 

στιγμάτων (Time label)

πορείας (ίχνος) του πλοίου μας (Own ship track). Δια-
τίθεται επιλογή εισαγωγής του χρονικού διαστήματος 
όπου το σύστημα θα εμφανίσει επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη το ίχνος της πορείας που ακολούθησε το πλοίο 
μας, κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα (σχ. 
2.29). Συνήθης ρύθμιση τίθεται στις 24 ώρες.

3) Επίδειξη πρωτεύοντος ή/και δευτερεύοντος 
ίχνους του πλοίου μας (Show primary track – Show 
secondary track/position). Διατίθενται επιλογές εμ-). Διατίθενται επιλογές εμ-
φάνισης επί του ηλεκτρονικού χάρτη του ίχνους της 
πορείας που ακολούθησε το πλοίο μας (πρωτεύον 
ίχνος και δευτερεύον ίχνος), κάθε ένα ξεχωριστά ή και 
τα δύο ταυτόχρονα (σχ. 2.30). Τα ίχνη αυτά παράγο-
νται βάσει των στιγμάτων που παρασχέθηκαν από το 
πρωτεύον σύστημα προσδιορισμού θέσης (primary 
positioning system) και από το δευτερεύον σύστημα 
προσδιορισμού θέσης (secondary positioning sys-sys-
tem). Για το δευτερεύον ίχνος εμφανίζεται και η δια- Για το δευτερεύον ίχνος εμφανίζεται και η δια-
φορά της θέσης του στίγματος (position) σε σχέση με 
το πρωτεύον στίγμα.

4) Εμφάνιση χρονικών ενδείξεων υποτύπωσης 
των στιγμάτων (Time label). Διατίθενται επιλογές για 
την ένδειξη της ώρας υποτύπωσης, σταδιακά, επί των 
υποτυπωμένων στιγμάτων (παρελθόντος πλου) (σχ. 
2.31). Ο λόγος που διατίθενται χρονικά διαστήματα 
σύντομης ή ευρείας μορφής, είναι για να «αραιωθεί» η 
εμφάνιση πολλών ενδείξεων ώρας επί στιγμάτων, τα 
οποία βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο και να μην 
καθίσταται η εικόνα δυσανάγνωστη (σχ. 2.32).

5) Εμφάνιση («φόρτωση») ήδη σχεδιασμένων 
(αποθηκευμένων) ταξιδιών (load route) ή φόρτωση 
προσχεδίων ταξιδίου για σχεδίαση ή διαμόρφωση 
(set schedule). Στο τμήμα «Route» του «παραθύρου» 
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ρυθμίσεων των λειτουργιών παρακολούθησης του 
ταξιδίου (Route Monitoring) διατίθενται:

α) Κατάλογος επιλογής (drop-down list) που πε-
ριλαμβάνει τα ήδη σχεδιασμένα και αποθηκευμένα 
ταξίδια που έχει δημιουργήσει ο ναυτιλλόμενος και 
βρίσκονται αποθηκευμένα στην μνήμη του συστήμα-
τος (Load route) (σχ. 2.33). 

β) Κατάλογος επιλογής για την φόρτωση προσχε-
δίων ταξιδίου (Set schedule), δηλαδή σχεδιαζόμενων 
πλόων που δεν βρίσκονται στην τελική τους μορφή 
και για τα οποία ο ναυτιλλόμενος μπορεί να επιφέρει 
αλλαγές ή προσθέσεις (μέσω διαφορετικού «παραθύ-
ρου» λειτουργιών) (σχ. 2.34).

Σχ. 2.32 
Παράδειγμα εμφά-
νισης παρελθόντων 
στιγμάτων επί της 
οθόνης του ECDIS 

με ένδειξη της ώρας 
υποτύπωσης ρυθμι-

σμένη στα 10 min

γ) Εντολή διακοπής της εμφάνισης σχεδιασμένων 
ταξιδιών ή προσχεδίων (Unload) (σχ. 2.35). 

6) Δοκιμαστική (θεωρητική) μανούβρα για τον 
προκαταβολικό έλεγχο της εξέλιξης ελιγμού αποφυ�
γής σύγκρουσης ή εκτέλεσης άλλου ελιγμού (Trial 
maneuver). Στο menu του ECDIS διατίθεται «παράθυ-
ρο» εισαγωγής στοιχείων για τη θεωρητική εκτέλεση 
(simulated) ελιγμών που εξετάζει ο ναυτιλλόμενος για 

Σχ. 2.33
Παράδειγμα τμήματος «παραθύρου» στο menu του ECDIS 

για την εμφάνιση («φόρτωση») επί του ηλεκτρονικού χάρτη 
σχεδιασμένων ταξιδιών (Load route)

Σχ. 2.35
Παράδειγμα τμήματος «παραθύρου» στο menu του ECDIS 
για την κατάργηση εμφάνισης επί του ηλεκτρονικού χάρτη 

(unload) προσχεδίων πλου (Schedule) ή σχεδιασμένων ταξι-
διών (Route and Schedule)

Σχ. 2.34
 Παράδειγμα τμήματος «παραθύρου» στο menu του ECDIS 
για την εμφάνιση («φόρτωση») επί του ηλεκτρονικού χάρτη 

προσχεδίων πλου (Set schedule)
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Σχ. 2.36 
Παράδειγμα «παραθύρου» στο menu του ECDIS για την εκτέ-

λεση θεωρητικών ελιγμών (Trial maneuver)

να εφαρμόσει σε μέλλοντα χρόνο (σχ. 2.36).
Δημιουργία επιπέδου πληροφοριών του χρή�

στη που προβάλλονται επί του ηλεκτρονικού χάρτη 
(user defined layers). Οι ηλεκτρονικοί χάρτες διανυ-
σματικής μορφής (Vector Charts – ENC) δημιουργού-

νται (κατασκευάζονται) με την μορφή πολυεπίπεδων 
(multi-layers), επί των οποίων βρίσκονται τοποθετη-
μένα τα στοιχεία και οι διάφορες πληροφορίες που 
περιέχονται στον κάθε χάρτη (σχ. 2.37). Ο ναυτιλλό-
μενος δύναται να προσθέσει στοιχεία και πληροφορί-
ες επί του ηλεκτρονικού χάρτη (σε αντιστοιχία με την 
ενημέρωση των έντυπων χαρτών), μόνο που στην 
περίπτωση των ηλεκτρονικών χαρτών διανυσματι-
κής μορφής οι προστιθέμενες από τον ναυτιλλόμενο 
πληροφορίες τοποθετούνται από το σύστημα σε ένα 
ξεχωριστό επίπεδο, που αποκαλείται ο χάρτης του 
χρήστη (user chart).

Αντιστοίχως, δημιουργία ξεχωριστού επιπέδου με 
πληροφορίες και στοιχεία που προστίθενται από τον 
ναυτιλλόμενο, εφαρμόζεται και επί ηλεκτρονικών χαρ-
τών ψηφιακής μορφής (Raster Charts – RNC) (σχ. 2.38). 

Στο menu του ECDIS διατίθεται σχετική λειτουργία 
για την πρόσβαση και τη δημιουργία επιπέδων (χαρ-
τών) χρήστη. Ο τρόπος κατασκευής παρόμοιων «χαρ-
τών του χρήστη» (user chart/map) θα παρουσιαστεί 
στο κεφάλαιο 3 (παράγρ. 3.8).

Σχ. 2.37
Σχηματική απεικόνιση 

πολυεπίπεδης κατασκευής 
(multi-layer) ηλεκτρονικού 

χάρτη διανυσματικής μορφής 
(Vector Chart – ENC)

Σχ. 2.38
Σχηματική απεικόνιση πολυ-
επίπεδης κατασκευής (multi-

layer) ηλεκτρονικού χάρτη 
ψηφιακής μορφής (Raster 

Chart – RNC)

AIO (Admiralty Information Overlay): Επίπεδο που περιέχει πληροφορίες εκδοθείσες από το Βρετανικό Ναυαρχείο
User chart: Χάρτης χρήστη [χειροκίνητα εισηγμένες πληροφορίες από τον ναυτιλλόμενο (διαμόρφωση περιεχομένων του χάρτη)]
All other information: Πληροφορίες, επιπλέον όσων περιλαμβάνονται στην τυπική μορφή προβολής του χάρτη
Standard display: Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τυπική μορφή προβολής χάρτης
Display base: Βάση προβολής [πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην βασική μορφή προβολής του χάρτη
(μόνιμα επιδεικνυόμενες πληροφορίες-δεν μπορούν να αφαιρεθούν με ενέργεια του ναυτιλλόμενου)]

Display base

Standard display

User chart

AIO

All other information

RNC (Raster Navigational Chart): Ναυτικός χάρτης τύπου Raster (ψηφιακής μορφής)
User Chart: Χάρτης Χρήστη [χειροκίνητα εισηγμένες πληροφορίες από τον Ναυτιλλόμενο (διαμόρφωση περιεχομένων του χάρτη)]

RNC Copy of Paper Chart:
Aντίγραφο έντυπου χάρτη
User chart
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2.4.2 Απόκτηση πληροφοριών των χαρτογραφημέ�
νων αντικειμένων

Για οποιοδήποτε αντικείμενο ή στοιχείο που πα-
ρουσιάζεται στον ηλεκτρονικό χάρτη, παρατίθενται 
πληροφορίες μέσω της εντολής «i» (info) , αφού ο 
ναυτιλλόμενος τοποθετήσει τον κέρσορα επί του υπό 
διερεύνηση αντικειμένου ή στο αντίστοιχο σύμβολο 
του στοιχείου (σχ. 2.39).

2.4.3 Επίδειξη του πώς η παρουσίαση των ναυτιλια�
κών σημείων μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση του 
πλοίου μας

Η θέση του πλοίου επί του ηλεκτρονικού χάρτη 
μεταβάλλεται ανάλογα με την κίνησή του κατά τη δι-
άρκεια της εκτέλεσης του πλου. Το πλοίο (όπως και οι 
στόχοι/άλλα πλοία πέριξ αυτού) μετακινούνται επάνω 
στην επιφάνεια του χάρτη. Όταν το πλοίο μας πλησι-
άζει τα όρια του επόμενου στη σειρά χάρτη που πρό-
κειται να «φορτωθεί» στην οθόνη του ECDIS, το πλοίο 
(και οι πέριξ στόχοι) «μεταφέρονται» στον επόμενο 
χάρτη. Το πλοίο εμφανίζεται αρχικά στο μέσο της 
οθόνης, μετακινούμενο προς την πλευρά της οθόνης 
ανάλογα με την κατεύθυνσή του.

Ο ναυτιλλόμενος δύναται να μεταβάλλει την σχε-
τική θέση του πλοίου επί της οθόνης του ECDIS, «πα-
ρασύροντας» μαζί με το πλοίο και όλη την εικόνα 
(εστιάζοντας δηλ. σε διαφορετικό σημείο του προβαλ-
λόμενου χάρτη, με σημείο αναφοράς το ίδιο πλοίο – 

own ship) (σχ. 2.40). Η ενέργεια αυτή εκτελείται: 
1) Μέσω της ενεργοποίησης της εντολής μετα-

βολής της εστίασης από συγκεκριμένο πλήκτρο που 
βρίσκεται στην οθόνη  (πίν 1.1, σελ.10).

2) Μέσω της τοποθέτησης του κέρσορα στην επι-
θυμητή θέση όπου θα «μεταφερθεί» το πλοίο μας 
(στην πραγματικότητα δεν μεταφέρεται το πλοίο μας 
–αυτό γίνεται μέσω άλλης εντολής– απλώς αλλάζει η 
παρουσίαση του οπτικού πεδίου, όπως το βλέπει ο 
ναυτιλλόμενος στην οθόνη).

3) Με πάτημα του ΑΡ πλήκτρου του κέρσορα, ώστε 
να «δοθεί» η εντολή για την εστίαση στη νέα θέση.

2.5 Αλλαγή των ρυθμίσεων

2.5.1 Χειροκίνητος έλεγχος (test) των κύριων 
λειτουργιών του εξοπλισμού (hardware), του πλη�
κτρολογίου, του δείκτη θέσης (trackball), των δεδο�
μένων των αισθητήρων και των δεδομένων χάρτη

Για να μπορεί το ECDIS να εξυπηρετεί τον σκοπό 
του ως κύριο βοήθημα για την ναυσιπλοΐα, θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται η πρωταρχική συνθήκη που ισχύει 
για τα ηλεκτρονικά συστήματα, δηλαδή η επάρκεια 
(system redundancy). �ητούμενο είναι να διατηρεί-system redundancy). �ητούμενο είναι να διατηρεί-). �ητούμενο είναι να διατηρεί-
ται η αξιοπιστία του συστήματος σε συνεχή βάση 
(fail-safe) και να διατίθενται εναλλακτικές συνθήκες 
λειτουργίας (back-up), ώστε να παρέχεται συνεχώς η 
βοήθεια προς τον ναυτιλλόμενο.

Για τις περιπτώσεις πλοίων εξοπλισμένων με δύο 

Σχ. 2.39
(a),(γ) Παράδειγμα εμφάνισης πληροφοριών (β) περί φανού επί του χάρτη (δ) περί στοιχείου (υποθαλάσσιος αγωγός) επί του χάρτη

(a) (γ)

(β) (δ)
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(2) ECDIS (Main and Back-Up Units) οι έλεγχοι θα εκτε-
λούνται και για τα δύο συστήματα.

Εντός της έκδοσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Επιμελητηρίου (ICS) Bridge Procedures Guide 6η έκδο-
ση - 2022, περιλαμβάνονται κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργεί ο 
ναυτιλλόμενος στο ECDIS (πίν. 2.3).

2.5.2 Έλεγχος και/ή επιλογή προτιμώμενων λει�
τουργικών ρυθμίσεων στα σχετικά menu επιλογών 
(task panels) και στο κύριο menu πληροφοριών 
(information panel)

Κάθε ηλεκτρονικό σύστημα «επικοινωνεί» με τον 
χρήστη (δέχεται δηλ. εντολές και ρυθμίσεις) μέσω ενός 
πίνακα ελέγχου (control panel), ο οποίος για τα συστή-
ματα ECDIS αποκαλείται «αλληλεπίδραση μεταξύ ECDIS 
και χρήστη» (ECDIS user interface). Ο τρόπος επικοινω-
νίας του ναυτιλλόμενου με το λειτουργικό σύστημα 
του ECDIS είναι μέσω των πλήκτρων που διατίθενται 
στην οθόνη και κατ’ επέκταση των «παραθύρων» που 
ενεργοποιούνται για τις διάφορες λειτουργίες που πε-
ριλαμβάνονται στο menu του συστήματος.

Για κάθε επιλογή από τις διαθέσιμες στον κατάλο�
γο εργασιών (Tasks List), ενεργοποιείται το αντίστοι-
χο «παράθυρο» και παρουσιάζεται στην οθόνη κάτω 
από την περιοχή εμφάνισης του χάρτη. Για τα διαδο-
χικά ενεργοποιημένα «παράθυρα» υπάρχει υπόδειξη 
στο κατώτερο σημείο της οθόνης.

Σχετικά με διάφορες λειτουργικές δυνατότητες 
πλήκτρων και πλαισίων παράθεσης πληροφοριών 
που υπάρχουν στην οθόνη του ECDIS έχει γίνει ανα-
φορά και παρουσίαση σε προηγούμενες παραγρά-
φους του βιβλίου. Ακολουθεί παρουσίαση της περι-

Πίνακας 2.3

Τομέας ελέγχου Ενέργειες 

Παροχή ισχύος 
Power supply

Έλεγχος πηγών παροχής ισχύος (κύρια 
παροχή, εφεδρική παροχή, μονάδα 
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος - UPS)

Έναρξη/παύση 
λειτουργίας 
Switch on/off

Ενεργοποίηση της συσκευής ECDIS 
και του λειτουργικού προγράμματος 
και διακοπή της λειτουργίας, μέσω 
παρεχόμενων διακοπτών χειρισμού και 
λειτουργιών μέσω του menu (physical 
controls and menu selections)

Φυσικά 
εξαρτήματα 
συστήματος 
Hardware

Λειτουργικός έλεγχος και διαπίστωση 
εξασφαλισμένης συνδεσιμότητας (func-func-
tion and connectivity)

Κατάλογος 
χαρτών 
Chart directory

Επίσκεψη στο menu παρουσίασης 
των διαθέσιμων χαρτών εντός του 
συστήματος και διαπίστωση του τύπου 
χαρτών που είναι διαθέσιμοι

Συστήματα 
συνδεδεμένα 
με το ECDIS 
- Αισθητήρες 
Systems which 
supply ECDIS

Διαπίστωση των διαθέσιμων 
ναυτιλιακών οργάνων και συστημάτων 
που είναι συνδεδεμένα με το ECDIS

Σχ. 2.40
Παράδειγμα μεταβολής της εστίασης σε διαφορετικό σημείο του ηλεκτρονικού χάρτη (από αριστερή εικόνα στη δεξιά). Μαζί με 

το πλοίο μας "μεταφέρονται" και όλα τα εμφανιζόμενα στοιχεία επί του ηλεκτρονικού χάρτη

οχής της οθόνης (control panel) που βρίσκεται στην 
πλευρά εμφάνισης του ηλεκτρονικού χάρτη (μπορεί 
να ρυθμιστεί να παρουσιάζεται δεξιά ή αριστερά από 
τον χάρτη – συνήθως βρίσκεται στην δεξιά πλευρά) 
(πίν. 2.4).
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Πίνακας 2.4

Επιλογή λειτουργιών που διατίθενται στο σύστημα (εφόσον διατίθενται 
περισσότερες επιλογές). Συνήθως είναι επιλεγμένη η λειτουργία ECDIS

Επιλογή εμφάνισης επίστρωσης της εικόνας (overlay) από τους 
συνδεδεμένους αισθητήρες (sensor selection)

AIS Filter: Κατάσταση του φίλτρου AIS (σε σχέση με τους στόχους 
που αναγνωρίζονται απ’ τη συσκευή AIS). Αν στην συσκευή AIS έχει 
ενεργοποιηθεί φίλτρο για ορισμένες κατηγορίες στόχων, η ένδειξη θα είναι 
κίτρινου χρώματος

Fixed: Ένδειξη της ρύθμισης του μήκους των διανυσμάτων (Vectors) που 
αντιστοιχούν στην κατεύθυνση και ταχύτητα του πλοίου μας και των στόχων. 
Διατίθεται επιλογή (drop-down list) ρύθμισης του μήκους των διανυσμάτων

Καθορισμός συσκευής ως κύριου σταθμού (Master/Main) ή βοηθητικού 
(Slave/Back-up) workstation (W), εφόσον διατίθενται περισσότερα του ενός 
συστήματα ECDIS στη γέφυρα του πλοίου

Πλαίσιο επισημάνσεων προς τον ναυτιλλόμενο (Indications) για θέματα 
που σχετίζονται με τους χάρτες

Ένδειξη ώρας

Ένδειξη πρωτεύουσας «πηγής» παροχής στίγματος (Primary)
Ένδειξη δευτερεύουσας «πηγής» παροχής στίγματος (Secondary)

Πλαίσιο παροχής πληροφοριών για τον «φορτωμένο» ηλεκτρονικό χάρτη και 
δυνατότητα επιλογής (drop-down list) από τους λοιπούς διαθέσιμους χάρτες

(συνεχίζεται)
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2.5.3 Αξιολόγηση ενδείξεων της κατάστασης των 
συναγερμών και των λειτουργιών

Στο πλαίσιο της βοήθειας που παρέχει το ECDIS 
στον ναυτιλλόμενο, περιλαμβάνονται οι προειδο-
ποιήσεις και επισημάνσεις (alerts and indications) 
που καθορίζονται ως ακολούθως (IMO resolution 
A.1021(26) «Code of Alerts and Indicators» 2009):

1) Οι προειδοποιήσεις (συναγερμοί – alerts) ανα-
κοινώνουν μη-ομαλές καταστάσεις και συνθήκες, στις 
οποίες ο ναυτιλλόμενος χρειάζεται να δώσει προσοχή. 
Ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας 
σε έκτακτους συναγερμούς (emergency alarms), 
συναγερμούς (alarms), προειδοποιήσεις (warnings) 
και υπενθυμίσεις (cautions).  Παρουσιάζονται με την 
μορφή οπτικής και ηχητικής ειδοποίησης.

2) Οι επισημάνσεις είναι μηνύματα (οπτική ενημέ-
ρωση) που παρέχουν πληροφόρηση ως προς την κα-
τάσταση του συστήματος και του εξοπλισμού.

Οι ναυτιλλόμενοι θα πρέπει να εξετάζουν την 
μορφή και την προέλευση κάθε ειδοποίησης και 
επισήμανσης που παράγεται από το σύστημα και να 
πράττουν κατά τα δέοντα. Οι ειδοποιήσεις που έχουν 
αναγνωριστεί από τον ναυτιλλόμενο (βεβαίωση λή-

Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την περιοχή ναυσιπλοΐας 
του πλοίου μας:

Έκπτωση πλοίου (Drift) – κατεύθυνση και ταχύτητα

Θαλάσσιο/Εποχιακό ρεύμα που επικρατεί (Current) – διεύθυνση και 
ταχύτητα ρεύματος για την περιοχή πλεύσης του πλοίου

Ρυθμισμένη Ισοβαθής Ασφαλείας (SF CNT) – η ρύθμιση (Safety Contour) 
που έχει εισαγάγει ο ναυτιλλόμενος στο σύστημα

Ένδειξη Αληθούς Ανέμου (True wind) – διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου 
όπως λαμβάνεται από το ανεμόμετρο

Ένδειξη Σχετικού Ανέμου (Rel. wind) – διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου όπως 
λαμβάνεται από το ανεμόμετρο

Θερμοκρασία θαλάσσης (Water t°) – εφόσον υπάρχει συνδεδεμένο όργανο 
με το ECDIS

Βύθισμα κάτω από την τρόπιδα (Depth) – όπως λαμβάνεται από το 
βυθόμετρο

Ύψος παλίρροιας (Tide height) – υπολογισμός για την δεδομένη στιγμή 
και σε αντιστοιχία με την περιοχή πλεύσης του πλοίου (βάσει των σχετικών 
ναυτιλιακών εκδόσεων που διατίθενται στην μνήμη του συστήματος)

STD DISP: Πλήκτρο άμεσης επαναφοράς της προβολής του «φορτωμένου» 
χάρτη στην οθόνη, σε τυπική προβολή (standard display).

Event: Επιλογή χειροκίνητης εισαγωγής (manual entry) πληροφοριών στο 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο του συστήματος (electronic ship logbook), με 
ταυτόχρονη επισήμανση της θέσης του καταγεγραμμένου γεγονότος επί της 
πορείας του πλοίου στον ηλεκτρονικό χάρτη.

ψης – acknowledgement) τοποθετούνται από το σύ-
στημα σε κατάσταση (status) αναμονής, επανάληψης 
ή σιγής, ανάλογα με την σημαντικότητα, ώστε να εξα-
σφαλίζεται ότι δεν θα αγνοηθούν. Παρατίθεται στη 
συνέχεια υπόμνημα των παραγόμενων ενημερώσεων 
και η κατάσταση που μπορεί να τεθούν αυτές μετά 
την αναγνώρισή τους (πίν. 2.5).

2.5.4 Επίδειξη λαθών ερμηνείας λόγω λανθασμένης 
επιλογής τιμών ασφάλειας (safety values)

Όπως έχει εξηγηθεί σε προηγούμενες παραγρά-
φους, οι τιμές ασφάλειας που εισάγει ο ναυτιλλόμε-
νος στο σύστημα, πρέπει απαραίτητα και επακριβώς 
να αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά πλεύσης του 
πλοίου (μέγιστο βύθισμα, ταχύτητα, κύκλος στροφής, 
απόσταση ακινητοποίησης), ώστε η προειδοποίηση 
που θα παρέχεται σχετικά με επικείμενους κινδύνους 
να είναι χρήσιμη και αποδοτική.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας περιλαμβάνονται στην 
ενότητα του menu «παρακολούθηση» (Monitoring) 
με το σχετικό «παράθυρο» λειτουργιών να αναφέρεται 
ως συναγερμοί ασφάλειας (Safety Alerts), όπου περι-
λαμβάνονται (σχ. 2.41):
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Πίνακας 2.5

Έκτακτος συναγερμός
Emergency alarm

Ενεργό – μη βεβαιωμένη λήψη συναγερμού
Active - Unacknowledged alarm

Ενεργό – σε κατάσταση σιγής συναγερμού
Active - Silenced alarm

Ενεργό – μη βεβαιωμένη λήψη προειδοποίησης
Active - Unacknowledged warning

Ενεργό – σε κατάσταση σιγής προειδοποίησης
Active - Silenced alarm

Αποκαταστάθηκε - μη βεβαιωμένη λήψη 
συναγερμού

Rectified - Unacknowledged alarm
Αποκαταστάθηκε - μη βεβαιωμένη λήψη 

προειδοποίησης
Rectified - Unacknowledged warning

Ενεργό – βεβαιωμένη λήψη συναγερμού
Active - Acknowledged alarm

Ενεργό – μεταφορά ευθύνης συναγερμού  
(αναφορά σε διαφορετική ενημέρωση)
Active - Responsibility transferred alarm

Ενεργό – βεβαιωμένη λήψη προειδοποίησης
Active - Acknowledged warning

Ενεργό – μεταφορά ευθύνης προειδοποίησης 
(αναφορά σε διαφορετική ενημέρωση)

Active - Responsibility transferred warning

Υπενθύμιση
Caution

Βεβαίωση λήψης συναγερμού μη επιτρεπτή
Acknowledge not allowed for alarm

Βεβαίωση λήψης προειδοποίησης μη επιτρεπτή
Acknowledge not allowed for warning

1) Το πλαίσιο ασφάλειας (Safety frame) για την 
προειδοποίηση περί κινδύνων που βρίσκονται στην 
περιοχή πλεύσης του πλοίου μας.

2) Οι παράμετροι ασφάλειας (Safety parameters) 
για τον καθορισμό των ασφαλών υδάτων ναυσιπλο-

ΐας, σε σχέση πάντα με τα χαρακτηριστικά πλεύσης 
του πλοίου.

3) Οι προειδοποιήσεις για την αποφυγή προσά�
ραξης (Anti-grounding alerts). 

Ο καθορισμός των «ασφαλών υδάτων» πλεύσης 
του πλοίου μας (Safety depth) (σχ. 2.42) σχετίζεται 
με τον ακριβή υπολογισμό των διαθέσιμων υδάτων 
κάτω από την τρόπιδα του πλοίου κατά την ναυσι-
πλοΐα (UKC calculation), που εξαρτάται από διάφο-
ρους παράγοντες και υπολογίζεται σταδιακά για τα 
διαφορετικά τμήματα του πλου (stages). Επιπλέον, τα 
ασφαλή ύδατα πλεύσης του πλοίου μας οριοθετού-
νται από τον καθορισμό της ασφαλούς ισοβαθούς 
(safety contour) επί του ηλεκτρονικού χάρτη και την 
«χάραξη» των περιοχών μη-πλεύσης (no-go areas).

Το ασφαλές βύθισμα (safety depth) υπολογίζεται 
βάσει του ακόλουθου τύπου:

Safety Depth = Draught + Minimum UKC + 
+ Allowance for Squat + CATZOC Depth Correction + 
+ Allowance for Swell – Height of Tide

όπου:
Safety Depth = Ασφαλές Βύθισμα
Draught = Βύθισμα Πλοίου
Minimum UKC = Ελάχιστο περιθώριο διαθέσιμων 

υδάτων κάτω από την τρόπιδα του πλοίου (όπως ορί-
ζεται από την πολιτική της πλοιοκτήτριας/διαχειρί-
στριας εταιρείας του πλοίου).

Allowance for Squat = Περιθώριο επικάθισης
CATZOC Depth Correction = Διόρθωση για την 

ακρίβεια των βαθομετρήσεων στον χάρτη
Allowance for Swell = Περιθώριο κυματισμού
Height of Tide = Ύψος παλίρροιας

Οι ναυτιλλόμενοι θα πρέπει συνεχώς να εξετάζουν 
την καταλληλότητα (applicability) των ρυθμίσεων ασφα-
λείας που έχουν εισαχθεί στο σύστημα κατά τον σχεδια-

Σχ. 2.41
Παράδειγμα «παρα-
θύρου» συναγερμών 

ασφάλειας (Safety Alerts) 
– κόκκινο πλαίσιο στο 

παράδειγμα
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σμό ταξιδίου. Οι αλλαγές στις συνθήκες πλου και καιρικών 
συνθηκών, ο διάπλους μέσω διαφορετικών περιοχών με 
κυμαινόμενα χαρακτηριστικά, αλλά και η διαφορά ημέ-
ρας και ώρας διέλευσης από μία περιοχή σε σχέση με την 
αρχικώς υπολογισθείσα διέλευση, μπορεί να επιβάλλουν 
την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων στο σύστημα, ούτως ώστε 
ο κάθε συναγερμός ασφάλειας να ενεργοποιηθεί έγκαιρα 
και αποτελεσματικά.

2.5.5 Ρύθμιση μήκους και ακρίβειας ίχνους

Τα «αποθηκευμένα» στη μνήμη του συστήμα-
τος ταξίδια του πλοίου κατά το παρελθόν, μπορούν 

να ανακληθούν και να προβληθούν επί της οθόνης 
του ECDIS με βάση την ημερομηνία που επιθυμεί 
να εμφανίσει ο ναυτιλλόμενος και το μήκος της δια�
δρομής (track length) που θα προβληθεί (Past track 
settings). Επιπλέον, μπορεί να ρυθμιστεί και η ακρί-
βεια (precision) των στιγμάτων που δημιουργούν το 
ίχνος, μέσω χρονικών επιλογών (σχ. 2.43 και σχ. 2.44).

Σχ. 2.42
Παράγοντες που επιδρούν στον υπολογισμό του ασφαλούς βάθους ναυσιπλοΐας για ένα πλοίο

Κυματισμός

Ασφαλές
βύθισμα

Βύθισμα
πλοίου
Επικάθιση (αυξάνει με την ταχύτητα)Χαρτογραφημένο

βάθος

Επίπεδο αναγωγής βυθισμάτων χάρτη

Περιθώριο υδάτων κάτω από την τρόπιδα του πλοίου
Διόρθωση για την ακρίβεια των βαθομετρήσεων στον χάρτη

Αύξηση ύψους της παλίρροιας

Αναπροσαρμοσμένο 
Βύθισμα Ασφάλειας 
λαμβανομένου υπόψη 
του ύψους κυματισμού

Σχ. 2.44
Παράδειγμα εμφάνισης του ίχνους του πλοίου μας για επι-

λεγμένη ημερομηνία παρελθόντος χρόνου (Own Ship Track 
display) – κόκκινο πλαίσιο στο παράδειγμα

Σχ. 2.43
 Παραδείγματα πλαισίων ρυθμίσεων για την προβολή του 

ίχνους (Track) παρελθόντων ταξιδιών του πλοίου μας
(α): Επιλογή ημερομηνίας από τον εμφανιζόμενο κατάλογο 

(drop-down list) για την εμφάνιση του ίχνους (Track history)
(β): Επιλογή εμφάνισης ίχνους για επιθυμητή χρονική 

περίοδο (Own ship track) (γ): Επιλογή για την εμφάνιση του 
συνολικού ίχνους (24hrs) για τη επιλεγμένη ημερομηνία 

(Focus on Track)

(α) (γ)

(β)

2.5.6 Αξιολόγηση του εύρους των πληροφοριών που 
καταγράφονται στον πίνακα καταγραφής (log table�
voyage recording)

Μεταξύ των λειτουργιών του ECDIS περιλαμβά-
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νεται το ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταγραφής συμ-
βάντων και ενεργειών (Ship Log Book). Πρόκειται 
για την συγκέντρωση όλων των στοιχείων (πίν. 2.6) 
που διαχειρίζεται το σύστημα και της αλληλουχί�

ας των εργασιών που γίνονται κατά τη λειτουργία 
του συστήματος από τον ναυτιλλόμενο (ECDIS task 
operation) και οι οποίες βρίσκονται καταγεγραμμένες 
και παρατίθενται σε χρονολογική σειρά. 

Πίνακας 2.6

Ημερομηνία 
(Date)

Πρόκειται για την ημερομηνία που εισάγεται (καταγράφεται) κάθε 
γεγονός

Ώρα 
(Time)

Πρόκειται για την ώρα εισαγωγής (καταγραφής)

Γεγονός 
(Event)

Τίτλος (ονομασία) του γεγονότος

Πρωτεύουσα πηγή στίγματος 
(Primary Sensor)

Πηγή παροχής στίγματος (sensor), την οποία ο ναυτιλλόμενος έχει ορίσει 
ως πρωτεύουσα

Δευτερεύουσα πηγή στίγματος 
(Secondary Sensor)

Πηγή παροχής στίγματος (sensor), την οποία ο ναυτιλλόμενος έχει ορίσει 
ως δευτερεύουσα

Γεωγραφικό πλάτος /μήκος 
(L/L)

Γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του πλοίου, κατά τη στιγμή του 
γεγονότος

Διαφοροποιημένη γεωγραφική θέση 
(Offset L/L)

Διαφοροποιημένες γεωγραφικές συντεταγμένες (βάσει επιλογής του 
ναυτιλλόμενου)

Διαφορά μεταξύ Πρωτεύοντος/ 
Δευτερεύοντος στίγματος 
(Prim/Sec Diverge) 

Απόσταση και κατεύθυνση μεταξύ των θέσεων του πλοίου που 
παρέχονται από την πρωτεύουσα και την δευτερεύουσα πηγή στίγματος

Πορεία -Ταχύτητα πλοίου, ως προς τον βυθό 
(COG – SOG) 

Στοιχεία για την κίνηση του πλοίου μας, όπως παρέχονται από το 
δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (DGPS/GPS)

Κατεύθυνση -Ταχύτητα πλοίου, ως προς το νερό 
(HDG – LOG)

Στοιχεία για την κίνηση του πλοίου μας, όπως παρέχονται από την 
γυροσκοπική πυξίδα και το δρομόμετρο

Μέση ταχύτητα 
(Average Speed)

Υπολογισμός ταχύτητας κατά τα τελευταία 10 λεπτά

Διανυθείσα απόσταση - στη βάρδια/εντός 24 
ωρών/συνολικά 
(Watch/Day/Voy Distance)

Απόσταση που διάνυσε το πλοίο σε δεδομένα χρονικά διαστήματα και 
συνολικά στο ταξίδι

Ένδειξη βάθους θαλάσσης 
(Echo Sounder)

Βύθισμα θαλάσσιας περιοχής που κινείται το πλοίο, όπως παρέχεται από 
το βυθόμετρο

Παράθεση ηλεκτρονικών χαρτών 
(Charts Displayed)

Κατάλογος χαρτών που «φορτώθηκαν» στην οθόνη κατά την εκτέλεση 
του ταξιδίου

Αληθής Διεύθυνση και Ταχύτητα ανέμου 
(True Wind direction and speed)

Στοιχεία ανέμου, όπως παρέχονται από το ανεμόμετρο

Θερμοκρασία θάλασσας  
(Water temperature)

Στοιχεία παρεχόμενα από αντίστοιχο συνδεδεμένο αισθητήρα

Φωνητικά σχόλια 
(Voice comment)

Καταγραφή σχολίων «διά ζώσης φωνής»

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον ναυτιλλόμενο να εισάγει χειροκίνητα (manual inputs) δεδομένα και στοιχεία για τα 
ακόλουθα:
1) Σχόλια (Remarks), 2) Στοιχεία κυματισμού – ύψος/κατεύθυνση (Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-(Remarks), 2) Στοιχεία κυματισμού – ύψος/κατεύθυνση (Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-2) Στοιχεία κυματισμού – ύψος/κατεύθυνση (Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-– ύψος/κατεύθυνση (Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-ύψος/κατεύθυνση (Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-(Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-Wave direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera- direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-direction and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera- and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-and height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera- height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-height), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-), �) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-�) �ερμοκρασία αέρα (Air tempera-(Air tempera-
ture), 4) Ατμοσφαιρική πίεση (Atmospheric pressure), 5) Ορατότητα – απόσταση (Visibility range), 6) Στροφές λειτουργίας κύριας 
μηχανής πλοίου (Engine RPM) 
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Ο ναυτιλλόμενος μπορεί να ανατρέξει στις πληρο-
φορίες αυτές, να εισάγει σχόλια και επιπλέον στοιχεία 
ή να μεταβάλλει τα περιεχόμενα, για καλύτερη παρά-
θεση και ανάγνωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει 
τα περιεχόμενα.

Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των αποθηκευμέ-
νων στοιχείων μέσω πρόσβασης στο σύστημα κατόπιν ει-
σαγωγής κωδικού (password), όμως η διαγραφή θα φαί-
νεται, καθώς θα υπάρχει κενό στην χρονική αλληλουχία 
των περιεχομένων. Αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται 
από τους κανονισμούς.

Μεταξύ των επιλογών στο menu του συστήματος, 
διατίθεται η επιλογή «Log Book» για την ενεργοποί-
ηση του «παραθύρου» διαχείρισης της λειτουργίας 
Ηλεκτρονικού Ημερολογίου (σχ. 2.45 και σχ. 2.46).  

2.6 Κλίμακες χαρτών

2.6.1 Επίδειξη αλλαγής κλίμακας οθόνης ηλεκτρονι�
κού χάρτη

Σε προηγούμενες παραγράφους του βιβλίου έχει 
παρουσιαστεί ο τρόπος αλλαγής της κλίμακας του εμ-
φανιζόμενου χάρτη στην οθόνη του ECDIS, μέσω των 
επιλογών «+/–» (zoom in/zoom out) ή μέσω καθο-
ρισμού αυτόματης φόρτωσης (auto scale function). 
Έχουν επισημανθεί τα πιθανά λάθη στα οποία μπορεί 
να υποπέσει ο ναυτιλλόμενος ως προς την αντίληψη 

και την ερμηνεία (interpretation errors) των παρουσι-
αζόμενων στοιχείων επί του χάρτη, αναλόγως κλίμα-
κας (μικρής ή μεγάλης) σε σχέση με την πρωταρχική 
(compilation scale).

Για την άμεση αντίληψη του ναυτιλλόμενου περί 
της πιθανότητας λανθασμένης εμφάνισης των στοι-
χείων επί του χάρτη (maximum possible error of 
plotting objects), παρουσιάζεται στο κάτω δεξιό άκρο 
της οθόνης (επί του χάρτη) ένα ενδεικτικό σύμβολο 
σχήματος ορθής γωνίας και χρώματος πορτοκαλί 
(angle-shaped indicator) (σχ. 2.47). Ο δείκτης αυτός, 
προκειμένου περί χάρτη που εμφανίζεται στην οθόνη 
στην πρωταρχική κλίμακα (1:1) έχει διαστάσεις πλευ-
ρών 2mm. Καθώς ο ναυτιλλόμενος αυξάνει την κλίμα-
κα (εστιάζει – zoom in) οι πλευρές του δείκτη επεκτεί-
νονται σε διαστάσεις, υποδεικνύοντας κατ’ αναλογία 
την μεγέθυνση των εμφανιζόμενων στοιχείων επί του 
χάρτη και παρέχοντας στον ναυτιλλόμενο μία ένδειξη 
για τον οπτικό υπολογισμό του βαθμού αξιοπιστίας 
των παρεχόμενων πληροφοριών (π.χ. απόσταση από 
μεμονωμένους κινδύνους) (σχ. 2.48).

2.6.2 Εφαρμογή της αυτόματης αλλαγής της κλίμα�
κας χάρτη (επίδειξη ίδιας κλίμακας στον ηλεκτρονι�
κό χάρτη, όπως του προτύπου)

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του IMO σχετικά με τον 
σχεδιασμό ταξιδίου (IMO “Guidelines for Voyage Plan-Plan-
ning”), αναφέρουν τα ακόλουθα ως προς την χρήση 
χαρτών επί του πλοίου: 

Σχ. 2.45
Παράδειγμα επιλογής στο 

menu του ECDIS για την 
ενεργοποίηση του «πα-

ραθύρου» Ηλεκτρονικού 
Ημερολογίου

Σχ. 2.46
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS όπου εμφανίζεται το 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων και ενεργειών 
(Ship Log Book)
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Σχ. 2.47
 Παράδειγμα ενδεικτικού συμβόλου 
που υποδεικνύει (μέσω μεταβολής 

των διαστάσεών του) την αντιστοιχία 
της κλίμακας του εμφανιζόμενου 

χάρτη (μεγαλύτερη κλίμακα χάρτη 
– μεγαλύτερο σύμβολο) – κόκκινο 

πλαίσιο στο παράδειγμα

Σχ. 2.48
Παράδειγμα μεγεθυμένου ενδεικτικού 
συμβόλου, λόγω υπερεστίασης (over-

zooming) του ηλεκτρονικού χάρτη

1) Χάρτες κατάλληλης κλίμακας, επικαιροποιη-
μένοι και ακριβείς, θα χρησιμοποιούνται για το υπό 
εκτέλεση ταξίδι.

2) Ο λεπτομερής σχεδιασμός ταξιδίου θα περιλαμ-
βάνει την χάραξη των πορειών του πλοίου επί χαρτών 
κατάλληλης κλίμακας.

Η καταλληλότητα των χαρτών μπορεί να εκληφθεί 
ως ευρεία θεώρηση που εμπίπτει στην προσωπική 
αντίληψη κάθε ναυτιλλόμενου, όμως στην έκδοση του 
Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς χάρτες που θα χρησιμοποιούν τα πλοία 
(IHO “Facts about Electronic Charts and Carriage Re-
quirements”) παρέχεται o ακόλουθος προσδιορισμός, 
ο οποίος αν και αναφέρεται τους έντυπους χάρτες, έχει 
την ίδια εφαρμογή και για τους ηλεκτρονικούς:

«Κατάλληλο σύνολο επικαιροποιημένων χαρτών 
θεωρείται μία συλλογή χαρτών σε κλίμακα που θα πα-
ρουσιάζει ικανοποιητική τοπογραφική λεπτομέρεια της 
απεικονιζόμενης περιοχής, τα βυθίσματα, τους ναυτιλι-
ακούς κινδύνους, τα βοηθήματα για τη ναυσιπλοΐα, τις 
χαρτογραφημένες θαλάσσιες διαδρομές και τα σχετικά 
μέτρα πλεύσης, ώστε να παρέχονται στον ναυτιλλόμενο 
πληροφορίες που καλύπτουν το συνολικό ναυτιλιακό 
περιβάλλον».

Για την κάλυψη των παραπάνω, η καταλληλότε-
ρη κλίμακα (optimum scale) στην οποία θα πρέπει 
να ρυθμίζεται ο ηλεκτρονικός χάρτης για την προβολή 
του στην οθόνη του ECDIS είναι η πρωταρχική κλίμακα 
κατασκευής του (compilation scale). Οι ηλεκτρονικοί 
χάρτες «φορτώνονται» και εμφανίζονται στην οθόνη 
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είτε ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτόματης φόρ-
τωσης χαρτών (διαδοχικά στην οθόνη auto load and 
auto scale) είτε μέσω της επιλογής εμφάνισης της 
πρωταρχικής κλίμακας (1:1) για τον εκάστοτε χάρτη 
που εμφανίζεται στην οθόνη. 

2.6.3 Εφαρμογή επιπρόσθετων πληροφοριών κλί�
μακας

Επιπρόσθετες πληροφορίες και ρυθμίσεις της εμ-
φανιζόμενης κλίμακας του χάρτη παρέχονται μέσω 
των ακόλουθων λειτουργιών:

1) Ρύθμιση της εστίασης του ηλεκτρονικού χάρ�
τη, σε συνάρτηση με την κίνηση του πλοίου επί 
αυτού. Καθώς το πλοίο ναυσιπλοεί, το σύμβολό του 
κινείται προς μία από τις πλευρές του χάρτη επί της 
οθόνης του ECDIS. Όταν το κινούμενο σύμβολο πλη-
σιάζει τα πλαίσια της οθόνης (screen boundaries), το 
σύστημα φροντίζει να εστιάζει εκ νέου την εμφάνιση 
του συμβόλου του πλοίου στο κέντρο της οθόνης. 
Αυτή η ενέργεια επανεστίασης (Display reset) πραγμα-
τοποιείται βάσει ρύθμισης σε ποσοστό % (percentage 
ratio) του μήκους της οθόνης (screen length) ως προς 
την απόσταση του συμβόλου του πλοίου απ’ τα όρια 
της οθόνης (σχ. 2.49). Η διαθέσιμες τιμές κυμαίνονται 
από 10 έως 90% με μία συνήθη ρύθμιση να τίθεται με-
ταξύ 50 έως 70%.

2) Πληροφορίες περί του προσανατολισμού του 
χάρτη (orientation), της προβαλλόμενης κλίμακας 
και ενδεικτική κλίμακα αποστάσεων. 

Επί του εμφανιζόμενου ηλεκτρονικού χάρτη πα-
ρέχονται υποδείξεις προς τον ναυτιλλόμενο, ώστε να 
τον βοηθούν στην συνεχή διατήρηση της αντίληψης 
σχετικά με την προβαλλόμενη εικόνα (σχ. 2.50). 

1) Ο ηλεκτρονικός χάρτης διανυσματικής μορφής 
(ENC) μπορεί να προβληθεί επί της οθόνης σε διαφο-
ρετικές μορφές προσανατολισμού:

α) Σε συνάρτηση με τον Βορρά  (North-up).
β) Σε συνάρτηση με την κατεύθυνση της πλώρης 

του πλοίου (Head-up).
γ) Σε συνάρτηση με την πορεία του πλοίου  (Course-

up). Αντιθέτως, ο ηλεκτρονικός χάρτης ψηφιακής μορ-. Αντιθέτως, ο ηλεκτρονικός χάρτης ψηφιακής μορ-
φής (RNC), όπως και ο έντυπος χάρτης από τον οποίο 
προέρχεται, εμφανίζεται μόνο σε προσανατολισμό σε 
συνάρτηση με τον Βορρά (North-up). Για την ενημέ-
ρωση του ναυτιλλόμενου στις περιπτώσεις που ο προ-
σανατολισμός του ηλεκτρονικού χάρτη έχει ρυθμιστεί 
σε εμφάνιση «North-up», εμφανίζεται ενδεικτικό σύμ-
βολο στην άνω αριστερή γωνία του χάρτη. 

2) Για κάθε εμφανιζόμενο χάρτη στην οθόνη, δι-
ατίθεται αναφορά της κλίμακας στην κάτω αριστερή 
γωνία του χάρτη.

3) Για την αξιολόγηση «με το μάτι» των σχετικών 
αποστάσεων των εμφανιζόμενων στοιχείων επί του 
χάρτη (για την πραγματική μέτρηση αποστάσεων 
μέσω του κέρσορα, θα αναφερθούμε στην §3.3.4), 
διατίθεται στην μέση του αριστερού άκρου του χάρ-
τη μία κλίμακα αποστάσεων (Scale bar), η οποία αυ-
ξομειώνεται σε μήκος αναλόγως των μεταβολών της 
κλίμακας του χάρτη. Για μεγαλύτερες κλίμακες εμφα-
νίζεται με μεγαλύτερο μήκος,W ενώ μειώνεται το μή-
κος της όσο μικραίνει η κλίμακα του προβαλλόμενου 
χάρτη.

Η αντιστοιχία του μήκους της εμφανιζόμενης 
«μπάρας» με πραγματική απόσταση αναγράφεται στο 
άνω άκρο της.

2.6.4 Αναγνώριση προειδοποιητικών λαθών εξαιτί�
ας αλλαγών κλίμακας

Η δυνατότητα μεταβολής της κλίμακας του προ-
βαλλόμενου χάρτη στην οθόνη του ECDIS (zoom in/
zoom out) παρέχει στον ναυτιλλόμενο ευκολίες ως 
προς την ανάγνωση των στοιχείων του χάρτη και 
εστίασης επί λεπτομερειών που τον ενδιαφέρουν, 
όμως θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση και με 
τη γνώση ότι:

1) Κατά την υπερβολική εστίαση υπερτονίζονται 
ορισμένα στοιχεία, ενώ «χάνεται» η συνολική εικόνα 
(διευρύνεται ένα συγκεκριμένο σημείο του χάρτη).

2) Κατά την υποεστίαση συγκαλύπτονται ορισμέ-
να στοιχεία, καθώς «έρχονται» πιο κοντά το ένα με το 
άλλο (δημιουργείται μία συγκεχυμένη εικόνα, ειδικό-
τερα σε περιοχές όπου παρουσιάζονται πολλές πλη-
ροφορίες επί του χάρτη).

Στην δομή κατασκευής των ηλεκτρονικών χαρτών 
διανυσματικής μορφής (ENC) παρέχεται το «φίλτρο» 
διαμόρφωσης της παρουσίασης των στοιχείων «Scale 
Minimum» (SCAMIN). Η ιδιαίτερη αυτή δυνατότη-
τα εμφάνισης ή απόκρυψης στοιχείων του χάρτη με 
βάση την επιλεγμένη κλίμακα για τον προβαλλόμενο 
χάρτη, διατίθεται ώστε, με την ενεργοποίησή της, να 
αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση (clutter) στοιχείων 
στην εικόνα του χάρτη που υπόκειται σε υποεστίαση 
(zoomed-out).

Οι ακόλουθες συστάσεις παρέχονται στην έκδοση 
του OCIMF «Recommendations on Usage of ECDIS 
and Preventing Incidents» σχετικά με την χρήση δι-
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Σχ. 2.49
Παράδειγμα πλαισίου ρυθμίσεων επανεστίασης (Display reset) του συμβόλου του πλοίου μας στο κέντρο της οθόνης, 

όταν αυτό «κινούμενο» πλησιάζει τα πλαίσια της οθόνης (screen boundaries) – κόκκινο πλαίσιο στο παράδειγμα

Σχ. 2.50
Παραδείγματα υποδείξεων για την ενημέρωση του ναυτιλλόμενου επί του ηλεκτρονικού χάρτη, ως προς τον 

προσανατολισμό, την κλίμακα του χάρτη και τις σχετικές αποστάσεις – κόκκινα πλαίσια στο παράδειγμα

αφορετικών κλιμάκων στον προβαλλόμενο ηλεκτρο-
νικό χάρτη:

1) Επί των πλοίων (για τη ναυσιπλοΐα) η μεγαλύτε-
ρη διαθέσιμη κλίμακα των ηλεκτρονικών χαρτών θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδίου.

2) Οι Πλοίαρχοι και οι Αξιωματικοί που εκτελούν 

βάρδια στη γέφυρα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 
πρωταρχική κλίμακα κατασκευής του χάρτη όσο πε-
ρισσότερο είναι πρακτικά δυνατόν, ώστε να εξασφα-
λίζεται ότι τα προβαλλόμενα στοιχεία εμφανίζονται 
στην βέλτιστη προβολή.

3) Oι Αξιωματικοί που εκτελούν βάρδια στη γέφυ-
ρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότιμπορούν να 
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υπερεστιάζουν ή να υποεστιάζουν κατά μία κλίμακα 
«πάνω» ή «κάτω» από την πρωταρχική κλίμακα του 
ηλεκτρονικού χάρτη, αν χρειάζεται να εξετάσουν συ-
γκεκριμένα στοιχεία του χάρτη και ακολούθως να επι-
στρέφουν στην πρωταρχική κλίμακα. 

4) Συνιστάται στους ναυτιλλόμενους να μην υπε-
ρεστιάζουν ή υποεστιάζουν περισσότερο από μία 
κλίμακα «πάνω» ή «κάτω» από την πρωταρχική κλίμα-
κα του ηλεκτρονικού χάρτη, καθώς σημαντικές πλη-
ροφορίες μπορεί να χαθούν ή η θέση των στοιχείων 
να διαστρεβλωθεί, με αποτέλεσμα η ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας να τεθεί σε κίνδυνο. 

Η εμφάνιση της παράλληλης διαγράμμισης επί της 
οθόνης σημαίνει πως το 25% από το σύνολο των παρα-
τιθέμενων πληροφοριών επί του χάρτη λείπει ή παρουσι-
άζεται εκτός θέσης. 

2.7 Επίπεδα πληροφοριών (information layers)

2.7.1 Παρακολούθηση αποτελέσματος στα επίπεδα 
πληροφοριών και στις ενδείξεις κατάστασης, όταν 
φορτώνονται τα δεδομένα χαρτών και όταν η περι�
οχή του χάρτη βρίσκεται σε μικρότερη κλίμακα από 
την κανονική

Η πρωταρχική κλίμακα εμφάνισης (φόρτωσης) 
ενός ηλεκτρονικού χάρτη αποτελεί την τιμή αναφοράς 
(reference value) βάσει της οποίας ενεργοποιούνται 
και εμφανίζονται οι ενημερώσεις υπέρ ή υποεστίασης 
(over-scale/under-scale indications) στο ECDIS. Επί της 
οθόνης του συστήματος, στο πλαίσιο εμφάνισης των 
πληροφοριών του «φορτωμένου» χάρτη (Chart Area), 
διατίθεται κάτω από το νούμερο του χάρτη η ένδειξη 
της κλίμακας. Επιπλέον, μέσω καταλόγου επιλογής 
(drop-down list) παρέχεται η δυνατότητα φόρτωσης 
διαφορετικής κλίμακας χάρτη (σχ. 2.51).

Το ζήτημα της διαφοροποίησης της κλίμακας των 
εμφανιζόμενων ηλεκτρονικών χαρτών επί της οθό-
νης, έχει δημιουργηθεί ακριβώς από την δυνατότητα 
που παρέχουν οι ηλεκτρονικοί χάρτες ENC ως προς 
την μεταβολή της εστίασης. Αυτό δεν συνέβαινε όταν 
οι έντυποι χάρτες ήταν σε χρήση, καθώς ο ναυτιλλό-
μενος προκειμένου να χρησιμοποιήσει χάρτη διαφο-
ρετικής κλίμακας, έπρεπε να τοποθετήσει άλλο χάρτη 
επί του τραπεζιού χαρτών. Ομοίως περί ηλεκτρονικών 
χαρτών RNC, νέος χάρτης φορτώνεται, όταν ο ναυτιλ-
λόμενος επιλέξει διαφορετική κλίμακα χάρτη.

Σχ. 2.51
Παράδειγμα πλαισίου στην 

οθόνη του ECDIS όπου εμφα-
νίζονται πληροφορίες περί 
του εμφανιζόμενου χάρτη 

(Chart Area). Η πρωταρχικά 
«φορτωμένη» στην οθόνη 

κλίμακα μπορεί να μεταβλη-
θεί μέσω καταλόγου επιλογής 

(drop-down list)

Καθώς όμως στους ηλεκτρονικούς χάρτες ENC 
όλες οι διαθέσιμες κλίμακες βρίσκονται στις διάφο-
ρες στρώσεις κάθε χάρτη (layers), το συνονθύλευμα 
των πληροφοριών επί του χάρτη (screen clutter) κατά 
τη μετάβαση σε μικρότερες κλίμακες μπορεί να δημι-
ουργήσει θέματα απώλειας της ακριβούς αντίληψης 
των παρεχομένων πληροφοριών από τον ναυτιλλό-
μενο. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρθηκε στην προ-
ηγούμενη παράγραφο, έχει εισαχθεί το χαρακτηριστι-
κό φίλτρο ως προς την εμφάνιση των πληροφοριών 
ανά κλίμακα «SCAMIN» (scale minimum).

Επιπλέον, θέμα συνονθυλεύματος των πληροφορι-
ών επί του χάρτη (screen clutter) μπορεί να δημιουρ-
γηθεί και από υπερβολική προσθήκη πληροφοριών 
επί του χάρτη από τον ναυτιλλόμενο (manual entries). 
Οι επιπλέον εισαγόμενες πληροφορίες «τοποθετού-
νται» από το σύστημα επί του χάρτη (στην βάση δε-
δομένων SENC) ως επιπλέον στρώσεις (additional 
layers), με αποτέλεσμα όταν εκτελείται υποεστίαση 
οι πληροφορίες αυτές να «χάνονται» (να μην εμφανί-
ζονται) ή να «μπερδεύονται» μαζί με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες της πρωταρχικής κλίμακας.   

Στο παράδειγμα που ακολουθεί (σχ. 2.52), παρουσι-
άζονται τα αποτελέσματα απόκρυψης των πληροφο-
ριών, καθώς έχει εφαρμοστεί υποεστίαση (μετάβαση 
σε μικρότερη κλίμακα χάρτη για την ίδια γεωγραφική 
περιοχή). Για την περίπτωση αυτή της υποεστίασης, το 
σύστημα έχει παρουσιάσει ενημέρωση προς τον ναυ-
τιλλόμενο (σχ. 2.53).

Το φίλτρο εμφάνισης των πληροφοριών ανά κλί-
μακα «SCAMIN» (scale minimum) ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται μέσω της λειτουργίας διαχείρισης 
των ηλεκτρονικών χαρτών ENC (σχ. 2.54).
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Σχ. 2.52
Παράδειγμα εμφάνισης ηλεκτρονικού χάρτη ίδιας γεωγραφικής περιοχής: (α) στην πρωταρχική κλίμακα 

(compilation scale) (β) κατόπιν υποεστίασης (under scale / zoom out)

Σχ. 2.53 
Παράδειγμα εμφάνισης επισήμανσης προς τον ναυτιλλόμενο περί διαθεσιμότητας χάρτη μεγαλύτερης 
κλίμακας στο σύστημα (Larger scale ENC available) και του ποσοστού υπερεστίασης (Over-scale) που 

απαιτείται για να φορτωθεί ο κατάλληλος χάρτης για την συγκεκριμένη περιοχή
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2.7.2 Εφαρμογή των κατάλληλων χρωματισμών 
μέρας/νύχτας, της κατηγορίας ένδειξης και της κλί�
μακας

Εντός του ψηφίσματος του ΙΜΟ Res. MSC.232(82) 
«Adoption of the revised performance standards for 
electronic chart display and information systems» 
περιλαμβάνεται η ακόλουθη διευκρίνιση σχετικά με 
την επιλογή της εμφάνισης του ηλεκτρονικού χάρτη 
επί της οθόνης με χρωματικό περιβάλλον ημέρας ή 
νύχτας (ή οποιασδήποτε εναλλακτικής επιλογής δια-
τίθεται στο σύστημα, αναλόγως μοντέλου):

«Η επιλογή της εμφάνισης θα πρέπει να εξασφαλίζει 
πως η παρεχόμενη πληροφορία είναι καθαρά ορατή από 
περισσότερους του ενός παρατηρητές της οθόνης, σε 
σχέση με την ποσότητα του φωτός που βιώνεται (το φως 
που υπάρχει στον χώρο – φυσικό ή τεχνητό) στην γέφυρα 
του πλοίου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας».

Βάσει αυτών ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να επιλέ-
γει την καταλληλότερη ρύθμιση, αναλόγως των επι-
κρατουσών συνθηκών φωτισμού (σχ. 2.55).

Η επιλογή της καταλληλότερης κλίμακας του εμ-
φανιζόμενου χάρτη στην οθόνη, ώστε να παρέχεται 
όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση και βοήθεια 
στον ναυτιλλόμενο, αναλύθηκε διεξοδικά σε προη-
γούμενες παραγράφους. Καθώς επί της οθόνης του 
ECDIS μπορούν να προβληθούν ταυτόχρονα απει-
κονίσεις και πληροφορίες από λοιπά συνδεδεμένα 
ναυτιλιακά όργανα (RADAR/AIS images), η εικόνα του 
ηλεκτρονικού χάρτη και η απεικόνιση του συνδεδε-
μένου ναυτιλιακού οργάνου θα πρέπει να εναρμο-
νίζονται ως προς την κλίμακα (scale), την προβολή 

Σχ. 2.55
Διαθέσιμες επιλογές επί της οθόνης του ECDIS για την ρύθμι-
ση του χρωματικού περιβάλλοντος του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 2.54
Παράδειγμα επιλογής της 

λειτουργίας φίλτρου εμφάνισης 
των πληροφοριών ανά κλίμακα 

«SCAMIN» (scale minimum), που 
διατίθεται στο menu διαχείρισης 
των ηλεκτρονικών χαρτών ENC 

(σημειώνονται με κόκκινα πλαίσια 
στο παράδειγμα)

(projection) και τον προσανατολισμό (orientation). 
Εντός του προτύπου του IHO: S-66 «Facts about 

Electronic Charts and Carriage Requirements» καθο- καθο-
ρίζεται η καταλληλότερη αντιστοιχία της εμβέλειας 
(range) του RADAR ως προς την κλίμακα του «φορτω-
μένου» χάρτη στην οθόνη (πίν. 2.7), ώστε να επιτυγχά-
νεται η βέλτιστη προβολή (overlay) των στοιχείων της 
εικόνας RADAR επί του ηλεκτρονικού χάρτη.

Πίνακας 2.7

 Επιλεγμένη εμβέλεια 
(Radar range)

Επιλεγμένη κλίμακα  
(ENC scale)

200 NM 1:3.000.000

96 NM 1:1.500.000

48 NM 1:700.000

24NM 1:350.000

12 NM 1:180.000

6 NM 1:90.000

3 NM 1:45.000

1.5 NM 1:22.000

0.75NM 1:12.000

0.5 NM 1:8.000

0.25 NM 1:4.000



99

Σχ. 2.56
Παράδειγμα επιλογών για την εμφά-
νιση/απόκρυψη πληροφοριών ανά 
κατηγορία εμφάνισης χάρτη, που 

διατίθεται στο menu διαχείρισης των 
στρωμάτων πληροφοριών (Layers) 
των ηλεκτρονικών χαρτών (κόκκινο 

πλαίσιο στο παράδειγμα)

Η αντίστοιχη κατεύθυνση παρέχεται εντός του 
προτύπου IHO: S-66, σχετικά με την μορφή εμφάνισης 
(display) του ηλεκτρονικού χάρτη επί της οθόνης. Ο 
ναυτιλλόμενος θα πρέπει να επιλέγει την καταλληλό-
τερη ρύθμιση μεταξύ των επιλογών Standard, Custom 
και All mode, ώστε η προβολή του χάρτη να είναι σε 
κάθε στιγμή διαυγής και χωρίς αμφιβολία ως προς την 
παρεχόμενη πληροφορία (clear and unambiguous). 
Τα απεικονιζόμενα σύμβολα και στοιχεία θα πρέπει 
να εμφανίζονται στην θέση τους και να παρουσιά-
ζουν την εικόνα που θα εξασφαλίζει στον ναυτιλλόμε-
νο τον έλεγχο της κατάστασης και την αντίληψη των 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ναυσιπλοΐας 
του πλοίου. Η βασική αρχή της σωστής επιλογής της 
μορφής εμφάνισης του ηλεκτρονικού χάρτη είναι να 
είναι απλή και σαφής (simple and un-cluttered), περι-
έχοντας όσα στοιχεία και πληροφορίες χρειάζεται ο 
ναυτιλλόμενος, χωρίς αυτά να αλλοιώνονται ή να δη-
μιουργείται συνονθύλευμα στην εικόνα.

2.7.3 Εναλλακτικές επιλογές πληροφορίας στην κα�
τηγορία ένδειξης «all other information»

Πέραν των βασικών πληροφοριών που περιλαμ-
βάνονται σε κάθε ηλεκτρονικό χάρτη, το σύστημα 
παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης και ρύθμισης των 
στοιχείων επί του χάρτη μέσω επιλογών που περιλαμ-
βάνονται στο menu διαχείρισης χαρτών «Charts» (σχ. 
2.56). 

Εντός του συγκεκριμένου «παραθύρου» των «επι-
πέδων» (Layers), παρέχονται οι ακόλουθες επιλογές 
ρυθμίσεων για την εμφάνιση/απόκρυψη των απει-

κονιζόμενων στοιχείων του χάρτη. Επισημαίνεται 
ότι δεν περιλαμβάνονται απαραίτητα όλα τα κάτωθι 
αναφερόμενα στοιχεία σε όλους τους χάρτες. Πρόκει-
ται για πληροφορίες και στοιχεία που περιλαμβάνο-
νται στην «Τυπική» κατηγορία εμφάνισης (Standard 
Display category) των ηλεκτρονικών χαρτών. Εφόσον 
κάποιος χάρτης περιλαμβάνει κάποια ή όλα τα κάτω-
θι αναφερόμενα στοιχεία, αυτά μπορούν να εμφανί-
ζονται ή να αποκρύπτονται αναλόγως των επιλογών 
του ναυτιλλόμενου ή συνολικά (Show All/Hide All) για 
την επίτευξη «Προσαρμοσμένης» προβολής (Custom 
display). 

▶ Σημαδούρες, Φάροι, Ραδιοφάροι, Βοηθήματα 
Ναυσιπλοΐας, Οικοδομήματα (�����, �������, ���� �� ������������, �������, ���� �� �������, �������, ���� �� ��������������, ���� �� �������, ���� �� ����������� �� ������� �� ��������� ������� ��������������
����, l��h��, ��r����r��).

▶ Γεωγραφικά όρια και σύνορα περιοχών (������r��� ��� 
l�m���).

▶ Περιοχές απαγορευμένης ή περιορισμένης πρόσβασης 
(Pr�h������ ��� r���r����� �r���).

▶ Όρια κλίμακας χάρτη (Ch�r� ���l� ������r���).
▶ Συστήματα καθορισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και 

διαδρομές επιβατηγών πλοίων (Sh�p�’ r������� �����m� ��� 
f�rr� r�����).

▶ Θαλάσσιοι διάδρομοι Αρχιπελάγους (Ar�h�p�l���� ��� 
l����).

▶ Γραμμή ορίου παλίρροιας (Dr���� l���).
▶ Προειδοποιητικές σημειώσεις (C�������r� �����).
▶ Διάφορα, Άγνωστα/μη�χαρακτηρισμένα (M����ll������, 
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U�k��w�), επιπλέον στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στην 
τυπική προβολή του χάρτη (������r� ���pl��).

▶ Ενδεικτική «μπάρα» κλίμακας χάρτη (S��l� ��r).
▶ Γεωγραφικά όρια και Πλέγμα συντεταγμένων χάρτη 

(Ch�r� ������r��� � Gr��).
▶ Μηνύματα NAVTEX (επισήμανση σημείου επί του χάρτη 

όπου αναφέρεται το συγκεκριμένο μήνυμα).
▶ Ένδειξη υπερεστίασης (O��r����l�).

2.7.4 Διαφοροποίηση μεταξύ επιπέδων πληροφο�
ρίας, επιπέδων χρήστη και γραφικών στα συμβά�
ντα (events)

Οι παρεχόμενες πληροφορίες μέσω της προβολής 
των ηλεκτρονικών χαρτών στην οθόνη του ECDIS δια-
φοροποιούνται ανά κατηγορία εμφάνισης του χάρτη 
(Display categories) (σχ. 2.57) και, αναλόγως προδια-
γραφών της κάθε κατηγορίας, περιλαμβάνουν έναν 
καθορισμένο αριθμό στοιχείων και συμβόλων.

Σχ. 2.57
Παράδειγμα επιλογών για την μεταβολή της κατηγορίας 
εμφάνισης χάρτη (Display category), που διατίθεται στο 

menu διαχείρισης των επιπέδων  πληροφοριών (Layers) των 
ηλεκτρονικών χαρτών

▶ Μεμονωμένοι κίνδυνοι που βρίσκονται υπεράνω της 
στάθμης της θάλασσας και περικλείονται από την ισοβαθή 
ασφαλείας, π.χ. μόνιμες κατασκευές, εναέρια καλώδια, κ.λπ. 
(I��l���� �����r� ����� w���r wh��h l�� w��h�� �h� ��f� 
w���r ��fi��� �� �h� ��f��� C�����r ���h �� fix�� ��r����r��, 
���rh��� w�r��, ���.).

▶ Ένδειξη κλίμακας χάρτη και βορεινού προσανατολισμού 
(S��l�, r���� ��� ��r�h �rr�w).

▶ Μονάδες μέτρησης βάθους και ύψους (U���� �f ��p�h 
��� h���h�).

▶ Τύπος προβολής του χάρτη (D��pl�� m���).

Τυπική προβολή (Standard Display), που περιλαμ-
βάνει επιπλέον πληροφορίες από την βασική προβο-
λή.

▶ Γραμμή ορίου παλίρροιας (Dr���� l���).
▶ Σημαδούρες, Ραδιοφάροι, Βοηθήματα Ναυσιπλοΐας, 

Οικοδομήματα (�����, �������, ��h�r ���� �� ���������� ��� 
fix�� ��r����r��).

▶ Όρια εισόδου λιμένων, στενών θαλάσσιων περασμάτων 
και καναλιών κ.λπ. (������r��� �f f��rw���, �h����l�, ���.).

▶ Χαρακτηριστικούς στόχους αναγνωρίσιμους διά 
«γυμνού» οφθαλμού ή μέσω RADAR (V����l ��� r���r ����
�p������ f����r��).

▶ Περιοχές απαγορευμένης ή περιορισμένης πρόσβασης 
(Pr�h������ ��� r���r����� �r���).

▶ Όρια κλίμακας χάρτη (Ch�r� ���l� ������r���).
▶ Προειδοποιητικές σημειώσεις (I��������� �f ��������r� 

�����).
▶ Συστήματα καθορισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας και 

διαδρομές επιβατηγών πλοίων (Sh�p’� r������ �����m� ��� 
f�rr� r�����).

▶ Θαλάσσιους διαδρόμους Αρχιπελάγους (Ar�h�p�l���� ��� 
l����).

Πλήρης προβολή (All Display), που περιλαμβάνει 
επιπλέον πληροφορίες από την τυπική προβολή.

▶ Βυθίσματα θάλασσας (Sp�� ���������), με δυνατότητα 
εμφάνισης των βυθισμάτων κάτω από ένα όριο (τιμή) που 
θεσπίζει ο ναυτιλλόμενος (Sp�� ��������� ��).

▶ Υποβρύχια καλώδια και αγωγοί (S��m�r��� ���l�� ��� 
p�p�l����).

▶ Πληροφορίες περί όλων των μεμονωμένων ναυτιλιακών 
κινδύνων της περιοχής (D����l� �f �ll ���l���� �����r�).

Για κάθε κατηγορία προβολής παρέχονται τα ακό-
λουθα:

Βασική προβολή (Base Display), που περιλαμβά-
νει πληροφορίες που εμφανίζονται σε κάθε χάρτη 
που «φορτώνεται» και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
αφαιρεθούν από την εικόνα του χάρτη.

▶ Ακτογραμμή (C����l���) με βάση το ανώτατο ύψος 
υδάτων κατά την πλημμυρίδα (h��h w���r).

▶ Ισοβαθής ασφαλείας του ίδιου πλοίου (Ow� �h�p’� ��f��� 
������r), όπως έχει καθοριστεί από τον ναυτιλλόμενο.

▶ Μεμονωμένοι υποθαλάσσιοι κίνδυνοι που βρίσκονται 
σε βάθος λιγότερο από το βύθισμα της ισοβαθούς ασφαλείας 
και περικλείονται από αυτήν (I��l���� ����rw���r �����r� �f 
��p�h� l��� �h�� �h� ��f��� ������r wh��h l�� w��h��).

▶ Ασφαλή ύδατα που οριοθετούνται από την ισοβαθή 
ασφαλείας (S�f� w���r� ��fi��� �� �h� ��f��� ������r).
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▶ Πληροφορίες περί των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας (D��
���l� �f ���� �� ����������).

▶ Περιεχόμενα των προειδοποιήσεων (C������� �f ���� (C������� �f ����
�����r� �����).

▶ Ημερομηνία έκδοσης ηλεκτρονικού χάρτη (ENC ������� 
����).

▶ Αριθμό τελευταίας διόρθωσης (επικαιροποίησης) (M��� 
r����� �h�r� �p���� ��m��r).

▶ Μαγνητική απόκλιση (M������� ��r������).
▶ Απεικόνιση πλέγματος συντεταγμένων χάρτη (Gr�����l�).
▶ Ονομασία περιοχών (Pl��� ��m��). 
Πέραν όλων των παραπάνω που περιέχονται στους 

ηλεκτρονικούς χάρτες «από κατασκευής», ο ναυτιλ-
λόμενος μπορεί να προσθέσει σε κάθε χάρτη δικές 
του σημειώσεις (own chart entries) είτε ως χειροκίνη-
τα εισαγόμενες διορθώσεις (manual corrections), είτε 
ως σημειώσεις ταξιδίου (voyage planning entries). 
Αυτές οι προσθήκες πληροφοριών στον χάρτη τοπο-
θετούνται από το σύστημα σε ένα ειδικά διαμορφω-
μένο επίπεδο (στρώση) που ονομάζεται «Επίπεδο του 
χρήστη» (User Chart layer). Ο τρόπος εισαγωγής και 
προβολής ή διαγραφής παρόμοιων πληροφοριών θα 
αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο.

Επιπλέον, εισαγωγή γεγονότων (συμβάντων κατά 
τη διάρκεια του ταξιδίου) για τα οποία ο ναυτιλλόμε-
νος επιθυμεί να «κρατήσει» σημείωση, μπορεί να γίνει 
με την εντολή «Γεγονός» (Event) (σχ. 2.58), μέσω της 
οποίας δημιουργείται επισήμανση επί του ηλεκτρο-
νικού χάρτη (Event graphic) στο σημείο της πορείας 
όπου ενεργοποιήθηκε η λειτουργία. Παράλληλα, στο 

Σχ. 2.59
Παράδειγμα διαφορετικών προειδοποιήσεων στην οθόνη του ECDIS (σημειώνονται με κόκκινα πλαίσια) περί 
απώλειας των πληροφοριών (στο παράδειγμα, απώλεια πληροφοριών χαρτών, θέσης πλοίου και ταχύτητας)

Σχ. 2.58
Το πλήκτρο Εvent στο πληκτρολόγιο της συσκευής ECDIS

σύστημα «ανοίγεται» σελίδα γεγονότος στο ηλεκτρο-
νικό ημερολόγιο (Event notation into Logbook), στο 
οποίο παρέχεται πλαίσιο εγγραφής των λεπτομερει-
ών του γεγονότος. Η εντολή καταγραφής γεγονότος 
ενεργοποιείται είτε μέσω του σχετικού πλήκτρου που 
διατίθεται στο πληκτρολόγιο, είτε από την λειτουργία 
της οθόνης μέσω του κέρσορα (σχ. 2.58).

2.7.5 Απόκριση στους ενδείκτες που αναπαριστούν 
την απώλεια της επιδεικνυόμενης πληροφορίας

Όπως έχει αναφερθεί, για τυχόν απώλεια των πλη-
ροφοριών που παρέχονται, το σύστημα παράγει προ-
ειδοποιήσεις προς τον ναυτιλλόμενο, ώστε αυτός να 
προβεί στις κατάλληλες αντισταθμιστικές ενέργειες 
που θα του επιτρέψουν την συνέχιση της ναυσιπλοΐας 
με ασφάλεια. Διακρίνονται τα ακόλουθα είδη ενημε-
ρώσεων (σχ. 2.59):
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1) Απώλεια πληροφοριών χαρτών (No ENC avail-(No ENC avail-
able). Ειδοποίηση που παράγεται όταν το σύστημα 
αναγνωρίζει την ύπαρξη μη αξιόπιστων στοιχείων 
ή την έλλειψη στοιχείων σχετικών με τον χάρτη που 
«φορτώνεται» (Invalid or Missing data). Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να αναζητή-
σει χάρτη μικρότερης κλίμακας (πιο «γενικό») για την 
συγκεκριμένη περιοχή ή να στραφεί σε εναλλακτική 
διαθέσιμη πηγή πληροφοριών (back-up source of 
information). 

2) Απώλεια γεωγραφικών συντεταγμένων της 
θέσης του πλοίου (Position Dropped) ή απώλεια 
πληροφοριών πορείας−ταχύτητας. Οι ειδοποιήσεις 
παράγονται όταν το σύστημα πάψει να τροφοδοτεί-
ται με στοιχεία από τους συνδεδεμένους αισθητήρες 
(δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης, δρο-
μόμετρο, πυξίδα, πορειογράφος κ.λπ.). Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να αναζητή-
σει εναλλακτικές πηγές παροχής των πληροφοριών 
(μέσω διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού) και να 
εισαγάγει τις τιμές στο σύστημα χειροκίνητα.

2.8 Συναγερμοί συστήματος και θέσης

2.8.1 Αναγνώριση και απόκριση σε συναγερμούς 
πρωτεύοντος και δευτερεύοντος συστήματος προσ�
διορισμού θέσης

Εντός του προτύπου λειτουργίας του ECDIS αναφέ-
ρεται πως α) το σύστημα θα παρουσιάζει μία ειδοποί-
ηση όταν η παρεχόμενη πληροφορία από το συνδεδε-
μένο σύστημα προσδιορισμού θέσης χαθεί και β) το 
ECDIS θα αναπαράγει όποια ειδοποίηση ή επισήμαν-
ση παρέχεται από το συνδεδεμένο σύστημα προσδι-
ορισμού θέσης. Επιπλέον, καθώς το σύστημα προσδι-
ορισμού θέσης και ο ηλεκτρονικός χάρτης θα πρέπει 
να αναφέρονται στο ίδιο Γεωδαιτικό σύστημα, σχετική 
ειδοποίηση θα παρουσιάζεται αν αυτό δεν συμβαίνει.

Συναγερμοί (πίν. 2.8) μπορεί να παραχθούν από το 
ECDIS σε συνάρτηση με το σύστημα προσδιορισμού 
θέσης (πρωτεύον ή δευτερεύον, αναλόγως επιλογών 
του ναυτιλλόμενου),

2.8.2 Αναγνώριση και απόκριση συναγερμών χαρ�
τών

Εντός του προτύπου λειτουργίας του ECDIS ανα-
φέρεται ότι το σύστημα θα παρουσιάζει μία ειδοποί-
ηση ή επισήμανση όταν το πλοίο κατά την πορεία του 
(επί του ηλεκτρονικού χάρτη) διασχίσει την ισοβαθή 

ασφαλείας ή εισέλθει εντός απαγορευμένης περιοχής.
Επιπλέον, για θεσπισμένα (από τον ναυτιλλόμε-

νο) όρια απόκλισης από την σχεδιασμένη πορεία του 
πλοίου, θα παρέχεται ειδοποίηση ότι το πλοίο βρίσκε-
ται εκτός πορείας.

Συναγερμοί (πίν. 2.9) μπορεί να παραχθούν από 
το ECDIS σε συνάρτηση με τους «φορτωμένους» ηλε-
κτρονικούς χάρτες στην οθόνη και την κίνηση του 
πλοίου επί αυτών.

2.8.3 Αναγνώριση και απόκριση σε συναγερμούς 
ECDIS από τον αυτόματο πιλότο που βρίσκεται στην 
επιλογή «track control»

Εντός του προτύπου λειτουργίας του ECDIS αναφέ-
ρεται πως το σύστημα θα παρουσιάζει μία κατάλληλη 
ειδοποίηση ή επισήμανση περί οποιασδήποτε βλάβης 
του συστήματος. Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης 
του ECDIS με τον αυτόματο πιλότο (Auto Pilot), ώστε η 
πλοήγηση να γίνεται «αυτόματα». Αυτό σημαίνει ότι ο 
αυτόματος πιλότος θα «διαβάζει» το σχεδιασμένο τα-
ξίδι και θα ακολουθεί τις πορείες, αλλάζοντας κατευ-
θύνσεις στα διάφορα σημεία αναφοράς (waypoints) 
κατά την άφιξη του πλοίου στα σημεία αλλαγής πορεί-
ας (Wheel-over positions). Ο ναυτιλλόμενος θέτει όρια 
ασφαλείας σχετικά με την απόκλιση από την πορεία 
και την έκπτωση του πλοίου, ώστε ο αυτόματος πιλό-
τος να εκτελεί διορθωτικές ενέργειες και το πλοίο να 
βρίσκεται «επάνω» στην πορεία του. Αρκετές ναυτιλι-
ακές εταιρείες επιλέγουν να μην διατίθεται η σχετική 
λειτουργία επί των πλοίων τους (σύνδεση αυτόματου 
πιλότου με το ECDIS), καθώς υπάρχει η ανησυχία πως 
κάποιος Αξ/κός ναυσιπλοΐας μπορεί να «ξεχαστεί» και 
να «αφήσει» το πλοίο στην αυτόματη διακυβέρνηση 
μέσω ναυτιλιακών συστημάτων. 

Διατίθενται συναγερμοί επί της σχετικής λειτουργί-
ας, αναφορικά με την απόδοση του αυτόματου πιλό-
του, την απομάκρυνση του πλοίου από τα θεσπισμένα 
όρια, την μη ανταπόκριση του συστήματος πηδαλιου-
χίας στις εντολές αλλαγής πορείας, την αδυναμία δια-
τήρησης του πλοίου στην σχεδιασμένη πορεία (λόγω 
περιβαλλοντικών συνθηκών), την απώλεια σύνδεσης/
σήματος μεταξύ των συστημάτων και την διακοπή της 
τροφοδοσίας (απώλεια ισχύος). Σε κάθε περίπτωση, 
πρωταρχική ενέργεια του ναυτιλλόμενου είναι να απο-
δεσμεύσει την εμπλοκή των συστημάτων στην διακυ-
βέρνηση του πλοίου, να αναθέσει την πηδαλιουχία σε 
ικανό ναύτη και ακολούθως να αναζητήσει την αιτία 
που προκάλεσε την ειδοποίηση ασφάλειας.
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Πίνακας 2.8

Μήνυμα προς τον 
ναυτιλλόμενο  

(Alarm message)

Σημασία  
(Meaning)

Ενέργεια αποκατάστασης  
(Response)

Επίλεξε αυτόματη 
αλλαγή σε στίγμα μέσω 
αναμέτρησης  
(Auto-change to DR)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ενεργοποιήσει 
την λειτουργία παροχής στίγματος μέσω 
αναμέτρησης 
(To switch automatically to DR positioning 
mode)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει τις «πηγές» 
παροχής στίγματος στο ECDIS και να επιβεβαιώ-
σει την άρτια λειτουργία τους 
(Identify the cause of the positioning method 
change, ascertain that the positioning systems 
operate correctly)

Έλεγξε τις ενδείξεις θέσης 
του πλοίου, κατεύθυνσης 
και ταχύτητας
(Check Pos-HDG-LOG)

Η λειτουργία παροχής στίγματος μέσω 
αναμέτρησης είναι επιλεγμένη 
(DR positioning mode is set)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει τις 
παραμέτρους (τιμές) σχετικά με τη θέση του 
πλοίου και την κίνησή του στο νερό
(Check the ship position and motion parameters)

Απώλεια ενδείξεων 
αναφοράς της ηχούς του 
RADAR
(Echo reference loss)

Μη αναγνώριση του στόχου, ο οποίος είχε 
επιλεγεί στο RADAR/ARPA σαν σημείο 
αναφοράς για τον προσδιορισμό του 
στίγματος μέσω της ηχούς του RADAR  
(Loss of the radar target which served as a 
reference point in the ship positioning by the 
acquired ARPA objects)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ρυθμίσει εκ νέου την 
λειτουργία προσδιορισμού του στίγματος μέσω 
της ηχούς του RADAR ή να επιλέξει διαφορετική 
μέθοδο προσδιορισμού του στίγματος του πλοίου 
(Re-set the ER positioning method or set any other 
positioning method)

Απόκλιση μεταξύ 
πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος στίγματος
(Prim/Sec diverged)

Η θεσπισμένη (από τον ναυτιλλόμενο) τιμή 
της μέγιστης αποδεκτής απόστασης μεταξύ 
των θέσεων του πλοίου, όπως παρέχονται 
από το πρωτεύον και δευτερεύον σύστημα 
προσδιορισμού θέσης έχει ξεπεραστεί
(The set value of the maximum distance 
between the positions from the primary and 
secondary positioning methods is exceeded)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει το στίγμα του 
πλοίου 
(Check the ship position)

Υπέρβαση χρόνου 
υποτύπωσης μεταξύ 
πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος στίγματος
[Prim.(Sec.) diff. mode lost]

Η θεσπισμένη (από τον ναυτιλλόμενο) τιμή 
του χρονικού ορίου μεταξύ των θέσεων του 
πλοίου, όπως παρέχονται από το πρωτεύον 
και δευτερεύον σύστημα προσδιορισμού 
θέσης έχει ξεπεραστεί
(Loss of differential positioning mode for a time 
interval longer than the set one)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει το στίγμα του 
πλοίου
(Check the ship position)

Απώλεια ενδείξεων 
στίγματος από το πρωτεύον 
(ή δευτερεύον) σύστημα 
προσδιορισμού θέσης 
[Prim.(Sec.) sensor: no input]

Το σύστημα δεν λαμβάνει στοιχεία από 
το πρωτεύον (ή δευτερεύον) σύστημα 
προσδιορισμού θέσης 
[The ECDIS receives no data from the primary 
(secondary) positioning system]

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει τις συνδέσεις 
και τη λειτουργία των περιφερειακών αισθητήρων
(Check operation and connection of the pertinent 
positioning sensor)
Σε περίπτωση μη αποκατάστασης, απαιτείται 
συνδρομή τεχνικού (seek Technical Advice)

Μη αξιόπιστες ενδείξεις 
στίγματος από το πρωτεύον 
(ή δευτερεύον) σύστημα 
προσδιορισμού θέσης 
[Prim.(Sec.) pos. Unreliable]

Τα λαμβανόμενα στοιχεία από το πρωτεύον (ή 
δευτερεύον) σύστημα προσδιορισμού θέσης 
δεν είναι αξιόπιστα 
[Unreliable positioning by the primary 
(secondary) positioning system]

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να διαπιστώσει την αιτία 
της μη ακριβούς θέσης του πλοίου (Identify the 
cause of inadequate positioning)

Η παρεχόμενη θέση του 
πλοίου από το σύστημα 
προσδιορισμού θέσης 
αποκαταστάθηκε
(Sensor pos. Restored)

Οι προηγούμενες ρυθμίσεις του 
πρωτεύοντος (ή δευτερεύοντος) συστήματος 
προσδιορισμού θέσης έχουν επανέλθει 
(The previously set modes of the primary and 
secondary positioning methods are restored)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει το 
στίγμα του πλοίου
(Check the ship position)
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2.9 Συναγερμοί βάθους και ισοβαθών

2.9.1 Περιγραφή συναγερμών παρακολούθησης 
πορείας

Συναγερμοί παρακολούθησης πορείας (πίν. 2.10) 
μπορεί να παραχθούν από το ECDIS σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη της πορείας του πλοίου, όταν ένα σχεδια-
σμένο ταξίδι (Route Plan/Passage Plan) έχει «φορτω-

θεί» και «παρακολουθείται» από το σύστημα.

2.9.2 Αναγνώριση πληροφοριών σχετικών με το 
βάθος

Συναγερμοί (πίν. 2.11) μπορεί να παραχθούν από 
το ECDIS σε συνάρτηση με την αναγνώριση των βυ-
θισμάτων στην θαλάσσια περιοχή της πορείας του 
πλοίου, όταν ένα σχεδιασμένο ταξίδι (Route Plan/

Πίνακας 2.9

Μήνυμα προς τον 
ναυτιλλόμενο  

(Alarm message)

Σημασία  
(Meaning)

Ενέργεια αποκατάστασης  
(Response)

Ειδοποίηση περί της εισαγωγής 
επιπλέον πληροφοριών στον 
χάρτη 
(Add Info Warning)

Ο χάρτης που «δημιουργεί» ο ναυτιλλόμενος 
πλησιάζει το όριο χωρητικότητας 
δεδομένων
(User chart is 95% full)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να «σώσει»/απο-
θηκεύσει το αρχείο που δημιουργεί και 
να «ανοίξει» ένα καινούργιο 
(Save the user chart, then create a new 
user chart)

Ειδοποίηση περί της μη- 
δυνατότητας εισαγωγής επιπλέον 
πληροφοριών στον χάρτη 
(Add Info Chart Full)

Ο χάρτης που «δημιουργεί» ο ναυτιλλόμενος 
συμπλήρωσε το όριο χωρητικότητας 
δεδομένων
(User chart is 100% full)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να «σώσει»/απο-
θηκεύσει το αρχείο που δημιουργεί και 
να «ανοίξει» ένα καινούργιο 
(Save the user chart, then create a new 
user chart)

Άγνωστο Γεωδαιτικό σύστημα 
αναφοράς του χάρτη
(Chart datum unknown)

Το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων 
του χάρτη της περιοχής που βρίσκεται το 
πλοίο δεν αναγνωρίζεται και οι τιμές συντε-
ταγμένων είναι μηδενικές
(System of coordinates of the chart under the 
ship position is not identified and coordinate 
offset has zero value)

Ένας διαφορετικός χάρτης για την περιο-
χή πρέπει να «φορτωθεί»
(Load another chart)

Ανεπίσημος/μη εγκεκριμένος 
χάρτης
(No official chart)

Ο συγκεκριμένος ηλεκτρονικός χάρτης δεν 
είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες απαιτήσεις 
έγκρισης χαρτών για χρήση στη ναυσιπλοΐα 
(Display of an electronic chart which does not 
comply with S57 / S6� format)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει 
την αντίληψη της ειδοποίησης
(Acknowledge the alarm by pressing 
ALARM button on the Control panel)

Πορεία πλοίου εκτός χάρτη
(Off chart)

Το πλοίο κατά την πορεία του (επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη) έχει «βγει» έξω απ’ τα 
όρια του χάρτη. Επόμενος χάρτης δεν έχει 
«φορτωθεί» γιατί το σύστημα έχει τεθεί σε 
λειτουργία μη-αυτόματης φόρτωσης χαρτών 
(The ship has sailed beyond the chart boundary, 
with the chart AUTOLOAD mode OFF)

Ένας χάρτης για την περιοχή πρέπει να 
«φορτωθεί»
(Load the chart under the ship position)

Ειδοποίηση περί ισοβαθούς 
ασφαλείας
(Safety contour)

Το πλοίο κατά την πορεία του (επί του 
ηλεκτρονικού χάρτη) διασχίζει την ισοβαθή 
ασφαλείας
(The ship is crossing safety contour)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει τις 
παραμέτρους (τιμές) σχετικά με τη θέση 
του πλοίου και την κίνησή του στο νερό 
(Check the ship position and motion 
parameters)

Ειδοποίηση περί αλλαγής της 
τιμής (value) της ισοβαθούς 
ασφαλείας
(Safety contour changed)

Με την αλλαγή των χαρτών στην περιοχή 
πλεύσης του πλοίου, η προκαθορισμένη τιμή 
της ισοβαθούς ασφαλείας δεν ισχύει πλέον
(With a change of chart set under the ship 
position, the previously selected safety contour 
becomes unavailable on these charts)

Εισαγωγή νέας τιμής για την ισοβαθή 
ασφαλείας
(Set a new safety contour value)
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Passage Plan) έχει «φορτωθεί» και «παρακολουθείται» 
από το σύστημα.

2.9.3 Ορισμός τιμών ασφαλείας για παρακολούθη�
ση πορείας

Η θέσπιση των ασφαλών υδάτων από τον ναυτιλ-
λόμενο για τον ασφαλή πλου του πλοίου αποτελεί το 
σημαντικότερο ίσως στοιχείο για την σωστή ρύθμιση 

των παραμέτρων ασφαλείας (Safety parameters) στο 
ECDIS (σχ. 2.60). Βάσει των τιμών που θα εισαχθούν 
στο σύστημα (Safety contour and Safety depth), τα 
ακόλουθα «συμβαίνουν» στον ηλεκτρονικό χάρτη:

1) Συντελείται χρωματικός διαχωρισμός μεταξύ 
ασφαλών και μη ασφαλών υδάτων για την ναυσιπλο-
ΐα του πλοίου, βάσει της θεσπισμένης τιμής για την 
ισοβαθή ασφαλείας (Safety contour),  με την ισοβαθή 

Πίνακας 2.10

Μήνυμα προς τον 
ναυτιλλόμενο  

(Alarm message)

Σημασία  
(Meaning)

Ενέργεια αποκατάστασης  
(Response)

Άφιξη σε σημείο αναφοράς 
του σχεδιασμένου πλου 
(WP approach)

Το πλοίο προσεγγίζει το επερχόμενο 
σημείο αναφοράς του σχεδιασμένου πλου 
(The ship has approached a WP)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει την 
αντίληψη της ειδοποίησης μέσω του κέρσορα 
ή του σχετικού πλήκτρου στο πληκτρολόγιο
(Acknowledge the alarm by pressing ALARM button 
on the Control panel)

Προχώρηση ή καθυστέρηση 
σχετικά με το προκαθορι-
σμένο χρονοδιάγραμμα
(Ahead/Behind of schedule)

Το πλοίο πρόκειται να προσεγγίσει το 
επερχόμενο σημείο αναφοράς του σχεδια-
σμένου πλου, είτε νωρίτερα ή με καθυστέ-
ρηση σχετικά με την προ-υπολογισμένη 
ώρα άφιξης
(The ship is ahead/behind of the schedule)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει τις 
παραμέτρους (τιμές) σχετικά με τη θέση του 
πλοίου και την κίνησή του στο νερό (Check the 
ship position and motion parameters)

Το τελευταίο σημείο αναφο-
ράς του σχεδιασμένου πλου 
προσπεράστηκε 
(Last WP passed)

Το πλοίο προσπέρασε το τελευταίο σημείο 
αναφοράς του σχεδιασμένου πλου 
(The ship has passed the last point of the 
monitored route)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να «ξεφορτώσει» από 
το σύστημα το τμήμα (leg) του ταξιδίου που 
μόλις εκτελέστηκε
(Unload the passed route)

Κοντινότερο σημείο προ-
σέγγισης πλοίου και στόχου/
χρόνος μέχρι να συμβεί η 
κοντινότερη προσέγγιση
(CPA/TCPA)

Η απόσταση κοντινότερης προσέγγισης ή/
και ο χρόνος μέχρι την προσέγγιση, παρου-
σιάζουν λιγότερες τιμές από τις τιμές ασφά-
λειας που έχει θεσπίσει ο ναυτιλλόμενος
(СРА and ТСРА are smaller than the set ones)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να εστιάσει την 
προσοχή του στον προσεγγίζοντα στόχο
(Pay attention to the dangerous target)

Ενημέρωση «παραβίασης» 
της ζώνης παρακολούθησης
(Guard zone target)

Το RADAR εμφανίζει στόχο εντός της ζώνης 
παρακολούθησης που έχει θεσπίσει ο 
ναυτιλλόμενος (Radar target has appeared 
in the Guard Zone)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να εστιάσει την 
προσοχή του στον στόχο
(Pay attention to the target)

Μη αξιόπιστες τιμές για την 
κατεύθυνση του πλοίου
(Invalid heading data)

Οι τιμές που παρέχονται στο σύστημα από 
την πυξίδα δεν είναι σωστές
(ECDIS receives incorrect data from the 
compass)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει την 
λειτουργία της πυξίδας
(Check the compass operation)

Μη αξιόπιστες τιμές για την 
ταχύτητα του πλοίου
(Invalid log data)

Οι τιμές που παρέχονται στο σύστημα από 
το δρομόμετρο δεν είναι σωστές
(ECDIS receives incorrect data from the log)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει την 
λειτουργία του δρομόμετρου
(Check the log operation)

Εκτός πορείας
(Off course)

Το πλοίο έχει αποκλίνει από την 
προγραμματισμένη/σχεδιασμένη πορεία
(Deviation from the plotted route)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει την πορεία 
που έχει εισαχθεί στον αυτόματο πιλότο 
(Check if the course set in the autopilot is correct)

Εκτός ορίων ασφαλείας
(Out of XTD)

Το πλοίο έχει απομακρυνθεί από την προ-
γραμματισμένη πορεία και βρίσκεται εκτός 
των ορίων ασφαλείας εκατέρωθεν αυτής
(The set XTD value is exceeded)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει την πορεία 
που έχει εισαχθεί στον αυτόματο πιλότο 
(Check if the course set in the autopilot is correct)
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του χάρτη που έχει καθοριστεί ως ισοβαθής ασφαλεί-
ας να εμφανίζεται τονισμένη (bold line).

2) Τα νούμερα (αριθμοί) των βυθισμάτων, που εί-
ναι μικρότερα από την θεσπισμένη τιμή ασφαλούς 
βυθίσματος (Safety depth), παρουσιάζονται χρωματι-
κώς τονισμένα (bold numbers).

3) Οι μεμονωμένοι κίνδυνοι που (λόγω του βυθί-
σματος στο οποίο βρίσκονται) περικλείονται εντός της 
θεσπισμένης ισοβαθούς ασφαλείας (Isolated dangers 
inside Safety contour) επισημαίνονται με το σύμβολο 
οκταγώνου σχήματος και χρώματος magenta, που φέ-
ρει άσπρο «Χ» στο κέντρο (Isolated danger symbol). 

Ο υπολογισμός του ασφαλούς βυθίσματος έχει 
παρουσιαστεί στην παράγραφο 2.5.4 του βιβλίου και 

Πίνακας 2.11

Μήνυμα προς τον 
ναυτιλλόμενο  

(Alarm message)

Σημασία  
(Meaning)

Ενέργεια αποκατάστασης  
(Response)

Κίνδυνος για την 
ναυσιπλοΐα
(Nav. Danger)

Το πλοίο πρόκειται να προσεγγίσει έναν 
μεμονωμένο κίνδυνο
(The ship is approaching an isolated danger)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να εστιάσει την 
προσοχή του στον μεμονωμένο κίνδυνο
(Pay attention to the isolated danger)

Βύθισμα θαλάσσιας 
περιοχής παρεχόμενο 
από το βυθόμετρο
(Sounder Depth)

Η τιμή του βάθους της θάλασσας, όπως 
παρέχεται από το βυθόμετρο, είναι μικρότερη 
από την τιμή ασφαλείας που έχει θεσπίσει ο 
ναυτιλλόμενος 
(The current depth from the echo sounder is 
smaller than the set value)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να εστιάσει την 
προσοχή του στις ενδείξεις του βυθομέτρου 
(Pay attention to the sounder readings)

Απώλεια ενδείξεων 
βυθίσματος για τη 
θαλάσσια περιοχή
(Sounder: no input)

 Δεν παρέχονται στοιχεία για το βύθισμα από 
το βυθόμετρο
(ECDIS receives no data from the echo 
sounder)

Ο ναυτιλλόμενος πρέπει να ελέγξει τις 
συνδέσεις και τη λειτουργία του βυθομέτρου
(Check echo sounder operation and connection)
Σε περίπτωση μη αποκατάστασης, απαιτείται 
συνδρομή τεχνικού (seek Technical Advice)

Σχ. 2.60
Παράδειγμα «υποπαραθύρου» στο menu του ECDIS για την 
εισαγωγή τιμών των παραμέτρων ασφαλείας. Ο ναυτιλλό-
μενος μπορεί να καθορίσει τιμές για το ασφαλές βύθισμα 

και τις ισοβαθείς ασφαλείας, ορίου ρηχών υδάτων (Shallow 
contour) και ορίου βαθέων υδάτων (Deep contour)

η εισαγωγή της τιμής (value) στο σύστημα είναι «εύ-
κολη», καθώς δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής τιμών 
ανά μέτρο (ή πόδι «foot» αναλόγως της ρύθμισης των 
μονάδων μέτρησης βάθους στο ECDIS).

Αντίθετα, η εισαγωγή της τιμής για την ισοβαθή 
ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται σε απευθείας αντι-
στοιχία με τις υπάρχουσες ισοβαθείς επί του ηλεκτρο-
νικού χάρτη, που είναι στα 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 m 
(η ισοβαθής των 15 και 30 m δεν διατίθεται σε όλες τις 
κλίμακες χαρτών). Έτσι λοιπόν ο ναυτιλλόμενος, είτε 
θα θεσπίσει ως ισοβαθή ασφαλείας μία «υπάρχουσα» 
επί του χάρτη ισοβαθή, είτε θα «χαράξει» με το χέρι 
(manually) την ισοβαθή στο βύθισμα που επιθυμεί, 
όπως γίνεται με την χάραξη των περιοχών μη-προ-
σέγγισης (no-go areas).

Η ισοβαθής ασφαλείας έχει άμεση σχέση με το 
βύθισμα ασφαλείας, καθώς αποτελούν αντίστοιχες 
ειδοποιήσεις (όχι τις ίδιες). Αναφέρονται δηλαδή σε 
ύδατα που αν το πλοίο διαπλεύσει, κινδυνεύει να 
προσαράξει. Δεν σημαίνει πως «πατώντας» το πλοίο 
την ισοβαθή ασφαλείας ή το βύθισμα ασφαλείας θα 
προσαράξει, όμως αυτό θα συμβεί, αν συνεχίσει ο 
πλοίο να κινείται σε ύδατα με βύθισμα λιγότερο από 
τις τιμές που έχουν καθοριστεί για τις παραμέτρους 
ασφαλείας. 

Παράλληλα με την θέσπιση της ισοβαθούς ασφα-
λείας, ο ναυτιλλόμενος μπορεί να εισάγει και τιμές 
για την χρωματική επισήμανση (διαφοροποίηση στο  
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χρώμα της περιοχής ΜΟΝΟ σε ρύθμιση τεσσάρων 
αποχρώσεων – Four shades) καθορίζοντας όριο ρη- Four shades) καθορίζοντας όριο ρη-s) καθορίζοντας όριο ρη-
χών υδάτων (Shallow contour) και όριο βαθέων υδά- (Shallow contour) και όριο βαθέων υδά- και όριο βαθέων υδά-
των (Deep contour). Δεν πρόκειται για ρυθμίσεις 
ασφαλείας, καθώς δεν παράγεται προειδοποίηση από 
το σύστημα, αλλά για ένδειξη ότι το πλοίο διαπλέει ή 
προσεγγίζει μία διαφορετική περιοχή σε σχέση με το 
βύθισμά του (σχ. 2.61). 

2.9.4 Θέσπιση ορίων σχετικών με τα ασφαλή ύδατα   

Ο όρος ασφαλή ύδατα αναφέρεται στην ναυσι-
πλοΐα του πλοίου σε θαλάσσιες περιοχές, όπου το βά-
θος της θάλασσας και οι τυχόν υπάρχοντες κίνδυνοι 
(ύφαλοι, ξέρες, ναυάγια κ.λπ.) θα βρίσκονται σε κατ’ 
ελάχιστον απόσταση από την τρόπιδα του πλοίου 
τόση, ώστε να διαπλέει το πλοίο με ασφάλεια σε οποι-
εσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες (καιρός, κυματι-
σμός, ρεύματα κ.λπ.).  

Οι παράμετροι ασφαλείας (Safety parameters) που 
εισάγονται στο ECDIS αποτελούν την προστατευτική 
δικλείδα έναντι πιθανής προσάραξης του πλοίου ή επα-
φής με μεμονωμένους κινδύνους. Αν (με βάση τις τιμές 
που μπορεί να επιλέξει ο ναυτιλλόμενος) είναι δυνατόν 
να ορίσει διαφορετική τιμή για το βύθισμα ασφαλείας 

(μικρότερη τιμή) και διαφορετική τιμή για την ισοβαθή 
ασφαλείας (λίγο μεγαλύτερη τιμή), τότε θα έχει στη δι-
άθεσή του μία επιπλέον δικλείδα ασφαλείας σε σχέση με 
τον καθορισμό ίδιων τιμών για τις δύο αυτές ρυθμίσεις. 
Θα παραχθούν δηλαδή από το ECDIS δύο ειδοποιήσεις 
προς τον ναυτιλλόμενο. Καθώς το πλοίο πλέει από «βα-
θιά» νερά προς την ισοβαθή ασφαλείας και την περιοχή 
που ορίζεται με το βύθισμα ασφαλείας, πρώτα θα υπάρξει 
ειδοποίηση περί προσέγγισης στην ισοβαθή ασφαλείας 
και κατόπιν θα υπάρξει ειδοποίηση περί προσέγγισης στο 
βύθισμα ασφαλείας. Αν οι τιμές βυθίσματος ασφαλείας 
και ισοβαθούς ασφαλείας οριστούν ίδιες, η ειδοποίηση 
θα συμπίπτει.

Η περίπτωση της ίδιας τιμής (αριθμητικά) για την 
ισοβαθή ασφαλείας και το βύθισμα ασφαλείας, συμ-
βαίνει όταν ο ναυτιλλόμενος επιλέξει ως βύθισμα 
ασφαλείας τιμή που συμπίπτει με τις υπάρχουσες 
ισοβαθείς του χάρτη (π.χ. βύθισμα ασφαλείας 20m 
και ισοβαθής ασφαλείας 20 m). Διαφορετικά, για 
τιμή βυθίσματος ασφαλείας «ενδιαμέσως» των δι-
αθέσιμων τιμών ισοβαθών του χάρτη, π.χ. βύθισμα 
ασφαλείας 23 m, η ισοβαθής ασφαλείας «αυτόματα» 
θα οριστεί στα 30 m, ακόμη και αν ο ναυτιλλόμενος 
επιχειρήσει να εισαγάγει τιμή για την ισοβαθή ασφα-

Σχ. 2.61
Παράδειγμα θέσπισης ισοβαθούς ασφαλείας επί ηλεκτρονικού χάρτη (μαύρο περίγραμμα για βυθίσματα λιγότερο 
από 15 m) και ρύθμισης προβολής χάρτη με τέσσερεις αποχρώσεις (four shades), όπου παρουσιάζονται οι περιο-

χές των ρηχών υδάτων (Shallow contour) και των βαθέων υδάτων (Deep contour)
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λείας 23m. Δεν «δημιουργεί» δηλαδή το σύστημα ισο-
βαθείς ασφαλείας σε οποιοδήποτε βύθισμα επιθυμεί 
ο ναυτιλλόμενος. Το σύστημα μπορεί να «μαρκάρει» 
και να εμφανίζει εντονότερα μία επιλεγμένη ισοβαθή 
από τις ήδη υπάρχουσες επί του χάρτη και αυτή να 
ορίζεται ως η ισοβαθής ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν προηγουμένως, η τιμή της ισοβαθούς 
ασφαλείας μπορεί να είναι ίδια με την τιμή του βυθί-
σματος ασφαλείας ή λίγο μεγαλύτερη.

Για τις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ των 
διαθέσιμων ισοβαθών του ηλεκτρονικού χάρτη είναι 
μεγαλύτερη από την τιμή που ο ναυτιλλόμενος θέ-
λει να ορίσει ως ισοβαθή ασφαλείας (π.χ. διαθέσιμες 
ισοβαθείς χάρτη 10 m και 20 m, ενώ ο ναυτιλλόμενος 
επιθυμεί ισοβαθή στα 25 m), τότε ο ναυτιλλόμενος 
μπορεί να επιλέξει και να δημιουργήσει (χαράξει) μία 
«δική του» ισοβαθή ασφαλείας (manual alarmable 
no-go line). Υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, και η κάθε ναυτιλιακή εται-
ρεία πρέπει να περιλαμβάνει στο σύστημα ασφα-
λούς διαχείρισης της γέφυρας του πλοίου (Bridge 
Management Manual – ECDIS Navigational Policy) 
την προτεινόμενη μέθοδο και σχετικά μέτρα μετρία-
σης του κινδύνου (mitigation measures), όπως ορίζε-
ται εντός της έκδοσης του OCIMF: «Recommendation 
on usage of ECDIS».

Μέθοδος 1
(Έστω ανώτατο βύθισμα πλοίου 22 m – dynamic 

draft). Χάραξη «με το χέρι» της επιθυμητής ισοβαθούς 
ασφαλείας στα 25 m επί του ηλεκτρονικού χάρτη και 
θέσπιση τιμής ισοβαθούς ασφαλείας στις ρυθμίσεις 
του ECDIS στην μικρότερη (των 25 m) διαθέσιμη ισο-
βαθή του χάρτη (π.χ. 20 m). Δηλαδή, σε αυτήν την 
μέθοδο η ρυθμισμένη ισοβαθής του ECDIS (Safety 
contour) έχει τιμή (value) μικρότερη της ισοβαθούς 
ασφαλείας που αντιστοιχεί για το βύθισμα του πλοίου. 

Πλεονεκτήματα 
1) Το πλοίο μπορεί με ασφάλεια να ναυσιπλοεί σε 

νερά που έχουν βάθος 25 m και άνω. 
2) Το ECDIS θα εμφανίσει ειδοποίηση (No-go area 

crossing) εάν το πλοίο πλεύσει προς την «χαραγμένη» 
από τον ναυτιλλόμενο ισοβαθή ασφαλείας/no-go 
area (25 m). 

3) Ειδοποίηση περί της διάσχισης της ισοβαθούς 
ασφαλείας (Safety contour crossing) δεν παράγε-
ται από το σύστημα, αφού το πλοίο πλέει «μακριά» 
από αυτήν, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

αριθμό των παραγόμενων συναγερμών (reduced 
unnecessary alarms).

Μειονέκτημα 
Καθώς η ρυθμισμένη ισοβαθής του ECDIS (Safety 

contour) έχει τιμή (value) μικρότερη της ισοβαθούς 
ασφαλείας που αντιστοιχεί στο βύθισμα του πλοίου, 
τυχόν ναυτιλιακοί κίνδυνοι στην περιοχή βυθισμάτων 
20 – 25 m (μεταξύ ισοβαθούς του ECDIS και χαραγ-
μένης no-go area) δεν θα σημειώνονται επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη με τη σχετική σήμανση μεμονωμέ-
νου κινδύνου. Ο ναυτιλλόμενος θα πρέπει να ελέγχει 
την συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή για τυχόν κινδύ-
νους (δεν θα λαμβάνει ειδοποίηση από το σύστημα). 

Μέθοδος 2
(Έστω ανώτατο βύθισμα πλοίου 22 m – dynamic 

draft). Χάραξη «με το χέρι» της επιθυμητής ισοβαθούς 
ασφαλείας στα 25 m επί του ηλεκτρονικού χάρτη και 
θέσπιση τιμής ισοβαθούς ασφαλείας στις ρυθμίσεις 
του ECDIS στην επόμενη (των 25 m) διαθέσιμη ισοβα-
θή του χάρτη (Safety contour 30 m).

Πλεονεκτήματα 
1) Το πλοίο μπορεί με ασφάλεια να ναυσιπλοεί σε 

νερά που έχουν βάθος 25 m και άνω, αλλά για την 
πλεύση σε νερά με βύθισμα λιγότερο από 30 m το 
σύστημα θα εμφανίζει ειδοποίηση περί της διάσχισης 
της ισοβαθούς ασφαλείας (Safety contour crossing). 
Θα υπάρχει δηλαδή παραγωγή ειδοποιήσεων που 
δεν θα αντιστοιχούν σε άμεσο κίνδυνο για τη ναυσι-
πλοΐα του πλοίου. 

2) Οι μεμονωμένοι κίνδυνοι μέχρι και το βύθισμα 
των 30 m θα επισημαίνονται επί του ηλεκτρονικού 
χάρτη.

Μειονέκτημα
Η παραγωγή από το ECDIS περισσότερων από 

τους απαραίτητους συναγερμούς, τους οποίους ο 
ναυτιλλόμενος αναγκάζεται να απενεργοποιεί συνε-
χώς, χαρακτηρίζεται ως «κούραση» των συναγερμών 
(alarm fatigue) και μπορεί να οδηγήσει στην απενερ-
γοποίηση από κεκτημένη ταχύτητα και άλλων συνα-
γερμών που θα σχετίζονται με άμεσο κίνδυνο.

Διαπιστώνεται πως και οι δύο προαναφερόμενες 
μέθοδοι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα. Ο ναυτιλλόμενος τελικά, καλείται να έχει 
πλήρη αντίληψη και κατανόηση της εφαρμογής της 
πλέον ενδεικνυόμενης μεθόδου, σχετικά με τις συν-
θήκες του πλου και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκρι-
μένης περιοχής ναυσιπλοΐας.   



Γενικά

Ο IMO έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες περί 
του σχεδιασμού ταξιδίου μέσω του ψηφίσματος (IMO 
resolution A. 893(21): Guidelines for Voyage Plan�
ning)� �που παρουσι��ονται τα στ�δια της διαδικασί�� �που παρουσι��ονται τα στ�δια της διαδικασί�
ας ως εξής:

1) Εκτίμηση (appraisal)� �που περιλαμβ�νεται η 
συγκέντρωση �λων των σχετικών με το προγραμμα�
τισμένο ταξίδι πληροφοριών.

2) Λεπτομερής σχεδιασμός (detailed planning)� 
που θα καλύπτει πλήρως το ταξίδι του πλοίου απ� τον 
προβλήτα αναχώρησης� μέχρι τον προβλήτα �φιξης 
και πρ�σδεσης (fro� �ert� to �ert�). �ο ταξίδι θα χω�(fro� �ert� to �ert�). �ο ταξίδι θα χω��ο ταξίδι θα χω�
ρί�εται σε στ�δια� που θα καλύπτουν (τουλ�χιστον)� 
τον πλου κατ� την αναχώρηση απ� το λιμ�νι εκκίνη�
σης� τον ενδι�μεσο πλου στην «ανοιχτή» θ�λασσα και 
τον πλου κατ� την �φιξη στο λιμ�νι προορισμού.

3) Εκτέλεση (execution) του σχεδιασμένου ταξιδί�
ου.

4) Παρακολούθηση (�onitoring) της εξέλιξης του 
ταξιδίου� κατ� τη δι�ρκεια της εφαρμογής του σχεδίου.

Οι αρχές αυτές του σχεδιασμού ταξιδίου (princi�(princi�
ples of passage planning)� �πως τέθηκαν την εποχή 
της χρήσης μ�νο έντυπων χαρτών� έχουν εφαρμογή 
και στην εποχή της ναυσιπλοΐας με την χρήση ηλε�
κτρονικών χαρτών.

3.1 Ελικτικά χαρακτηριστικά πλοίου

3.1.1 Καθορισμός μεθόδων ενεργοποίησης για 
στροφή πηδαλίου κατά την προσέγγιση σημείου 
στροφής

Η επισήμανση επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη� του 
σημείου θέσης του πηδαλίου του πλοίου (w�eel�over 
position) προς μία πλευρ� (δεξι� ή αριστερ�) για την 
εκτέλεση στροφής� σχετί�εται με τα χαρακτηριστι�
κ� του κύκλου στροφής του πλοίου και την ταχύτη�
τ� του κατ� την εκτέλεση του ελιγμού στροφής για 
αλλαγή πορείας (course alteration). Ως γνωστ�ν� ο 

κύκλος στροφής του πλοίου μεταβ�λλεται εξ αιτίας 
δι�φορων παραγ�ντων� με κυρι�τερο παρ�γοντα 
την ταχύτητ� του (μικρ�τερη ταχύτητα συνεπ�γεται 
μεγαλύτερο κύκλο στροφής). Άλλοι παρ�γοντες είναι� 
η γωνία που τίθεται το πηδ�λιο για την εκτέλεση της 
στροφής (μεγαλύτερη γωνία – μικρ�τερος κύκλος 
στροφής)� οι επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθή�
κες (κατ�σταση θαλ�σσης� �νεμος� ρεύμα κ.λπ.)� η 
κατ�σταση φ�ρτωσης του πλοίου� η τυχ�ν εγκ�ρσια 
κλίση του� η διαγωγή του πλοίου (βυθίσματα πλώρης 
– πρύμης)� η ολίσθησή του στο νερ� και η απ�σταση 
της τρ�πιδας του πλοίου απ� το βυθ� (UKC). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως το αναμενόμενο 
«τόξο» κύκλου στροφής που θα διανύσει το πλοίο κατά την 
αλλαγή πορείας μπορεί να μεταβληθεί κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης του ελιγμού, απαιτώντας από τον ΑΦ/Γ να πα-
ραμένει σε εγρήγορση και να επαναξιολογεί την εξέλιξη σε 
σχέση με την αρχικώς σχεδιασθείσα στροφή.

Η πρώτη παρ�μετρος που χρει��εται να ορίσει ο 
ναυτιλλ�μενος στο ECDIS σχετικ� με την στροφή του 
πλοίου είναι η «τοξοειδής» πορεία (turn arc para��para��
eters) για κ�θε σημείο στροφής (w�eel�over position) 
του σχεδια��μενου πλου. Η επιλογή γίνεται απ� το 
�enu «Monitoring» μέσω του υποπαραθύρου λει�
τουργιών «Route Monitoring» (βλ. σχ. 1.66� σελ. 45). 
�ο πλαίσιο επιλογών «Waypoints» (σχ. 3.1) παρέχει τη 
δυνατ�τητα καθορισμού των στοιχείων του κύκλου 
στροφής του πλοίου (Radius)� είτε για �λα τα σημεία 
αναφορ�ς του πλου (Sa�e for all WPTs) ή για μεμο�
νωμένα waypoints επιλεγμένα απ� τον πίνακα σχεδι�
ασμένου πλου (Fro� Route Ta�le). Η τιμή (value) που 
δύναται να εισ�γει ο ναυτιλλ�μενος εκφρ��εται σε 
ναυτικ� μίλια (NM). 

Για τη εμφ�νιση των ανωτέρω αναφερομένων 
στοιχείων του κύκλου στροφής του πλοίου επί του 
ηλεκτρονικού χ�ρτη (σχ. 3.2)� ο ναυτιλλ�μενος χρει�
��εται να επιλέξει στο �enu τις εντολές «Radius» και 
«W�eel over line» (σχ. 3.3).

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ECDIS

κεφάλαιο 3
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Εφ�σον έχουν εισαχθεί στο σύστημα στοιχεία σχετι�
κ� με τον κύκλο στροφής και έχουν καθοριστεί σημεία 
αλλαγής πορείας του πλοίου� εντ�ς του πλαισίου επί 
της οθ�νης του ECDIS �που εμφανί�ονται πληροφορί�
ες για τον υπ� εκτέλεση πλου (Route Data/Sc�edule) 
(σχ. 3.4)� παρέχεται η απ�σταση μέχρι το επερχ�μενο 
σημείο (γραμμή επί του χ�ρτη) έναρξης του ελιγμού 
στροφής (Distance to W�eel�Over Line – DWOL).

Επιπλέον της επιλογής παρουσίασης επί του ηλε�

Σχ. 3.1
Παράδειγμα πλαισίων εισαγωγής των στοιχείων του 

κύκλου στροφής του πλοίου σε σημεία αναφοράς του 
πλου (Waypoints)

Σχ. 3.2
Παράδειγμα επιλογών για την εμφάνιση των στοιχείων του κύκλου στροφής του πλοίου 

επί του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 3.3
Παράδειγμα εμφάνισης της αλλαγής πορείας επί σχεδιασμένου πλου, με επισήμανση του 

σημείου έναρξης του ελιγμού στροφής (wheel-over position)

κτρονικού χ�ρτη της γραμμής «W�eel over line» 
�που θα «ξεκινήσει» ο ελιγμ�ς στροφής του πλοίου� 
που διατίθεται στο �enu «Route Monitoring» (βλ. 
σχ. 1.66� σελ. 45 και σχ. 3.3)� ο ναυτιλλ�μενος μπορεί 
να επιλέξει την εμφ�νιση των γραμμών αυτών μέσω 
του �enu «Route Planning» (σχ. 3.5)� �που εντ�ς του 
πίνακα επιλογών προβολής στοιχείων «S�ow» παρέ�
χεται η δυνατ�τητα ενεργοποίησης της εμφ�νισης 
γραμμής «W�eel over line».
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3.1.2 Ο ναυτίλος πρέπει να ελέγχει τη θέση του 
πλοίου, ειδικά όταν το ECDIS είναι συνδεδεμένο με 
τον αυτόματο πιλότο

Η χρήση του αυτ�ματου πιλ�του για την πηδαλι�
ούχηση του πλοίου� προβλέπεται απ� τις διαδικασίες 
των ναυτιλιακών εταιρειών σχετικ� με την διαχείρι�
ση της γέφυρας του πλοίου και των πρακτικών ναυ�
σιπλοΐας να εφαρμ��εται σε «ανοιχτ�» ύδατα (open 
waters) και σε περιοχές �που δεν επικρατεί πυκνή 
κυκλοφορία πλοίων. Ανεξαρτήτως της χρήσης των 
ναυτιλιακών συστημ�των και βοηθημ�των� η ευθύ�
νη της διακυβέρνησης του πλοίου παραμένει στον 
ΑΦ/Γ ή στον Πλοίαρχο� �ταν αναλαμβ�νει αυτ�ς την 
διακυβέρνηση (taking t�e con). Μπορεί το στίγμα να 
παρέχεται διαρκώς απ� το σύστημα προσδιορισμού 
θέσης και� μπορεί ο αυτ�ματος πιλ�τος να «κρατ�ει» 
το πλοίο στην πορεία που έχει ορίσει ο ΑΦ/Γ� αλλ� τα 

Σχ. 3.5
Παράδειγμα επιλογής εμ-
φάνισης επί του ηλεκτρο-
νικού χάρτη, της γραμμής 

όπου θα «ξεκινήσει» ο 
ελιγμός στροφής του 

πλοίου (Wheel over line)

Σχ. 3.4
Παράδειγμα πλαισίου επί της οθόνης του ECDIS 

όπου εμφανίζεται η απόσταση μέχρι το επερχόμε-
νο σημείο έναρξης του ελιγμού στροφής (distance 

to wheel-over line - DWOL)

μηχανήματα (τουλ�χιστον στην παρούσα φ�ση της 
τεχνολογίας) δεν εκτελούν αυτοέλεγχο� παρ� μ�νον 
συγκεκριμένες εντολές. Ο έλεγχος και η γνωστική 
(συνετή) αξιολ�γηση της κατ�στασης ναυσιπλοΐας 
(cognitive assess�ent of t�e navigational situation) 
απαιτούν την συνεχή επαγρύπνηση (vigilance) απ� 
πλευρ�ς ΑΦ/Γ� ώστε σε συνδυασμ� με τις ειδοποιή�
σεις που παρ�γονται απ� το σύστημα να προλαμ�
β�νονται/αποφεύγονται καταστ�σεις που μπορεί να 
απειλήσουν την ασφ�λεια της ναυσιπλοΐας.

Ενδείξεις της λειτουργίας των συνδεδεμένων ναυ�
τιλιακών οργ�νων και συστημ�των για τον �μεσο 
έλεγχο απ� τον ναυτιλλ�μενο� παρουσι��ονται στην 
οθ�νη κατ�πιν επιλογής για την εμφ�νισή τους (In�(In�
stru�ents). Παρουσι��ονται οι «εικ�νες» της Γυρο�. Παρουσι��ονται οι «εικ�νες» της Γυρο�
πυξίδας (Gyro)� του Ανεμομέτρου (Wind) με αληθή 
ή σχετική ένδειξη κατεύθυνσης ανέμου� του Βυθο�
μέτρου (Dept�) και ο Κύκλος Στροφής (Rate of Turn 
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– ROT) �που παρέχεται ένδειξη εφ�σον εκτελείται 
ελιγμ�ς (σχ. 3.6).

3.2 Σχεδιασμός πορείας με πίνακα

3.2.1 Ανάκληση αποθηκευμένης πορείας

Οι πορείες που έχει δημιουργήσει ο ναυτιλλ�με�
νος βρίσκονται αποθηκευμένες στην μνήμη του συ�
στήματος� εφ�σον έχουν «σωθεί» (save) με κ�ποιο 
�νομα� αριθμ� ή σχετική περιγραφή. Προκειμένου 
περί πορειών στους έντυπους χ�ρτες� η έκφραση εί�
ναι «χαρ��ω πορεία»� �μως στο ECDIS αναφερ�μαστε 
στην δημιουργία πορείας� καθώς εισ�γονται στοιχεία 
και παρ�γοντες κατ� τη διαδικασία του σχεδιασμού 
ταξιδίου� που δημιουργούν οπτικές και ηχητικές προ�
ειδοποιήσεις και επισημ�νσεις κατ� την «φ�ρτωση» 
της πορείας στον ηλεκτρονικ� χ�ρτη και την εξέλιξη 
του πλου. Οι πορείες που μπορεί ο ναυτιλλ�μενος 
να φορτώσει στο σύστημα και να εμφανιστούν στην 

οθ�νη του ECDIS είναι δύο (2) τύπων:
1) Πορείες που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδι-

ασμού και της διαμόρφωσης (planning and editing 
�ode). Μπορούν να φορτωθούν περισσ�τερες απ� 
μία αυτού του τύπου πορείες παρ�λληλα� επί των 
οποίων ο ναυτιλλ�μενος μπορεί να επιφέρει αλλαγές. 
Αυτές οι πορείες που δεν είναι σε τελικ� στ�διο (not 
yet finalized) προβ�λλονται επί της οθ�νης με διακε�
κομμένη γραμμή χρώματος μπλε (σχ. 3.7). 

2) Πορεία που βρίσκεται σε ολοκληρωμένο στά-
διο (finalized). Μία μ�νο πορεία� απ� αυτές που είναι 
διαθέσιμες στο σύστημα και είναι σε τελική μορφή� 
μπορεί να φορτωθεί για την λειτουργία της παρακο�
λούθησης (�onitoring �ode) και αυτή προβ�λλεται 
επί της οθ�νης με συνεχή γραμμή χρώματος κ�κκι�
νου (σχ. 3.8). Επί αυτής� ο ναυτιλλ�μενος δεν μπορεί 
να επιφέρει αλλαγές. Μπορεί να εισ�γει αλλαγές� αλλ� 
η μεταβληθείσα πορεία θα πρέπει να αποθηκευτεί με 
διαφορετικ� χαρακτηριστικ�.

Σχ. 3.6
Παράδειγμα εμφάνισης στην οθόνη, των ενδείξεων από τα συνδεδεμένα όργανα και συστήματα ναυσιπλοΐας 

(μέσω της επιλογής «Instruments» – κόκκινο πλαίσιο στο παράδειγμα), για τον έλεγχο της εξέλιξης του πλου
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Οι διαθέσιμες στην μνήμη του συστήματος πορεί�
ες μπορούν να ανακληθούν:

1) Είτε μέσω του �enu παρακολούθησης «Moni�«Moni�
toring/Route Monitoring»� επιλέγοντας πορεία προς 
φ�ρτωση (Load route) απ’ τον διαθέσιμο κατ�λογο 
(Drop�down list) (βλ. σχ. 2.33 σελ. 83)�

2) είτε μέσω του �enu δημιουργίας ταξιδίου «Route 
Planning»� επιλέγοντας πορεία προς φ�ρτωση (Load) 

απ� τον διαθέσιμο κατ�λογο (Drop�down list) (σχ. 3.9).

3.2.2 Έγκριση υπάρχουσας πορείας για σχεδιασμό, 
επανέλεγχο και παρακολούθηση

Όπως αναφέρθηκε (βλ. §3.2.1)� η μνήμη εν�ς 
ECDIS μπορεί να περιέχει πορείες που έχει δημιουρ�
γήσει ο ναυτιλλ�μενος ή που δημιούργησαν �λλοι 
συν�δελφοι πριν απ� αυτ�ν. Πριν την χρήση μίας πο�

Σχ. 3.7
Παράδειγμα φορτωμένης πορείας επί του ηλεκτρονικού χάρτη, που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας 

(planning and editing mode)  

Σχ. 3.8
Παράδειγμα φορτωμένης πορείας επί του ηλεκτρονικού χάρτη, που βρίσκεται στην λειτουργία 

παρακολούθησης του πλου (monitoring mode)
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ρείας μέσα απ� τη μνήμη του συστήματος� η οποία 
προορί�εται να χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση ταξι�
δίου� η καταλληλ�λητ� της για το συγκεκριμένο τα�
ξίδι και τις θαλ�σσιες περιοχές απ’ �που το πλοίο θα 
διαπλεύσει� πρέπει να ελεγχθεί. 

Ο ναυτιλλ�μενος πρέπει να ορίσει την πηγή των 
ρυθμίσεων ασφαλείας που περιέχουν τις τιμές που 
έχουν εισαχθεί στο ECDIS� ώστε το σύστημα να πα-
ρέχει την αντίστοιχη προειδοποίηση, εφόσον τα 
καθορισμένα όρια ασφαλείας δεν τηρηθούν κατά 
τον πλου (σχ. 3.10). Υπ�ρχουν δύο διαθέσιμες επιλο�
γές� είτε μέσω του σχεδιασμένου πλου (fro� route)� 
είτε με την χρήση των π�γιων (προκαθορισμένων) 
τιμών (fixed). 

Εφόσον μία αποθηκευμένη πορεία δεν έχει «φορ-

τωθεί» στο σύστημα, ώστε αυτό να την «παρακο-
λουθήσει» (route not loaded for �onitoring)� τ�τε η 
επιλογή «Fixed» επιλέγεται αυτ�ματα και οι υπ�ρχου�
σες προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων ασφα�
λείας (safety para�eters) όπως έχουν τεθεί από τον 
ναυτιλλόμενο, θα χρησιμοποιηθούν ως όρια από τη 
μνήμη του συστήματος. Μετά την «φόρτωση» μίας 
αποθηκευμένης πορείας (route to �e �onitored is 
loaded)� εάν ο ναυτιλλόμενος δεν απενεργοποιήσει 
την επιλογή «Fixed» το σύστημα συνεχί�ει να χρησι�
μοποιεί τις προκαθορισμένες τιμές των παραμέτρων 
ασφαλείας. Όμως για μία «φορτωμένη» πορεία� αν η 
επιλογή «Fro� route» ενεργοποιηθεί� οι παρ�μετροι 
ασφαλείας μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας απ� 
το �enu δημιουργίας της πορείας� για το κ�θε τμήμα 

Σχ. 3.9
Παράδειγμα επιλογής φόρτωσης (Load) αποθηκευμένης πορείας, μέσα απ’ τις αποθη-

κευμένες στην μνήμη του ECDIS

Σχ. 3.10
Παράδειγμα επιλογής της πηγής των ρυθμίσεων ασφαλείας (Source of safety parameters)
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της πορείας (leg) ξεχωριστ�. Αυτή είναι μία χρήσιμη 
λειτουργία για τις περιπτώσεις διάπλου περιορισμέ-
νων υδάτων (narrows) και συνδυάζεται με την επιλο-
γή της «προηγμένης σχεδίασης πορείας» (Advanced 
Planning option ON).

Δύο δυνατ�τητες μπορεί να υπ�ρχουν� σχετικ� 
με την θέση του πλοίου� ως προς την πορεία που θα 
«φορτωθεί»:

1) �ο πλοίο προσεγγί�ει την αρχή της πορείας 
(σημείο αναφορ�ς – Waypoint «0») επί της οποίας θα 
πλεύσει στη συνέχεια. Ε�ν οι τιμές των παραμέτρων 
ασφαλείας (safety contour and safety dept� values) 
που είχε θέσει ο ναυτιλλ�μενος �ταν «κατασκεύα�ε» 
την πορεία ταιρι��ουν με τις τιμές που έχουν τεθεί στο 
ECDIS (current/fixed values)� τ�τε το σύστημα δεν πα�
ρ�γει προειδοποίηση (alar�). Ε�ν υπ�ρχει διαφορ� 
μεταξύ των ανωτέρω τιμών� το σύστημα ειδοποιεί τον 
ναυτιλλ�μενο πως χρει��εται να «αποδεχτεί» τις τιμές 
που έχουν καθοριστεί για την πορεία που «φορτώθη�
κε» (αυτ� γίνεται μέσω της επιλογής «Accept» επί της 
οθ�νης) (σχ. 3.11). Εναλλακτικ�� ο ναυτιλλ�μενος μπο�

ρεί να επιλέξει «Cancel» επί της οθ�νης� διατηρώντας 
με αυτ�ν τον τρ�πο τις προκαθορισμένες τιμές (fixed 
values). Αν �μως ο ναυτιλλ�μενος «αγνοήσει» την σχε�
τική ειδοποίηση και δεν προβεί σε κ�ποια ενέργεια 
(«Accept» ή «Cancel»)� το σύστημα (για λ�γους ασφ��
λειας) αυξ�νει τις τιμές των παραμέτρων στο επ�μενο 
σημείο αναφορ�ς (waypoint) της φορτωμένης πορεί�
ας� ενημερώνοντας τον ναυτιλλ�μενο σχετικ�.

2) �ο πλοίο βρίσκεται σε κ�ποιο ενδι�μεσο στ��
διο της πορείας επί της οποίας θα πλεύσει στη συ�
νέχεια. Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση� ε�ν 
οι τιμές των παραμέτρων ασφαλείας (safety contour 
and safety dept� values) που είχε θέσει ο ναυτιλλ��
μενος �ταν «κατασκεύα�ε» την πορεία ταιρι��ουν 
με τις τιμές που έχουν τεθεί στο ECDIS (current/fixed 
values)� τ�τε το σύστημα δεν παρ�γει προειδοποίηση 
(alar�). Ε�ν υπ�ρχει διαφορ� μεταξύ των παραπ�νω 
τιμών� το σύστημα ειδοποιεί τον ναυτιλλ�μενο μέσω 
εν�ς πλαισίου που εμφανί�εται επί του χ�ρτη (pop�
up window) (σχ. 3.12). Εντ�ς αυτού παρατίθενται οι 
τιμές των παραμέτρων ασφαλείας που έχουν εισαχθεί 

Σχ. 3.11
Παράδειγμα μηνύματος και επιλογών 
επί της οθόνης του ECDIS σχετικά με 
τις τιμές των παραμέτρων ασφαλεί-
ας (safety contour and safety depth 
values), για την περίπτωση που το 

πλοίο προσεγγίζει την αρχή μίας πορεί-
ας που «φορτώθηκε» στο σύστημα

Σχ. 3.12
Παράδειγμα επιλογών επί της οθόνης 
του ECDIS σχετικά με τις τιμές των πα-
ραμέτρων ασφαλείας (safety contour 

and safety depth values), για την 
περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται σε 

κάποιο ενδιάμεσο στάδιο μίας πορείας 
που μίας πορείας που «φορτώθηκε» 

στο σύστημα
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στο σύστημα (Current) και� για την πορεία (Route)� με 
τις επιλογές «Accept» ή «Cancel» να παρέχονται στον 
ναυτιλλ�μενο� �πως και στην προηγούμενη περίπτω�
ση. Σχετικές ειδοποιήσεις παρέχονται απ’ το σύστημα 
προς τον ναυτιλλ�μενο.

Επιπλέον του καθορισμού των ρυθμίσεων ασφα�
λείας σχετικ� με την πορεία που θα «φορτωθεί» και 
θα εκτελεστεί για τη ναυσιπλοΐα του πλοίου� η πορεία 
πρέπει να ελεγχθεί και για την ύπαρξη τυχ�ν κινδύ�
νων για τη ναυσιπλοΐα. Ο έλεγχος γίνεται μέσω της 
λειτουργίας «Ελέγχου της πορείας» (C�eck Route)� για 
την οποία θα αναφερθούμε σε επ�μενη παρ�γραφο 
αναλυτικ�.  

3.2.3 Επιλογή των θαλασσίων περιοχών και των 
απαιτούμενων νερών για τον σχεδιασμό όλου του 
πλου

Οι θαλ�σσιες περιοχές δι� μέσου των οποίων θα 
πλεύσει το πλοίο� θα επιλεγούν απ� τον ναυτιλλ�με�
νο ούτως ώστε να ικανοποιούν τα ακ�λουθα κριτή�
ρια� �πως αναφέρονται στο έντυπο του IMO «MSC.1/
Circ.1503: ECDIS – Guidance for Good Practice»:

1) Επιβεβαίωση πως κατ�λληλοι και ενημερωμένοι 
χ�ρτες υφίστανται για το σχεδια��μενο πλου (Verifi �Verifi�
cation t�at proper and updated c�arts are availa�le)

2) Διερεύνηση βυθισμ�των και υποθαλ�σσιων 
χαρακτηριστικών των περιοχών δι�πλου� σε σχέση με 
το μέγεθος του πλοίου και τα πλοηγικ� χαρακτηριστι�
κ� του (Identification of dangerous dept�s and areas� 
according to t�e size and �anoeuvring para�eters of 
t�e vessel).

3) Αποκ�μιση ναυτιλιακών� γεωλογικών� υδρο�
γραφικών και μετεωρολογικών στοιχείων των 
περιοχών δι�πλου (O�taining navigational� �ydro�e�(O�taining navigational� �ydro�e�
teorological and ot�er data).

4) Μελέτη των συνθηκών ναυσιπλοΐας αν� 
περιοχή και της ενδεικνυ�μενης ασφαλούς ταχύτητας 
(Taking into consideration safe speed and c�ecking 
pre�planned route for navigational safety)

5) Επιλογή σημείων αναφορ�ς της πορείας� ορίων 
έκπτωσης απ� την πορεία� σημείων έναρξης ελιγμών 
στροφής επί τη β�σει των παραμέτρων του κύκλου 
στροφής του πλοίου (Selecting waypoints and critical 
crosstrack deviations� taking into consideration turn� deviations� taking into consideration turn�deviations� taking into consideration turn�� taking into consideration turn�taking into consideration turn� into consideration turn�into consideration turn� consideration turn�consideration turn� turn�turn�
ing radius and w�eelover points/lines)

6) Διερεύνηση τυχ�ν κινδύνων που μπορεί να 
υφίστανται στα δι�φορα στ�δια του πλου (Identifi ca� στα δι�φορα στ�δια του πλου (Identifi ca�στα δι�φορα στ�δια του πλου (Identifi ca� δι�φορα στ�δια του πλου (Identifi ca�δι�φορα στ�δια του πλου (Identifi ca� στ�δια του πλου (Identifi ca�στ�δια του πλου (Identifi ca� του πλου (Identifi ca�του πλου (Identifi ca� πλου (Identifi ca�πλου (Identifi ca� (Identifica�
tion of dangers t�at �ay �e encountered at any stage 
of t�e voyage)

Πέραν των συστ�σεων αυτών� ως βέλτιστη πρα�
κτική της ναυτιλιακής βιομηχανίας (Best Industry 
Practice) υποδεικνύεται η διενέργεια επισταμένης 
αξιολ�γησης των αναμεν�μενων κινδύνων (t�oroug� 
Risk Assess�ent for t�e anticipated conditions) του 
υπ� σχεδίαση ταξιδίου.

Έχοντας υπ�ψη τα παραπ�νω� ο ναυτιλλ�μενος 
θα εισ�γει τιμές στον λειτουργικ� πίνακα σχεδιασμού 
ταξιδίου (Route Planning panel) που διατίθεται στο 
�enu του ECDIS (σχ. 3.13).

Μέσω του σχετικού �enu� ο ναυτιλλ�μενος μπο�
ρεί να εισ�γει τιμές στα ακ�λουθα που παρουσι��ο�
νται στον πίνακα 3.1:

Σχ. 3.13
Παράδειγμα λειτουργικού πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου του ECDIS
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Πίνακας 3.1

Βύθισμα πλοίου 
(Draug�t)

Επικάθιση 
(Squat)

Είδος πλου (Λοξοδρομία ή 
Ορθοδρομία) που θα εκτελεστεί 
(Leg type – RL: R�u�� line / 
GC: Great Circle)

Όρια έκπτωσης εκατέρωθεν της 
πορείας  
(Αριστερ�/Port – Δεξι�/Star�oard)

Ακτίνα στροφής 
(Turn radius) 

Ισοβαθής ασφαλείας 
(Safety contour)

Βύθισμα ασφαλείας 
(Safety dept�)

3.2.4 Σχεδιασμός ενός ταξιδίου εισάγοντας σημεία 
αλλαγής πορείας (waypoints) αλφαριθμητικά σε 
έναν πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου

Ο σχεδιασμ�ς ταξιδίου «ξεκιν�ει» με την «χ�ραξη» 
της πορείας επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη� στον οποίο 
«δουλεύει» ο ναυτιλλ�μενος� αρχί�οντας απ� το πρώ�
το σημείο αναφορ�ς/αλλαγής πορείας (waypoint)� το 

Σχ. 3.14
Παράδειγμα εικονικού 
πληκτρολογίου επί της 

οθόνης του ECDIS

οποίο φέρει την αρίθμηση «μηδέν» και συνεχί�εται δι�
αδοχικ� με τα επ�μενα σημεία αναφορ�ς� που εκτεί�
νονται (αν η πορεία είναι μακρ�) στους επ�μενους 
χ�ρτες που ακολουθούν. 

Για την εισαγωγή στοιχείων (ον�ματα� τιμές) στον 
λειτουργικ� πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου (Route Plan�Plan�
ning panel) (βλ. σχ. 3.13) ο ναυτιλλ�μενος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το φυσικ� πληκτρολ�γιο του ECDIS ή 
να ενεργοποιήσει ένα εικονικ� πληκτρολ�γιο επί της 
οθ�νης (virtual key�oard) (σχ. 3.14).

�α σημεία αναφορ�ς/αλλαγής πορείας (way�(way�
points) χαρακτηρί�ονται απ�: 

1) �ον αριθμ� τους (waypoint nu��er)� 
2) το �νομα τους (waypoint na�e) και�
3) τη γεωγραφική θέση τους που εκφρ��εται με τις 

γεωγραφικές συντεταγμένες πλ�τος και ύψος (Posi�(Posi�
tion – latitude and longitude coordinates).

Κατ�πιν εισαγωγής των στοιχείων στον συγκε�
κριμένο πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου� τα waypoints 
εμφανί�ονται επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη (σχ. 3.15)� 
συνδε�μενα μεταξύ τους με διακεκομμένη γραμμή 
χρώματος μπλε (πορεία υπ� σχεδιασμ� – planning 
�ode).

Σε επ�μενη παρ�γραφο του βιβλίου θα παρουσι�
αστεί ο τρ�πος εισαγωγής των σημείων αναφορ�ς/
αλλαγής πορείας μέσω του κέρσορα.

3.2.5 Προσαρμογή του πλάνου ταξιδίου διορθώ-
νοντας, προσθέτοντας και διαγράφοντας σημεία 
αλλαγής πορείας από τον πίνακα

Ο λειτουργικ�ς πίνακας σχεδιασμού ταξιδίου 
(Route Planning panel) ενεργοποιείται και απενεργο� ενεργοποιείται και απενεργο�
ποιείται (turn on/off) μέσω της επιλογής «εμφ�νισης 
πιν�κων» (s�ow ta�les) � που βρίσκεται στην 
�νω δεξι� γωνία του πίνακα (βλ. σχ. 3.13).  

Καθώς ο λειτουργικ�ς πίνακας σχεδιασμού ταξι�
δίου (Route Planning panel) περιέχει πολλ� στοιχεία 
που εμφανί�ονται σε στήλες (colu�ns)� �που η κ�θε 
στήλη αντιστοιχεί σε διαφορετικ� σημείο αναφορ�ς/
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αλλαγής πορείας (waypoint)� δεν είναι δυνατή η ταυ�
τ�χρονη προβολή �λων των στηλών στο διαθέσιμο 
πλαίσιο του σχετικού «παραθύρου» επί της οθ�νης. 
Έτσι λοιπ�ν� οι στήλες μπορούν να εμφανί�ονται τμη�
ματικ�� β�σει των επιλογών του ναυτιλλ�μενου με 
τη χρήση της κατωτέρω εικονι��μενης επιλογής που 

Σχ. 3.15
Παράδειγμα υποτυπωμένων σημείων αναφοράς/αλλαγής πορείας (Waypoints) επί του ηλεκτρονικού 

χάρτη και της μεταξύ τους πορείας (διακεκομμένη γραμμή χρώματος μπλε)

Πίνακας 3.2

Αριθμ�ς του σημείου αναφορ�ς/αλλαγής 
πορείας 

WPT nu��er

Όνομα του σημείου αναφορ�ς/αλλαγής 
πορείας 

WPT na�e

Γεωγραφική θέση του σημείου αναφορ�ς/
αλλαγής πορείας 

WPT Position � latitude and longitude coordi�
nate

Είδος πλου (Λοξοδρομία ή Ορθοδρομία) μεταξύ 
δύο σημείων αναφορ�ς/αλλαγής πορείας 

Route leg type (RL or GC) fro� t�e previous to 
t�e current WPT

Κατεύθυνση και απ�σταση μεταξύ δύο σημείων 
αναφορ�ς/αλλαγής πορείας 

Leg course and distance fro� t�e previous to 
t�e current WPT

Συνολική απ�σταση� μετρούμενη απ� το αρχικ� 
σημείο αναφορ�ς

Total Distance – su��ary distance �etween t�e 
initial (0) and current WPT

Ασφαλείς αποστ�σεις (�ρια έκπτωσης) 
εκατέρωθεν της χαραγμένης πορείας

X PORT/X STBD – safe zone to t�e left and to t�e 
rig�t of t�e route

Ακτίνα στροφής πλοίου� �πως έχει εισαχθεί απ� 
τον ναυτιλλ�μενο

Turn Radius – operator�set radius of t�e arc for 
t�e display of an approxi�ate s�ip track on t�e 
turn

βρίσκεται στο αριστερ� σημείο του «παραθύρου» 
πριν απ� την πρώτη στήλη (βλ. σχ. 3.13).

Οι στήλες του πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου (Route 
Planning panel) περιέχουν τα ακ�λουθα (πίν. 3.2).

Κατ� τη δι�ρκεια του σχεδιασμού ταξιδίου� πριν η 
πορεία και οι σχετικές επιλογές/ρυθμίσεις «σωθούν» 
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(save) και «αποθηκευτούν»� ο ναυτιλλ�μενος μπορεί 
να επιφέρει αλλαγές επί οποιασδήποτε στήλης� χρη�
σιμοποιώντας το πληκτρολ�γιο και εισ�γοντας� αλλ��
�οντας ή διαγρ�φοντας τα στοιχεία σε κ�θε κελί (cell). 
Προκειμένου περί αλλαγών στα σημεία αναφορ�ς/
αλλαγής πορείας (waypoints)� κ�θε αλλαγή στο σχετι�
κ� κελί του πίνακα� θα επιφέρει και αντίστοιχη αλλαγή 
στην εμφ�νιση του waypoint επί του ηλεκτρονικού 
χ�ρτη.  

3.2.6 Προσαρμογή σχεδιασμού καμπύλων τμημά-
των (curved track planning) και ένδειξη θέσης πη-
δαλίου για στροφή

Στην παρ�γραφο 3.1.1 παρουσι��ονται θέματα 
σχετικ� με τα ελικτικ� χαρακτηριστικ� του πλοίου και 
τον κύκλο στροφής. Ένας απ� τους παρ�γοντες που 
επηρε��ουν την ακτίνα στροφής του πλοίου είναι η 
κατ�σταση φ�ρτωσης (έμφορτο / �φορτο πλοίο). Στο 
�enu του ECDIS διατίθενται επιλογές καθορισμού της 
κατ�στασης φ�ρτωσης που βρίσκεται το πλοίο. Απ� 
το «παρ�θυρο» της διαμ�ρφωσης «Configuration»� ο 
ναυτιλλ�μενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των κατα�
στ�σεων: έμφορτο πλοίο (Loaded)� �φορτο/με έρμα 
(in Ballast) ή μία ενδι�μεση κατ�σταση (Mediu�)� 
ώστε το σύστημα να εκτελεί �σο το δυνατ�ν πιο ακρι�
βείς υπολογισμούς (σχ. 3.16). Σημειώνεται πως η απ��
σταση που διανύει το πλοίο «lead distance» (F�dist)� 

Σχ. 3.16
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS για τον 
καθορισμό της κατάστασης φόρτωσης του πλοίου

Σχ. 3.17
Παράδειγμα παραμέτρων για τον ελιγμό στροφής πλοίου 

(maneuver parameters)

�αχύτητα πλοίου Speed 

Μέση ταχύτητα ταξιδίου Average Speed

Σημειώσεις/παρατηρήσεις του ναυτιλλ�μενου Re�arks

�ιμή ισοβαθούς ασφαλείας Safety contour

Ασφαλές βύθισμα Safety dept�

Έναρξη
ελιγμού

Ολοκλήρωση
ελιγμού

Συνολική
απόσταση
ελιγμού
(8 νμ)

Καθυστέρηση
(3 νμ)

Ακτίνα
στροφής

(1 νμ) Απόσταση απόκρισης
πλοίου στο πηδάλιο
(0,13 νμ)

1
5

1 νμ

2
34

απ� την στιγμή που το πηδ�λιο «τίθεται» προς μία 
πλευρ� για την εκτέλεση στροφής μέχρι το σημείο 
�που το πλοίο αρχί�ει να αλλ��ει πορεία («ακούει» 
�πως είναι ο ναυτικ�ς �ρος)� εισ�γεται στην μνήμη 
του ECDIS απ� τον τεχνικ� που εκτελεί την εγκατ��
σταση του συστήματος επί του πλοίου (S�ip settings).

Η λειτουργία σχεδιασμού στροφής πλοίου 
(Curved Heading Line – CHL functionality) διατίθε� διατίθε�
ται στο ECDIS για τον σχεδιασμ� αλλαγής πορείας 
και χρει��εται να εισαχθούν συγκεκριμένες παρ�με�
τροι για τον ελιγμ� (�aneuver para�eters)� �πως η 
επ�μενη πορεία που θα ακολουθήσει το πλοίο (new 
s�ip course)� η ώρα έναρξης της στροφής (ti�e to 
t�e �aneuver start) και η ακτίνα στροφής του πλοίου 
(s�ip turn radius). Επί της οθ�νης θα παρουσιαστεί η 
αναμενόμενη εξέλιξη της πορείας του πλοίου (own 
s�ip Expected Motion Line – EML).

�ο ακ�λουθο γρ�φημα (σχ. 3.17) παρουσι��ει τις 
παραμέτρους που επενεργούν στην εκτέλεση του 
ελιγμού αλλαγής πορείας� �πως εισ�γονται στο ECDIS 
μέσω του «παραθύρου» CHL που περιλαμβ�νεται στο 
�enu «Όργανα ακριβείας» (Precision Instru�ents) 
(σχ. 3.18). 

Ακολουθεί επεξήγηση των περιεχομένων του 
ανωτέρω εικονι��μενου παραθύρου (CHL) (πίν. 3.3):
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Πίνακας 3.3

Show 1
Επιλογή εμφ�νισης της Νο 1 καμπύλης τροχι�ς του 
πλοίου κατ� την εκτέλεση της στροφής

To turn on t�e display of t�e No 1 Curved 
Heading Line on t�e ECDIS task screen

Show 2
Επιλογή εμφ�νισης της Νο 2 καμπύλης τροχι�ς του 
πλοίου κατ� την εκτέλεση της στροφής

To turn on t�e display of t�e 2 Curved 
Heading Line on t�e ECDIS task screen

Active 1/2
Επιλογή μεταξύ λειτουργικών καταστ�σεων (1/2):
Carry: δοκιμαστική μανούβρα (προεπισκ�πηση)
Drop: αποδοχή της σχεδιασμένης μανούβρας

To switc� �etween t�e Carry and Drop 
�odes for 1/2 Curved Heading Lines
Carry – trial �aneuver
Drop – �aneuver accepting

N CTW
Νέα πορεία πλοίου μετ� την ολοκλήρωση της 
στροφής

New s�ip course after t�e turn

Radius Ακτίνα στροφής του πλοίου S�ip turn radius

Length
Συνολική απ�σταση που αναμένεται να διανυθεί 
κατ� τη μανούβρα (απ� την έναρξη μέχρι την 
ολοκλήρωση)

Lengt� of t�e expected s�ip �otion line 
(EML)

Delay
Απ�σταση απ� την παρούσα θέση που βρίσκεται 
το πλοίο� μέχρι το σημείο που θα «χειρίσει» (θέση 
πηδαλίου στην πλευρ�)

Distance fro� t�e own s�ip position to 
t�e �aneuver (w�eel�over) point (WOP)

F dist

Απ�σταση που διανύει το πλοίο� απ� την στιγμή 
που το πηδ�λιο «τίθεται» προς μία πλευρ� για την 
εκτέλεση στροφής μέχρι το σημείο� �που το πλοίο 
αρχί�ει να αλλ��ει πορεία

Distance fro� t�e WOP to t�e �eginning 
of t�e turn

Play Έναρξη προβολής δοκιμαστικής μανούβρας 
(θεωρητική εξέλιξη)

Trial �aneuver

Σχ. 3.18
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS 

για την ρύθμιση των παραμέτρων που σχετί-
ζονται με τον σχεδιασμό αλλαγής πορείας
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Οι τιμές που θα εισαχθούν για τον υπολογισμό της 
καμπύλης τροχιάς της στροφής του πλοίου θα πρέπει να 
«ικανοποιούν» την συνθήκη Length > Delay + F dist + 
Radius. Αλλιώς, το σύστημα δεν «δέχεται» τις τιμές και 
σχετική ειδοποίηση προς τον ναυτιλλόμενο εμφανίζεται.

3.2.7 Δημιουργία διαδικασιών για ονομασία, σύνδε-
ση, μετονομασία, αποθήκευση, ανάκληση και δια-
γραφή αρχείων πορειών

Ο λειτουργικ�ς πίνακας σχεδιασμού ταξιδίου 
(Route Planning panel) (σχ. 3.19) παρέχει δυνατ��
τητες διαμ�ρφωσης των περιεχομένων του� μέσω 
τοποθέτησης του κέρσορα στο επιθυμητ� κελί προς 
διαμ�ρφωση και επιλογής ενέργειας απ� τον πίνακα 
(drop�down list) που εμφανί�εται. Οι ακ�λουθες εντο�
λές διατίθενται:

1) Αντιγραφή σημείου αναφορ�ς/αλλαγής πορεί�
ας (Copy waypoint).

2) Αποκοπή σημείου αναφορ�ς/αλλαγής πορείας 
(Cut waypoint).

3) Διαγραφή σημείου αναφορ�ς/αλλαγής πορείας 
(Delete waypoint).

4) Εισαγωγή σημείου αναφορ�ς/αλλαγής πορείας 
(Insert waypoint). 

Όπως γίνεται και σε ένα κοιν� Η/Υ� για κ�θε ενέρ�
γεια που επιλέγει ο ναυτιλλ�μενος να εκτελεστεί� το 

σύστημα παρουσι��ει μήνυμα/απαίτηση επιβεβαίω�
σης της ενέργειας που έχει «�ητηθεί» απ� τον ναυτιλ�
λ�μενο (για τη αποφυγή τυχ�ν λ�θους).

AP On/Off
(only if Track Control 

�ode is availa�le)

Ενεργοποίηση αυτ�ματου πιλ�του (εφ�σον 
διατίθεται σύνδεση ECDIS με τον αυτ�ματο πιλ�το)

To turn on control of t�e Curved Heading 
Line functionality fro� t�e autopilot

Link

Σύνδεση της καμπύλης τροχι�ς κατ� την αλλαγή 
πορείας με την «φορτωμένη» πορεία στο σύστημα. 
Σημείωση: Με την επιλογή αυτής της λειτουργίας, τα στοιχεία 

της πορείας εμφανίζονται στο κάτω μέρος του «παραθύρου»  
(βλ. σχ. 3.18 - δεξιά εικόνα)

To connect t�e Curved Heading Line to 
t�e �onitored route

Σχ. 3.19
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS για την διαμόρφωση των περιεχομένων του λειτουργικού 

πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου (Route Planning panel)

Προκειμένου περί των πορειών που «κατασκευ��
�ει» ο ναυτιλλ�μενος μέσω του  λειτουργικού πίνακα 
σχεδιασμού ταξιδίου (Route Planning panel)� η δια�
χείριση των αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί την πρα�
κτική διαχείρισης που εφαρμ��εται για τα αρχεία που 
κατασκευ��ονται σ’ ένα κοιν� Η/Υ.

Κ�θε πορεία� αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή 
της� θα πρέπει να «σώ�εται» με χαρακτηριστικ� �νο�
μα ή/και αρίθμηση� κατ� προτίμηση με τον αριθμ� ή 
τον τίτλο του ταξιδίου που πρ�κειται να εκτελεσθεί 
(Voyage No / Na�es of Departure and Destination 
ports). Ε�ν ο ναυτιλλ�μενος δεν «σώσει» την πορεία 
με κ�ποιο �νομα� το σύστημα την αποθηκεύει με 
τον ονομασία «NONAME» συνοδευ�μενη απ� αύ�
ξοντα αριθμ�� αν υπ�ρχουν περισσ�τερες της μίας 
αποθηκευμένες πορείες στο σύστημα με το �νομα 
«NONAME».

Η κατασκευασμένη πορεία μπορεί να ονομαστεί 
και να «σωθεί» στην μνήμη του ECDIS μέσω του ακ��



122

λουθου πεδίου που διατίθεται στον λειτουργικ� πίνα�
κα σχεδιασμού ταξιδίου (Route Planning panel):

Η «φ�ρτωση» (εμφ�νιση) αποθηκευμένων πορει�
ών απ� την μνήμη του συστήματος επί του ηλεκτρο�
νικού χ�ρτη στην οθ�νη� έχει παρουσιαστεί στην πα�
ρ�γραφο 3.2.1 (βλ. σχ. 3.9).

Στο κ�τω μέρος του λειτουργικού πίνακα σχεδι�
ασμού ταξιδίου (Route Planning panel) βρίσκεται το 
τμήμα «διαμ�ρφωσης» (Edit Options) (σχ. 3.20)� �που 
παρέχονται επιλογές (Operations) στον ναυτιλλ�μενο 
σχετικ� με μία επιλεγμένη πορεία.

Διατίθενται οι ακ�λουθες επιλογές:
1) Μετακίνηση πορείας (S�ift). Η πορεία μπορεί 

να μετακινηθεί σε διαφορετικ� σημείο επί του χ�ρτη� 
με την χρήση του κέρσορα ή με χειροκίνητη εισαγω�
γή νέων συντεταγμένων (�anual edit). Με την ενερ�
γοποίηση της εντολής� ο κέρσορας λαμβ�νει τη δυ�
νατ�τητα να «εγκλωβί�ει» ένα τμήμα της πορείας και 
να το μεταφέρει σε �λλο σημείο επί του ηλεκτρονι�
κού χ�ρτη (gra� and �ove). Παρ�λληλα εμφανί�εται 
πλαίσιο επί της οθ�νης� �που αναφέρονται οι συντε�
ταγμένες των σημείων μετακίνησης (σχ. 3.21).

2) Δημιουργία αντίστροφης πορείας (Reverse). Δί�
νεται η δυνατ�τητα δημιουργίας του ακριβώς αντίθε�

Σχ. 3.20 
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS σχετικών με μία επιλεγμένη («φορτωμένη») πορεία στο 

σύστημα (κόκκινο πλαίσιο στο παράδειγμα)

Σχ. 3.21 
Παράδειγμα (α), (β) μετακίνησης πορείας επί του ηλεκτρονικού χάρτη και (γ) ενδείξεων των στοιχείων της μετακίνησης 

(α)

(β)
(γ)
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του πλου (απ� το τελευταίο σημείο αναφορ�ς προς 
το πρώτο – «τα μπρ�ς –πίσω»). 

Η νέα αντίστροφη πορεία (Reversed Route) «πατάει» 
στο ίδιο ίχνος της προηγούμενης που ανεστράφη. Η δι-
αδικασία της αντιστροφής επί του ηλεκτρονικού χάρτη, 
δεν λαμβάνει υπόψη τα τυχόν «περάσματα» από συστή-
ματα διαχωρισμού κυκλοφορίας ή άλλες περιοχές υπο-
χρεωτικής πορείας. Ο ναυτιλλόμενος, μετά την εφαρμογή 
της εντολής «αντιστροφή πορείας» θα πρέπει να «δια-
τρέξει» την νέα πορεία που έχει δημιουργηθεί, για τυχόν 
σφάλματα ή αναντιστοιχίες με τις απαιτήσεις διέλευσης 
του πλοίου από τις διάφορες θαλάσσιες περιοχές.

3) Συνένωση πορειών (Link). Στο τελευταίο σημείο 
αναφορ�ς/αλλαγής πορείας (waypoint) μίας «φορτω�
μένης» πορείας� μπορεί να συνδεθεί μία �λλη (�erge 
routes) την οποία θα επιλέξει ο ναυτιλλ�μενος και το 
πλοίο να συνεχίσει επί της νέας πορείας. Εναλλακτι�
κ�� σε κ�ποιο ενδι�μεσο σημείο αναφορ�ς/αλλαγής 
πορείας (waypoint) μπορεί να συνδεθεί μία �λλη 
πορεία και το πλοίο να μεταβ�λλει τον πλου επί της 
νέας πορείας. Η νέα πορεία που θα δημιουργηθεί 
θα πρέπει να «σωθεί» με νέο �νομα και θα περιέχει 
το σύνολο των σημείων αναφορ�ς/αλλαγής πορείας 
(waypoints) των δύο πορειών απ� τις οποίες αποτε�
λείται. Αντίστοιχα� τα δι�φορα στοιχεία και οι πληρο�

φορίες που παρέχει το σύστημα κατ� την παρακο�
λούθηση της πορείας (Route �onitoring)� �πως είναι 
η συνολική διανυθείσα απ�σταση� η μέση ταχύτητα 
ταξιδίου� ο εκτιμώμενος χρ�νος �φιξης (ETA) κ.�. θα 
διαμορφωθούν αναλ�γως.  

4) Διαγραφή πορείας (Delete). Εντολή που αφαι�
ρεί μία επιλεγμένη πορεία απ� την μνήμη του συστή�
ματος. 

3.3 Σχεδιασμός πορείας με χάρτη

3.3.1 Επιλογή θαλασσίων περιοχών και απαιτούμε-
νων νερών για τον σχεδιασμό όλου του πλου

Εντ�ς της ναυτιλιακής οδηγίας της Αυστραλιανής 
ακτοφυλακής AMSA � Marine Notice 08/2021: ECDIS� 
συναντ�με αναφορές (πίν. 3.4) σχετικ� με την χρήση 
ηλεκτρονικών χαρτών για τον δι�πλου των θαλασσί�
ων περιοχών του σχεδια��μενου ταξιδίου. 

Οι ηλεκτρονικοί χ�ρτες κατασκευ��ονται στην κα�
θορισμένη απ� τον διεθνή υδρογραφικ� οργανισμ� 
(IHO) κλίμακα (Co�pilation scale)� η οποία περιέχει 
την προβλεπ�μενη «συγκέντρωση» στοιχείων και 
πληροφοριών� ώστε να εξασφαλί�εται η ακρίβεια της 
απαιτούμενης πληροφορίας (c�art accuracy) για την 
ασφ�λεια της ναυσιπλοΐας.  

Αν�λογα με την θαλ�σσια περιοχή που πρ�κειται 
να πλεύσει το πλοίο� έχουν καθιερωθεί κατηγορίες 

Πίνακας 3.4

�ο Κεφ�λαιο 5 της SOLAS� Κανονισμ�ς 27� περιλαμβ�νει 
την απαίτηση πως �λοι οι ναυτικοί χ�ρτες και οι ναυτιλιακές 
εκδ�σεις που χρει��ονται για το προγραμματι��μενο ταξίδι� 
θα είναι κατ�λληλοι και ενημερωμένοι (επίκαιροι)

SOLAS C�apter V Regulation 27 requires t�at all nautical 
c�arts and pu�lications necessary for an intended voyage 
s�all �e adequate and up to date

Ο προσδιορισμ�ς του ναυτικού χ�ρτη στο Κεφ�λαιο 5 της 
SOLAS� Κανονισμ�ς 2� αναφέρει πως μπορεί να είναι ειδικ�ς 
χ�ρτης ή βιβλίο ή μία ειδικ� διαμορφωμένη β�ση δεδομένων. 
Περιλαμβ�νονται ηλεκτρονικοί χ�ρτες διανυσματικού τύπου 
(ENC) και ψηφιακού τύπου (RNC) 

T�e definition of a nautical c�art in SOLAS V/2 includes 
a special�purpose �ap or �ook� or ‘a specially co�piled 
data�ase’. T�is includes official ENCs and Raster Navigational 
C�arts (RNCs)

Ένας ηλεκτρονικ�ς χ�ρτης διανυσματικού τύπου (ENC)� 
προκειμένου να θεωρείται κατ�λληλος για χρήση στην 
ναυσιπλοΐα� πρέπει να έχει εκδοθεί απ� επίσημη υδρογραφική 
υπηρεσία ή απ� εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή. Οι χ�ρτες 
αυτοί πρέπει να διατηρούνται π�ντα επικαιροποιημένοι� μέσω 
των πλέον πρ�σφατων αναγγελιών για τους ναυτιλλ�μενους. 
Θα πρέπει να διατίθενται επί του πλοίου σε κατ�λληλες 
κλίμακες� έτσι ώστε να εκτελεσθούν επί αυτών �λες οι 
ναυτιλιακές εργασίες του ταξιδίου

For an ENC to �e considered adequate for navigational 
purposes� it �ust �e issued officially �y or on t�e aut�ority 
of a national �ydrograp�ic office. ENCs �ust �e kept up to 
date using t�e latest availa�le official Notice to Mariners. 
T�e ENC �ust �e of appropriate scale and suita�le for t�e 
navigational task at �and
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κλίμακας χαρτών (Scales) που θεωρούνται οι καταλ�
ληλ�τερες για την εξυπηρέτηση του σκοπού του τα�
ξιδίου (Purpose of Voyage). Αυτές παρατίθενται στον 
πίνακα 3.5.

Όπως ισχύει για τους έντυπους χ�ρτες� έτσι και οι 
ηλεκτρονικοί χ�ρτες προσδιορί�ονται με β�ση έναν 
συνδυασμ� γραμμ�των και αριθμών. Κ�θε χ�ρτης 
ENC χαρακτηρί�εται απ� οκτώ (8) χαρακτήρες� που 
συμβολί�ουν τα ακ�λουθα (πίν. 3.6).

Παρ�δειγμα ηλεκτρονικού χ�ρτη GR3CFZMS που 
αντιστοιχεί στο βορειοανατολικ� τμήμα του Αιγαίου 
πελ�γους � Aigaio Sea (Nort� Eastern Part).

Πρ�κειται για χ�ρτη που έχει κατασκευαστεί απ� 
την Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία (GR) και προο�
ρί�εται για ακτοπλοΐα (Usage �and 3). 

Η «κ�λυψη» των θαλ�σσιων περιοχών του πλα�
νήτη απ� ηλεκτρονικούς χ�ρτες ENC παρέχεται απ� 
την ιστοσελίδα του διεθνούς υδρογραφικού οργανι�
σμού στην διεύθυνση: https://iho.int/en/iho-online-
catalogues. Παρατίθεται η παγκ�σμια κ�λυψη κατ� 
την περίοδο συγγραφής του βιβλίου (Μ�ιος 2022) 
(σχ. 3.22). 

3.3.2 Κατασκευή ενός ταξιδίου με την εισαγωγή ση-
μείων αλλαγής πορείας κατευθείαν στην οθόνη του 
ECDIS

Για τον σχεδιασμ� εν�ς ταξιδίου� ο ναυτιλλ��
μενος μπορεί να εισ�γει σημεία αλλαγής πορείας 
(waypoints) αλφαριθμητικ� σε έναν πίνακα σχεδια�
σμού ταξιδίου (�πως παρουσι�στηκε στην παρ�γρα�
φο 3.2.4) ή να χρησιμοποιήσει τον κέρσορα και να ει�
σ�γει τα σημεία αλλαγής πορείας (waypoints) επί του 
ηλεκτρονικού χ�ρτη.

�ο σύστημα παρέχει επιλογές (Advanced Cursors 
– βλ. σχ. 3.20 – σελ. 122) σχετικ� με την ρύθμιση της 
μορφής εμφ�νισης του κέρσορα επί της οθ�νης για 
την διευκ�λυνση του ναυτιλλ�μενου στην συγκεκρι�
μένη λειτουργία. Διατίθενται οι επιλογές ρύθμισης 
του κέρσορα (πίν. 3.7). 

Η εισαγωγή σημείων αλλαγής πορείας (waypoints) 
κατευθείαν επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη γίνεται μέσω 
της επιλογής «New» στον λειτουργικ� πίνακα σχεδι�
ασμού ταξιδίου (Route Planning panel)� οπ�τε εμφα�
νί�εται ενημερωτικ� πλαίσιο επί της οθ�νης («Place 

Πίνακας 3.5

Προσδιοριστικό 
νούμερο χρήσης 

χάρτη (Usage band)

Σκοπός ταξιδίου / Περιοχή Ναυσιπλοΐας  
(Purpose of Voyage) Κλίμακα (Scale)

1 Πλ�ες σε Ωκε�νιες περιοχές � Overview < 1: 1.500.00

2
Πλ�ες σε «ανοιχτ�» ύδατα (open waters) �  

General Navigation
1: 300.000 � 1: 1.500.00

3 Ακτοπλοΐα � Coastal Navigation 1: 80.000 � 1: 300.000

4
Πλ�ες (Προσέγγιση) σε περιορισμένα ύδατα  

(Confined Waters) � Approac�
1: 25.0000 � 1: 80.000

5
Πλ�ες εντ�ς λιμενικών περιοχών (περιλαμβ�νονται 

και αγκυροβ�λια) �  Har�our
1: 7.500 � 1: 25.0000

6 Προσδέσεις σε προβλήτες � Bert�ing 1: 7.500 <

Πίνακας 3.6

Αρχικά χώρας κατασκευής του χάρτη 
(Producer Nation) Οι πρώτοι δύο 
χαρακτήρες

Προσδιοριστικό νούμερο χρήσης χάρτη 
(Usage band) Ο τρίτος χαρακτήρας

Χαρακτηριστικό αναγνώρισης χάρτη 
(unique chart identifier) Οι υπόλοιποι 
πέντε χαρακτήρες

GR 3 CFZMS
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Σχ. 3.22
Η «κάλυψη» των θαλάσσιων περιοχών του πλανήτη από ηλεκτρονικούς 

χάρτες ENC, κατά IHO (Μάιος 2022)

Πίνακας 3.7

Εμφ�νιση της γραμμής κατεύθυνσης 
μπροστ� απ� την θέση τοποθέτησης 
του κέρσορα επί της σχεδιασμένης 
πορείας

To display t�e line (Heading Mark)� 
a�ead of t�e cursor position� in t�e 
direction of t�e plotted route leg

Εμφ�νιση γραμμής σε αντίθετη 
κατεύθυνση �ταν ο κέρσορας 
τοποθετηθεί επί σημείου αλλαγής 
πορείας

To display a line� opposite to t�e Head�
ing Mark fro� a waypoint

Εμφ�νιση δύο επιπλέον γραμμών� με 
ρύθμιση της γωνίας τους� ως προς την 
γραμμή κατεύθυνσης

To display two additional lines� setting 
t�eir angles relative to Heading Mark 
line

Εμφ�νιση σημείων επισήμανσης 
απ�στασης (δύο τύποι σήμανσης)� με 
ρύθμιση της επιθυμητής απ�στασης 
που θα εμφανί�ονται

To display range �arks on t�e cursor 
lines in t�e for� of notc�es or 
concentric circles� set t�e distance 
�etween t�e� in t�e �ox to t�e rig�t

Υποτύπωση σημείων αλλαγής πορείας� 
β�σει των παραμέτρων του σχεδιασμού 
ακτίνας στροφής (βλ. §3.2.6)

To plot waypoints taking into account 
t�e WOL and F dist

Υποτύπωση σημείων αλλαγής πορείας� 
β�σει της φωτοβολίας φανών που θα 
«συναντήσει» το πλοίο κατ� τον πλου

To plot waypoints taking into account 
t�e lig�t�ouse visi�ility range w�ic� is 
set in t�e �ox to t�e rig�t
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First Point» infor�ation window)� με τις συντεταγ�
μένες του waypoint και την σχετική θέση του απ’ το 
στίγμα του πλοίου (σχ. 3.23). Στο ίδιο πλαίσιο παρέχε�
ται η επιλογή της τοποθέτησης του πρώτου  σημείου 
αλλαγής πορείας (Press to edit �anually). 

Καθώς ο ναυτιλλ�μενος επιλέγει την εντολή 
«New»� ο κέρσορας «περν�ει» αυτ�ματα στην λει�
τουργία «χ�ραξης» (grap�ic cursor for�)� οπ�τε με�
τακινείται μ�νο εντ�ς του πλαισίου του ηλεκτρονικού 
χ�ρτη� για την «χ�ραξη» της πορείας. Δεν «δέχεται» 
δηλ. εντολές� «έξω» απ� τις σχετι��μενες με την λει�
τουργία «χ�ραξης».

Μετ� την εισαγωγή του αρχικού σημείου αναφο�
ρ�ς / αλλαγής πορείας (waypoint No «0»)� ο ναυτιλ�
λ�μενος μπορεί να μετακινήσει τον cursor στο σημείο 
επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη �που επιθυμεί να εισ�γει 
το επ�μενο waypoint. Κατ� τη δι�ρκεια μετακίνη�
σης του cursor� μία γραμμή εμφανί�εται που συνδέ�
ει το ήδη εισηγμένο waypoint με τον μετακινούμενο 
cursor� μέχρι ο ναυτιλλ�μενος να επιλέξει και να υπο�
τυπώσει το επ�μενο waypoint. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβ�νεται μέχρι να «χαραχθεί» �λη η πορεία. 
Μετ� την ολοκλήρωση της χ�ραξης� ο κέρσορας πρέ�
πει να επανέλθει στην ελεύθερη μορφή λειτουργίας 
(free cursor for�)� ώστε ο ναυτιλλ�μενος να «δώσει» 
�νομα στην νέα πορεία και να την «σώσει» στην μνή�
μη του συστήματος.

3.3.3 Προσαρμογή του ταξιδίου διορθώνοντας 
γραφικώς τα σημεία αλλαγής πορείας

Αλλαγές κατ� τον σχεδιασμ� ταξιδίου� �πως με�
τακίνηση σημείων αλλαγής πορείας (waypoints) ή 

Σχ. 3.23
Παράδειγμα επιλογής εισαγωγής σημείου αλλαγής πορείας κατευθείαν επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη μέσω του κέρσορα (κόκκινο πλαίσιο στο αριστερό εικονίδιο) 
και πλαισίου με σχετικές πληροφορίες (δεξί εικονίδιο)

εισαγωγή επιπλέον σημείων σε κ�ποιο τμήμα της πο�
ρείας� μπορούν να εφαρμοστούν μέσω της επιλογής 
«WPT Editor» στον λειτουργικ� πίνακα σχεδιασμού 
ταξιδίου (Route Planning panel). Όπως και στην προ�
ηγούμενη περίπτωση εισαγωγής νέων σημείων αλλα�
γής πορείας� ο κέρσορας «περν�ει» αυτ�ματα σε λει�
τουργία «επιλογής» (acquisition �arker)� παρέχοντας 
τη δυνατ�τητα στον ναυτιλλ�μενο να «τσιμπήσει» 
ένα waypoint και να το μεταφέρει σε νέα θέση� μετα�
θέτοντας μα�ί με αυτ� και την «χαραγμένη» πορεία σε 
νέα θέση. 

Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί και ενδι�μεσα σε 
δύο ήδη υπ�ρχοντα waypoints ένα καινούργιο� δια�
φοροποιώντας με αυτ�ν τον τρ�πο την πορεία. Παρα�
τίθεται (πίν. 3.8) παρ�δειγμα μετατροπής της πορείας 
με την εισαγωγή επιπλέον waypoint.

3.3.4 Απόκτηση πορειών (τμημάτων ταξιδίου) και 
αποστάσεων από τον χάρτη

Εμφ�νιση της πλήρους έκτασης της πορείας επί 
του ηλεκτρονικού χ�ρτη� για την αποκ�μιση πληρο�
φοριών σχετικών με αυτήν� μπορεί να γίνει μέσω της 
επιλογής «εστίασης» (Focus) (σχ. 3.24) στον λειτουρ�
γικ� πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου (Route Planning 
panel). Ολ�κληρη η (επιλεγμένη) πορεία θα εμφανι�
στεί και ο ναυτιλλ�μενος μπορεί να επικεντρωθεί σε 
�ποιο τμήμα (leg) επιθυμεί.

Ο ναυτιλλ�μενος πληροφορείται αν� π�σα στιγ�
μή� για κ�θε σημείο επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη �που 
τοποθετείται ο cursor. Μεταβ�λλοντας την μορφή 
του cursor (επιλογές ΔΞ/ΑΡ στο «ποντίκι»)� δημιουρ�
γείται ένα «εργαλείο» παροχής δεδομένων αναλ�γως 
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Σχ. 3.24
Παράδειγμα επιλογής εστία-
σης (Focus) στον λειτουργικό 
πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου 
(Route Planning panel) για 
τη εμφάνιση του συνόλου 

της πορείας

Πίνακας 3.8

�οποθέτηση του κέρσορα (με τη μορφή «επιλογής» 
�acquisition �arker) επί εν�ς σημείου της πορείας.

Εισαγωγή του νέου σημείου αλλαγής πορείας  
(waypoint)

Μετακίνηση του νεοεισαχθένος σημείου 
σε νέα θέση

Η πορεία «μετακινείται» ώστε να διέρχεται απ�  
το νέο σημείο αναφορ�ς
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της επιλογής του ναυτιλλ�μενου. Ο cursor μπορεί να 
«μετατραπεί» στις ακ�λουθες επιλογές πληροφ�ρη�
σης (πίν. 3.9).

Πίνακας 3.9

Επιλογή
Εμφάνιση του 
κέρσορα στην 

οθόνη

Επισκόπηση (Review)
Παροχή πληροφοριών για το σημείο 

�που έχει τοποθετηθεί ο cursor 
(γεωγραφικές συντεταγμένες σημείου� 

σχετική θέση του σε σχέση με το στίγμα 
του πλοίου) 

Διόπτευση / Απόσταση  
(Bearing / Range)

Σχετική δι�πτευση και απ�σταση μεταξύ 
του σημείου τοποθέτησης του cursor και 

εν�ς �λλου σημείου επί του χ�ρτη

Εστίαση (Zoo�)
Δυνατ�τητα υπέρ�εστίασης ή 

υποεστίασης μέσω της «μπίλιας» του 
πληκτρολογίου (track�all)  

3.3.5 Απόκτηση σχετικών πληροφοριών σχεδια-
σμού ταξιδίου

Κατ� τον σχεδιασμ� ταξιδίου� ο ναυτιλλ�μενος 
συλλέγει πληροφορίες περί των περιβαλλοντικών 
συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περιοχές που 
πρ�κειται να διαπλεύσει το πλοίο� περί των παροχών 
και τοπικών κανονισμών των λιμένων προσέγγισης και 
�λλες πληροφορίες που σχετί�ονται με τις ιδιαιτερ��
τητες κ�θε προγραμματισμένου ταξιδίου (δι�πλους 
μέσω ειδικών περιοχών – special areas� περιοχές αγκυ�
ροβολίας� διαύλους κλπ).

Η β�ση δεδομένων του ECDIS μπορεί να περιέχει 
πληροφορίες περί των ανωτέρω (αναλ�γως επιλογών 
εξοπλισμού της Πλοιοκτήτριας Εταιρείας)� που παρέ�
χονται μέσω του �enu του συστήματος ως εξής:

1) Πληροφορίες για τις παλίρροιες (Tides) �πως 
παρέχονται απ� τους διεθνείς πίνακες παλιρροιών 
(Tidal Data Ta�les). Διατίθενται (σχ. 3.25):

α) Επιλογή εμφ�νισης διαγρ�μματος (Diagram) 
της 24ωρης εξέλιξης του ύψους της παλίρροιας�

β) Επιλογή εμφ�νισης πίνακα (Table) �που� για 
συγκεκριμένη ημερομηνία παρέχονται δεδομένα της 
παλίρροιας (Hig� & Low waters).

Σχ. 3.25
Παράδειγμα «παραθύρων» στο ECDIS όπου παρέχονται δεδομένα για τις παλίρροιες (Tides)
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2) Πληροφορίες για τις παλίρροιες (Tides) και τα 
θαλ�σσια ρεύματα (Tidal currents / Surface currents) 
(σχ. 3.26) με δυνατ�τητα προσομοίωσης της κίνησης 
των ρευμ�των ή της αυξομείωσης του ύψους των πα�
λιρροιών επί της εικ�νας του χ�ρτη (ani�ation) (σχ. 
3.27).

3) Πληροφορίες για τις ώρες εμφ�νισης των ουρα�
νίων σωμ�των (ήλιος / σελήνη). Δεδομένα που παρέ�
χονται μέσω της λειτουργίας Sun/Moon (σχ. 3.28):

α) Ώρα ανατολής ηλίου (Sunrise).
β) Ώρα δύσης ηλίου (Sunset).
γ) Ώρα ανατολής σελήνης (Moonrise).

δ) Ώρα δύσης σελήνης (Moonset).
ε) Ώρα έναρξης λυκαυγούς (Morning start).
στ) Ώρα λήξης λυκ�φωτος (Evening end).
�) Φ�ση σελήνης (Moon p�ase).
4) Πληροφορίες για τους λιμένες (Ports) � παροχές� 

υπηρεσίες� διαδικαστικ� θέματα (σχ. 3.29). Η επιλογή 
μπορεί να γίνει μέσω ανα�ήτησης:

α) Ονομασίας λιμένος (Port na�e).
β) Ονομασίας περιοχής (Region na�e).  
γ) Ονομασίας κρ�τους (Country na�e).  
δ) Με την τοποθέτηση του cursor επί εν�ς σημείου 

στον χ�ρτη.

Σχ. 3.26
 Παράδειγμα «παραθύρων» στο 

ECDIS, που παρέχονται δεδο-
μένα για τις παλίρροιες και τα 

θαλάσσια ρεύματα

Σχ. 3.27
Παράδειγμα προσομοίωσης της 

κίνησης των ρευμάτων ή της 
αυξομείωσης του ύψους των 

παλιρροιών επί της εικόνας του 
χάρτη
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3.4 Όρια ίχνους (track limits)

3.4.1 Επισκόπηση των ρυθμίσεων συναγερμού που 
χρησιμοποιούνται καθώς το πλοίο προχωρεί πάνω 
σε μία πορεία που παρακολουθείται (monitoring 
route)

Η «παρακολούθηση» της πορείας περιλαμβ�νει 
δύο αλληλένδετες ασχολίες:

1) Διαπίστωση και επιβεβαίωση �τι το πλοίο πα�
ραμένει και κινείται εντ�ς ασφαλών ορίων που έχει 
ορίσει ο ναυτιλλ�μενος. Παρ�λληλα� εκτελείται συνε�
χής αξιολ�γηση της προχώρησης του πλοίου και των 
παραπλε�ντων πλοίων. 

2)  Έλεγχος της εξέλιξης του προγραμματισμένου 
πλου� για να εξασφαλιστεί �τι ο σχεδιασμ�ς δεν περι�
έχει λ�θη/αστοχίες� αλλ� και να εξακριβωθεί �τι δεν 

υπ�ρχουν μεταβολές σε σχέση με την εκτιμώμενη εξ 
αρχής κατ�σταση του ταξιδίου. Εφ�σον έχουν προκύ�
ψει νέα δεδομένα� θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 
διαμορφώσεις του σχεδίου πλου� ώστε να συνεχιστεί 
το ταξίδι με ασφ�λεια.

Στην παρακολούθηση της πορείας� ο ναυτιλλ�με�
νος δεν είναι «μ�νος» αλλ� διαθέτει την «βοήθεια» 
του ECDIS� μέσω των προειδοποιήσεων που παρ�γει 
το σύστημα� �ταν τα �ρια ασφ�λειας που έχουν τεθεί 
στις δι�φορες ρυθμίσεις� δεν τηρούνται. Εκτελείται 
δηλαδή β�ρδια ναυσιπλοΐας με την αλληλεπίδραση 
του ναυτιλλ�μενου και των βοηθητικών οργ�νων και 
συστημ�των (�u�an��ac�ine interface).

Οι κίνδυνοι που απειλούν την επιτυχή έκβαση της 
αλληλεπίδρασης «ανθρώπου – μηχανής» είναι:

1) Λ�θη στην χρήση του εξοπλισμού και την εφαρ�

Σχ. 3.28
 Παράδειγμα «παραθύρων» στο 
ECDIS όπου παρέχονται δεδο-
μένα για τα ουράνια σώματα 

(ήλιος / σελήνη)

Σχ. 3.29
Παράδειγμα «παραθύρου» στο 

ECDIS όπου παρέχονται δεδομέ-
να για τους λιμένες
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μογή των διαδικασιών (Incorrect operation). 
2) Εσφαλμένη αξιολ�γηση ή παρερμηνεία της επι�

κρατούσας κατ�στασης (Lack of Situation awareness 
/ Misinterpretation).

3) Λειτουργική αστοχία του εξοπλισμού (Malfunc�Malfunc�
tion). 

4) Υπερβολική εμπιστοσύνη στις ευκολίες που 
παρέχονται απ� τα σύγχρονα/εξελιγμένα συστήματα 
(Over�reliance on �ig�ly�auto�ated navigation sys�Over�reliance on �ig�ly�auto�ated navigation sys�
te�s). 

Η «βοήθεια» που λαμβ�νει ο ναυτιλλ�μενος απ� 
το ECDIS στην εκτέλεση του ταξιδίου (assistance in 
route �onitoring)� είναι απ�ρροια των κατ�λληλων 
παραμέτρων που θα εισαχθούν στις ρυθμίσεις ασφα�
λείας (Safety settings) του συστήματος (αναλυτική 
παρουσίαση στην παρ�γραφο 1.5.3� βλ. σχ. 1.26� 1.27� 
1.29� 1.31� 1.32� 1.33 – σελ. 25 – 29).

3.4.2 Τροποποίηση ρύθμισης XTE σε μία ήδη απο-
θηκευμένη διαδρομή (ταξίδι)

�α �ρια ασφαλείας εκατέρωθεν της πορείας του 
πλοίου (XTD / XTE)� καθορί�ουν ένα νοητ� θαλ�σσιο 
δίαυλο� εντ�ς του οποίου δεν εμπεριέχονται κίνδυνοι 
για τη ναυσιπλοΐα του πλοίου (σχ. 3.30). Ε�ν το πλοίο 
«βγει» εκτ�ς αυτών των � καθορισμένων απ� τον ναυ�
τιλλ�μενο � ορίων� τ�τε το σύστημα θα προειδοποιή�

Σχ. 3.30
 Παράδειγμα ορίων ασφαλείας εκατέρωθεν της πορείας του 
πλοίου (πράσινη γραμμή δεξιά/κόκκινη γραμμή αριστερά)

σει περί αυτής της «επικίνδυνης» κατ�στασης ναυσι�
πλοΐας (Out of XTD / XTE).

�α �ρια αυτ� (αποστ�σεις απ� την πορεία) εισ��
γει ο ναυτιλλ�μενος κατ� τη διαδικασία σχεδιασμού 
ταξιδίου. Δεν είναι αναγκαίο (και δεν είναι εφικτ�) να 
ισαπέχει π�ντοτε το δεξί και το αριστερ� �ριο απ’ την 
πορεία� καθώς οι κίνδυνοι στις θαλ�σσιες περιοχές 
δεν είναι ομαλ� κατανεμημένοι.  Αλλαγές των απο�
στ�σεων μπορεί να επιφέρει ο ναυτιλλ�μενος με τους 
ακ�λουθους τρ�πους:

1) Με τον ίδιο τρ�πο που παρουσι�στηκε στην 
παρ�γραφο 3.2.3 η εισαγωγή των παραμέτρων της 
πορείας του πλοίου� δηλαδή μέσω της εισαγωγής τι�
μών (values) επί του λειτουργικού πίνακα σχεδιασμού 
ταξιδίου του ECDIS (Route Planning panel)�

2) Μέσω γραφικής προσαρμογής με την χρήση 
του κέρσορα� με τον ίδιο τρ�πο που παρουσι�στηκε 
στην παρ�γραφο 3.3.3 η μετακίνηση σημείων αλλα�
γής πορείας (waypoints) και η προσαρμογή της πο�
ρείας επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη.

Όταν ο ναυτιλλόμενος επιφέρει αλλαγές στην χαραγ-
μένη πορεία (μετάθεση πορείας), μαζί με την πορεία «με-
τακινούνται» και τα θεσπισμένα όρια ασφαλείας από τις 
αρχικές τους θέσεις («ακολουθούν» την μετατόπιση της 
πορείας). Ενώ αν ο ναυτιλλόμενος «μετακινήσει» το ένα 
ή και τα δύο όρια ασφαλείας (μεταβάλλει τις αποστάσεις 
τους από την πορεία), η πορεία δεν μετακινείται από την 
αρχική της θέση.

3.5 Έλεγχος ασφάλειας ταξιδίου

3.5.1 Έλεγχος ενός ήδη δημιουργημένου και απο-
θηκευμένου ταξιδίου για διέλευση από ναυτιλια-
κούς κινδύνους σύμφωνα με τη ρύθμιση του "cross 
track distance"

Ο έλεγχος εν�ς σχεδιασμένου ταξιδίου για την 
ύπαρξη ναυτιλιακών κινδύνων και η πιθανή αν�γκη 
επιβολής διορθώσεων στην κατασκευασμένη πορεία� 
ώστε το πλοίο να αποφύγει αυτούς τους κινδύνους 
που θα ανακαλύψει η διαδικασία ελέγχου (C�ecking 
and Editing t�e route� taking into account Dangers to 
Navigation)� είναι μία αυτοματοποιημένη διαδικασία 
που παρέχει το ECDIS. Παρ�λη την ευκολία εκτέλεσής 
της� μέσω της λειτουργίας «C�eck Route»� ο ναυτιλ�
λ�μενος θα πρέπει να θυμ�ται πως το ECDIS «κ�νει» 
ΑΚΡΙΒΩΣ �τι του «�ητ�νε»� χωρίς να επιβεβαιώνει πως 
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αυτ� είναι το κατ�λληλο για τα πλοηγικ� χαρακτηρι�
στικ� του πλοίου και τις ιδιαιτερ�τητες της περιοχής 
ναυσιπλοΐας. 

Για τον ακριβή (ασφαλή) έλεγχο της σχεδιασμένης 
πορείας� οι ακ�λουθες παρ�μετροι (Safety Options) 
χρει��εται να καθοριστούν με προσοχή και καταλλη�
λ�τητα ως προς το συγκεκριμένο ταξίδι (σχ. 3.31):

1) �ο βύθισμα των περιοχών που θα πλεύσει το 
πλοίο� ούτως ώστε να διαπλέει με ασφ�λεια� σε σχέση 
με το βύθισμ� του (Dyna�ic Draft) και την καθορι�
σμένη απ�σταση μεταξύ τρ�πιδας και βυθού (UKC)� 
σύμφωνα με την πολιτική μιας ναυτιλιακής εταιρείας. 
�α ανωτέρω αναφερ�μενα καλύπτονται απ� την ει�
σαγωγή της τιμής για την ισοβαθή ασφαλείας (Safety 
contour)� οπ�τε το σύστημα θα ελέγξει το «πέρασμα» 
του πλοίου απ’ τις περιοχές με βύθισμα ίσο ή μεγαλύ�
τερο απ� την τιμή που έχει εισ�γει ο ναυτιλλ�μενος 
για την ισοβαθή ασφαλείας και θα εμφανίσει ειδοποι�
ήσεις για �λους τους υφιστ�μενους κινδύνους.

2) Περιοχές «ειδικού» καθεστώτος και συνθηκών� 
για τις οποίες χρει��εται να προειδοποιηθεί ο ναυτιλ�
λ�μενος� εφ�σον το πλοίο πρ�κειται να διαπλεύσει 
μέσω αυτών. Αναλ�γως των επιλογών του ναυτιλλ��
μενου (επιλογή περιοχών)� το σύστημα θα εμφανίσει 
σχετική ειδοποίηση.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος� το σύστημα παρου�
σι��ει σχετική αναφορ�� �που περιλαμβ�νονται (σχ. 
3.32):

1) Οι κίνδυνοι ή τα σημεία προσοχής που έχουν 
εντοπισθεί (με αυξ�νουσα αρίθμηση).

Σχ. 3.31
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS όπου 
εισάγονται παράμετροι (Safety Options) για 
τον έλεγχο ενός σχεδιασμένου ταξιδίου σχε-

τικά με την ύπαρξη ναυτιλιακών κινδύνων 
(Check Route)

Σχ. 3.32
Παράδειγμα προβολής αποτελεσμάτων, μετά τον έλεγχο 
ενός σχεδιασμένου ταξιδίου σχετικά με την ύπαρξη ναυ-

τιλιακών κινδύνων

2) Αναφορ� του είδους κ�θε στοιχείου που εντο�
πίστηκε.

3) Επισήμανση του τμήματος του πλου �που εντο�
πίστηκε (μεταξύ δύο σημείων αναφορ�ς – waypoints).

4) Δυνατ�τητα μετ�βασης στο προηγούμενο ή το 
επ�μενο στοιχείο αναφορ�ς� μέσω επιλογής .

5) Δυνατ�τητα εστίασης στο συγκεκριμένο σημείο 
επί του ηλεκτρονικού χ�ρτη� �που συναντ�ται το σχε�
τικ� στοιχείο αναφορ�ς� μέσω επιλογής  (μεγεθυ�
ντικ�ς φακ�ς).

Στο σημείο αυτ�� ο ναυτιλλ�μενος πρέπει να ανα�
τρέξει τα σημεία που επισημαίνονται «ένα προς ένα» 
και να επιφέρει τυχ�ν διορθώσεις στην σχεδια��μενη 
πορεία� ώστε να μην ανακύπτουν επισημ�νσεις κατ� 
τον σχετικ� έλεγχο του πλου. Οι επισημ�νσεις που 
δεν θα αποκατασταθούν μέσω διορθωτικών ενεργει�
ών επί του σχεδιασμού της πορείας (εφ �σον ο ναυ�
τιλλ�μενος κρίνει πως δεν είναι σημαντικές και δεν 
απειλούν την ασφ�λεια του ταξιδίου)� θα παραμεί�
νουν στην μνήμη του συστήματος� δημιουργώντας 
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Σχ. 3.33
Παράδειγμα μηνύματος ενημέρωσης περί ολοκλήρωσης του 

ελέγχου ενός σχεδιασμένου ταξιδίου

Σχ. 3.34
 Παράδειγμα επιλογής για την εμφάνιση της αναφοράς του 

σχετικού ελέγχου του σχεδιασμένου ταξιδίου

Σχ. 3.35
 Παράδειγμα εμφάνισης της αναφοράς ελέγχου του σχεδιασμένου ταξιδίου

σχετική προειδοποίηση �ταν το πλοίο θα προσεγγίσει 
το συγκεκριμένο σημείο κατ� την εκτέλεση του πλου.  

3.5.2 Έλεγχος της πορείας για τους παραπάνω κιν-
δύνους

Οι αλλαγές στην σχεδια��μενη πορεία� σχετικ� με 
κινδύνους που έχουν εντοπιστεί μέσω του παραπ�νω 
αναφερομένου ελέγχου� πραγματοποιούνται με τον 
ίδιο τρ�πο που μεταβ�λλεται η θέση μίας πορείας (βλ. 
πίν. 3.8 – σελ. 127). Μετ� την εφαρμογή των αναγκαί�
ων διορθώσεων ή την αποδοχή των επισημ�νσεων 
του ελέγχου� ο ναυτιλλ�μενος θα πρέπει να επαναλ��
βει τη διαδικασία ελέγχου� μέχρι το σύστημα να πα�
ρ�σχει επιβεβαίωση πως «ο έλεγχος της πορείας έχει 
ολοκληρωθεί» (Route c�ecking co�plete) (σχ. 3.33). 

Μετ� την ολοκλήρωση του ελέγχου� ο ναυτιλλ�με�
νος θα προβεί στις ακ�λουθες ενέργειες:

1) Αποδοχή των αποτελεσμ�των του ελέγχου 
(μετ� το τέλος �λων των διορθωτικών ενεργειών)� 
μέσω της επιλογής (accept).

2) Έξοδος απ� το πρ�γραμμα ελέγχου της πορεί�
ας� μέσω της επιλογής (exit).

3.5.3 Αξιολόγηση ενός πλάνου ταξιδίου μέσω ενός 
ελέγχου ασφαλείας

Πριν την έξοδο απ� την εφαρμογή� το σύστημα 
παρουσι��ει επιλογή εμφ�νισης πλήρους αναφορ�ς 
του σχετικού ελέγχου (σχ. 3.34). 

Μέσω αυτής της αναφορ�ς (σχ. 3.35)� ο ναυτιλλ��
μενος θα αξιολογήσει τους κινδύνους για κ�θε τμήμα 
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της σχεδια��μενης πορείας� θα κατηγοριοποιήσει τα 
δι�φορα στ�δια του πλου με κριτήριο την πληθώρα 
των ναυτιλιακών κινδύνων και θα βρεθεί προετοι�
μασμένος για �σα θα πρέπει να έχει κατ� νου και να 
αντιμετωπίσει� �ταν το πλοίο φτ�σει στον δι�πλου 
των συγκεκριμένων περιοχών. Η αναφορ� μπορεί να 
«σωθεί» σε δι�φορων μορφών αρχεία και να βρίσκε�
ται στην δι�θεση των ΑΦ/Γ για επαναξιολ�γηση των 
σταδίων του πλου� καθώς αυτ� εκτελούνται.

3.6 Πρόσθετες ναυτιλιακές πληροφορίες, διάφο-
ρα υδρο-μετεωρολογικά δεδομένα που μπορεί να 
είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων του ECDIS 
(παλίρροιες, ρεύματα, καιρός κ.λπ.)

Περί των διαθέσιμων περιβαλλοντικών δεδομέ�
νων που μπορεί να είναι διαθέσιμα στη β�ση δεδο�
μένων του ECDIS παρέχεται εκτενής αναφορ� στην 
παρ�γραφο 3.3.5 του βιβλίου. Επιπλέον των βασικών 
υδρο�μετεωρολογικών δεδομένων που μπορεί να 
είναι διαθέσιμα (παλίρροιες� ρεύματα� �νεμος)� μπο�
ρεί να προστεθούν επιπλέον λειτουργίες στο ECDIS 
(Additional Functions)� σύμφωνα με επιλογή της πλοι�
οκτήτριας εταιρείας για τον εξοπλισμ� των πλοίων της.

Διατίθενται ως επιπλέον λειτουργίες τα εξής:
1) Χ�ρτες ναυσιπλοΐας σε περιοχές π�γων (Ice 

C�arts)� οι οποίοι διατηρούνται και ενημερώνονται 
στην β�ση δεδομένων του συστήματος και εμφανί�
�ονται με την μορφή overlay επί της οθ�νης.

2) Μετεωρολογικ� δελτία (Weat�er Forecasts)� τα 

Σχ. 3.36
Παράδειγμα συμβόλου επί του ηλεκτρο-

νικού χάρτη, μέσω του οποίου παρουσιά-
ζονται πληροφορίες περί της μαγνητικής 

απόκλισης στη  περιοχή

οποία ανανεώνονται σε τακτ� χρονικ� διαστήματα 
(συνήθως κ�θε 6 ή 12 ώρες) και μπορούν να εμφα�
νιστούν στην οθ�νη με την μορφή γραφημ�των και 
προσομοίωσης της εξέλιξης των καιρικών φαινομέ�
νων (ani�ation).

3) Λήψη και διαχείριση ναυτιλιακών εκδ�σεων σε 
ψηφιακή μορφή (Handling of Digital Pu�lications)� 
�που λαμβ�νονται οι αντίστοιχες ψηφιακές εκδ�σεις 
ναυτιλιακών πληροφοριών που αφορούν στις περιο�
χές ναυσιπλοΐας του πλοίου (συνήθως� χρησιμοποι�
ούνται εκδ�σεις βρετανικού ναυαρχείου � ADP).

4) Χ�ρτες επικρατούντων μετεωρολογικών φαινο�
μένων για τον δι�πλου θαλ�σσιων περιοχών του πλα�
νήτη (Routeing C�arts)� οι οποίοι εκδίδονται για κ�θε 
μήνα του έτους (12 χ�ρτες ετησίως αν� περιοχή).

Μαγνητική απόκλιση: οι έντυποι χ�ρτες περιέ�
χουν πληροφορίες περί της μαγνητικής απ�κλισης 
(τιμή για μία δεδομένη χρονι� και ετήσια μεταβολή) 
εντ�ς του ανεμολογίου που είναι τυπωμένο σ’ αυτούς. 
Για τους ηλεκτρονικούς χ�ρτες τύπου ENC� η πλη�
ροφορία αυτή διατίθεται στην μνήμη SENC και μπο�
ρεί να ανακληθεί μέσω της επιλογής «info». Επί των 
ηλεκτρονικών χαρτών μεγ�λης κλίμακας� περιέχεται 
ένα συγκεκριμένο σύμβολο που μοι��ει με σημαι�κι� 
χρώματος �agenta (σχ. 3.36). Με την τοποθέτηση του 
κέρσορα επί του συμβ�λου αυτού� παρουσι��ονται 
πληροφορίες περί της μαγνητικής απ�κλισης στην 
περιοχή� τις οποίες ο ναυτιλλ�μενος θα χρησιμοποι�
ήσει για τον υπολογισμ� της παραλλαγής της πυξίδας.
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3.7 Πρόγραμμα ταξιδίου

3.7.1 Παρατήρηση τυχόν απόκλισης από την προ-
γραμματισμένη διαδρομή, καθώς το πλοίο προχω-
ρεί το ταξίδι

Κατ� την εκτέλεση του πλου� το σύστημα παρέ�
χει πληροφορίες περί της πορείας του πλοίου επί της 

(συνεχίζεται)

Σχ. 3.37
Παράδειγμα «παραθύρου» στο 

ECDIS, όπου παρέχονται τα 
δεδομένα του ταξιδίου 

(Route Data)

Πίνακας 3.10

Πορεία (Route)

�ο �νομα (ή αριθμ�ς) της πορείας που έχει «φορτωθεί» στο σύστημα  
(�onitoring �ode) � Na�e of t�e �onitored route
Παρέχεται ενημέρωση απ� το σύστημα� �ταν το πλοίο πλησι��ει στο τέλος της 
πορείας (�ταν διαπλέει το τελευταίο τμήμα – leg)

Προς το επόμενο σημείο αναφοράς/
στροφης (To WPT)

Αριθμ�ς σημείου αναφορ�ς/στροφής που κατευθύνεται το πλοίο.  
Nu��er and na�e of t�e current WPT w�ic� t�e s�ip is proceeding to

Κατεύθυνση του πλοίου (BWW)

Κατεύθυνση του πλοίου (�ταν πρ�κειται περί λοξοδρομικού πλου (R�u�� Line – RL)
Πορεία του πλοίου (�ταν πρ�κειται περί ορθοδρομικού πλου (Great Circle – GC)
Direction of t�e �onitored route leg w�ic� t�e s�ip is proceeding �y if t�e leg is of 
RL type� or t�e current course in case of t�e GC leg

Απομάκρυνση πλοίου από την πορεία 
(XTD)

Απ�σταση της θέσης του πλοίου απ� την «χαραγμένη» πορεία  
Actual distance fro� t�e current route leg
Παρέχεται ενημέρωση απ� το σύστημα� �ταν το πλοίο υπερβεί το καθορισμένο 
 �ριο ασφ�λειας

Κατεύθυνση του πλοίου προς το 
επόμενο σημείο στροφής (BWOL)

Πορεία πλοίου προς το σχεδιασμένο σημείο �που θα δοθεί η εντολή στροφής 
πλοίου � Bearing to t�e current WOL

Απόσταση του πλοίου μέχρι το 
επόμενο σημείο στροφής (DWOL)

Υπολειπ�μενη απ�σταση που θα διανύσει το πλοίο μέχρι το σχεδιασμένο σημείο 
�που θα δοθεί η εντολή στροφής πλοίου � Distance to t�e current WOL

προγραμματισμένης διαδρομής� με εμφ�νιση ειδο�
ποιήσεων για κ�θε απ�κλιση απ� τα θεσπισμένα �ρια 
ασφ�λειας. �α δεδομένα του ταξιδίου (Route Data) 
εμφανί�ονται στο ομώνυμο «παρ�θυρο» επί της οθ��
νης� για την συνεχή ενημέρωση του ναυτιλλ�μενου 
(σχ. 3.37). Για την «φορτωμένη» πορεία που ακολου�
θεί το πλοίο� παρέχονται τα εξής (πίν. 3.10).



136

3.7.2 Καθορισμός αναμενόμενων χρόνων ταξιδίου

Για κ�θε σχεδιασμένη πορεία� το ECDIS διαθέτει 
την λειτουργία «χρονοδι�γραμμα» (Schedule)� �που 
β�σει των παραμέτρων που θα εισ�γει ο ναυτιλλ�με�
νος� θα προκύψουν αναμεν�μενοι χρ�νοι �φιξης στα 
ενδι�μεσα σημεία αναφορ�ς (waypoints)� αλλ� και 
του συνολικού ταξιδίου.

Η ενεργοποίηση του �enu για την δημιουργία 
χρονοδιαγρ�μματος (Create Sc�edule)� γίνεται μέσω 
του λειτουργικού πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου (Route 
Planning panel) (σχ. 3.13 – σελ. 116)� �που θα «φορ�
τωθεί» μία πορεία απ� τις ήδη αποθηκευμένες στην 
μνήμη του συστήματος και� γι’ αυτήν την πορεία θα 
καθοριστεί η λειτουργία υπολογισμού των χρ�νων με 
την επιλογή του «ρολογιού» . Απ� τον ίδιο πίνακα� 
θα επιλεγεί το «υποπαρ�θυρο» Sc�edule calculation 
και θα επιλεγεί η δημιουργία χρονοδιαγρ�μματος 
«Create Sc�edule» (σχ. 3.38).

Για τον υπολογισμ�� ο ναυτιλλ�μενος χρει��εται 
να εισ�γει συγκεκριμένες τιμές (πίν. 3.11).

Μετ� την εισαγωγή των σχετικών τιμών� μέσω της 
εντολής υπολογισμού (Sc�edule Calculation)  το 
σύστημα προβαίνει στον υπολογισμ�� μήνυμα περί 
της ολοκλήρωσης του υπολογισμού εμφανί�εται 
(Calculation co�pleted) και τα αποτελέσματα των 
αναμεν�μενων χρ�νων ταξιδίου εμφανί�ονται στα 

αντίστοιχα κελι� του πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου 
(Route Planning panel) (σχ. 3.39).

3.7.3 Παρατήρηση υπολογισμών προόδου του ταξι-
δίου

�ο ενημερωτικ� «υποπαρ�θυρο» επί της οθ�νης 
του ECDIS �που περιλαμβ�νονται τα δεδομένα του 
ταξιδίου (Route Data)� περιέχει την επιλογή για την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη εν�ς 
τμήματος του ταξιδίου (απ� ένα σημείο αναφορ�ς 
στο επ�μενο). Επιλέγοντας τον αριθμ� του σημείου 
αναφορ�ς (waypoint)� τα σχετικ� δεδομένα για το συ�
γκεκριμένο «κομμ�τι» της διαδρομής προβ�λλονται 
(σχ. 3.40). Ο υπολογισμ�ς για την εξαγωγή των δεδο�
μένων που προβ�λλονται� έχει γίνει με β�ση μια τιμή 
ταχύτητας που εισήγαγε ο ναυτιλλ�μενος κατ� τη 
δημιουργία του χρονοδιαγρ�μματος (βλ. προηγού�
μενη παρ�γρ.). Για την παρούσα ταχύτητα του πλοίου 
«ως προς το νερ�» διατίθεται η επιλογή Current SOG� 
�που τα δεδομένα επαναϋπολογί�ονται. 

Ακολουθεί παρουσίαση των δεδομένων που πα�
ρέχονται στο «παράθυρο» Sc�edule (πίν. 3.12).

3.7.4 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ETA του ECDIS, 
υπολογισμός χρόνου ή ταχύτητας μέχρι ένα επιλεγ-
μένο σημείο του παρακολουθούμενου ταξιδίου

�ο κατώτερο τμήμα του «παραθύρου» Sc�edule 

Υπολογιζόμενος χρόνος άφιξης (ETA)
Χρ�νος β�σει της ταχύτητας του πλοίου� που το πλοίο θα φτ�σει στο επ�μενο way�way�
point � T�e esti�ated ti�e of arrival in t�e next WPT

Χρόνος που απομένει (TTG)
Χρ�νος β�σει της ταχύτητας του πλοίου� που υπολείπεται μέχρι το πλοίο να φτ�σει 
στο επ�μενο waypoint � Ti�e to go to t�e next waypoint

Το σημείο αναφοράς/στροφής που 
έπεται (Next WPT)

Αριθμ�ς σημείου αναφορ�ς/στροφης που είναι το επ�μενο απ� αυτ� που 
κατευθύνεται το πλοίο � Nu��er of t�e next WPT

Κατεύθυνση του πλοίου (BWW)
Η επ�μενη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το πλοίο� μετ� την �φιξη του στο 
σημείο αναφορ�ς/στροφης που κατευθύνεται τώρα � Direction of t�e next route leg

Ακτίνα στροφής (RAD)
Η ακτίνα στροφής του πλοίου κατ� την επερχ�μενη αλλαγή πορείας � Radius arc on 
t�e turn to t�e next route leg

Σχ. 3.38
Παράδειγμα «υπό παραθύρου» στον λειτουργικό πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου (Route Planning panel) του 

ECDIS, όπου παρέχεται η λειτουργία δημιουργίας χρονοδιαγράμματος (Create Schedule)
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Πίνακας 3.11

Υπολογι��μενος χρ�νος 
�φιξης (ETA)

Υπολογι��μενος χρ�νος 
αναχώρησης του πλοίου � 
έναρξη ταξιδίου (ETD)

Χρ�νος αναμονής του 
πλοίου σε κ�ποιο σημείο 
αναφορ�ς (Stay)

Εκτιμώμενη ταχύτητα 
πλοίου� για την οποία θα 
υπολογισθούν οι χρ�νοι 
(Speed)

Ώρα �ώνης που τηρείται 
στο πλοίο (Ti�e Zone)

�ο σύστημα παρέχει τη 
δυνατ�τητα συμπλήρω�
σης πολλών κελιών (cells) 
στην ίδια στήλη με την 
ίδια τιμή� μέσω σχετικής 
εντολής

Σχ. 3.40 
Παράδειγμα παραθύρου 
στο ECDIS όπου προβάλ-
λονται δεδομένα για ένα 
συγκεκριμένο «κομμά-
τι» του πλου (από ένα 

waypoint στο επόμενο)

Σχ. 3.39 
Παράδειγμα πίνακα σχεδιασμού ταξιδίου όπου μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού 

(Calculation completed) εμφανίζονται συμπληρωμένα στοιχεία στα κελιά ΕΤΑ των waypoints

(σχ. 3.40) περιλαμβ�νει εφαρμογή σύντομου υπολο�
γισμού (Quick calculation) για τις εξής περιπτώσεις:

1) Υπολογισμ�ς της ταχύτητας που χρει��εται να 
πλεύσει το πλοίο (STG)� ώστε να φτ�σει σε επιθυμητ� 
χρ�νο (PTA) στο επ�μενο waypoint. Για τον υπολο�
γισμ� αυτ�� ο ναυτιλλ�μενος εισ�γει την επιθυμητή 
ημερομηνία και ώρα �φιξης και το σύστημα παρέχει 
την απαιτούμενη ταχύτητα.

2) Υπολογισμ�ς του χρ�νου (PTA) που θα φτ�σει 
το πλοίο στο επ�μενο waypoint� αν πλεύσει με συγκε�
κριμένη ταχύτητα (STG). Για τον υπολογισμ� αυτ�� ο 
ναυτιλλ�μενος εισ�γει την ταχύτητα και το σύστημα 
παρέχει την ημερομηνία και ώρα �φιξης του πλοίου. 
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3.8 Χάρτες χρήστη (user charts) στον σχεδιασμό 
ταξιδίου

3.8.1 Επισκόπηση της λειτουργίας του ECDIS για τη 
δημιουργία σημειώσεων χρήστη

Απ� την εποχή της χρήσης αποκλειστικ� έντυπων 
χαρτών� ο ναυτιλλ�μενος μπορούσε να προσθέτει 
πληροφορίες επί του χ�ρτη� με την μορφή σημειώ�
σεων και επισημ�νσεων� είτε στην θαλ�σσια περιοχή 
του χ�ρτη (περιοχές πλεύσης του πλοίου)� είτε επί της 
στερι�ς και των περιθωρίων του χ�ρτη� μεριμνώντας 
ώστε να μην καλύπτει τις έντυπες πληροφορίες που 
βρίσκονται στον χ�ρτη. Στις περισσ�τερες των περι�
πτώσεων� ο ναυτιλλ�μενος έπρεπε να σβήνει αυτές 
τις επιπλέον σημειώσεις μετ� την ολοκλήρωση του 
πλου� καθώς δεν αντιστοιχούσαν στις απαιτήσεις εν�ς 
επ�μενου ταξιδίου. 

Μία απ� τις «ευκολίες» του ECDIS και των ηλε�
κτρονικών χαρτών είναι η δημιουργία εν�ς «χ�ρτη 
του χρήστη» (User C�art / Map)� �που ο ναυτιλλ��
μενος δημιουργεί στην β�ση δεδομένων SENC έναν 
«δικ� του» χ�ρτη� που αποθηκεύεται με την μορφή 
επίστρωσης (layer). Εκεί περιέχονται �λες οι επιπλέον 
πληροφορίες και στοιχεία (κείμενα� σχεδιαγρ�μματα 
– added grap�ic and textual layers) τα οποία ο ναυτιλ�
λ�μενος επιθυμεί να εμφανί�ονται επί του ηλεκτρονι�

κού χ�ρτη και τα οποία εύκολα και γρήγορα μπορούν 
να αφαιρεθούν ή να εμφανί�ονται κατ� περίπτωση. 

Στην μνήμη του συστήματος ο ναυτιλλ�μενος 
μπορεί να αποθηκεύσει πολλούς «δικούς του» χ�ρτες� 
τους οποίους θα «ανασύρει» και θα εμφανί�ει �πο�
τε χρει��εται. Δύο ή περισσ�τεροι παρ�μοιοι χ�ρτες 
μπορούν να συνενωθούν (�erge) και να δημιουργηθεί 
ένα σύνθετο αρχείο (co�posite file). Ένας «χ�ρτης του 
χρήστη» μπορεί να περιλαμβ�νεται σε έναν σύνδεσμο 
(link) με την δυνατ�τητα να περιέχει και μεγ�λης χωρη�
τικ�τητας αρχεία� �πως φωτογραφίες ή βιβλία.

Σημειώνεται πως η δημιουργία «χ�ρτη του χρή�
στη» μπορεί να εφαρμοστεί τ�σο επί χαρτών τύπου 
ENC �σο και επί χαρτών τύπου RNC. Λ�γω της διαφο�
ρετικής μορφής κατασκευής τους� οι χ�ρτες τύπου 
ENC παρέχουν πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια ως προς 
την δημιουργία εν�ς User C�art σε σχέση με τους 
χ�ρτες τύπου RNC.  

Μέσα στο �enu του ECDIS διατίθεται ξεχωριστή 
εν�τητα για την δημιουργία και διαχείριση αυτών των 
χαρτών (σχ. 3.41). 

Η σχετική λειτουργία (�ap creating procedure) 
περιλαμβ�νει:

1) Επιλογή της κατηγορίας και του τύπου των στοι�
χείων που θα εισαχθούν (selection of t�e o��ect cat�selection of t�e o��ect cat�
egory and type).

Πίνακας 3.12

Προς το επόμενο σημείο αναφοράς/στροφής 
(To WPT)

Αριθμ�ς σημείου αναφορ�ς/στροφής που κατευθύνεται το πλοίο� που 
αντιστοιχεί στο τμήμα της διαδρομής για το οποίο θα παρατεθούν τα 
δεδομένα – selection of a WPT nu��er� for t�e display of associated 
sc�edule ele�ents

Υπολογιζόμενος χρόνος άφιξης (ETA)
Χρ�νος� β�σει της ταχύτητας του πλοίου� που το πλοίο θα φτ�σει στο 
επ�μενο waypoint � T�e esti�ated ti�e of arrival in t�e next WPT

Χρόνος που απομένει (TTG)
Χρ�νος β�σει της ταχύτητας του πλοίου� που υπολείπεται μέχρι το πλοίο 
να φτ�σει στο επ�μενο waypoint �  
Ti�e to go to t�e next waypoint

Απόσταση του πλοίου μέχρι το επόμενο 
σημείο στροφής (DWOL)

Υπολειπ�μενη απ�σταση που θα διανύσει το πλοίο μέχρι το σχεδιασμένο 
σημείο �που θα δοθεί η εντολή στροφής πλοίου �  
Distance to WOL

Σχεδιαζόμενη ώρα άφιξης (PTA)
Ώρα που το πλοίο θα φτ�σει το waypoint προορισμού� β�σει του 
χρονοδιαγρ�μματος – Planned Ti�e of Arrival
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2) Προσδιορισμ� χαρακτηριστικών γνωρισμ�των 
στα στοιχεία που εισ�γονται (assigning of attri�utes 
to t�e o��ects).

3) Υποτύπωση των στοιχείων επί του χ�ρτη (plot�(plot�
ting of o��ects).

4) Εισαγωγή επισυναπτ�μενων αρχείων ή φακέ�
λων (assigning of attac��ents).

3.8.2 Καθορισμός αποτελεσματικής πολιτικής ανα-
φορικά με τις σημειώσεις χρήστη

Μία απ� τις ιδιαιτερ�τητες της ναυτικής εργασί�
ας επί των πλοίων� είναι η διαδοχική ανανέωση των 
πληρωμ�των μετ� τη λήξη της σύμβασής τους� που 
για το ECDIS έχει ως αποτέλεσμα την συχνή εναλλαγή 
των χρηστών (ΑΦ/Γ). �ο γεγον�ς αυτ� καθιστ� επιτα�
κτική την αν�γκη καθορισμού πολιτικής και διαδικα�
σιών απ� πλευρ�ς της πλοιοκτήτριας εταιρείας� ώστε 
η γενικ�τερη χρήση του συστήματος� οι ρυθμίσεις 
ασφ�λειας και λειτουργίας� ο τρ�πος κατασκευής και 
τα περιεχ�μενα των σχεδια��μενων ταξιδιών� η απο�
θήκευση των δεδομένων στην μνήμη του συστήμα�
τος� να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτ�κολλο 
οργ�νωσης και εφαρμογής. 

Ειδικ�τερα για την αποθήκευση των δημιουργη�
μένων πορειών� χαρτών χρήστη ή �λλων αρχείων� 
συγκεκριμένος τρ�πος ονομασίας και ταυτοποίησης 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται� ώστε να μπορεί κ�θε 
ναυτιλλ�μενος να ανα�ητ� με ευκολία �ποιο αρχείο 
χρει��εται και να αποφεύγονται περιπτώσεις χρήσης 

λ�θους δεδομένων. Συνηθέστερα� τα δημιουργημέ�
να αρχεία στο ECDIS «σώ�ονται» στην μνήμη του συ�
στήματος με τον αύξοντα αριθμ� ταξιδίου του πλοίου 
(Voyage No) στο οποίο αναφέρονται� ή (για μελλοντική 
χρήση) με τον πλου που θα εκτελεστεί (απ� περιοχή / 
λιμένα αναχώρησης σε περιοχή/λιμένα προορισμού).

3.8.3 Επιλογή σημειώσεων χρήστη για προβολή

Οι «χ�ρτες χρήστη» που βρίσκονται αποθηκευμέ�
νοι στη μνήμη του συστήματος� μπορούν να ανακλη�
θούν και να φορτωθούν στην οθ�νη μέσω της επι�
λογής «load». Στη συνέχεια� είτε θα τροποποιηθούν 
απ� τον ναυτιλλ�μενο μέσω της επιλογής «editor» 
ή θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του πλου μέσω της επιλογής «�onitoring». 
Επιπλέον διατίθεται η επιλογή «delete» για διαγραφή 
αρχείων (σχ. 3.42).

Κατ� την κατασκευή του «χ�ρτη χρήστη» ο ναυ�
τιλλ�μενος έχει εισ�γει δι�φορα στοιχεία και πληρο�
φορίες στο αρχείο αυτ�. Όλα �σα περιέχονται στον 
χ�ρτη� μπορούν να εμφανιστούν επί της οθ�νης και 
η εικ�να να εστι�σει σε �ποιο επιθυμεί ο ναυτιλλ�με�
νος� μέσω της επιλογής «Find Object» (σχ. 3.43). �ο 
συγκεκριμένο «παρ�θυρο» παρέχει τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες τοποθέτησης των στοιχείων επί του 
χ�ρτη� το είδος και τον χαρακτηρισμ� του� το β�θος 
που βρίσκεται (προκειμένου περί υποθαλ�σσιου 
στοιχείου) και �λλες σχετικές πληροφορίες. Η εστία�
ση στον χ�ρτη� γίνεται με «διπλ� κλικ» επί του επιλεγ�

Σχ. 3.41
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την δημιουργία και διαχείριση των «χαρτών χρήστη» (User Chart / Map)
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μένου στοιχείου. �ο σύστημα παρουσι��ει το επιλεγ�
μένο στοιχείο στο κέντρο της οθ�νης� μέσα σε κύκλο 
που αναβοσβήνει (flas�ing circle) για 10 sec (σχ. 3.44).

3.8.4 Χρήση επεξεργαστή γραφικών (graphic editor) 
για τη δημιουργία και τροποποίηση σημείωσης χρή-
στη

Ο ναυτιλλ�μενος διαθέτει μία σειρ� εφαρμογών� 
για τη δημιουργία και την τροποποίηση των σημειώ�
σεων που θα εισ�γει σε ένα «χ�ρτη χρήστη». Ακολου�
θεί αναλυτική περιγραφή:

1) Εισαγωγή στοιχείων με τη μορφή συμβ�λων 
(Plotting Sy��ol Type O��ects). Στο �enu «Add o��o��
�ects» διατίθενται κατ�λογοι επιλογής (drop�down 
lists)� �που περιλαμβ�νονται (σχ. 3.45):

α) Δι�φορων μορφών σύμβολα (Sy��ols)� αγκυ�
ροβολίου� ναυαγίου� φανοί� σημαντήρες κ.λπ. 

β) Γραμμές (Lines)� συνεχείς� διακεκομμένες� δια�
φορετικού π�χους κ.λπ. 

γ) Σχέδια (S�apes)� κυκλικ�� πολυγωνικ� κ.λπ.

δ) Πλαίσια εισαγωγής κειμένου (Text). 
ε) Εισαγωγή επισήμανσης β�θους (Dept�).
Για κ�θε στοιχείο που επιθυμεί να εισ�γει ο ναυ�

τιλλ�μενος� διατίθενται οι ακ�λουθες επιλογές ρύθ�
μισης παραμέτρων της εμφ�νισής του στον «χ�ρτη 
χρήστη» (σχ. 3.46):

α) Χρονική περίοδος εμφ�νισης του στοιχείου επί 
του χ�ρτη (display ti�e). Ορί�εται ημερομηνία και 
ώρα έναρξης εμφ�νισης (Start) και ημερομηνία και 
ώρα διακοπής εμφ�νισης (End). Η λειτουργία αυτή 
εφαρμ��εται για τις σημειώσεις που σχετί�ονται με 
προσωρινές ή περιοδικές ανακοινώσεις για τους ναυ�
τιλλ�μενους (Te�porary & Preli�inary Notices to 
Mariners).

β) Χρωματική επιλογή για την εμφ�νιση του στοι�
χείου επί του χ�ρτη (o��ect color). Διατίθεται παλέτα 
χρωμ�των� ώστε να διαφοροποιούνται τα στοιχεία 
και να ξεχωρί�ουν.

γ) Πλαίσιο εισαγωγής επεξηγηματικού κειμένου 
(τίτλος� χαρακτηρισμ�ς) σχετικ� με το εισαγ�μενο 

Σχ. 3.42
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS όπου διατίθενται επιλογές εμφάνισης και χρήσης 

των «χαρτών χρήστη» (User Chart / Map)

Σχ. 3.43
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS όπου εμφανίζονται τα εισηγμένα στοιχεία (Find 

Object) στον «χάρτη χρήστη» (User Chart / Map)
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Σχ. 3.46
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την εισαγωγή παραμέτρων σχετικών με την 

εμφάνιση συμβόλων (Plotting Symbol Type Objects) σε ένα «χάρτη χρήστη» 

Σχ. 3.45
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την εισαγωγή στοιχείων σε ένα «χάρτη χρήστη», 

με τη μορφή συμβόλων (Plotting Symbol Type Objects)

Σχ. 3.44
Παράδειγμα εστίασης επί ναυτιλιακού κινδύνου (επικίνδυνο ναυάγιο στο παράδειγμα – 

dangerous wreck) που βρίσκεται σε «χάρτη χρήστη» (User Chart / Map), μετά από επιλογή 
εμφάνισης του από τον ναυτιλλόμενο
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στοιχείο (text). Διατίθεται περιορισμένος αριθμ�ς χα�
ρακτήρων� ώστε να μην «γεμί�ει» ο χ�ρτης με εκτε�
ταμένες σημειώσεις. Για εκτεταμένο κείμενο ο ναυ�
τιλλ�μενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την επ�μενη 
επιλογή. 

δ) Πληροφορίες περί του εισαγ�μενου στοιχείου 
(o��ect infor�ation). Δυνατ�τητα εισαγωγής πληρο�
φοριακού υλικού� που δεν προβ�λλεται συνεχώς επί 
του χ�ρτη� αλλ� παραμένει στην μνήμη και εμφανί�ε�
ται σε ενημερωτικ� «παρ�θυρο» μέσω της επιλογής 
«info». 

ε) Καθορισμ�ς β�θους� προκειμένου περί υποθα�
λασσίων στοιχείων (o��ect dept�).

στ) Χαρακτηρισμ�ς του στοιχείου ως «επικίνδυ�
νου για τη ναυσιπλοΐα» (Danger)

2) Διαμ�ρφωση εισηγμένων στοιχείων ή σύνδε�
σή τους με επισυναπτ�μενα αρχεία. Στο �enu «Edit 
o��ects» διατίθεται κατ�λογος επιλογής (drop�down 
list)� �που περιλαμβ�νονται οι ακ�λουθες δυνατ�τη�
τες (σχ. 3.47):

α) Διαμ�ρφωση (Edit).
β) Μετακίνηση (S�ift).
γ) Συνολική μετακίνηση (S�ift all).
δ) Διαγραφή (Delete).
ε) Επαναφορ� διαγραφέντος στοιχείου (Restore).
στ) Σύνδεση με επισυναπτ�μενο αρχείο (Attac�).
�) Συγχώνευση (Merge).
3) Επιλογές εμφ�νισης/απ�κρυψης εισηγμένων 

συμβ�λων και των χαρακτηριστικών που τα συνο�
δεύουν (Turning On/Off t�e Display of Map O��ects 
and t�eir Attri�utes). Στο �enu «Display options» 
διατίθενται επιλογές για την εμφ�νιση ή απ�κρυψη 
κ�θε στοιχείου που έχει εισ�γει ο ναυτιλλ�μενος στον 
«χ�ρτη χρήστη»� �πως επίσης και η διαμ�ρφωση του 
ποσοστού διαφ�νειας (transparency %) των εισηγμέ�
νων στοιχείων (έντονη εμφ�νιση) (σχ. 3.48).

3.8.5 Δημιουργία, αποθήκευση και μετακίνηση ενός 
κύκλου αγκυροβολίας σε μία σημείωση χρήστη

Στο πλαίσιο των προειδοποιήσεων που παρέχει το 
ECDIS προς τον ναυτιλλ�μενο� ανήκει και η κατηγο�
ρία των «Navigational Alerts» που αναφέρεται στην 
ασφ�λεια του πλοίου κατ� τη δι�ρκεια που παραμέ�
νει αγκυροβολημένο. Πρ�κειται για την «χ�ραξη» κύ�
κλου αγκυροβολίας πέριξ του πλοίου� ο οποίος χαρα�
κτηρί�εται ως δακτύλιος ασφ�λειας (safety ring) και 
ρυθμί�εται β�σει παραμέτρων αγκυροβολίας (Anc�or 

watc� settings). Η προειδοποίηση απ� το σύστημα 
προς τον ΑΦ/Γ θα παραχθεί �ταν το πλοίο «ξεσύρει» 
απ� την θέση αγκυροβολίας και βρεθεί έξω απ� τα 
ασφαλή �ρια που έχουν θεσπιστεί. Οι ρυθμίσεις των 
παραμέτρων περιλαμβ�νουν (σχ. 3.49):

1) Απ�σταση μεταξύ των δύο τιμών στίγματος 
του πλοίου (δύο θέσεων)� �πως παρέχονται απ� το 
πρωτεύον και δευτερεύον σύστημα προσδιορισμού 
θέσης (Pri�ary/Secondary difference). Ο ναυτιλλ�με�
νος θα ορίσει την μέγιστη αποδεκτή απ�κλιση μεταξύ 
των δύο παρεχ�μενων στιγμ�των.

2) Επισήμανση της θέσης αγκυροβολίας/π�ντι�
σης της �γκυρας. Κατ� την ώρα της αγκυροβολίας� 
ο ΑΦ/Γ μπορεί να υποτυπώσει το στίγμα αγκυροβο�
λίας πατώντας την επιλογή «Down»� με αποτέλεσμα 
την εμφ�νιση εν�ς συμβ�λου �γκυρας επί του χ�ρτη. 
Παρέχεται η δυνατ�τητα μετακίνησης του συμβ�λου 
�γκυρας σε διαφορετική θέση επί του χ�ρτη (Offset) 
μέσω του κέρσορα.

3) Καθορισμ�ς της ακτίνας του δακτυλίου ασφ��
λειας (Safety ring). Καθορί�εται ως το �θροισμα του 
μήκους του πλοίου και του μήκους της καδένας της 
�γκυρας που απλώνεται στο νερ� (π�σα «κλειδι�» 
αμολιούνται/«φουντ�ρονται»). Ορισμένοι κατασκευ�
αστές ECDIS παρέχουν δύο δακτυλίους ασφ�λειας.

4) Ενεργοποίηση της λειτουργίας προειδοποίη�
σης� μέσω της επιλογής «Alert».

5) Εισαγωγή ασφαλούς βυθίσματος (Sounder 
dept�) που σχετί�εται με τις ενδείξεις του βυθομέ�
τρου του πλοίου. Αν το πλοίο παρασυρθεί («ξεσύρει») 
απ� την θέση αγκυροβολίας (dragging anc�or) και ο 
δακτύλιος ασφ�λειας βρεθεί σε περιοχή με λιγ�τερο 
β�θος απ� το καθορισμένο� θα παραχθεί προειδοποί�
ηση προς τον ΑΦ/Γ. 

6) Προειδοποίηση σε περίπτωση βλ�βης του βυ�
θομέτρου (επιλογή: Sounder failure).

7) Προειδοποίηση σε περίπτωση που το σύμβο�
λο του πλοίου ��ταν υπ�ρξει «ξέσυρμα» απ� τη θέση 
αγκυροβολίας (vessel dragging its anc�or)� βρεθεί 
εκτ�ς ορίων του χ�ρτη (επιλογή: Off c�art warning). 
Για να συμβεί αυτ� (σύμβολο πλοίου εκτ�ς ορίων χ�ρ�
τη) θα πρέπει η ρύθμιση της αυτ�ματης «φ�ρτωσης» 
επ�μενου χ�ρτη να είναι απενεργοποιημένη (C�art 
Autoload �ode Off).

8) Καθορισμ�ς χαρακτηριστικών συστήματος 
αγκυροβολίας πλοίου (Safety Swing Circle). Η επιλο�
γή «Safety Margin» διατίθεται� ώστε η προειδοποίη�
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Σχ. 3.47
 Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την διαμόρφωση των εισηγμένων στοιχείων 

σε έναν «χάρτη χρήστη»

Σχ. 3.49
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την ρύθμιση των παραμέτρων για την ασφάλεια 

του πλοίου κατά τη διάρκεια που παραμένει αγκυροβολημένο (Navigational Alerts)

Σχ. 3.48
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την ρύθμιση της εμφάνισης των εισηγμένων στοιχείων 

σε έναν «χάρτη χρήστη»
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ση προς τον ΑΦ/Γ να «έρθει» πριν το πλοίο πλησι�σει 
πολύ κοντ� στον ναυτιλιακ� κίνδυνο� ώστε να υπ�ρ�
ξει περιθώριο αντίδρασης και διορθωτικής ενέργειας 
απ� μέρους του πλοίου. 

9) Επιλέγοντας «S�ow anc�or watc� ring»� επί 
του ηλεκτρονικού χ�ρτη εμφανί�εται ο δακτύλιος� 
η θέση αγκυροβολίας/π�ντισης (σύμβολο �γκυρας) 
(σχ. 3.50)� το σύμβολο του πλοίου και η αναπαρ�στα�
ση της «απλωμένης» καδένας στον βυθ�. Παρέχονται 
επιπλέον� η δι�πτευση του σημείου π�ντισης της 
�γκυρας ως προς το πλοίο και το μήκος της καδένας. 

Σχ. 3.50
Παράδειγμα εμφάνισης του δακτυλίου ασφαλείας αγκυρο-

βολίας και σχετικών δεδομένων (θέση αγκυροβολίας και 
διόπτευση/απόσταση από το πλοίο)



ΣΤΟΧΟΙ, ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ

κεφάλαιο 4

Γενικά

Η απόφαση (resolution) IMO MSC.232(82) περί 
των αναθεωρημένων προτύπων απόδοσης του ECDIS 
αναφέρει πώς το σύστημα θα πρέπει να συνεισφέρει 
στην εκτέλεση ασφαλούς ναυσιπλοΐας και καθορίζει 
λειτουργικές απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός. Μεταξύ των απαιτήσεων συμπεριλαμβάνονται 
οι ακόλουθες:

1) Το σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα πα-
ρουσίασης όλων των πληροφοριών του χάρτη, που 
είναι απαραίτητες για ασφαλή και αποτελεσματικό 
πλου.

2) Η προβολή (εικόνα) του ECDIS θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση της εικόνας 
RADAR, των πληροφοριών περί των υποτυπωμένων 
στο RADAR στόχων, του AIS και άλλων κατάλληλων 
επιστρώσεων, για την βοήθεια (υποστήριξη) της πα-
ρακολούθησής τους.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα περιλαμβάνονται 
στους σκοπούς (βλέψεις – Scope of ECDIS) που τέθη-
καν όταν αποφασίστηκε ότι η εφαρμογή του ECDIS 
ως κύριου βοηθήματος για τους ναυτιλλόμενους θα 
είναι καθολική στην παγκόσμια ναυτιλία.

4.1 Επικάλυψη (overlay) ARPA/RADAR

4.1.1 Έλεγχος απαιτήσεων ρυθμίσεων αισθητήρων 
για στόχους ARPA

Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών για την 
εγκατάσταση των ECDIS στις γέφυρες των πλοίων 
(Guidance for ECDIS installation), αυτά θα πρέπει να 
συνδέονται με το RADAR/ARPA. Η θέση του ECDIS πρέ-
πει να βρίσκεται κοντά στο σημείο διακυβέρνησης/
πηδαλιούχησης του πλοίου και πλησίον του RADAR, 
τουλάχιστον η κύρια συσκευή (main ECDIS station). 
Όταν υπάρχουν δύο συσκευές ECDIS στη γέφυρα του 
πλοίου, η εφεδρική συσκευή (Back-up ECDIS) μπορεί 
να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της γέφυρας. 
Βασική προϋπόθεση είναι να μην παρεμποδίζεται η 
θέα του ΑΦ/Γ (οπτικός έλεγχος του ορίζοντα), όταν 

αυτός στέκεται μπροστά στο ECDIS κατά την εκτέλεση 
φυλακής γέφυρας του πλοίου. 

Για την παρουσίαση των στοιχείων των στόχων 
ARPA επί του ηλεκτρονικού χάρτη, τα δεδομένα που 
λαμβάνονται από τους αισθητήρες παραπέμπονται σε 
ένα κοινό σημείο αναφοράς, που ονομάζεται �consis-�consis-
tent common reference point» (CCRP). Πρόκειται για 
μία �κοινή τοποθεσία» στο ECDIS, που αντιστοιχεί με 
το κινούμενο πλοίο επί του ηλεκτρονικού χάρτη, και 
επί αυτής αναφέρονται όλες οι οριζόντιες μετρήσεις 
και τα δεδομένα, όπως είναι η απόσταση ενός στό-
χου (target range), η διόπτευση (bearing), η σχετική 
πορεία και ταχύτητα (relative course/speed), η πλησι-
έστερη απόσταση προσέγγισης πλοίου-στόχου και ο 
χρόνος μέχρι την πλησιέστερη απόσταση (CPA/TCPA).

Στο menu του ECDIS περιλαμβάνεται επιλογή για 
την παρουσίαση επί του ηλεκτρονικού χάρτη, των 
στόχων που έχουν επισημανθεί στο ARPA (Targets). 
Εντός του �παραθύρου» των στόχων (Target Table) 
(σχ. 4.1) διατίθενται επιλογές μεταξύ των συσκευών 
RADAR/ARPA του πλοίου, που είναι συνδεδεμένες με 
το ECDIS (π.χ. ARPA Α – ARPA – Β), και επιπλέον (αν 
διατίθεται η συγκεκριμένη λειτουργία), επεξεργασία 
των στοιχείων των στόχων ARPA μέσω εφαρμογής 
του προγράμματος (ARPA targets’ process - επιλογή 
�Own»).

4.1.2 Καθορισμός στοιχείων εισόδου κατεύθυνσης 
και ταχύτητας που χρησιμοποιούνται στον υπολογι-
σμό δεδομένων των στόχων του ARPA

Για τον ακριβέστερο υπολογισμό των δεδομένων 
κάθε στόχου που επισημαίνεται στο ARPA, το σύστη-
μα χρειάζεται να �τροφοδοτηθεί» με στοιχεία της 
κίνησης του πλοίου (πορεία heading και ταχύτητα 
σχετικά με την κίνηση του πλοίου στο νερό – speed 
through the water), ώστε το ARPA να είναι �σταθε-
ροποιημένο» (Sea Stabilized). Αυτά τα στοιχεία παρέ-
χονται από το δρομόμετρο και την γυροπυξίδα του 
πλοίου, τα οποία –όπως και το RADAR/ARPA– είναι 
συνδεδεμένα με το ECDIS. 
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Η ρύθμιση σταθεροποίησης �Sea Stabilization» 
ενδείκνυται για την ακρίβεια του υπολογισμού πιθα-
νότητας σύγκρουσης σε σχέση με την ρύθμιση σταθε-
ροποίησης �Ground Stabilization», όπου η ταχύτητα 
του πλοίου λαμβάνεται από το δορυφορικό σύστημα 
προσδιορισμού θέσης και είναι σχετική με τον βυθό – 
speed over ground. Με τη ρύθμιση �Sea Stabilization», 
τα ανύσματα της αληθούς κίνησης του πλοίου και των 
στόχων (true vectors) παρέχουν μεγαλύτερης ακρίβει-
ας �εικόνα» της κατάστασης που δημιουργείται μετα-
ξύ πλοίου και στόχων. 

4.1.3 Αξιολόγηση ενδείξεων πληροφοριών στόχου

Εντός του πίνακα με τα δεδομένα των στόχων (σχ. 
4.1) παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1) Όνομα στόχου (ή χαρακτηριστικό αναγνώρι-
σης) (Name – target identifier).

2) Χαρακτηρισμός (τίτλος) που μπορεί να δοθεί 
από τον ναυτιλλόμενο, ώστε ο στόχος να ξεχωρίζει 
(μέχρι 8 χαρακτήρες) (Alias – assigned identifier by 
the ECDIS operator).

3) Πλησιέστερη απόσταση προσέγγισης πλοίου-
στόχου (CPA).

4) Χρόνος που υπολείπεται μέχρι την πλησιέστερη 
απόσταση προσέγγισης πλοίου-στόχου (TCPA).

5) Πορεία στόχου σε σχέση με τον βυθό (COG).
6) Ταχύτητα στόχου σε σχέση με τον βυθό (SOG).
7) Απόσταση του στόχου από το πλοίο (Range).
8) Διόπτευση του στόχου από το πλοίο (Bearing).
9) Απόσταση στην οποία θα περάσει ο στόχος από 

την πλώρη του πλοίου (Bow X).
10) Χρόνος που υπολείπεται μέχρι την διάβαση 

του στόχου από την πλώρη του πλοίου (TBow X).
Στόχοι για τους οποίους τα δεδομένα πλησιέστε-

ρης απόστασης (CPA) και χρόνου προσέγγισης (TCPA) 
είναι λιγότερα (σε τιμή) από τα όρια ασφαλείας που 
έχει θέσει ο ναυτιλλόμενος, επισημαίνονται από το 
σύστημα με το όνομα του στόχου και τις σχετικές τι-
μές να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (προειδοποί-
ηση) (σχ. 4.2).

4.1.4 Επεξήγηση χαρακτηριστικών συμβόλων στό-
χων

Με την τοποθέτηση του κέρσορα επί του συμβό-
λου του στόχου και, εφόσον έχει επιλεγεί η λειτουργία 
�Show Target/ARPA» (βλ. σχ. 4.1), η μορφή (σύμβο-

Σχ. 4.1
Παράδειγμα παραθύρου στο ECDIS (Target Table) όπου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την εμφάνιση  

των δεδομένων των επισημασμένων στο ARPA στόχων (Targets)

Σχ. 4.2
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS όπου 
επισημαίνεται (με κόκκινα στοιχεία) επικίν-

δυνος στόχος επισημασμένος στο ARPA
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λο στην οθόνη) του κέρσορα αλλάζει στο ακόλουθο 
σχήμα  και με �αριστερό κλικ» στο �ποντίκι», εμ-
φανίζεται πλαίσιο πλησίον του στόχου με τα δεδομέ-
να της επισήμανσης μέσω ARPA (σχ. 4.3). Εάν οι τιμές 
των δεδομένων του στόχου (CPA/TCPA) είναι λιγό-
τερες (αριθμητικά) από τα όρια ασφαλείας που έχει 
θέσει ο ναυτιλλόμενος, τότε οι σχετικές αυτές τιμές 
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (προειδοποίηση) και 
το σύμβολο του στόχου επί του χάρτη �κοκκινίζει» και 
αναβοσβήνει, υποδηλώνοντας επικίνδυνο στόχο για 
το πλοίο.

Σχ. 4.3
Παράδειγμα εμφάνισης επί του ηλεκτρονικού χάρτη 

στοιχείων στόχου επισημασμένου στο ARPA

2) Εμφάνιση δακτυλίων (rings).

3) Διαμόρφωση χαρακτηριστικών οθόνης: 
α) φωτεινότητα – brightness, ενίσχυση – gain
β) �φίλτρα» καθαρότητας, για τις παρεμβολές 

βροχής – rain και θάλασσας – sea, 
ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα και ευ-

κρίνεια της εικόνας.

4) Διαμόρφωση διαύγειας (μεταξύ θαμπής εικό-
νας –τιμή 0 και διαυγούς εικόνας– τιμή 3).

5) Θέσπιση εύρους της επικάλυψης επί του χάρτη 
(overlay window), όπου εάν ο ναυτιλλόμενος επιλέξει 
αυτήν την δυνατότητα, θα πρέπει να ορίσει μέσω του 
κέρσορα επί της οθόνης την επιθυμητή περιοχή προ-
βολής της σάρωσης του RADAR (σχ. 4.4).

6) Συσχέτιση των προβαλλόμενων εικόνων σά-
ρωσης (scan-to-scan correlation) για να επιτευχθεί 
συσσώρευση (accumulation) και να αποφευχθεί δη-
μιουργία δύο ειδώλων.

7) Επιλογή απόχρωσης της προβαλλόμενης σάρω-
σης του RADAR (χρώμα της ηχώς).

4.1.5 Χειρισμός ρυθμιστών διασύνδεσης χρήστη 
για επικάλυψη RADAR

Για την επικάλυψη του ηλεκτρονικού χάρτη με την 
εικόνα του RADAR/ARPA (εμφάνιση της �σάρωσης») 
στην οθόνη του ECDIS, ο ναυτιλλόμενος χρειάζεται 
να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Επιλογή της συσκευής RADAR που θα προβληθεί  
(από τις διαθέσιμες συνδεδεμένες με το ECDIS).

2) Ενεργοποίηση της λειτουργίας επικάλυψης 
(overlay).

Ρυθμίσεις εμφάνισης της εικόνας RADAR (Radar 
Settings), όπου περιλαμβάνονται.

1) Εμβέλεια σάρωσης (range)
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Η αντιστάθμιση αντιστοιχεί σε τιμές γωνίας (διό-
πτευση – bearing) που χρειάζεται να μετατοπιστεί η 
εικόνα προς τα δεξιά και απόστασης (distance) σε μέ-
τρα. Οι συγκεκριμένες αντισταθμιστικές ενέργειες ει-
σάγονται επί της συσκευής του RADAR, οπότε η εικόνα 
που �στέλνεται» στην οθόνη του ECDIS είναι ακριβής. 
Το menu του ECDIS (Configuration/Radar settings) 
παρέχει δυνατότητα εισαγωγής αντισταθμιστικών 
τιμών (διόπτευση και απόσταση), όμως η λειτουργία 
αυτή είναι �κλειδωμένη» (password protected), ώστε 
να μην επιφέρονται �κατά λάθος» ρυθμίσεις που μπο-
ρεί να αποσυντονίσουν τα όργανα [σχ. 4.5(γ)].

4.1.7 Καθορισμός πηγών των υπολογισμών δεδομέ-
νων των παρακολουθούμενων από το ECDIS στόχων

Η �παρακολούθηση» των επιλεγμένων στο ARPA 
στόχων από το ECDIS εξυπηρετεί τον σκοπό της προ-
ειδοποίησης του ναυτιλλόμενου από το σύστημα, όταν 
κάποιος στόχος �διαβεί» τα όρια ασφάλειας που έχει 
θεσπίσει ο ναυτιλλόμενος. Τα όρια αυτά σχετίζονται 
με την πλησιέστερη απόσταση προσέγγισης πλοίου-
στόχου (CPA) και τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι την 
πλησιέστερη απόσταση προσέγγισης πλοίου-στόχου 
(TCPA). Βάσει των τιμών που θα εισάγει ο ναυτιλλόμε-
νος στο συγκεκριμένο πλαίσιο (Alarm) (σχ. 4.6) το σύ-
στημα παράγει προειδοποιήσεις και επισημαίνει επί 
της οθόνης κάθε επικίνδυνο στόχο για το πλοίο.

Επιπλέον ρυθμίσεις και εντολές λειτουργίας σχετι-
κά με το ARPA διατίθενται στο menu διαχείρισης των 
στόχων (Targets) (πίν. 4.1).

Σχ. 4.5
Παράδειγμα επιλογών στο ECDIS για την αντιστάθμιση του σφάλματος της κεραίας 

του RADAR (Bearing/Distance Offset)

Σχ. 4.4
Παράδειγμα επιλογής εμφάνισης επικάλυψης RADAR σε 

συγκεκριμένη περιοχή (overlay μόνο στο πράσινο πλαίσιο)

Σχ. 4.6
Παράδειγμα πλαισίου ρυθμίσεων στο ECDIS για την εισαγωγή ορίων 
ασφαλείας σχετικά με την πλησιέστερη απόσταση προσέγγισης πλοί-

ου-στόχου (CPA) και τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι την πλησιέστερη 
απόσταση προσέγγισης πλοίου-στόχου (TCPA)

8) Αυτόματη διαμόρφωση αναλόγως χρησιμοποι-
ούμενης κλίμακας RADAR.

4.1.6 Πηγές μετατόπισης εικόνας (image offset)

Η ακρίβεια της εμφάνισης των στόχων RADAR 
στην οθόνη υπόκειται σε σφάλματα που οφείλονται 
στη θέση και στην λειτουργία της κεραίας (αζιμουθι-
ακό σφάλμα – azimuth error και σφάλμα καθυστέρη-
σης λήψης σήματος επιστροφής – delays in the radar 
and Radar Integrated Board circuits). Η μικρή διαφο-
ρά στην εμφανιζόμενη θέση των στόχων μπορεί να 
αντισταθμιστεί μέσω μεταβολής της �θέσης» της ει-
κόνας RADAR (image offset) [σχ. 4.5(α)(β)].

(α) (β)

(γ)



149

Πίνακας 4.1

Επιλογή στόχων (Acquire) και απo-επιλογή  
(Cancel/Cancel All)

Εμφάνιση/απόκρυψη ζωνών προφύλαξης (Guard Zone)
Με την τοποθέτηση του κέρσορα επί των ορίων της ζώνης 
προφύλαξης, ο ναυτιλλόμενος μπορεί να επιφέρει αλλαγές 

στην περιοχή ελέγχου  

Επιλογή εμφάνισης στόχων ανά είδος (Display by type) και 
σύνδεση (Association) στόχων που παρέχονται μέσω του 

RADAR/ARPA και του AIS

Θέσπιση απόστασης (Range) πέρα από την οποία θα 
σταματήσει να παρέχεται ενημέρωση από το σύστημα περί 

�απολεσθέντος» στόχου (Lost target warning)

4.1.8 Διορθώσεις στη θέση του πλοίου μας, χρησι-
μοποιώντας ένα σημείο αναφοράς που συλλαμβά-
νεται από το ARPA

Μία εκ των μεθόδων προσδιορισμού της θέσης 
του πλοίου (εφόσον το στίγμα δεν παρέχεται από 
GPS) είναι η αναφορά σε ένα σταθερά εντοπισμένο 
στόχο μέσω του ARPA (steadily tracked target), σχε-
τικά με την θέση του οποίου θα υπολογίζεται η θέση 
του πλοίου μας (Echo Reference – ER). Η διαδικασία 
καθορισμού του σημείου αναφοράς (reference point) 
έχει ως ακολούθως (πίν. 4.2):

Πίνακας 4.2

Επιλογή προβολής των στόχων στην οθόνη του ECDIS

Εφόσον εντοπίζεται έστω ένας σταθερός στόχος στο 
ARPA, η επιλογή �επίλεξε στόχους» (Select targets) θα 

ενεργοποιηθεί

Επιλέγοντας �Select targets» η μορφή 
του κέρσορα μεταβάλλεται και το σχήμα 
του επί του ηλεκτρονικού χάρτη γίνεται 
τετράγωνο πράσινου χρώματος με τα 

αρχικά ER
ER

Ο ναυτιλλόμενος θα τοποθετήσει τον κέρσορα επί 
του επιθυμητού σημείου στον χάρτη, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς

(συνεχίζεται)
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Η επισήμανση �R» (reference) θα εμφανιστεί πλησίον του 
επιλεγμένου σημείου στον χάρτη (με αύξοντα αριθμό, εάν 

υπάρχουν περισσότερα επιλεγμένα σημεία) 

Η μέθοδος προσδιορισμού της θέσης του πλοίου μέσω του 
επιλεγμένου σημείου αναφοράς μπορεί να οριστεί από τον 
ναυτιλλόμενο ως πρωτεύουσα �πηγή» (PRIM) παροχής του 

στίγματος (ή ως δευτερεύουσα) 

Εφόσον έχει επιλεγεί η μέθοδος �Echo Reference» για 
τον προσδιορισμό της θέσης του πλοίου, τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται, εμφανίζονται σε ξεχωριστό 
�παράθυρο» αναφοράς, μέσω του menu �δεδομένων των 

αισθητήρων» (Sensor Data/Status)

Εντός του πλαισίου αναφοράς �Primary Status» παρέχονται 
δεδομένα για τα επιλεγμένα σημεία αναφοράς (List of ER 

targets) που αναφέρουν:
α) Χαρακτηριστικό στόχου (Target ID)
β) Διόπτευση – Απόσταση (Bearing-Distance) του σημείου 
αναφοράς από το πλοίο
γ) Ποσοστό λάθους κατά τον υπολογισμό (RMS – Route 
Mean Square error), ένδειξη απόκλισης της θέσης σε μέτρα

Η διόρθωση της θέσης του πλοίου (Set Offset By) με 
αναφορά σε επιλεγμένο σημείο, μπορεί να γίνει μέσω του 

κέρσορα ή μέσω επιλογής στόχου (target)

4.2 Λειτουργίες AIS

4.2.1 Δυνατότητες που προσφέρει η σύνδεση του 
AIS με το ECDIS

Η σύνδεση του AIS με το ECDIS δεν περιλαμβάνε-
ται στις υποχρεωτικές συνδέσεις αισθητήρων (όπως 
είναι το δορυφορικό σύστημα παροχής θέσης, το 
δρομόμετρο και η γυροπυξίδα). Η πλειονότητα των 
ναυτιλιακών εταιρειών επιλέγει να περιλαμβάνει αυ-
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τήν τη λειτουργία μαζί με τις υπόλοιπες διασυνδέσεις 
του συστήματος, ώστε να παρέχεται στον ναυτιλλό-
μενο περισσότερη και πιο ολοκληρωμένη πληροφό-
ρηση, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην 
περιοχή ναυσιπλοΐας του πλοίου.

Η διασύνδεση των δύο συστημάτων παρέχει τις 
ακόλουθες δυνατότητες:

1) Αλληλεπίδραση (interface) του ECDIS με το AIS, 
όπου μπορεί ο ναυτιλλόμενος να διαβάσει τα ληφθέ-
ντα μηνύματα AIS στην οθόνη του ECDIS, να απαντή-
σει σε εισερχόμενο μήνυμα ή να στείλει δικό του προς 
άλλο στόχο. 

2) Διασαφήνιση (interpretation) της ταυτότητας 
των στόχων, μέσω της παρουσίασης  των στοιχεί-
ων που αναφέρονται στην �κάρτα» AIS κάθε στόχου 
στην οθόνη του ECDIS. 

3) Παρουσίαση των στόχων AIS στην οθόνη του 
ECDIS και κίνησή τους (πορεία, ταχύτητα και ίχνος δι-
αδρομής – track) επί του ηλεκτρονικού χάρτη.

4) Επιλογή και παρακολούθηση επί του ηλεκτρονι-
κού χάρτη στόχων AIS που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για την εξέλιξη του πλου του πλοίου.

Πίνακας 4.3

Επιλογή προβολής των στόχων AIS στην οθόνη του ECDIS

Επιλογή μορφής του τίτλου των στόχων AIS που θα 
εμφανίζονται στην οθόνη του ECDIS 

(AIS Target identification)
1) Με το όνομα (name).
2)  Με το Διεθνές Διακριτικό Σήμα Αναγνώρισης (Call Sign).
3) Με το Διεθνές Διακριτικό Κλήσης (MMSI).
4) Με άλλο χαρακτηριστικό (ID).
5) Χωρίς τίτλο (None).

Επιλογή ακτίνας αναγνώρισης στόχων AIS στην θαλάσσια 
περιοχή πλεύσης του πλοίου (Max range)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι στα 48 ν.μ. και η 
μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να εισαχθεί είναι 100 ν.μ.

Επιλογή προβολής του ίχνους (track) των στόχων AIS 
στην οθόνη του ECDIS (σχ. 4.7)

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι υποχρεωμένα όλα τα πλοία 
να φέρουν AIS, αλλά και όσα φέρουν, μπορεί για κάποιους 
λόγους να μην έχουν ενεργοποιήσει τη συσκευή. Επιπλέ-
ον, μπορεί τα αναφερόμενα στοιχεία του πλοίου εντός της 
«κάρτας» AIS να μην είναι σωστά. Γι’ αυτό και επισημαίνε-
ται ότι το AIS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αποφυγή 
σύγκρουσης στη θάλασσα, αλλά για αναγνώριση στόχου 
και επικοινωνία μαζί του (αν χρειάζεται).

4.2.2 Έλεγχος απαιτήσεων ρυθμίσεων αισθητήρα 
για στόχους AIS

Εντός του �παραθύρου» των στόχων (Target Ta-
ble) (σχ. 4.1, σελ. 46) παρέχεται η δυνατότητα εμφάνι-
σης των στόχων AIS και πληροφοριών για κάθε στόχο. 
Για την επικάλυψη του ηλεκτρονικού χάρτη με την ει-
κόνα του AIS στην οθόνη του ECDIS, ο ναυτιλλόμενος 
χρειάζεται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες 
που περιγράφονται στον πίνακα 4.3.

Καθορισμός συναγερμών και άλλων ρυθμίσεων 
για στόχους AIS

Οι στόχοι AIS, όπως συμβαίνει και με τους στόχους 
RADAR/ARPA, παρακολουθούνται από το σύστημα, 
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βάσει των παραμέτρων ασφάλειας που θέτει ο ναυ-
τιλλόμενος (πίν. 4.4). Παράγονται προειδοποιήσεις 
προς τον ΑΦ/Γ και επισημαίνεται επί της οθόνης κάθε 
επικίνδυνος στόχος για το πλοίο.

Η επικοινωνία του ΑΦ/Γ με άλλο πλοίο/στόχο ή 
σταθμό μέσω μηνυμάτων, που διατίθεται στις λει-
τουργίες του AIS, μπορεί να γίνει από το menu του 
ECDIS, μέσω της λειτουργίας AIS και του λειτουργικού 
�παραθύρου» μηνυμάτων (Messaging) (σχ. 4.8).

Εντός του λειτουργικού �παραθύρου» μηνυμάτων 
(Messaging) διατίθενται οι επιλογές σχετικά με τη 

λήψη και αποστολή/απάντηση μηνυμάτων AIS που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4.

4.2.3 Αξιολόγηση επιλογών επίδειξης πληροφοριών 
στόχων

Τα μηνύματα AIS που έχουν ληφθεί και εμπίπτουν 
στην κατηγορία �ασφάλειας» (Safety status), αποθη-
κεύονται σε ειδική βάση δεδομένων του συστήματος 
(Safety messages DB – Database) και μπορούν να εμ-
φανιστούν στο ομώνυμο �παράθυρο» (σχ. 4.9). Διατί-
θενται οι ακόλουθες επιλογές εμφάνισης μηνυμάτων:

Σχ. 4.7
Παράδειγμα εμφάνισης του ίχνους της πο-
ρείας στόχου AIS (χαρακτηρίζεται ως T011) 

επί του ηλεκτρονικού χάρτη

Σχ. 4.8
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για τη διαχείριση των μηνυμάτων AIS (Messaging)

Σχ. 4.9
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την εμφάνιση των αποθηκευμένων μηνυμάτων ασφαλείας 

(Safety messages Database)
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Πίνακας 4.4

Επιλογή δημιουργίας μηνύματος  
(Create Message)

1) Μήνυμα ασφαλείας
2) Μήνυμα απλού τύπου

Πλαίσιο δημιουργίας και αποστολής μηνύματος
Επιλογή παραληπτών

1) Όλα τα πλοία που περικλείονται στην 
περιοχή αναγνώρισης (ακτίνα) του AIS
2) Συγκεκριμένο πλοίο βάσει του  
Διεθνούς Διακριτικού Κλήσης (MMSI).

 

Επιλογή επισήμανσης στόχου που εμφανίζεται στον 
ηλεκτρονικό χάρτη (πορτοκαλί πλαίσιο και ταυτόχρονη 

εμφάνιση του Διεθνούς Διακριτικού Κλήσης – MMSI),  
ώστε να σταλεί μήνυμα σε αυτόν τον στόχο μόνο.

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος (Receive message) και 
επιλογή απάντησης (Reply)

Μέσω της επιλογής �υπόδειξη του αποστολέα» 
(Show Sender),  

ο στόχος που έστειλε το μήνυμα επισημαίνεται 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη.

Επιλογές μετάβασης σε προηγούμενα/επόμενα μηνύματα που 
είναι αποθηκευμένα στην μνήμη του συστήματος.

Ενημερωτικό πλαίσιο επί της οθόνης του ECDIS όπου 
εμφανίζονται τα ληφθέντα μηνύματα AIS, η ταυτότητα του 

αποστολέα, ο τύπος του μηνύματος, και δίνεται η δυνατότητα 
υπόδειξης του αποστολέα (Show Sender).
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1) Εμφάνιση ληφθέντων μηνυμάτων (Received).
2) Εμφάνιση απεσταλμένων μηνυμάτων (Sent).
3) Χρονικό εύρος (1 έως 30 ημέρες) αποθηκευμέ-

νων στην μνήμη μηνυμάτων (History).
4) Ημερομηνία/ώρα λήψης ή αποστολής μηνύμα-

τος (Message Date/Time).
5) Διεθνές Διακριτικό Κλήσης αποστολέα (MMSI)
6) Κείμενο μηνύματος (Text).
7) Τρόπος αποστολής μηνύματος (Type). Μπορεί 

να είναι τύπου ευρείας εκπομπής/σε όλους (Broadcast) 
ή ατομικής εκπομπής/σε έναν (Addressed).

4.2.4 Εξήγηση χαρακτηριστικών συμβόλων στόχων 
AIS

Με την τοποθέτηση του κέρσορα επί του συμβό-
λου του στόχου και, εφόσον έχει επιλεγεί η λειτουργία 
�Show Target/AIS» (πίν. 4.4), η μορφή (σύμβολο στην 
οθόνη) του κέρσορα αλλάζει στο ακόλουθο σχήμα 

 και με �αριστερό κλικ» στο �ποντίκι» εμφανίζεται 
πλαίσιο πλησίον του στόχου με τα δεδομένα της επι-
σήμανσης μέσω AIS (σχ. 4.10).

4.3 Προμήθεια και εγκατάσταση δεδομένων χάρτη

4.3.1 Επισκόπηση δομής δεδομένων χάρτη, ορολο-
γίας και διαδικασιών εγκατάστασης

Με την �είσοδο» των ηλεκτρονικών χαρτών στην 

Σχ. 4.10
Παράδειγμα εμφάνισης «κάρτας» 
πληροφοριών στόχου AIS επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη

�υπηρεσία» της ναυσιπλοΐας, δόθηκε η δυνατότητα 
στους ναυτιλλόμενους να εμπλουτίζουν τα περιεχό-
μενα του χάρτη με επιπλέον δεδομένα. Αναφερόμα-
στε λοιπόν σε δεδομένα χάρτη (όπως ίσχυε και με 
τους έντυπους χάρτες – chart data) και σε επιπλέον 
δεδομένα (additional data), τα οποία μπορούν να 
αποθηκευτούν στην βάση SENC από επιπλέον �πη-
γές» πληροφοριών, πέραν των ήδη υπαρχόντων δε-
δομένων των ηλεκτρονικών χαρτών τύπου ENC.

Τα επιπλέον αυτά δεδομένα ψηφιοποιούνται στον 
ίδιο τύπο (format) με τα δεδομένα χάρτη, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η συμβατότητα των χρωμάτων, συμβόλων, 
στοιχείων και διαδικασιών προβολής, εντός της συλ-
λογής δεδομένων προβολής (Presentation Library). 

Αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων προβολής 
(Presentation Library), εντός της έκδοσης του IHO 
Publication S-52: �Specifications for Chart Content 
and Display Aspects of ECDIS» καθορίζεται πώς αυτή 
θα εξασφαλίζει την βασική (base display) και τις επι-
πλέον συμπληρωματικές προβολές χάρτη, τα σύμβο-
λα, τους χρωματισμούς και την αντιστοίχισή τους με τα 
περιεχόμενα στοιχεία του χάρτη. Περιλαμβάνονται οι 
περιορισμοί ως προς την εμφάνιση των πληροφοριών 
ανά κλίμακα χάρτη και η απαίτηση της συμβατότητας 
με τα στοιχεία που παρουσιάζονται εντός των έντυ-
πων χαρτών (compatibility with paper chart symbols), 
όπως περιλαμβάνονται στα πρότυπα της δημιουργίας 
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χαρτών του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (In-(In-
ternational Hydrographic Organization - IHO).

Επίσημοι και ενημερωμένοι ηλεκτρονικοί χάρτες 
τύπου ENC (official and up-to-date ENCs) μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο σε πιστοποιημένου τύπου 
ECDIS (type-approved), ώστε ένα πλοίο να ναυσι-
πλοεί χωρίς έντυπους χάρτες (to replace paper chart 
navigation). Για τις περιοχές που δεν �καλύπτονται» 
από ηλεκτρονικούς χάρτες τύπου ENC οι διατάξεις 
της SOLAS επιτρέπουν την χρήση ηλεκτρονικών χαρ-
τών τύπου RNC (raster) κατόπιν παροχής άδειας από 
τη Σημαία του πλοίου (Flag State), με την προϋπόθε-
ση ότι διατίθενται επί του πλοίου έντυποι χάρτες ως 
εφεδρεία για τους χρησιμοποιούμενους ηλεκτρονι-
κούς χάρτες τύπου RNC (use of RNCs together with 
an appropriate folio of paper charts).

4.3.2 Απαιτήσεις της μορφής του χάρτη του ECDIS

Ο όρος �επίσημος χάρτης» (official) αναφέρεται σε 
ηλεκτρονικούς χάρτες που έχουν παραχθεί από κρα-
τικό φορέα (Υδρογραφικές Υπηρεσίες), ενώ οι μη-επί-
σημοι (non-official) παράγονται από ιδιωτικό φορέα. 
Υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς που έχουν λάβει έγκριση 
παραγωγής ηλεκτρονικών χαρτών, οπότε παράγουν 
επίσημους/αναγνωρισμένους χάρτες, π.χ. TADS χάρ-
τες της Εταιρείας WARTSILA (πρώην TRANSAS). Τα 
αρχικά ENC (vector chart) και RNC (raster chart) χρη-
σιμοποιούνται διεθνώς και υποδηλώνουν, εκτός από 
τον τύπο του χάρτη, επίσημους χάρτες. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα χαρτών ENC είναι τα 
ακόλουθα:

1) Τα περιεχόμενα του χάρτη βασίζονται στα πλέον 
πρόσφατα δεδομένα των Υδρογραφικών υπηρεσιών.

2) Οι χάρτες συντάσσονται και κωδικοποιούνται 
με βάση τα διεθνή πρότυπα που έχει θεσπίσει ο IHO.

3) Οι γεωγραφικές συντεταγμένες επί του χάρτη 
αναφέρονται στο παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα 
1984 (WGS 84), το οποίο είναι απ’ ευθείας συμβατό με 
το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού 
θέσης (GNSS).

4) Οι επικαιροποιήσεις και ανανεώσεις ή νέες εκ-
δόσεις των χαρτών διανέμονται ηλεκτρονικά.

5) Οι χάρτες πωλούνται (παρέχονται με άδεια ενοι-
κίασης) από εξουσιοδοτημένους παρόχους ή τους 
αντιπροσώπους τους (authorized user service pro-(authorized user service pro-
viders and their distributors), οι οποίοι επίσης �διακι- οι οποίοι επίσης �διακι-
νούν» τις επικαιροποιήσεις και ανανεώσεις (ENC �p-(ENC �p-
date information).

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα χαρτών RNC είναι τα 
εξής:

1) Οι χάρτες αυτού του τύπου είναι πανομοιότυπα 
(facsimile) των επίσημων έντυπων χαρτών.

2) Οι χάρτες παράγονται με βάση τα διεθνή πρότυ-
πα που έχει θεσπίσει ο IHO.

3) Οι επικαιροποιήσεις και ανανεώσεις ή νέες εκ-
δόσεις των χαρτών διανέμονται ηλεκτρονικά.

4.3.3 Έλεγχος πηγών κατανομής δεδομένων για Ηλε-
κτρονικό Ναυτικό Χάρτη (Electronic Navigational 
Chart – ENC)

Οι χάρτες ENC διατίθενται στους ναυτιλλόμενους 
σε μια �προστατευμένη» μορφή αρχείου (protected 
form), που βασίζεται στο πλαίσιο προστασίας δεδομέ-
νων S-63 του IHO (ENC data protection scheme), ώστε 
να εξασφαλίζεται η αρτιότητα (integrity) των δεδομέ-
νων του χάρτη κατά τη διάρκεια όλων των συναλλα-
γών μεταξύ του προμηθευτή και του τελικού χρήστη. 
Το πλαίσιο προστασίας δεδομένων S-63 καθορίζει τον 
μηχανισμό απόκρυψης των πληροφοριών του χάρτη 
(encrypted ENC information), ώστε τα στοιχεία να πα-
ραμένουν αναλλοίωτα από εξωτερικές παρεμβολές 
και μέσω ψηφιακής υπογραφής να αναγνωρίζονται 
και να γίνονται αποδεκτά (authentication) από το 
ECDIS. Κάθε στοιχείο του χάρτη κατηγοριοποιείται και 
προστατεύεται στο δικό του κελί (ENC cell), το οποίο 
για να χρησιμοποιηθεί από τον ναυτιλλόμενο απαιτεί-
ται η παροχή ειδικής άδειας (Cell Permit) που δίδεται 
κατόπιν χρέωσης από τον προμηθευτή και προορίζε-
ται για συγκεκριμένη συσκευή ECDIS. Με αυτόν τον 
τρόπο, στοιχεία χαρτών δεν μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε άλλες συσκευές (σε διαφορετικά πλοία). 

Το �ξεκλείδωμα» και ο έλεγχος αυθεντικότητας 
των παρεχόμενων αδειών γίνονται αυτόματα από το 
σύστημα, με τον μοναδικό (ξεχωριστό) αριθμό χρή-
στη ��ser Permit» να αντιστοιχεί σε κάθε συσκευή. Ο 
προσδιορισμένος από την ναυτιλιακή εταιρεία προ-
μηθευτής ηλεκτρονικών χαρτών και διορθώσεων, εί-
ναι εφοδιασμένος με το �κλειδί» αυτό και με την χρή-
ση του ασφαλίζει τα δεδομένα που προορίζονται για 
τον συγκεκριμένο χρήστη.  

Σχετικά με την παραγωγή χαρτών από εγκεκρι-
μένους ιδιωτικούς φορείς, ο IHO έχει αποδεχτεί τις 
εσωτερικές λειτουργικές διατάξεις των αναγνωρισμέ-
νων κατασκευαστών (internal �machine-formats» of 
individual ECDIS manufacturers), οι οποίες αποκα- οι οποίες αποκα-
λούνται με τον γενικό όρο �κατανομή συστήματος 
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ENC» (System-ENC distribution). Αυτή η μέθοδος 
εισαγωγής δεδομένων στους ηλεκτρονικούς χάρτες 
που προέρχονται από Υδρογραφικές Υπηρεσίες με 
τις οποίες ο ιδιώτης κατασκευαστής ηλεκτρονικού 
χάρτη έχει σύμβαση συνεργασίας, παρέχει τη δυνα-
τότητα ταχύτερης εισαγωγής και επεξεργασίας των 
δεδομένων στις συσκευές ECDIS των συγκεκριμένων 
κατασκευαστών. Παράλληλα, η διαδικασία ελέγχου 
αυθεντικότητας απλοποιείται.

4.3.4 Έλεγχος πηγών κατανομής δεδομένων για με-
τατροπές σε SENC

Η βάση δεδομένων SENC αποτελεί το σημείο υπο-
δοχής και αποθήκευσης διάφορων και ανεξάρτητων 
μεταξύ τους δεδομένων, για τα οποία εκτελείται επε-
ξεργασία ώστε να παρουσιαστούν επί της οθόνης του 
ECDIS (σχ. 4.11). Οι πολλές και διαφορετικές �πηγές» 
παροχής δεδομένων στην βάση SENC, την καθιστούν 
το σημαντικότερο �συστατικό» της λειτουργίας του 
συστήματος. Ο ηλεκτρονικός χάρτης λαμβάνεται και 
εισάγεται στο σύστημα από τον πάροχο (authorized 
ENC provider), αλλά δεν είναι αυτή η μορφή αρχείου 
που εμφανίζεται στην οθόνη. Το τελικώς μετασχη-
ματισμένο αρχείο που περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
χάρτη, τις επιπλέον ενημερώσεις και την πληθώρα 
των πληροφοριών από όλες τις �εξωτερικές» συνδε-
δεμένες πηγές, είναι η τελικώς εμφανιζόμενη εικόνα 
του χάρτη επί της οθόνης με όλες τις πληροφορίες 
εντός αυτού (image resulting from the lossless trans-(image resulting from the lossless trans-
formation of the entire ENC contents and its updates).

4.3.5 Έλεγχος δομής άδειας (license structure) για 
διάφορες μορφές και πρακτική εγκατάστασης

Οι ηλεκτρονικοί χάρτες αποκτώνται από τους χρή-

στες μέσω μίας συμφωνίας παροχής άδειας χρήσης 
(licence agreement) για συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο. Τα χρονικά διαστήματα που μπορεί να �νοικια-
στεί» ένας ηλεκτρονικός χάρτης είναι 3, 6, 9, 12 μήνες, 
αναλόγως της χώρας παραγωγής των χαρτών (π.χ. 
χάρτες Κίνας και Ινδίας διατίθενται μόνο για 12μηνη 
χρήση). Η επιλογή ενοικίασης της άδειας χρήσης του 
ηλεκτρονικού χάρτη για περιορισμένο χρόνο παρέχει 
την δυνατότητα διαχείρισης της απόκτησης χαρτών 
αναλόγως των ταξιδιών κάθε πλοίου και επίσης της 
εξοικονόμησης χρημάτων, σε σχέση με την απόκτη-
ση χάρτη για έναν ολόκληρο χρόνο (12 μηνών άδεια 
χρήσης), ο οποίος θα μείνει αχρησιμοποίητος το με-
γαλύτερο διάστημα της κτήσης του.

Μία διαφορετικού είδους απόκτηση ηλεκτρονι-
κών χαρτών και τιμολόγηση, είναι η παρεχόμενη υπη-
ρεσία �πληρώνεις μόνο για τις περιοχές που πλέεις» 
(Pay as you Sail - PAYS). Μέσω εφάπαξ πληρωμής ενός 
συμφωνημένου ποσού, το πλοίο έχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε όλο τον παγκόσμιο κατάλογο χαρτών 
(world folio), ώστε να σχεδιάζει τους πλόες (voyage 
planning). Η χρέωση για την χρήση των χαρτών εφαρ-
μόζεται μόνο για τους χάρτες όπου έχει �πατήσει» το 
πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδίου (vessel tracks, 
across the coverage of each ENC).

O παγκόσμιος κατάλογος χαρτών (world folio) ή 
ένας κατάλογος μιας γεωγραφικής περιοχής (area set) 
πρέπει να εγκατασταθεί στο σύστημα, ώστε η βάση 
δεδομένων να διαθέτει χάρτες. Αυτός ο κατάλογος πε-
ριέχει χάρτες ENC από έναν συγκεκριμένο κατασκευα-
στή (π.χ. χάρτες τύπου vector Βρετανικού ναυαρχείου 
– Admiralty Vector Charts Service – AVCS), οι οποίοι 
παρέχονται ενημερωμένοι (updated) μέχρι την ημε-
ρομηνία κατασκευής τους, π.χ. εβδομάδα 15/2022. Ο 

Ηλεκτρονικός
χάρτης 

(ENC)
+ 

Επικαιροποιήσεις 
(Updates)

Σύστημα
Ηλεκτρονικού χάρτη 

(SENC)
+ 

Επιπλέον πληροφορίες 
(Additional Info)

Σχ. 4.11
Η τελική εικόνα του ηλεκτρο-
νικού χάρτη επί της οθόνης 

του ECDIS, είναι αποτέλεσμα 
μετασχηματισμού και εμπλου-

τισμού του βασικού χάρτη 
όπως έχει κατασκευαστεί, με 

επιπλέον στοιχεία
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κατάλογος διατίθεται στα πλοία είτε μέσω DVD είτε 
με φόρτωση ψηφιακού αρχείου (Chart Catalogue 
downloading). Σημειωτέον ότι δεν μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για ναυσιπλοΐα οποιοσδήποτε χάρτης μέσα 
από αυτόν τον κατάλογο (είναι �κλειδωμένος») αν η 
πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν αγοράσει άδεια χρήσης.

Με τον τρόπο αυτόν της προ-εγκατάστασης του 
καταλόγου, όταν αγοραστούν άδειες χρήσης για κά-
ποιους ηλεκτρονικούς χάρτες, τότε από τον πάροχο 
δεν στέλνονται οι χάρτες (που αποτελούν �βαρύ» 
αρχείο για ψηφιακή αποστολή), αλλά οι άδειες �ξε-
κλειδώματος» (ENC Permits), που αποτελούνται από 
συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, είναι δηλαδή 
αρχεία πολύ εύκολα στην ψηφιακή αποστολή τους, 
ακόμη και για εκτεταμένη παραγγελία χαρτών. Οι 
άδειες αυτές εγκαθίστανται στο σύστημα (ENC Permit 
installation) και τότε �ελευθερώνονται» οι χάρτες για 
τους οποίους υπάρχει άδεια, ώστε να μπορούν να 
φορτωθούν στην οθόνη του ECDIS. 

Μαζί με τις άδειες αποστέλλονται και οι τελευταίες 
διορθώσεις των ηλεκτρονικών χαρτών που αποκτή-
θηκαν, για το χρονικό διάστημα από την εβδομάδα 
κατασκευής τους π.χ. εβδομάδα 15/2022 μέχρι την 
εβδομάδα απόκτησης της άδειας χρήσης π.χ. εβδο-
μάδα 20/2022. Έτσι, οι χάρτες που θα �φορτωθούν» 
από τον παγκόσμιο κατάλογο που κυκλοφόρησε την 
εβδομάδα 15/2022, θα είναι ενημερωμένοι μέχρι την 
ημερομηνία αρχικής χρήσης τους (παραγγελία). 

4.3.6 Εξαγωγή πληροφοριών του ιστορικού εγκατά-
στασης

Η διαχείριση παραγγελιών ηλεκτρονικών χαρ-
τών, η εγκατάστασή τους ή η διαγραφή τους από τη 
μνήμη του συστήματος και οι ενέργειες για τις διορ-
θώσεις των χαρτών πραγματοποιούνται από ξεχω-

Σχ. 4.12
Παράδειγμα πίνακα με πληροφορίες περί των εγκατεστημένων χαρτών στην μνήμη του

ριστό menu του ECDIS. Ο ναυτιλλόμενος χρειάζεται 
να ενεργοποιήσει το ειδικό αυτό menu διαχείρισης 
χαρτών, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη καλύπτο-
ντας την εμφάνιση του ηλεκτρονικού χάρτη και των 
υπόλοιπων ενημερώσεων σχετικά με την παρακολού-
θηση του πλου. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι ενέργειες που 
σχετίζονται με παραγγελίες και διορθώσεις ηλεκτρο-
νικών χαρτών θα πρέπει να γίνονται στο εφεδρικό 
ECDIS (back-up/slave station), όταν το κύριο ECDIS 
(master station) χρησιμοποιείται για τη ναυσιπλοΐα. 

Για τους εγκατεστημένους χάρτες στο σύστημα 
παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες (σχ. 4.12).

1) Τίτλος χάρτη (Name).
2) Κλίμακα (Scale) – αναφέρεται στην πρωταρχική 

κλίμακα εμφάνισης του χάρτη (compilation scale).
3) Τελευταία διόρθωση που έχει �περαστεί» στον 

χάρτη (Last update).
4) Ημερομηνία ελέγχου υφιστάμενων διορθώσε-

ων (�pdated to).
5) Ημερομηνία λήξης άδειας χρήσης (Expires).
6) Τύπος χάρτη (Format).
7) Κατάσταση χάρτη (Status).
Η κατάσταση του χάρτη αναφέρεται στην ισχύ της 

άδειας χρήσης και κατηγοριοποιεί την εμφάνιση των 
χαρτών στον σχετικό κατάλογο ως ακολούθως:

1) Οι χάρτες των οποίων η άδεια χρήσης έχει λήξει 
(license has expired), εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα 
στον τίτλο τους.

2) Οι χάρτες των οποίων η άδεια χρήσης πρόκειται 
λήξει εντός του τρέχοντος μηνός (license will expire in 
less than 30 days), εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα 
στον τίτλο τους.

3) Οι υπόλοιποι χάρτες για τους οποίους υπάρχει 
άδεια εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
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4.4 Εγκατάσταση διορθώσεων χαρτών

4.4.1 Εξήγηση του λόγου για τον οποίο τα δεδομένα 
του ηλεκτρονικού χάρτη διατηρούνται με ενημερω-
μένες διορθώσεις

Εντός του κανονισμού V/19.2.1.4 της Δ.Σ. SOLAS, 
αναφέρεται ότι τα πλοία είναι υπόχρεα να εφοδιά-
ζονται με τους αναγκαίους ναυτικούς χάρτες για την 
εκτέλεση του ταξιδίου (nautical charts necessary for 
the intended voyage). Η παραπάνω απαίτηση συ-
μπληρώνεται με τον κανονισμό V/27, που αναφέρει 
ότι οι χάρτες που θα καλύπτουν το ταξίδι θα είναι 
κατάλληλοι και επικαιροποιημένοι (adequate and 
up to date). Η καταλληλότητα των χαρτών έγκειται 
στην απόκτηση της τελευταίας έκδοσης του χάρτη 
(the latest available edition). Η επικαιροποίηση των 
χαρτών γίνεται μέσω των διαθέσιμων ενημερώσε-
ων για τους ηλεκτρονικούς χάρτες (electronic chart 
updates), που βασίζονται στις πλέον πρόσφατες δι-
αθέσιμες αναγγελίες για τους ναυτιλλόμενους (latest 
available notices to mariners). 

Επιπλέον απαίτηση της SOLAS είναι η διαρκής 
ανανέωση του λογισμικού του συστήματος (ECDIS 
software should be kept up to date), ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να εμφανίζει ικανοποιητικά τους ηλε-
κτρονικούς χάρτες, σύμφωνα με τις τελευταίες εκδό-
σεις των προτύπων του IHO ως προς το περιεχόμενο 
και την προβολή των χαρτών (latest version of IHO’s 
chart content and display standards). 

4.4.2 Προσθήκη ή τροποποίηση ενός αντικειμένου 
χάρτη χρησιμοποιώντας χειροκίνητη διόρθωση 
(manual correction task)

Οι διορθώσεις των έντυπων χαρτών απαιτούσαν 
χειρωνακτική εργασία από τους ναυτιλλόμενους, οι 
οποίοι έπρεπε να δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια 
και προσοχή στην εκτέλεση και εφαρμογή της διόρ-
θωσης επί του χάρτη ώστε, αφενός να εισαχθεί στην 
ακριβή θέση η διόρθωση και αφετέρου να είναι διαυ-
γής και κατανοητή από τους επόμενους χρήστες του 
χάρτη. Η έλευση των ηλεκτρονικών χαρτών παρέχει 
τη δυνατότητα είτε αυτόματης ενημέρωσης (βλ. §§ 
4.4.3 και 4.4.4), είτε χειροκίνητης. Η εργασία της χει-
ροκίνητης διόρθωσης (manual correction) επί ενός 
ηλεκτρονικού χάρτη έγκειται στην εισαγωγή ή δια-
μόρφωση της θέσης ή των χαρακτηριστικών ενός 
στοιχείου του χάρτη (chart object), μέσω ειδικού 
menu του συστήματος (σχ. 4.13).

Η διαδικασία της χειροκίνητης διόρθωσης απαρτί-
ζεται από την δημιουργία και εγκατάσταση (creating 
and plotting) ενός στοιχείου σε ένα στρώμα πληρο-
φοριών του ηλεκτρονικού χάρτη (chart object layer) 
και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1) Επιλογή του τύπου και της κατηγορίας του 
στοιχείου (selection of the object category and type).

Επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, 
εμφανίζεται κατάλογος επιλογών με τα είδη των στοι-
χείων που μπορούν να εισαχθούν (πίν. 4.5).

2) Απόδοση χαρακτηριστικών στο εισαγόμενο 
στοιχείο (assigning of attributes to the object).

Η διαδικασία απόδοσης χαρακτηριστικών είναι 
παρόμοια με την �Εισαγωγή στοιχείων με τη μορφή 
συμβόλων» (Plotting Symbol Type Objects), που πα-
ρουσιάστηκε στην παράγραφο 3.8.4, σελ. 140, όπου 
διατίθενται οι αντίστοιχες επιλογές ρύθμισης παρα-
μέτρων της εμφάνισης κάθε στοιχείου επί του χάρτη.

3) Εισαγωγή του στοιχείου «εντός» του χάρτη 
(plotting of an object).

Επιλέγοντας �νέο στοιχείο» , ο κέρσο-
ρας αλλάζει μορφή και παρέχει τη δυνατότητα στον 
ναυτιλλόμενο να τοποθετήσει το στοιχείο που δημι-
ούργησε στην επιθυμητή θέση. Ταυτόχρονα εμφανί-
ζεται πλαίσιο πληροφοριών (Add Symbol information 
window), που περιέχει σχετικά δεδομένα για το υπό 
εγκατάσταση στοιχείο (πίν. 4.6).

4) Αντιστοίχιση πληροφοριών με την μορφή επι-
συναπτόμενου αρχείου (assigning of “attached file” 
attribute) και αλλαγές/διορθώσεις (edit) στα ήδη ει-
σηγμένα στοιχεία (σχ. 4.14).

Επιλέγοντας �διαμόρφωση» , ο κέρ-
σορας αλλάζει μορφή και παρέχει τη δυνατότητα 
στον ναυτιλλόμενο να προβεί στα ακόλουθα:

α) Αλλαγές/διορθώσεις (edit) των χαρακτηριστι-
κών των στοιχείων.

β) Μετακίνηση ενός στοιχείου ή ομάδας (Shift/
Shift All).

γ) Διαγραφή (delete).
δ) Επαναφορά διαγραφέντος (restore).
ε) Επισύναψη (Attach).
5) Επιλογές προβολής (display options)
Η διαχείριση της προβολής των στοιχείων που 

βρίσκονται εγκατεστημένα μέσα στο στρώμα πληρο-
φοριών του ηλεκτρονικού χάρτη (chart object layer) 
γίνεται μέσω των επιλογών �Display options» (σχ. 
4.14). Περιλαμβάνονται:

1) Επισυνάψεις (attachments), όπου επισημαί-
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νονται (highlighted) επί του ηλεκτρονικού χάρτη τα 
στοιχεία στα οποία έχουν αντιστοιχισθεί επιπλέον δε-
δομένα.

2) Διαγραμμένα (deleted), όπου επισημαίνονται 
(highlighted) επί του ηλεκτρονικού χάρτη τα διαγρα- επί του ηλεκτρονικού χάρτη τα διαγρα-

φέντα στοιχεία (για την περίπτωση που ο ναυτιλλόμε-
νος επιθυμεί να επαναφέρει κάποιο από αυτά).

3) Χρωματισμένα (colored), όπου επισημαίνονται 
επί του ηλεκτρονικού χάρτη οι πορτοκαλί χρώματος 
χειροκίνητα εισηγμένες διορθώσεις.

Πίνακας 4.5

Σύμβολα 
(Point Type Objects)

Κυκλικά πλαίσια και 
Χάραξη γραμμών 

(Circles) and  (Lines)

Εισαγωγή κειμένου 
και Βυθίσματος 

(Texts) and (Depths)

Σχ. 4.13
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την εισαγωγή χειροκίνητης 

διόρθωσης επί ενός ηλεκτρονικού χάρτη
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Πίνακας 4.6

Εισαγωγή Συμβόλου
Εμφάνιση του Cursor επί του ηλεκτρο-

νικού χάρτη με την μορφή σταυρού 
χρώματος πορτοκαλί και εισαγωγή του 

στοιχείου πατώντας ΑΡ �κλικ» 
(στο παράδειγμα εισαγωγή φωτο-ση-

μαντήρα πράσινου χρώματος)

Δημιουργία κύκλου
Εμφάνιση του κέρσορα επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη με την μορφή 
υποτύπωσης κύκλου χρώματος 

πορτοκαλί και δημιουργία του κύκλου 
με αυξομείωση της ακτίνας. Το χρώμα 

του κύκλου αποτελεί επιλογή. 

Δημιουργία πλαισίου
Εμφάνιση του κέρσορα επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη με την μορφή 
χάραξης πλαισίου χρώματος πορτο-
καλί και δημιουργία του πλαισίου με 
μετακίνηση του κέρσορα. Το χρώμα 

του πλαισίου αποτελεί επιλογή.
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4) Στοιχεία των οποίων έχει ρυθμιστεί ο χρόνος 
εμφάνισης (timed objects), όπου επισημαίνονται επί 
του ηλεκτρονικού χάρτη τα στοιχεία στα οποία έχει 
τεθεί χρονικό όριο εμφάνισης (θα εμφανιστούν σε 
μέλλοντα χρόνο).

4.4.3 Έλεγχος επιλογών άδειας παραγωγής για πρό-
σβαση σε αυτόματες ενημερώσεις 

Οι ενημερώσεις των ηλεκτρονικών χαρτών διατί-
θενται από τις υδρογραφικές υπηρεσίες σε εβδομα-
διαία βάση (weekly updates) (σχ. 4.15) και εκδίδονται 
από τοπικές/περιφερειακές υπηρεσίες συντονισμού 
των διορθώσεων (Regional ENC co-ordination centers 
– RENC). Παράλληλα με τη σύμβαση για την προμή-
θεια νέων χαρτών που συνάπτει μια ναυτιλιακή εται-
ρεία για τα πλοία της με έναν εξουσιοδοτημένο πάρο-
χο, περιλαμβάνεται και η επικαιροποίηση με όποιες 

Σχ. 4.15
Παράδειγμα ψηφιο-

ποιημένων ενημερώ-
σεων ηλεκτρονικών 

χαρτών (σε εβδομαδι-
αία βάση) που παρέ-

χονται μέσω DVD

Εισαγωγή Κειμένου ή Βυθίσματος
Εμφάνιση του κέρσορα επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη με την μορφή 
σταυρού χρώματος πορτοκαλί και 

εισαγωγή του στοιχείου πατώντας ΑΡ 
�κλικ» 

Σχ. 4.14
Παράδειγμα επιλογών διαμόρφωσης (Edit objects) των χειροκίνητα εισηγμένων διορθώσεων 
(manual correction) επί ενός ηλεκτρονικού χάρτη και επιλογών προβολής (Display options)

ανανεώσεις και ενημερώσεις κυκλοφορούν από τις 
υδρογραφικές υπηρεσίες για τους χάρτες που έχουν 
�νοικιαστεί». 

Οι εβδομαδιαίες αυτές ενημερώσεις των �νοικι-
ασμένων» χαρτών, έπονται των ενημερώσεων που 
υπάρχουν για τους χάρτες που περιλαμβάνονται στον 
γενικό (παγκόσμιο) κατάλογο χαρτών (world folio 
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catalogue). Το πλοίο παραγγέλνει άδειες χαρτών για 
χάρτες που υπάρχουν μέσα στον παγκόσμιο κατάλο-
γο στον οποίο είναι φορτωμένος στο ECDIS. Όσο πιο 
πρόσφατος κατάλογος χαρτών διατίθεται στο πλοίο 
(εντός του ECDIS), τόσο λιγότερες εβδομαδιαίες ενη-
μερώσεις απαιτούνται για τους χάρτες που παραγγέλ-
νονται. 

Έτσι λοιπόν, εκτός από τους επιμέρους χάρτες για 
τους οποίους θα ληφθούν οι πρόσφατες (εβδομαδιαί-
ες) ενημερώσεις, το πλοίο χρειάζεται να προβαίνει και 
σε επικαιροποίηση ή ανανέωση του γενικού καταλό-
γου χαρτών (catalogue update).

4.4.4 Εγκατάσταση διάφορων μορφών αυτόματων 
ενημερώσεων χρησιμοποιώντας διάφορες μεθό-
δους

Το πλοίο μπορεί να λαμβάνει τις ενημερώσεις �αυ-
τόματα» μέσω των ακόλουθων μεθόδων:

1) Απ’ ευθείας παροχή ενημερώσεων μέσω διαδι-
κτυακής επικοινωνίας του πλοίου με τον εξουσιοδο-
τημένο προμηθευτή χαρτών και ναυτιλιακών εκδό-
σεων. Οι ενημερώσεις εισέρχονται (�περνούν») στο 
ECDIS χωρίς περαιτέρω ενέργεια του ναυτιλλόμενου 
και το σύστημα παράγει σχετικές ενημερώσεις περί 
της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της διαδικασίας ή 
περί τυχόν δυσλειτουργιών. 

2) Αίτηση από πλευράς του πλοίου για παροχή 
ενημερώσεων μέσω e-mail προς τον εξουσιοδοτη-
μένο προμηθευτή χαρτών και ναυτιλιακών εκδόσε-
ων. Οι ενημερώσεις στέλνονται μέσω e-mail από τον 
προμηθευτή στο πλοίο και ο ναυτιλλόμενος πρέπει 
να μεταφέρει τα αρχεία από το e-mail στο ECDIS.

3) Αποστολή προς το πλοίο των ενημερώσεων από 
τον προμηθευτή σε �συσκευασίες» ψηφιακών δεδο-
μένων (data files – DVD/�SB stick). Μετά την λήψη, ο 
ναυτιλλόμενος πρέπει να εγκαταστήσει τα αρχεία στο 
ECDIS. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η κα-
θυστέρηση της παραλαβής των ενημερώσεων από το 
πλοίο (αναλόγως των περιοχών στις οποίες δραστηρι-
οποιείται). 

– Παραγγελίες χαρτών και ενημερώσεων
Για την παραγγελία νέων χαρτών ή ενημερώσεων 

του παγκόσμιου καταλόγου ή των ήδη υπαρχόντων 
χαρτών στο σύστημα, ο ναυτιλλόμενος πρέπει πρώ-
τα να καθορίσει τον κατάλογο που είναι φορτωμέ-
νος στο ECDIS (Current catalogue) (σχ. 4.16), για τον 
οποίο θα �ζητηθούν» ενημερώσεις ή μέσα από αυτόν 
τον κατάλογο θα παραγγελθούν νέοι χάρτες.

Σχ. 4.16
Παράδειγμα επιλογής καταλόγου ηλεκτρονικών χαρτών 

που είναι φορτωμένος στο ECDIS, ώστε να δημιουργηθούν 
παραγγελίες νέων χαρτών ή ενημερώσεων

Για τον υπάρχοντα κατάλογο εντός του συστήμα-
τος, είτε είναι παγκόσμιος, είτε είναι κατάλογος γεω-
γραφικής περιοχής, είτε είναι μόνο ομάδα χαρτών, 
διατίθεται �παράθυρο» επιλογών εμφάνισης των πε-
ριεχομένων του και ενεργειών που μπορεί ο ναυτιλ-
λόμενος να εκτελέσει (σχ. 4.17). Αυτές είναι:

1) Εμφάνιση των χαρτών που διατίθενται στον κα-
τάλογο (εμφάνιση όλων ή ανά κατηγορία/τύπο χάρ-
τη) – Show all.

2) Εμφάνιση των χαρτών που είναι εγκατεστημέ-
νοι στο σύστημα, δηλαδή υπάρχει άδεια χρήσης (εμ-
φάνιση όλων ή ανά κατηγορία/τύπο χάρτη) – Show 
installed.

3) Εμφάνιση χαρτών που έχουν επιλεγεί από τον 
ναυτιλλόμενο - η επιλογή μπορεί να γίνει ανά περιοχή 
(by region), επί του χάρτη (by cursor/by point on map) 
ή για σχεδιασμένο πλου (by route) – Show selected.

4) Εμφάνιση χαρτών που ανήκουν σε συγκεκριμέ-
νη ομάδα (συλλογή) – Collection.

5) Εμφάνιση χαρτών για τους οποίους έχουν εφαρ-
μοστεί αλλαγές/διορθώσεις (επιλογή ημερομηνίας 
εφαρμογής) – Changes after…(date).

6) Εμφάνιση χαρτών που έχουν αφαιρεθεί (δια-
γραφεί) από τον κατάλογο – Withdrawn after…(date).

Η εμφάνιση ομάδας χαρτών επί της οθόνης του 
ECDIS περιλαμβάνει τη γεωγραφική θέση κάθε χάρ-
τη και τα όρια που ο χάρτης καλύπτει (περιοχή στην 
οποία εκτείνεται) (σχ. 4.18).

Για κάθε παραγγελία (order) το σύστημα διαθέτει 
menu επιλογών απόκτησης δεδομένων (request for 
data) (σχ. 4.19), μέσω του οποίου διαμορφώνονται οι 
παραγγελίες, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.7.

4.4.5 Εξαγωγή πληροφοριών ιστορικού ενημερώσε-
ων

Οι ενημερώσεις που εισάγονται στο σύστημα για 
τους ηλεκτρονικούς χάρτες ακολουθούν μια αλληλου-
χία (sequential updates) που είναι μοναδική για τον 
κάθε χάρτη. Κατά την εισαγωγή των ενημερώσεων, 
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Σχ. 4.17
Παράδειγμα «παραθύρου» στο ECDIS για την 

επιλογή και εμφάνιση των χαρτών που διατίθε-
νται στην μνήμη του συστήματος

Σχ. 4.19
Παράδειγμα επιλογών απόκτησης δεδομένων ηλεκτρονικών χαρτών

Σχ. 4.18
Παράδειγμα εμφάνισης γεωγραφικής κάλυψης ηλεκτρονικών χαρτών στην οθόνη του ECDIS

το σύστημα ελέγχει την τήρηση αυτής της αλληλου-
χίας στην εισαγωγή των δεδομένων. Για κάθε ενημέ-
ρωση που λείπει (δεν είναι �περασμένη») το σύστημα 
παρέχει ειδοποίηση στον ναυτιλλόμενο. Επιπλέον το 
σύστημα δεν επιτρέπει να εισαχθούν επόμενες ημε-
ρολογιακά ενημερώσεις, έως ότου αποκατασταθεί η 

αλληλουχία με την εισαγωγή της ενημέρωσης που 
εκκρεμεί. Το σύστημα τηρεί κατάλογο ενημερώσεων 
(list of updates) με τον αριθμό τους και την ημερομη-
νία εφαρμογής τους στον ηλεκτρονικό χάρτη. Μέσω 
αυτού του καταλόγου ελέγχεται η κατάσταση ενημέ-
ρωσης (update status) των �φορτωμένων» χαρτών.
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Πίνακας 4.7

Παραγγελία καταλόγου 
(Order for Catalogue)

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της 
αποστολής καταλόγων σε εβδομαδιαία 

διαστήματα 
(Send weekly)

Παραγγελία άδειας χρήσης χάρτη/πλήρους 
άδειας συνόλου χαρτών 

(Order for License/Full License)
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της περιόδου 

ισχύος της αιτούμενης άδειας 
(Subscription period)

Παραγγελία ενημερώσεων
(Order for �pdates)

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της 
αποστολής ενημερώσεων σε εβδομαδιαία 

διαστήματα 
(Send weekly)

Παραγγελία ψηφιακών δεδομένων 
(Order for Data Set)

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της 
εβδομάδας μέχρι την οποία υπάρχουν αρχεία 
στο σύστημα (Latest week loaded), ώστε να 
αποσταλούν τα νεώτερα διαθέσιμα αρχεία
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Σχ. 4.20
Παράδειγμα πίνακα ενημερώσεων περί των ενεργειών ενημέρωσης ηλεκτρονικών χαρτών

Το ιστορικό ενημερώσεων παρέχεται μέσω του 
menu διαχείρισης των ενημερώσεων (σχ. 4.20), όπου 
διατίθενται πληροφορίες και αναφορές για ενέργειες 
που έχουν γίνει ή εκκρεμούν σχετικά με τις ενημερώ-
σεις ηλεκτρονικών χαρτών. 

Επιπλέον των ηλεκτρονικών αρχείων του ιστο-
ρικού ενημερώσεων, τα πλοία είναι υποχρεωμένα 
να τηρούν το έντυπο �αρχείο συντήρησης ENC & 
ECDIS», που εκδίδεται από το Βρετανικό ναυαρχείο 
(ADMIRALTY ENC & ECDIS Maintenance Record - NP 
133C) (σχ. 4.21).

Εντός του πίνακα 4.8 περιγράφονται τα αρχεία/
δεδομένα που πρέπει να εισάγονται στα περιεχόμενα 
του αρχείου συντήρησης ENC & ECDIS.

4.4.6 Εφαρμογή προσωρινών και προκαταρτικών 
διορθώσεων (T&P), καθώς και αγγελιών προς ναυ-
τιλλόμενους

Στο πλαίσιο της έκδοσης των εβδομαδιαίων ενη-
μερώσεων των ηλεκτρονικών χαρτών από τις υδρο-
γραφικές υπηρεσίες (weekly updating services) περι-
λαμβάνονται και οι ενημερώσεις για τις προσωρινές 
(Temporary−T) και προκαταρτικές (Preliminary−P) 
διορθώσεις (T&P εν συντομία), οι οποίες περιέχονται 
στις αναγγελίες προς τους ναυτιλλόμενους. 

Όμως οι αναγγελίες T&P εκδίδονται και παρά-
γονται για τους έντυπους χάρτες και δεν περιλαμ-
βάνονται στις βάσεις δεδομένων ορισμένων κατα-
σκευαστών ηλεκτρονικών χαρτών τύπου ENC. Για 

Σχ. 4.21
Εικόνα εξωφύλλου του έντυπου αρχείου 

συντήρησης ENC & ECDIS 

να εξασφαλιστεί ότι οι αναγγελίες T&P θα είναι δια-
θέσιμες σε όλους τους χρήστες ηλεκτρονικών χαρ-
τών τύπου ENC, ένα επιπλέον επίπεδο (�στρώμα») 
πληροφοριών (extra layer displayed on top of ENCs) 
δημιουργείται και διατίθεται, που ονομάζεται �επι-
κάλυψη με πληροφορίες υδρογραφικής υπηρεσί-
ας» (ADMIRALTY Information Overlay - AIO). Αυτή η 
βάση πληροφοριών και ανακοινώσεων ανανεώνεται 
και εμπλουτίζεται σε εβδομαδιαία βάση και είναι δι-
αθέσιμη για διανομή μέσω ψηφιακής μονάδας απο-
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θήκευσης δεδομένων (DVD) ή μέσω διαδικτυακής 
λήψης (downloading). 

Κάθε εβδομαδιαία έκδοση αναφέρεται σε μία ημε-
ρομηνία αναφοράς εφαρμογής των ενημερώσεων 
(base edition) και περιέχει όλες τις επακόλουθες επι-
καιροποιήσεις μέχρι την ημέρα απόκτησης των ενη-
μερώσεων από το πλοίο (updates to date). Με αυτόν 
τον τρόπο, το πλοίο (διαθέτοντας τη βασική έκδοση 
των AIO) χρειάζεται να �φορτώνει» τις πλέον πρόσφα-
τες διαθέσιμες εκδόσεις των AIO. Η βασική έκδοση 
ανανεώνεται (εκδίδεται νέα) κάθε 2 χρόνια περίπου, 
μετά από ενενήντα (90) εβδομαδιαίες ενημερώσεις 
(New AIO Edition is issued approximately every two 
years, after 90 weekly updates).

Εντός της ιστοσελίδας της βρετανικής υδρογραφι-
κής υπηρεσίας ανακοινώνεται ανά τρίμηνο (quarterly) 
ο κατάλογος των χωρών που εκδίδουν αναγγελίες 
T&P για τις βάσεις δεδομένων των ηλεκτρονικών χαρ-
τών τύπου ENC (σχ. 4.22). Αυτός ο κατάλογος (στην 
τελευταία έκδοσή του) θα πρέπει να είναι διαθέσιμος 
επί των πλοίων που ναυσιπλοούν με την χρήση ηλε-
κτρονικών χαρτών τύπου ENC.

1) Προσωρινές ενημερώσεις για τους ηλεκτρονι-
κούς χάρτες (AIO)

Εφόσον μια τοπική υδρογραφική υπηρεσία δεν 
περιλαμβάνει προσωρινές ενημερώσεις στις βάσεις 
δεδομένων των ηλεκτρονικών χαρτών που εκδίδει, 
αλλά η βρετανική υδρογραφική υπηρεσία (�KHO) 

Πίνακας 4.8

Τμήμα (Section) Περιεχόμενα (Contents)

Πιστοποιητικά χρήσης  
ηλεκτρονικών χαρτών  

(Digital Chart Service Certificates)

Εισαγωγή Πιστοποιητικών που συνοδεύουν την απόκτηση ηλεκτρονικών χαρτών από 
το πλοίο (ENC Certificate should be inserted. Each time a new ENC Permit/License 

order is being submitted to vessel)

Κατάλογος  
(Schedule A Document)

Κατάλογος εγκεκριμένων ηλεκτρονικών χαρτών και μέσων διανομής τους (Document 
listing the Folios and DVD �nits that are required to install the licensed ENCs)

Κατάσταση ηλεκτρονικών χαρτών 
(ENC Status)

Κατάλογος ηλεκτρονικών χαρτών εν ισχύ, υπό αντικατάσταση και εκτός ισχύος 
(Valid ENCs, cancelled and replacements/alternatives or new coverage)

Κατάσταση ενημερώσεων 
ηλεκτρονικών χαρτών (πρόσκαιρες και 

προκαταρκτικές αναγγελίες) T&P  
and AIO Status

Επιπλέον πληροφορίες για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών χαρτών, που δεν 
περιέχονται στην βασική έκδοση του χάρτη  

(Temporary & Preliminary Notices to Mariners (T&P NMs) where temporary 
information has not been encoded by the producer into the underlying ENC)

Έντυπο σημαντικών οδηγιών  
(Τhe READ ME File)

Οδηγίες σχετικές με την διαδικασία ενημέρωσης των ηλεκτρονικών χαρτών, που 
ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση (Important safety information that should be 

read before using the service and checked on a weekly basis)

Τμήμα �8» του εντύπου με τις 
διορθώσεις των ηλεκτρονικών χαρτών 

(Section VIII of ADMIRALTY NTM)

Έκτακτες ενημερώσεις και σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες ηλεκτρονικών 
χαρτών – εκδίδονται σποραδικά (The Section VIII of ADMIRALTY NTM is issued, when 

there are important notices to be published, for ENC users)

Κατάλογος ακυρωμένων ή εκτός 
ισχύος ηλεκτρονικών χαρτών  

(Cancelled and Withdrawn ENCs)

Ανακοινώσεις περί κατάργησης ή απόσυρσης ηλεκτρονικών χαρτών – γενικός 
κατάλογος, από τον οποίο το πλοίο θα επιλέγει και θα �κρατά» μόνο πληροφορίες 

για τους χάρτες που χρησιμοποιεί  
[The list (excel document) is excessive, but vessels should choose and insert to this 

Section only the applicable ENCs to vessel’s current voyage]

Έλεγχοι και συντήρηση του 
συστήματος (Maintenance of ECDIS)

Καταστάσεις και αναφορές συντήρησης και επισκευών (ECDIS Planned Maintenance 
Check-List or any other service document – at least on monthly basis)

Σχέδια και αναφορές εγκατάστασης 
του συστήματος, δοκιμών λειτουργίας 

και τυχόν ανανεώσεων 
(ECDIS Installation)

Σχέδια εγκατάστασης, τεχνικές αναφορές και πιστοποιητικά. Μπορεί να φυλάσσονται 
σε ξεχωριστό φάκελο (Documentation regarding ECDIS Installation, Type Approval 

Certificate, Installation drawings, Cabling list and Technician’s report)

Σχετικά έγγραφα ψηφιακών 
ναυτιλιακών εκδόσεων 

(ADP & e-NP �pdate Certificates)

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κάθε φορά που το πλοίο προβαίνει σε ενημερώσεις 
των ψηφιακών ναυτιλιακών εκδόσεων που τηρούνται στο πλοίο 

(�pdate Certificates printed out of Digital Publications’ software. Each time an update 
takes place on-board the vessel)
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έχει εκδώσει την ίδια προσωρινή ενημέρωση για 
έντυπους χάρτες, τότε θα εκδοθεί επίπεδο (�στρώμα») 
πληροφοριών (AIO) για τους ηλεκτρονικούς χάρτες 
αντίστοιχης κλίμακας με τους έντυπους (equivalent 
scale paper charts). Οι επιπλέον επιστρώσεις AIO 
στους ηλεκτρονικούς χάρτες τύπου ENC εμφανίζο-
νται με την μορφή πολυγώνων (polygons over the 
ENCs) διάφορων χρωματισμών. Όταν ο ναυτιλλόμε-
νος επιλέξει την λειτουργία �Show AIO» (σχ. 4.23) εμ-
φανίζονται τα υπάρχοντα πολύγωνα (σχ. 4.24) επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη και το κείμενο που συνοδεύει τα 
ενημερωτικά αρχεία εμφανίζεται σε �υπο-παράθυρο» 
επί της οθόνης του ECDIS, κατόπιν επιπλέον επιλογής 
�Reference» (σχ. 4.25).

Οι λειτουργίες AIO στο ECDIS παρουσιάζονται 
στον πίνακα 4.9.

2) Προκαταρκτικές ενημερώσεις για τους ηλε-
κτρονικούς χάρτες (EP NMs)

Πρόκειται περί ιδιαίτερης κατηγορίας ενημερώ-
σεων που επισημαίνουν τις διαφορές πληροφοριών 

Σχ. 4.22
Τμήμα καταλόγου της βρετανικής υδρο-

γραφικής υπηρεσίας, με τις χώρες που 
εκδίδουν αναγγελίες T&P για τις βάσεις 
δεδομένων των ηλεκτρονικών χαρτών 

τύπου ENC

Σχ. 4.23
Παράδειγμα επιλογών στο menu του ECDIS για την διαχείριση της βάσης πληροφοριών 

AIO (ADMIRALTY Information Overlay)
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Σχ. 4.24
Παράδειγμα εμφάνισης (γραμμοσκιασμένου) 
πολυγώνου επί του ηλεκτρονικού χάρτη, που 

αναφέρεται σε ενημέρωση AIO

Σχ. 4.25
Παράδειγμα εμφάνισης συνοδευτικού κειμέ-

νου, που αναφέρεται σε ενημέρωση AIO

Πίνακας 4.9

Εύρεση 
(Find)

Εύρεση της ζητούμενης ενημέρωσης μέσα από τη μνήμη του συστήματος, είτε μέσω 
του καταλόγου (drop down list), είτε μέσω αναγραφής του αριθμού αναγγελίας (chart 
search function by the NTM number)

Εμφάνιση χάρτη 
(Load)

�Φόρτωση» του χάρτη στον οποίο αναφέρεται η ενημέρωση (load chart which the 
selected NTM refers to)

Πλήρης κατάλογος ενημερώσεων/
ενημερώσεις που σχετίζονται με το 
σχέδιο πλου που είναι «φορτωμέ-

νο» στο σύστημα 
(Complete list/By monitoring route)

Παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Αριθμός αναγγελίας (T&P Notices)
2) Θέμα αναγγελίας (Information)
3) Χάρτης αναφοράς (ENC Charts Affected)
4) Ύπαρξη συνοδευτικού μηνύματος (Reference YES/NO) – εμφανίζεται το μήνυμα 
με επιλογή (διπλό �κλικ» επί του σχετικού κελιού)

Εμφάνιση της ενημέρωσης (πολύ-
γωνο) επί του χάρτη (Show AIO)

Ενεργοποιείται η επίστρωση με την πληροφορία (display AIO overlay)

Εκτύπωση 
(Print)

Εκτύπωση του κειμένου (κατόπιν επιλογής) και εφόσον υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπω-
τής. Εναλλακτικά μπορεί να �σωθεί» σε αρχείο και να μεταφερθεί για εκτύπωση

Διαχείριση της εμφάνισης διαφορε-
τικών ενημερώσεων (πολυγώνων) 
επί του χάρτη (AIO Layer Control)

Εμφάνιση ξεχωριστά των ενημερώσεων, ανά είδος/κατηγορία (show separately 
different object/classes and polygon attributes)
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Σχ. 4.26
Παράδειγμα αγγελίας

ναυσιπλοΐας (navigationally significant differences) 
οι οποίες υφίστανται μεταξύ ηλεκτρονικών χαρτών 
τύπου ENC και έντυπων χαρτών. Αποκαλούνται  ENC 
Preliminary (EP) NMs και επισημαίνονται επί του ηλε-
κτρονικού χάρτη με την μορφή πολυγώνου, συνο-
δευόμενοι από το πληροφοριακό κείμενο της αγγε-
λίας. Ταξινομούνται με ξεχωριστό αριθμό αναφοράς 
(unique EP NM). Παράδειγμα σχετικής αγγελίας απει-
κονίζεται στο σχήμα 4.26.

4.5 Επανεκκίνηση (reset) συστήματος και εφεδρι-
κό (back-up) σύστημα

4.5.1 Εξήγηση του στόχου των κανονισμών σχετικά 
με τις εφεδρικές διατάξεις του ECDIS

Η ναυσιπλοΐα των πλοίων σε περιοχές δύσκολης 
πρόσβασης για προσωπικό και υπηρεσίες συντήρη-
σης, επισκευών και γενικότερα τεχνικής υποστήριξης 
του εξοπλισμού, έχει οδηγήσει στις απαιτήσεις εφοδι-
ασμού των πλοίων με εφεδρικά συστήματα, όπου αυτό 
είναι εφικτό και κρίνεται απαραίτητο. Για το ECDIS, 
τα πρότυπα απόδοσης (performance standards) κα-
θορίζουν ότι �κατάλληλες εφεδρικές διατάξεις θα 
υφίστανται, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας σε περίπτωση βλάβης του συστήματος» 
(adequate back-up arrangements should be pro-
vided to ensure safe navigation in case of an ECDIS 
failure). Επιπλέον επισημαίνεται ότι η μετάβαση στην 
εφεδρική διάταξη θα γίνεται με τρόπο που δεν θα δη-
μιουργεί συνθήκες κρίσιμης (επικίνδυνης) κατάστα-
σης (facilities enabling a safe take-over of the ECDIS 
functions should be provided in order to ensure that 
an ECDIS failure does not result in a critical situation). 
Τέλος, απαιτείται η εφεδρική διάταξη να είναι κατάλ-
ληλη ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή συνέχεια του 

ταξιδίου, μέχρι την ολοκλήρωσή του (A back-up ar- (A back-up ar-
rangement should be provided, facilitating means for 
safe navigation of the remaining part of the voyage in 
case of an ECDIS failure).

Ειδικότερα στο θέμα της μετάβασης στην εφεδρι-
κή διάταξη, αναφέρεται ότι η μεταφορά και συνέχιση 
της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, ώστε 
να μπορεί να αντεπεξέλθει ο ναυτιλλόμενος σε οποι-
αδήποτε κρίσιμη κατάσταση ανακύψει ή βρίσκεται 
σε εξέλιξη (a timely transfer to the back-up system 
during critical navigation situations). Ζητείται η εξα-
σφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της εφεδρικής 
διάταξης στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθή-
κες και στις αναμενόμενες επιχειρησιακές καταστά-
σεις (reliable operation of the back-up arrangements, 
under prevailing environmental and normal operat-
ing conditions).

Με βάση τα παραπάνω, εφεδρική διάταξη για το 
ECDIS μπορεί να είναι:

1) Ένα δεύτερο ECDIS, στο οποίο θα �φορτώνο-
νται» επίσημοι ηλεκτρονικοί χάρτες (ENC). Το δεύτερο 
αυτό ECDIS (slave station) βρίσκεται σε διασύνδεση 
με το κύριο (master station) και ενημερώνεται συνε-
χώς σε αντιστοιχία με το κυρίως χρησιμοποιούμενο, 
οπότε μπορεί άμεσα να �αναλάβει υπηρεσία». 

2) Ένα σύστημα ηλεκτρονικών χαρτών (ECS), στο 
οποίο θα �φορτώνονται» ηλεκτρονικοί χάρτες τύπου 
raster (RNC) και θα συνοδεύεται από folio έντυπων 
χαρτών, για τις περιοχές που θα χρειαστεί να χρησι-
μοποιηθούν οι ηλεκτρονικοί χάρτες τύπου raster.    

3) Ένα πλήρες folio έντυπων χαρτών.

4.5.2 Διαδικασίες «back-up» για την περίπτωση 
βλάβης ECDIS

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκαν 
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επιλογές διάφορων ειδών χαρτών, ως εφεδρικές δι-
ατάξεις. Όποια κι αν είναι η επιλογή, οι χάρτες αυτοί 
θα πρέπει να τηρούνται πάντα ενημερωμένοι και 
επίκαιροι (The information displayed by the ECDIS 
back-up arrangements should be up-to-date for the 
entire voyage). 

Επιπλέον, αναφέρθηκε η έγκαιρη μετάβαση στην 
εφεδρική διάταξη. Αυτό προϋποθέτει την χάραξη 
του ταξιδίου πλήρως και στους χάρτες της �εφεδρεί-
ας», όπως ακριβώς έχει γίνει στους κυρίως χρησιμο-
ποιούμενους χάρτες. Αντιλαμβάνεται εδώ κάποιος 
ότι για την περίπτωση χρήσης χαρτών τύπου raster 
ή έντυπων χαρτών ως εναλλακτική λύση, η δουλειά 
που απαιτείται θα είναι �διπλή». Δηλαδή πλήρης σχε-
διασμός ταξιδίου (voyage plan) επί των ηλεκτρονικών 
χαρτών τύπου ENC για το πρωτεύον σύστημα ναυσι-
πλοΐας και, παράλληλα, πλήρης σχεδιασμός ταξιδίου 
επί των ηλεκτρονικών χαρτών τύπου raster ή επί των 
έντυπων χαρτών, για το δευτερεύον σύστημα. 

Αλλά και στο θέμα της παρακολούθησης του πλου 
(route monitoring) απαιτείται �διπλή» δουλειά, με την 
υποτύπωση των διαδοχικών θέσεων του πλοίου να 
χρειάζεται να εφαρμόζεται επί των εφεδρικών χαρ-
τών (Raster ή έντυπων) όπως ακριβώς γίνεται επί των 
κυρίως χρησιμοποιούμενων χαρτών (ENC). Η υπο-
τύπωση του στίγματος είναι άκρως απαραίτητο να 
εφαρμόζεται κατά την πλεύση του πλοίου εντός �πε-
ριορισμένων» υδάτων (confined waters), ούτως ώστε 
σε περίπτωση που το πρωτεύον σύστημα παρουσι-
άσει βλάβη, ο πλους να συνεχιστεί άμεσα μέσω του 
εφεδρικού συστήματος.  

Εντός της έκδοσης της βρετανικής υδρογραφικής 
υπηρεσίας (�KHO: NP 232 – Admiralty Guide to ECDIS 
Implementation, Policy and Procedures) περιγράφο-περιγράφο-
νται οι ακόλουθες δεξιότητες που πρέπει να επιδει-
κνύει ο ΑΦ/Γ σε κάθε περίπτωση βλάβης του κύριου 
ECDIS:

1) Ανάληψη/συνέχιση της εκτέλεσης του ταξιδίου, 
όπως αυτό γινόταν με τη χρήση του κύριου ECDIS 
(taking over of the route originally planned and syn-
chronized from the main ECDIS).

2) Διαμόρφωση ενός σχεδιασμένου πλου χειροκί-
νητα (adjusting a planned route manually).

3) Υποτύπωση της θέσης του πλοίου αυτόματα ή 
χειροκίνητα επί των εφεδρικών χαρτών (plotting own 
ship’s position automatically, or manually on the ENC, 
RNC or paper chart).

4) Υπολογισμός πορειών, αποστάσεων και διο-
πτεύσεων επί των εφεδρικών χαρτών (taking courses, 

distances and bearings on the ENC, RNC or paper 
chart).

5) Παρουσίαση και έλεγχος του προγραμματισμέ-
νου πλου (displaying and inspection of the planned 
route).

6) Παρουσίαση χρονικών διαστημάτων επί του 
ίχνους της πορείας του πλοίου (displaying time labels 
along the vessel’s track).

7) Υποτύπωση σημείων ελέγχου της πορείας επί 
των εφεδρικών χαρτών (plotting an adequate num- (plotting an adequate num-
ber of points, bearing lines, range markers on the 
ENC, RNC or paper chart).

4.5.3 Διαδικασίες δικτυακού «back-up» για την πε-
ρίπτωση βλάβης της κύριας συσκευής ECDIS

Προκειμένου περί δύο συσκευών ECDIS στην γέ-
φυρα ενός πλοίου, όπου η �δεύτερη» συσκευή χρη-
σιμοποιείται ως εφεδρική (back-up), τα δύο αυτά συ-
στήματα βρίσκονται συνδεδεμένα σε κοινό δίκτυο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ενημέρωση του εφεδρικού 
συστήματος βάσει των ενεργειών και ρυθμίσεων που 
εισάγει ο ναυτιλλόμενος στο κύριο ECDIS (master 
station). Τα υποχρεωτικώς συνδεδεμένα με το ECDIS 
ναυτιλιακά όργανα και συστήματα της γέφυρας (δο-
ρυφορικό σύστημα παροχής θέσης, γυροπυξίδα και 
δρομόμετρο) απαιτείται να συνδέονται με το κύριο 
και εφεδρικό ECDIS μέσω ξεχωριστών συνδέσεων, 
ώστε αν παρουσιαστεί βλάβη στο ένα δίκτυο επικοι-
νωνίας αυτών των οργάνων, να διατίθεται εφεδρικό.

Οι ανανεώσεις και επικαιροποιήσεις των ηλεκτρο-
νικών χαρτών, των σχεδιασμένων ταξιδιών και των 
σημειώσεων των χρηστών (user maps), μπορούν να 
εισαχθούν και στα δύο ECDIS (main/back-up). Για 
κάποια μοντέλα ECDIS, οι εισαγωγές δεδομένων και 
ενημερώσεις γίνονται μόνο στην μία συσκευή και 
ακολούθως, μέσω εντολής, �περνούν» και στην άλλη 
συσκευή. Η μεταβολή του χαρακτηρισμού μεταξύ 
των δύο συστημάτων γίνεται μέσω επιλογής του ναυ-
τιλλόμενου από το κύριο σύστημα (master ECDIS). 
Έτσι λοιπόν, ο ναυτιλλόμενος μπορεί να επιλέξει ώστε 
η συσκευή που ήταν χαρακτηρισμένη ως �master 
ECDIS» να αποτελέσει το �slave ECDIS» (βοηθητικό) 
και το αντίστροφο. Πρόκειται δηλαδή περί δύο συ-
στημάτων που παρέχουν ακριβώς τις ίδιες λειτουρ-
γικές δυνατότητες στον ναυτιλλόμενο. Η επιλογή της 
μεταβολής του χαρακτηρισμού των συσκευών διατί-
θεται για την εξυπηρέτηση επιχειρησιακών αναγκών 
στη γέφυρα του πλοίου. Όταν στο ένα ECDIS ο ΑΦ/Γ 
εκτελεί βάρδια και παρακολούθηση του πλου, στο 
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δεύτερο ECDIS ένας άλλος Αξιωματικός καταστρώμα-
τος μπορεί να εισάγει στοιχεία ή να προετοιμάζει μία 
διαφορετική σχεδίαση του επερχόμενου τμήματος 
του ταξιδίου. 

4.5.4 Μέθοδοι ελέγχου δυσλειτουργιών της συσκευ-
ής ECDIS συμπεριλαμβανομένου του αυτοελέγχου 
(self-testing). Διαδικασίες αντιμετώπισης βλαβών 
στο ECDIS

Συνεχίζοντας την αναφορά στις δεξιότητες που 
πρέπει να επιδεικνύει ο ΑΦ/Γ σε κάθε περίπτωση 
βλάβης του κύριου ECDIS (βλ. §4.5.2), συναντάμε την 
απαίτηση της κατανόησης της βασικής δομής εγκα-
τάστασης των ναυτιλιακών οργάνων και συστημάτων 
στη γέφυρα του πλοίου (basic layout of the Bridge), τη 
συνδεσμολογία και τις διεπαφές μεταξύ των συσκευ-
ών (connections and interfaces). Επιπλέον ο ΑΦ/Γ ζη-
τείται να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης απλών δια-
γνωστικών ελέγχων (simple diagnostic tests), δηλαδή 
να μπορεί να αντιληφθεί το αίτιο τυχόν δυσλειτουρ-
γιών των συσκευών (π.χ. απώλεια ισχύος, απώλεια 
λήψης σήματος, διακοπή παροχής δεδομένων) και να 
προβλέψει το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας αυτής 
στην πληροφορία που παρέχουν τα ναυτιλιακά βοη-
θήματα (cause of the problem and determination of 
its impact).

Το ECDIS παράγει ενημερώσεις προς τον ναυτιλ-
λόμενο για κάθε περίπτωση μη ικανοποιητικής λει-
τουργίας της ίδιας της συσκευής, αλλά και διακοπής 
παροχής ή απώλειας δεδομένων από τις υπόλοιπες 
συνδεδεμένες συσκευές (sensors).

Η έγκαιρη διαπίστωση ότι το σύστημα �πάγωσε», 
�κόλλησε» ή έπαψε να λειτουργεί (crashed), θα εξα-
σφαλίσει ότι ο ναυτιλλόμενος δεν οδηγείται σε απώ-
λεια της αντίληψης των συνθηκών που υφίστανται 
(situational awareness) και θα οδηγήσει σε σύντομη 
αποκατάσταση του προβλήματος ή συνέχιση της 
ναυσιπλοΐας μέσω εφεδρικών διατάξεων.    

Στην παράγραφο 2.2.4 του βιβλίου υπάρχει ανα-
φορά στις θύρες εισόδου (σημεία σύνδεσης) των 
αισθητήρων (sensors) επί του ECDIS. Στο κεντρικό 
menu �διαμόρφωσης» (configuration) του συστή-
ματος, διατίθεται επιλογή εμφάνισης �παραθύρου» 
παρουσίασης δεδομένων και διαχείρισης τυχόν θε-
μάτων που ανακύπτουν (τελευταίο σχ. παραγρ. 2.2.4).

Μέσω της συγκεκριμένης επιλογής ο ναυτιλλόμε-
νος μπορεί να ενημερωθεί για τα εξής δεδομένα της 
διεπαφής των συνδεδεμένων οργάνων και συστημά-

των (data flow of sensors):
1) Συνδεδεμένοι αισθητήρες στο ECDIS (connected 

sensors).
2) Σημεία σύνδεσης των αισθητήρων στην κεντρι-

κή μονάδα (port).
3) Εμφάνιση μηνυμάτων αναφοράς της κατάστα-

σης διασύνδεσης μεταξύ των αισθητήρων (Input/
Output filter).

4) Καταγραφή των μηνυμάτων αναφοράς της κα-
τάστασης διασύνδεσης μεταξύ των αισθητήρων και 
�καθαρισμός» της οθόνης από τα μηνύματα (Record 
COM trace/Clear trace).

Ο ναυτιλλόμενος θα ειδοποιηθεί από το σύστημα για 
οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί σε κάποια βασική λει-
τουργία (major function), καθώς τα πρότυπα λειτουργί-
ας του ECDIS περιλαμβάνουν την απαίτηση ύπαρξης και 
εκτέλεσης διαγνωστικών ελέγχων της συσκευής. Όμως, 
όπως έχει επισημανθεί συχνά στο παρόν βιβλίο, τα όρ-
γανα και τα συστήματα που βρίσκονται εγκατεστημένα 
στη γέφυρα είναι βοηθήματα για τον ναυτιλλόμενο. Αυτός 
παραμένει ο κύριος υπεύθυνος για την εκτέλεση ασφα-
λούς ναυσιπλοΐας, με άρτια λειτουργούντα και κατάλληλα 
ρυθμισμένα βοηθήματα.

4.5.5 Αναγνώριση συνεπειών στην ασφάλεια ναυσι-
πλοΐας κατά την επιδιόρθωση βλαβών

Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των ρυθμίσε-
ων τις οποίες εισάγει ο ναυτιλλόμενος επί του ECDIS 
(data feed) καθιστούν επιτακτική την συνεχή επαγρύ-
πνηση του ΑΦ/Γ ως προς την καταλληλότητα των ει-
σηγμένων δεδομένων και την σχετικότητά τους με τις 
συνεχώς διαφοροποιούμενες συνθήκες του ταξιδίου.  

Μετά την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλά-
βης, δυσλειτουργίας ή ακόμα και στιγμιαίας διακο-
πής (π.χ. πτώση τάσης ρεύματος), η ακρίβεια και η 
ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών από το 
σύστημα πρέπει να εξακριβωθεί από τον ναυτιλλό-
μενο. Ειδικότερα αυτό πρέπει να γίνει για τις περιπτώ-
σεις της διασύνδεσης του ECDIS με λοιπά όργανα και 
συστήματα της γέφυρας, όπου η μη ομαλή κατάστα-
ση λειτουργίας του συνολικού συστήματος μπορεί να 
έχει επηρεάσει ένα από τα συστατικά του.

Δεν είναι όμως μόνο οι περιπτώσεις τυχόν βλά-
βης που καθορίζουν την αναγκαιότητα ελέγχου της 
εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχει το 
ECDIS. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της ομαλής και 
απρόσκοπτης λειτουργίας του, η εισαγωγή νέων δε-
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δομένων και ενημερώσεων μπορούν να επηρεάσουν 
την αξιοπιστία της πληροφορίας. Ως παράδειγμα θα 
αναφέρουμε τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις των ηλε-
κτρονικών χαρτών που λαμβάνονται από το πλοίο και 
εισάγονται στην βάση δεδομένων SENC. Μετά από 
κάθε λήψη και εισαγωγή παρόμοιων ενημερώσεων 
πρέπει απαραίτητα να εκτελείται επιπλέον έλεγχος 
της σχεδιασμένης πορείας (check route), ώστε να δι-
απιστωθεί ότι τα νέα δεδομένα που ελήφθησαν δεν 
επηρεάζουν την ασφαλή εξέλιξη του προγραμματι-
σμένου ταξιδίου.   

4.5.6 Αναγνώριση συνεπειών στην αποθήκευση δε-
δομένων ενώ ο σταθμός εργασίας του ECDIS είναι 
εκτός λειτουργίας

Η διακοπή λειτουργίας του ECDIS, πέραν του γε-
γονότος ότι θα αφήσει τον ναυτιλλόμενο �αβοήθητο» 
για κάποιο διάστημα μέχρι την αποκατάσταση της δι-
ακοπής, μπορεί να έχει συνέπειες στην κατάσταση και 
ποιότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα 
στην μνήμη του συστήματος. Τέτοιες συνέπειες μπο-
ρεί να είναι απώλεια συντονισμού στην εμφάνιση των 
δεδομένων επί της οθόνης (γραφικά και διαρρυθμι-
στικά θέματα στην προβολή των ηλεκτρονικών χαρ-
τών και των σχεδιασμένων πορειών ή των επιπλέον 
ενημερώσεων στους χάρτες – user inputs). Παράλ-
ληλα θα υπάρξει ασυνέχεια στα δεδομένα που κατα-
γράφονται στο ημερολόγιο του συστήματος (gap in 
electronic log book data). 

Τα πρότυπα λειτουργίας των ECDIS καθορίζουν 
ότι το σύστημα όταν επανεκκινείται μετά από εκούσια 
διακοπή της χρήσης του ή μετά από πτώση τάσης, θα 
πρέπει να επανέλθει στην τελευταία (πριν τη διακοπή) 
κατάσταση ρύθμισης που ήταν σε εφαρμογή.

Τα θέματα διακοπής της παροχής ισχύος στο 
ECDIS έχουν καθοριστεί να αντιμετωπίζονται με εφε-
δρικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν, πέραν της κύριας (συνε-
χούς) παροχής ρεύματος, το σύστημα τροφοδοτείται 
και από εφεδρική παροχή, με την απαίτηση η μετάβα-
ση από την κύρια παροχή ρεύματος στην εφεδρική 
να μην υπερβαίνει τα 45 sec, χρονικό διάστημα στο 
οποίο το σύστημα δεν χρειάζεται να επανεκκινηθεί.     

Σε περίπτωση ύπαρξης δύο συστημάτων ECDIS 
στη γέφυρα ενός πλοίου, το δεύτερο ECDIS θα διαθέ-
τει ανεξάρτητη εφεδρική παροχή ρεύματος από την 
εφεδρική πηγή του κύριου ECDIS.   

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που ένα πλοίο ταξι-
δεύει σε περιορισμένα ύδατα ή σε περιοχές με πυκνή 

Σχ. 4.27
Παράδειγμα επιλογών εκτύπωσης, εξαγωγής και αποθήκευ-

σης σχεδιασμένων ταξιδιών στο menu του ECDIS

θαλάσσια κυκλοφορία, η επιβεβαίωση της ορθότη-
τας των πληροφοριών του ECDIS μετά από διακοπή, 
όχι απλώς είναι επιβεβλημένη αλλά υψίστης σημα-
σίας για την εξέλιξη του πλου.

4.6 Αποθήκευση δεδομένων ECDIS και καταγρα-
φή δεδομένων

4.6.1 Διαχείριση δεδομένων ECDIS για τη μεταφο-
ρά επιλεγμένων αρχείων δεδομένων μεταξύ μέσων 
αποθήκευσης

Τα αποθηκευμένα αρχεία στην μνήμη του συστή-
ματος (πορείες, καταγραφές ηλεκτρονικού ημερολο-
γίου, χάρτες χρήστη κ.λπ.), μπορούν να εξαχθούν σε 
διάφορων μορφών αρχεία ώστε να μεταφερθούν σε 
ένα άλλο ECDIS (ΠΡΟΣΟΧΗ: ίδιου κατασκευαστή) ή να 
εκτυπωθούν.

1) Εξαγωγή δεδομένων σχεδιασμένων πλόων. Οι 
διαθέσιμες επιλογές βρίσκονται στο menu του σχεδι-
ασμού ταξιδίου (Voyage plan) (σχ. 4.27).  

2) Εξαγωγή δεδομένων ηλεκτρονικού ημερολο-
γίου. Οι διαθέσιμες επιλογές βρίσκονται στο menu 
ρυθμίσεων του ηλεκτρονικού ημερολογίου (logbook 
settings) (σχ. 4.28).  

3) Συνολική διαχείριση των αποθηκευμένων δε-
δομένων. Μεταξύ των λειτουργικών δυνατοτήτων 
του συστήματος παρέχεται η λειτουργία �Data Τool» 
(σχ. 4.29), μέσω της οποίας μπορούν να εκτελεστούν 
οι ακόλουθες ενέργειες:

α) Αντιγραφή/εξαγωγή δεδομένων προς ένα συν-
δεδεμένο μέσο αποθήκευσης (�SB, CD/DVD). Στο σχ. 
4.30 παρουσιάζεται παράδειγμα από το menu της συ-
γκεκριμένης λειτουργίας, όπου αποθηκευμένα δεδο-
μένα στο ECDIS (internal), αφού επιλεγούν μέσα από 
τον κατάλογο (drop-down list), μεταφέρονται σε εξω-
τερική μονάδα (external).

β) Εισαγωγή δεδομένων από ένα συνδεδεμένο 
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Σχ. 4.28
Παράδειγμα επιλογών 

εκτύπωσης, εξαγωγής και 
αποθήκευσης ημερολογι-

ακών εγγραφών στο menu 
του ECDIS

Σχ. 4.29
Παράδειγμα λειτουργικών επιλογών του συστήματος, όπου συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα εισαγωγής/εξαγωγής 

δεδομένων (Data Tool)

Σχ. 4.30
Παράδειγμα «παραθύρου» δια-

χείρισης δεδομένων (εισαγωγή – 
εξαγωγή – διαγραφή) μεταξύ της 
μνήμης του ECDIS και εξωτερικών 

μέσων αποθήκευσης

μέσο αποθήκευσης προς την μνήμη του ECDIS.
γ) Διαγραφή δεδομένων από την μνήμη του ECDIS.

4.6.2 Έλεγχος απαιτήσεων και λειτουργιών εργασι-
ών ημερολογίου στη συσκευή ECDIS

Στην παράγραφο 2.5.6 (σελ. 90) παρουσιάστη-

καν τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού ημερολογίου 
(logbook) που δημιουργείται από το σύστημα, για 
κάθε ενέργεια που εκτελείται επί του ECDIS και για τα 
δεδομένα του ταξιδίου που εκτελείται. Όπως είχε επι-
σημανθεί, οι �εγγραφές» (καταχωρίσεις) εισάγονται 
ανά λεπτό της ώρας και δεν επιτρέπεται η διαγραφή 



174

δεδομένων (να μην υπάρχει �κενό» μεταξύ των εισηγ-
μένων στοιχείων). 

Περαιτέρω λειτουργίες και επιλογές που διατίθε-
νται στο menu του ηλεκτρονικού ημερολογίου περι-
λαμβάνονται στον πίνακα 4.10.  

4.6.3 Έλεγχος λειτουργιών ένδειξης του ίχνους του 
πλοίου μας και του ίχνους στόχων AIS και ARPA

Η καταγραφή των στοιχείων του ταξιδίου (voyage 

recording) περιλαμβάνεται μέσα στις λειτουργικές 
δυνατότητες του συστήματος, και τα στοιχεία που 
�σώζονται» στην μνήμη είναι αρκετά ούτως ώστε 
να μπορεί να γίνει αναπαράσταση του ταξιδίου 
(reconstruction of navigation) για τις �τελευταίες» 12 
ώρες του πλου. Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύο-
νται ανά λεπτό της ώρας:

1) Ίχνος πλοίου και στόχων (own ship's and targets’ 
past track).

Πίνακας 4.10

Δυνατότητα δημιουργίας 
�λογαριασμών» χρηστών (ΑΦ/Γ), 
που μέσω κωδικού (password) θα 

μπορούν να εισάγουν δεδομένα στο 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο

(Logbook accounts)

Επιλογή εμφάνισης ημερομηνίας 
με τις εγγραφές
(Events page)

Κατηγορίες εγγραφών που 
εισάγονται από τους 

καθορισμένους χρήστες 
(πρόσδεση, απόδεση, ακγυροβολία, 

φόρτωση, εκφόρτωση κ.λπ.) 
(Events filtering)
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Εισαγωγή, διαμόρφωση, διαγραφή 
χειροκίνητων εγγραφών
(Custom event creation)

Επεμβάσεις των χρηστών στα 
στοιχεία του ημερολογίου (σε όσα 

δεν είναι �κλειδωμένα»)
(Event editing)

Επισήμανση της θέσης του 
εισηγμένου γεγονότος επί του 

ηλεκτρονικού χάρτη
(Event position display)

2) Στίγματα (position).
3) Κατεύθυνση και ταχύτητα (heading and speed).
4) Πληροφορίες για τους χρησιμοποιηθέντες ηλε-

κτρονικούς χάρτες (record of official data used: ENC 
source, edition, date, cell and update history).

5) Δεδομένα RADAR/ARPA και AIS.
Για λόγους οικονομίας χώρου στην μνήμη του συ-

στήματος, τα στοιχεία μετά την έλευση των 12 ωρών 
παραμένουν αποθηκευμένα σε πιο �αραιή» μορφή. 
Όλο το ταξίδι μπορεί να αναπαραχθεί, με χρονική 
αναφορά της τάξης των τεσσάρων (4) ωρών (time 
marks at intervals not exceeding 4 hours). 

Η αναπαραγωγή του ταξιδίου και η αναπαράστα-

σή του επί του ηλεκτρονικού χάρτη, γίνεται μέσω 
της λειτουργίας Play back (σχ. 4.31). Πρόκειται ου-
σιαστικά για προβολή video, όπου ο ναυτιλλόμενος 
δεν μπορεί να επέμβει στα παρουσιαζόμενα στοιχεία, 
αλλά μπορεί να διαχειριστεί την προβολή (έναρξη, δι-
ακοπή, μετάβαση σε άλλη χρονική στιγμή, ταχύτερη 
εξέλιξη ή αργή εξέλιξη κ.λπ.). Επιπλέον μπορεί μέσω 
του κέρσορα να �παίρνει» διοπτεύσεις και αποστά-
σεις από επιθυμητά σημεία και να προβάλλει τα στοι-
χεία των στόχων RADAR/ARPA και AIS.

Τα αρχεία του Play back μπορούν να εξαχθούν σε 
αποθηκευτικά μέσα και να προβληθούν σε Η/Υ, σε 
περιπτώσεις περιστατικών όπου η ναυτιλιακή εται-
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ρεία χρειάζεται να προβεί σε ανάλυση και διερεύ-
νηση περιστατικού (incident investigation) επί ενός 
πλοίου της.

4.6.4 Εκτύπωση διάφορων αντιγράφων

Στην παράγραφο 4.6.1 παρουσιάστηκε η δυνατό-
τητα που παρέχει το σύστημα ως προς τη διαχείριση 
των αποθηκευμένων δεδομένων μέσω της λειτουργί-
ας �Data Τool». Για την εκτύπωση αντιγράφων υπάρ-
χουν οι εξής δύο δυνατότητες:

1) Τα επιθυμητά αρχεία θα εξαχθούν σε μονάδα 
αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (σε κατάλληλη 

μορφή αρχείου) και θα μεταφερθούν σε εκτυπωτή 
(μέσω υπολογιστή).

2) Τα επιθυμητά αρχεία, αφού μετατραπούν σε κα-
τάλληλη μορφή αρχείου, θα σταλούν απ’ ευθείας προς 
εκτύπωση, σε εκτυπωτή που βρίσκεται συνδεδεμένος 
επί του συστήματος. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η σύνδεση του εκτυ-
πωτή με το ECDIS (εγκατάσταση του driver), χρειάζεται 
να γίνει κατόπιν ενημέρωσης του κατασκευαστή του 
συστήματος, ώστε να ακολουθηθούν συγκεκριμένες 
διαδικασίες και να μην δημιουργηθεί θέμα με την πι-
στοποίηση λειτουργίας του ECDIS (type approval).

Σχ. 4.31
Παράδειγμα προβολής Play back στην οθόνη του ECDIS και πλαισίου με τις επιλογές 

διαχείρισης της προβολής



ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

κεφάλαιο 5

Γενικά

Η άρτια λειτουργία και η αποτελεσματική βοήθεια 
που μπορεί να προσφέρει το ECDIS στον ναυτιλλόμε-
νο σχετίζονται με τα ακόλουθα:

1) Τη γνώση των χρηστών του συστήματος και την 
αντίληψή τους περί των ιδιαιτεροτήτων που υφίστα-
νται (π.χ. σωστές ρυθμίσεις).

2) Τη λειτουργική και επιχειρησιακή αρτιότητα της 
συσκευής.

3) Την καταλληλότητα και διαθεσιμότητα των ηλε-
κτρονικών χαρτών.

4) Τις διαδικασίες χρήσης του συστήματος από 
πλευράς ναυτιλιακής εταιρείας.

Η έννοια της υπευθυνότητας (responsibility) στην 
χρήση του ECDIS συμπεριλαμβάνει δύο παράγοντες:

1) Την ναυτιλιακή εταιρεία, που είναι υπεύθυνη 
για την επιχειρησιακή λειτουργία του πλοίου και την 
παροχή του μεταφορικού έργου με ασφάλεια, ακο-
λουθώντας τις επιταγές του Κώδικα Ασφαλούς Διαχεί-
ρισης (ISM Code). Εκεί ορίζεται ότι η εταιρεία θα έχει 
θεσπίσει κανόνες και διαδικασίες, βάσει των διεθνών 
απαιτήσεων και αποφάσεων (περισσότερα σε επόμε-
νες παραγράφους) και θα περιγράφεται ο τρόπος με 
τον οποίο θα ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσμα-
τικότητα των διαδικασιών επί των πλοίων της, μέσω 
μεθόδων αξιολόγησης.

Σχετικά με τη χρήση του ECDIS, πέραν των διαδικα-
σιών χρήσης του συστήματος, η εταιρεία υποχρεούται 
να παρέχει εκπαίδευση και εξοικείωση με τα συστήμα-
τα που είναι εγκατεστημένα επί των πλοίων της. 

2) Τον Πλοίαρχο, που είναι ο εκπρόσωπος της εται-
ρείας επί του πλοίου και είναι ο υπόλογος προς την 
εταιρεία για την διάδοση των διαδικασιών, την παρο-
χή διευκρινιστικών κατευθύνσεων προς το πλήρωμα 
και τον έλεγχο συμμόρφωσης όλων, σχετικά με την 
εφαρμογή του εταιρικού Συστήματος Διαχείρισης.

5.1 Υπευθυνότητα

5.1.1 Επισκόπηση COLREGS

Οι Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρού-

σεων στη Θάλασσα (COLREGS) θεσπίστηκαν πολλά 
χρόνια πριν την εφαρμογή του ECDIS ως κύριου βο-
ηθήματος για την ναυσιπλοΐα, αλλά οι διατάξεις τους 
ισχύουν επακριβώς και την σύγχρονη εποχή των αυ-
τοματισμών. 

Συναντάμε τις ακόλουθες αναφορές, όπου υπει-
σέρχεται η ανάγκη ορθής χρήσης του ECDIS:

Κανόνας 5 – Τήρηση κατάλληλης βάρδιας φυλακής 
γέφυρας πλοίου (keeping proper lookout). To ECDIS 
βοηθά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω προει-
δοποιήσεων προς τον ναυτιλλόμενο, που παράγονται 
από τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν εισαχθεί στο 
σύστημα. 

Κανόνας 7 – Προσδιορισμός κινδύνου σύγκρου-
σης (determine risk of collision). Το ECDIS προσδιο-
ρίζει τους επικίνδυνους στόχους και παρέχει συγκε-
ντρωτικά στοιχεία γι’ αυτούς, που λαμβάνονται από 
τα συνδεδεμένα όργανα και συστήματα (RADAR/
ARPA και AIS). 

Κανόνας 8 – Ενέργειες προς αποφυγή σύγκρου-
σης (action to avoid collision). Το ECDIS παρέχει τη 
δυνατότητα δοκιμαστικής μανούβρας αποφυγής σύ-
γκρουσης και προεπισκόπησης της εξέλιξης του πλου 
(trial maneuver).

5.1.2 Επισκόπηση SOLAS, όπως τροποποιήθηκε

Οι διατάξεις της ΔΣ για την Ασφάλεια της Zωής 
στη Θάλασσα (SOLAS) που αναφέρονται στην ναυσι-
πλοΐα περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 5 (Ch. V: Safety 
of Navigation). Συναντάμε τις ακόλουθες αναφορές 
περί της χρήσης του ECDIS:

1) Κανονισμός 18 – Έλεγχοι έγκρισης και πρότυπα 
απόδοσης ναυτιλιακού εξοπλισμού των πλοίων.

(Approval, surveys and performance standards of naviga-

tional systems and equipment and voyage data recorder).

18.4 Για να μπορεί μια συσκευή ECDIS να χρησι-
μοποιηθεί βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού 
19.2.1.4 (παρατίθενται στη συνέχεια), θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων από-
δοσης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία εγκατά-
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στασης της συσκευής.
(For an ECDIS to be accepted as satisfying the chart car-

riage requirement of regulation 19.2.1.4, that system shall 
conform to the relevant performance standards not inferior 
to those adopted by the Organization in effect on the date of 

installation).

2) Κανονισμός 19 – Απαιτήσεις περί του ναυτιλια-
κού εξοπλισμού των πλοίων.

(Carriage requirements for shipborne navigational sys-
tems and equipment)

α) 2.1.4 Χρήση ναυτικών χαρτών και εκδόσεων 
(βιβλίων) για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
του ταξιδίου. Το ECDIS μπορεί (εφόσον πληροί 
επιπλέον προϋποθέσεις) να χρησιμοποιηθεί αντί των 
έντυπων χαρτών. 

(Nautical charts and nautical publications to plan and dis-
play the ship’s route for the intended voyage and to plot and 
monitor positions throughout the voyage. An ECDIS may be 
accepted as meeting the chart carriage requirements of this 

subparagraph).
β) 2.1.5 Εφόσον οι ανωτέρω απαιτήσεις (περί χρή-

σης ναυτικών χαρτών και εκδόσεων) καλύπτονται με 
ηλεκτρονικά μέσα, εφεδρικές διατάξεις θα υφίστα-
νται.

(Back-up arrangements to meet the functional require-
ments of subparagraph 2.1.4, if this function is partly or fully 

fulfilled by electronic means).

3) Κανονισμός 27 – Απαιτήσεις περί ναυτικών χαρ-
τών και εκδόσεων.

(Nautical charts and nautical publications)

– Οι ναυτικοί χάρτες και εκδόσεις είναι εργαλεία 
για το ταξίδι που πρόκειται να εκτελεστεί, θα είναι κα-
τάλληλα και επικαιροποιημένα.

(Nautical charts and nautical publications, such as sailing 
directions, lists of lights, notices to mariners, tide tables and all 
other nautical publications necessary for the intended voyage, 

shall be adequate and up to date).

4) Κανονισμός 34 – Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και 
αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων (Safe navigation 
and avoidance of dangerous situations)

– Εξασφάλιση από τον Πλοίαρχο του πλοίου (πριν 
την αναχώρηση) ότι το ταξίδι που πρόκειται να εκτε-
λεστεί, έχει σχεδιαστεί με τη χρήση κατάλληλων ναυ-
τικών χαρτών και εκδόσεων για τις περιοχές όπου θα 
πλεύσει το πλοίο.

(Prior to proceeding to sea, the Master shall ensure that 
the intended voyage has been planned, using the appropri-
ate nautical charts and nautical publications for the area con-
cerned).

5.1.3 Επισκόπηση εγκρίσεων του IMO για τον εξο�
πλισμό και τις εγκαταστάσεις

Εντός της δεκαετίας του 1990 εμφανίστηκαν τα 
πρώτα συστήματα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρο-
νικούς χάρτες. Παρ’ όλη την πρώιμη μορφή τους και 
τις «βασικές» μόνο λειτουργικές δυνατότητές τους, 
σε σύγκριση με τα σύγχρονα συστήματα, παρείχαν 
πληροφορίες σε παρόντα χρόνο προς τον ναυτιλλό-
μενο (real time information) και εμφάνιζαν δεδομένα 
στις οθόνες των υπολογιστών της εποχής. Τα πρώτα 
πρότυπα λειτουργίας για τους ηλεκτρονικούς χάρτες 
παρουσιάστηκαν από τον IMO τη δεκαετία του 1990, 
αλλά ήταν ο αναθεωρημένος κανονισμός V/19 της 
SOLAS το 2000 που καθόρισε τις προϋποθέσεις, ώστε 
ένα πλοίο να μπορεί να εξοπλιστεί με ECDIS, βάσει των 
απαιτήσεων που ίσχυαν για την χρήση ναυτικών χαρ-
τών. Τα πλεονεκτήματα του ECDIS ως βοήθημα για 
την ναυσιπλοΐα, οδήγησαν τον IMO να αναθεωρήσει 
εκ νέου τον κανονισμό V/19 της SOLAS το 2009, κα-
θιστώντας υποχρεωτική τη χρήση του συστήματος 
από τα πλοία. Οι αναθεωρήσεις τέθηκαν σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2011, με το ECDIS να γίνεται υποχρε-
ωτικό στον εξοπλισμό των νέων κατασκευών πλοίων 
από το 2013 και με περίοδο σταδιακής εγκατάστα-
σής του σε ήδη υπάρχοντα πλοία μέχρι το 2018. Έτσι 
λοιπόν πλοία μεταφοράς επιβατών 500 κ.ο.χ. και άνω 
και πλοία μεταφοράς φορτίων 3000 κ.ο.χ. και άνω, τα 
οποία εκτελούν διεθνείς πλόες, υποχρεούνται να ναυ-
σιπλοούν με τη χρήση ενός τουλάχιστον ECDIS.

5.1.4 Επισκόπηση απαιτήσεων εξοπλισμού του IMO

Ψηφίσματα (resolutions) του IMO σχετικά με πρό-
τυπα απόδοσης (Performance Standards), συστά-
σεις επί γενικών απαιτήσεων (Recommendations on 
general requirements), κώδικες (Codes) και εγκύκλι-
οι με οδηγίες (Circulars on guidelines), έχουν εκδο-
θεί για διάφορες κατηγορίες εξοπλισμού του ECDIS, 
όπως αναφέρονται στον πίνακα 5.1.

5.1.5 Επισκόπηση εθνικών κανονισμών ECDIS

Τα κράτη-μέλη του IMO ενσωματώνουν τις απο-
φάσεις, τις συμβάσεις και τα ψηφίσματα του οργανι-
σμού μέσα στην εθνική νομοθεσία (SOLAS, MARPOL, 
STCW, MLC κ.λπ.). Επιπλέον κάθε χώρα μπορεί να εκ-
δώσει πληροφορίες και αγγελίες (information papers 
and notices) με διευκρινιστικές και κατευθυντήριες 
οδηγίες για την ακριβέστερη εφαρμογή των κανονι-
σμών. Παρατίθεται σχετικός κατάλογος (πίν. 5.2).
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Πίνακας 5.1

Κώδικας για τους συναγερμούς και τις υποδείξεις
IMO resolution A.830(19)  
“Code on Alarms and Indicators, 1995”

Διαφορές μεταξύ συστημάτων που χρησιμοποιούν
χάρτες τύπου raster και ECDIS

SN.Circ/207 (1999) on Differences between RCDS and ECDIS

Οδηγίες περί εργονομικών κριτηρίων για τον εξοπλισμό γέφυ-
ρας πλοίου και την διαρρύθμιση

IMO MSC/Circ.982 (2000) on Guidelines on ergonomic criteria 
for bridge equipment and layout

Οδηγίες περί της παρουσίασης των συμβόλων και των
όρων που σχετίζονται με την ναυσιπλοΐα 

IMO SN/Circ.243 (2004) on Guidelines for the Presentation of 
Navigation-related Symbols, Terms and Abbreviations

Πρότυπα απόδοσης για την παρουσίαση πληροφοριών που 
σχετίζονται με την ναυσιπλοΐα σε οθόνες επί των πλοίων

Resolution MSC.191(79) (adopted on 6 Dec. 2004) 
Performance standards for the presentation of navigation 
related information on shipborne navigational displays

Πρότυπα απόδοσης των ECDIS IMO performance standards for ECDIS MSC.232(82) (2006)

Οδηγίες περί της ανανέωσης του ναυτιλιακού
και επικοινωνιακού εξοπλισμού των πλοίων

MSC.1/Circ. 1389 (7 Dec. 2010)  
Guidance on procedures for updating shipborne 
navigation and communication equipment

Αστοχίες στην λειτουργία των ECDIS
MSC.1/Circ. 1391 (7 Dec. 2010) Operation anomalies  
identified within ECDIS

Επιπλέον αστοχίες στην λειτουργία των ECDIS
SN.1/Circ. 312 (9 July 2012) Operating anomalies  
identified within ECDIS

Πίνακας 5.2

Εκδούσα Αρχή
(Flag state)

Αριθμός 
εγγράφου

(Circular No.)

Τίτλος 
(Title)

Ημ/νία 
Έκδοσης

(Issue date)

Antigua and 
Barbuda

Circular 2012-006 
(Rev 2)

ECDIS and Carriage of Electronic Publications 23 Apr. 2021

Australia Marine Notice 
08/2021

Electronic Chart Display and Information Systems Aug. 2021

Bahamas

Marine Notice 87 
Ver.1.0

ECDIS, Nautical Charts and Publications 5 Nov. 2021

Bulletin No.138 
Rev.2

ECDIS Training Requirements 16 Nov. 2015

Bermuda Shipping Notice 
2011-010

Introduction of BNWAS and ECDIS 26 Jan. 2011

Cayman Islands

Shipping Notice 
03/2015 Rev.1

ECDIS on Cayman Islands Ships and Yachts 20 Aug. 2015

Guidance Note 
07/2017 (Rev.1.0)

ECDIS and IHO Presentation Standard IHO S-52
20 Sept. 

2017

Cook Islands Circular 14/2010 Nautical Charts and Publications – Carriage Requirements 21 Jan. 2010

Cyprus

Circular No. 
29/2012

STCW 78, as Amended - Issue of Seafarer’s Identification and Sea 
Service Record Books and Endorsements Attesting the Recognition 

of Non-Cyprus Certificate (ECDIS Training)

28 June 
2012

Circular No. 
17/2011

Use of Nautical Publications in a Digital Format 6 May 2011

(συνεχίζεται)
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Dominica
CD-PL 02-15 

Rev01
Nautical Chart and Publication Carriage and ECDIS Requirements 20 July 2015

Hong Kong

No.13/2017
Guidance for Good Practice on Electronic Chart Display and 

Information Systems (ECDIS)
5 July 2017

No.2/2011 Maintenance of ECDIS Software 3 Jan. 2011

No.28/2009
Application for the issue of HK Licenses and Endorsements under 

STCW 1978 as amended
23 Oct. 2009

No.SD/S 800/1 Mandatory Carriage and Training Requirements for ECDIS 14 Aug. 2012

India
NT/Exam Circular 

Nο.04 of 2017
Specific training requirements for ECDIS – reg. 14 Dec 2017

Ireland
Marine Notice 
No.23 of 2012

Important Safety Notice about the reliable operation of ECDIS 3 May 2012

Isle of Man MSN 026 Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 1 Aug. 2018

Liberia Rev. 02/22
Safety of Navigation – Nautical Charts,  
Publications and Notices to Mariners

Feb. 2022

Marshall Islands

Marine Guideline 
No. 7-41-1 Rev. 

Apr/2022
Safety of Navigation Apr 2022

Marine Notice 
No.7-041-6 Rev. 

Dec/2016

Nautical Chart and Publication Carriage and  
ECDIS Requirements

Dec. 2016

Marine Notice 
No.1-000-3 Rev. 

Nov/2020
Requirements on Carriage of Publications on board ships Nov. 2020

Palau Marine Notice 
192.1

Nautical Charts and Publications Carriage and Electronic Chart 
Display and Information System (ECDIS) Requirements

Jan. 2019

Panama Merchant Marine 
Circular MMC-218

Electronic Charts and Publications in regards to the Carriage 
Requirements and Crew Training on board Panama Flagged vessels

May 2015

Singapore

Shipping Circular 
No.25 of 2015

Guidance for Good Practice for Ships using ECDIS & Electronic 
Nautical Publications

14 Oct. 2015

Shipping Circular 
No.6 of 2012

2012 List of Certificates, Documents and Publications required to 
be carried on board Singapore Flag Ships

20 Feb. 2012

Sri Lanka MSN 03/2016 Carriage and use of ECDIS 16 Feb. 2016

St. Vincent and 
the Grenadines

Circular N° SOL 
007 Rev. 5

Electronic Chart Display and Information and  
Back-up Arrangements

26 Sep. 2017

Tuvalu
MARINE 

CIRCULAR MC-
6/2017/1

IMO Advice to Port States on Required updates of ECDIS 10/2017

United Kingdom
Marine 

Information Note 
MIN 503 (M)

Training for ECDIS as Primary Means of Navigation Apr. 2015

USA (U.S.C.G.) MSIB Number: 
009-17

Electronic Chart Display Information Systems Updates to Meet 
International Hydrographic Organization Standards

25 Aug. 2017

5.1.6 Επισκόπηση STCW, όπως τροποποιήθηκε

Εντός των αναθεωρήσεων της ΔΣ STCW 2010 πε-
ριλαμβάνεται η απαίτηση για τους Πλοιάρχους και 
τους ΑΦ/Γ να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό 
γενικής εκπαίδευσης (generic training), βάσει του μο-
ντέλου εκπαίδευσης του IMO «Model Course 1.27» 

εκδ. 2012. Επιπλέον οι προαναφερόμενοι Αξιωμα-
τικοί απαιτείται να είναι εξοικειωμένοι με τον τύπο 
των ECDIS που είναι εγκατεστημένα στη γέφυρα του 
πλοίου, όπου θα αναλάβουν υπεύθυνη βάρδια ναυ-
σιπλοΐας. Ειδικότερα εντός της ΔΣ STCW 2010 ανα-
φέρονται τα εξής (πίν. 5.3):
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Πίνακας 5.3

Πίνακας Α-ΙΙ/1
Καθορισμός των ελάχιστων προτύπων ικανότητας για τους 

ΑΦ/Γ σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω

Ικανότητα: Χρήση ECDIS για τήρηση ασφαλούς ναυσιπλοΐας
Γνώση, κατανόηση και επάρκεια: Ναυσιπλοΐα με χρήση ECDIS

Πίνακας Α-ΙΙ/2
Καθορισμός ελάχιστου επιπέδου ικανότητας για τους Πλοιάρ-
χους και Υποπλοιάρχους σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 

κόρων και άνω

Ικανότητα: Διατήρηση ασφάλειας ναυσιπλοΐας με χρήση 
ECDIS και σχετικών συστημάτων ναυσιπλοΐας, προς υποβοή-

θηση της λήψης αποφάσεων διακυβέρνησης
Γνώση, κατανόηση και επάρκεια: Διαχείριση των λειτουργι-
κών διαδικασιών, αρχείων και δεδομένων του συστήματος

Πίνακας Α-ΙΙ/3
Καθορισμός ελάχιστου προτύπου ικανότητας για τους ΑΦ/Γ 

και για Πλοιάρχους σε πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 
500 κόρων,  που εκτελούν παράκτιους πλόες

Ικανότητα: Σχεδιασμός και πραγματοποίηση παράκτιου πλου 
και προσδιορισμός στίγματος

Γνώση, κατανόηση και επάρκεια: Εμπεριστατωμένη γνώση 
και ικανότητα χρήσης ECDIS

5.1.7 Επισκόπηση εκπαιδευτικών οδηγιών IMO. Ειδι�
κή αναφορά στην οδηγία του IMO MSC.1/Circ.1503/ 
Rev.1, “ECDIS – Guidance for Good Practice”

Η σχετική οδηγία του IMO περιλαμβάνει τις ενό-
τητες που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.4.

Ειδικότερα, στην ενότητα ECDIS training αναλύ-
ονται οι κατευθύνσεις της STCW σχετικά με την υπο-
χρεωτική εκπαίδευση των ΑΦ/Γ και των Πλοιάρχων, 
τόσο στο διαχειριστικό επίπεδο όσο και στο επιχειρη-
σιακό επίπεδο (management and operational level), 
αλλά και η υποχρέωση των ναυτιλιακών εταιρειών να 

Πίνακας 5.4

Απαιτήσεις της SOLAS για 
την χρήση χαρτών επί των 

πλοίων

Chart carriage requirement 
of SOLAS

Συντήρηση του λειτουργι-
κού συστήματος του ECDIS

Maintenance of ECDIS 
software

Αστοχίες στην λειτουργία 
των ECDIS

Operating anomalies 
identified within ECDIS

Διαφορές μεταξύ συστη-
μάτων που χρησιμοποιούν 

χάρτες τύπου raster και 
ECDIS

Differences between raster 
chart display system (RCDS) 

and ECDIS

Θέματα εκπαίδευσης επί 
του ECDIS

ECDIS training

Μετάβαση από τους έντυ-
πους χάρτες στην ναυσιπλο-

ΐα με το ECDIS

Transitioning from paper 
chart to ECDIS navigation 

Οδηγίες για την εκπαίδευ-
ση και αξιολόγηση στην 

επιχειρησιακή χρήση των 
προσομοιωτών ECDIS

Guidance on training 
and assessment in the 

operational use of ECDIS 
simulators

περιλαμβάνουν εντός του Συστήματος Ασφαλούς Δι-
αχείρισης (ΣΑΔ) διαδικασίες εξοικείωσης, τόσο με τον 
κύριο εξοπλισμό των πλοίων, όσο και με τις εφεδρικές 
διατάξεις και τα περιφερειακά συνδεδεμένα συστή-
ματα (familiarization with the ECDIS equipment fi t-(familiarization with the ECDIS equipment fit-
ted, including its backup arrangements, sensors and 
related peripherals).

Οι επιθεωρητές Αρχών λιμένων (PSC) και ναυλωτών 
(Vetting) ελέγχουν εξονυχιστικά τα πιστοποιητικά των 
Αξιωματικών καταστρώματος σχετικά με το ECDIS, τις 
σχετικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στα manuals 
των ναυτιλιακών εταιρειών και τις γνώσεις των χειριστών 
του συστήματος. Τα τυχόν ευρήματα (PSC deficiencies/
Vetting observations) χαρακτηρίζονται ως υψίστης ση-
μασίας (high risk).

5.1.8 Επισκόπηση απαιτήσεων ISM και IMO σχετικά 
με πλοιοκτήτες και διαχειριστές

Οι διατάξεις του Κώδικα ISM που σχετίζονται με 
την ικανότητα των ΑΦ/Γ επί της χρήσης του ECDIS, 
περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 6 του Κώδικα «Μέσα 
και Προσωπικό», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

6.2 «Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε πλοίο 
είναι στελεχωμένο με ναυτικούς που έχουν τα κα-
τάλληλα προσόντα και τα απαραίτητα πιστοποιητι-
κά σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις». 
6.3 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
που να διασφαλίζουν ότι το νέο προσωπικό και το 
προσωπικό που αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, τα 
οποία σχετίζονται με ασφάλεια και προστασία πε-
ριβάλλοντος, έχει την απαραίτητη εξοικείωση με τα 
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καθήκοντά του. Οι οδηγίες που είναι απαραίτητο να 
παρέχονται πριν την αναχώρηση του πλοίου, πρέπει 
να έχουν καθοριστεί, τεκμηριωθεί και να παραδίδο-
νται γραπτά.

Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα ISM «Ετοι-
μότητα για Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης» περιλαμ-
βάνονται διατάξεις ως προς την προετοιμασία των 
χειριστών για την αντιμετώπιση τυχόν βλαβών και 
δυσλειτουργιών του συστήματος:

8.1 Η εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει πιθανές κατα-
στάσεις επείγουσας ανάγκης επί του πλοίου και να 
θεσπίζει διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους.
8.2 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει προγράμματα 
γυμνασίων και ασκήσεων που προετοιμάζουν για 
ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.
8.3 Το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να ορί-
ζει μέτρα, τα οποία να διασφαλίζουν ότι η οργάνωση 
της εταιρείας μπορεί να ανταποκριθεί οποτεδήποτε 
σε κινδύνους, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης που αφορούν στα πλοία της.

Όλα τα προαναφερόμενα υποδεικνύουν την απαί-
τηση εξασφάλισης από πλευράς εταιρειών, άρτια εκ-
παιδευμένων Αξιωματικών στην χρήση του ECDIS και 

Πίνακας 5.5

Οδηγίες για την προετοιμασία και την συντήρηση των  
διεθνών χαρτών και του κατασκευαστικού πλαισίου  

των ηλεκτρονικών χαρτών ENC

S-11 Part A - Guidance for the Preparation and 
Maintenance of International (INT) Chart  

and ENC Schemes

Περιεχόμενα των χαρτών και τρόποι προβολής του ECDIS S-52 - Chart Content and Display Aspects of ECDIS

Βιβλιοθήκη των παρουσιαζόμενων στοιχείων (σύμβολα, 
σχήματα) του ECDIS

S-52 Annex A - ECDIS Presentation Library, Edition 4.0

Πρότυπο μεταφοράς (διανομής) των ψηφιακών 
υδρογραφικών δεδομένων

S-57 - Transfer Standard for Digital Hydrographic Data 
[including the Product Specification for Electronic 

Navigational Chart (ENC)]

Δοκιμές αξιολόγησης ηλεκτρονικών χαρτών ENC S-58 - ENC Validation Checks

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών χαρτών RNC
S-61 - Product Specification for 
Raster Navigational Chart (RNC)

Κώδικες κατασκευαστών δεδομένων S-62 - Data Producer Codes

Πλαίσιο προστασίας δεδομένων S-63 - Data Protection Scheme, Edition 1.2

Δοκιμές αξιολόγησης του ECDIS S-64 - Test Data Sets for ECDIS, Edition 3.0

Οδηγίες παραγωγής, συντήρησης και διανομής 
ηλεκτρονικών χαρτών ENC

S-65 - ENCs: Production, Maintenance  
and Distribution Guidance

προετοιμασμένων ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδή-
ποτε έκτακτη συνθήκη προκύψει κατά την ναυσιπλοΐα. 

5.1.9 Επισκόπηση απαιτήσεων Διεθνούς Υδρογρα�
φικού Οργανισμού

Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (Interna-(Interna-
tional Hydrographic Organization – IHO) έχει ως σκο- έχει ως σκο-
πό να εξασφαλίζει ότι οι ωκεανοί, οι θάλασσες και τα 
πλεύσιμα ύδατα επί της γης, επιθεωρούνται και χαρτο-
γραφούνται, με στόχο την υποστήριξη της ασφάλειας 
στην ναυσιπλοΐα και την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. Συντονίζει τις ενέργειες των κατά τό-
πους εθνικών υδρογραφικών υπηρεσιών και καθορίζει 
διεθνή πρότυπα για την προώθηση της ομοιομορφίας 
στους ναυτικούς χάρτες και τις ναυτιλιακές εκδόσεις. 
Εκδίδει πρακτικούς κανόνες για την βελτιστοποίηση 
των αποτυπώσεων επί των ναυτικών χαρτών και πα-
ρέχει οδηγίες για την μεγιστοποίηση της χρήσης των 
υδρογραφικών πληροφοριών.

Τα πρότυπα που έχει εκδώσει ο IHO και σχετίζο-
νται με το ECDIS περιλαμβάνονται στον πίνακα 5.5.

5.1.10 Επισκόπηση προτύπων της Διεθνούς Ηλε�
κτροτεχνικής Επιτροπής. Αναφορά στο πρότυπο 
IEC 61174

Τα πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Eπι-
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τροπής (International Electrotechnical Commission 
– IEC) περιλαμβάνουν γενικές απαιτήσεις περί του 
εξοπλισμού και συστημάτων που αποτελούν βοηθή-
ματα για τη ναυσιπλοΐα και τις επικοινωνίες (Maritime 
navigation and radio-communication equipment and 
systems). Επιπλέον αναφέρουν μεθόδους ελέγχων και 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών 
(methods of testing and required test results). 

Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα πρό-
τυπα αυτά, τίθενται σε ισχύ παράλληλα με τις απαι-
τήσεις της SOLAS (βλ. §5.1.2). Στα περιεχόμενα των 
προτύπων συναντάμε:

1) Τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λει-
τουργίας των συστημάτων.

2) Αντοχή και διάρκεια λειτουργίας σε διάφορες 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

3) Εργονομία της εγκατάστασης του εξοπλισμού.
4) Παροχή ισχύος.
5) Ψηφιακή διασύνδεση και πρωτόκολλα μεταφο-

ράς δεδομένων.
Τα πρότυπα που έχει εκδώσει η IEC και σχετίζονται 

με το ECDIS περιλαμβάνονται στον πίνακα 5.6.
Το πρότυπο IEC 61174:2015 εναρμονίζεται με τα 

περιεχόμενα του ψηφίσματος του IMO «resolution 
MSC.232(82)». Η τελευταία αυτή έκδοση του προτύ-
που περιλαμβάνει:

1) Αναθεωρημένες αναφορές στις πρόσφατες εκ-
δόσεις του IHO και τους τρόπους ελέγχου της ακρίβει-
ας των δεδομένων.

2) Απαιτήσεις που έχουν προστεθεί για την προβο-
λή των πληροφοριών RADAR και AIS.

3) Νέες απαιτήσεις διασύνδεσης των συστημάτων 
BNWAS, VDR, BAM, MSI.

4) Απαιτήσεις για την χρήση των συστημάτων 
κατά την βάρδια γέφυρας στο αγκυροβόλιο.

5) Επιπλέον ελέγχους για την διαπίστωση της κα-
λής λειτουργίας του ECDIS πέραν του συνήθους εύ-
ρους λειτουργίας (σε γεωγραφικά πλάτη πλέον των 
85° Βόρεια και Νότια). 

5.1.11 Επισκόπηση της απαίτησης να διασφαλίζεται 
ότι το λογισμικό διατηρείται ενημερωμένο

Εντός των προτύπων απόδοσης του IMO, συνα-
ντάμε την ακόλουθη αναφορά σχετικά με το λογισμι-
κό (software) των ECDIS: «Τα εγκατεστημένα συστή-
ματα επί των πλοίων, θα είναι σύμφωνα με το ψήφισμα 
“IMO resolution MSC.232(82)” και θα εξοπλίζονται με το 
τελευταίας έκδοσης λογισμικό, όπως ορίζεται από το 
σχετικό πρότυπο του IHO, έχοντας τη δυνατότητα να 
εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες επί των πλέον πρό-
σφατων χαρτών τύπου ENC» (ECDIS installed on board 
shall comply with the IMO resolution MSC.232(82) 
and provided with latest IHO standard software and 
be able to display all information of latest ENC).

Επίσης αναφέρεται ότι οι κατασκευαστές των συ-
στημάτων οφείλουν να παρουσιάζουν ανανεωμένες 
εκδόσεις των λογισμικών προγραμμάτων των προϊ-
όντων τους, συμβαδίζοντας με τα καθοριζόμενα στο 
σχετικό πρότυπο του IHO.

5.2 Αποτελεσματική ναυσιπλοΐα με ECDIS

5.2.1 Περιγραφή λειτουργιών γέφυρας που συμπε�
ριλαμβάνουν το ECDIS

Η εκτέλεση ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει 
την προετοιμασία του ταξιδίου που πρόκειται να εκτε-

Πίνακας 5.6

Γενικές απαιτήσεις περί εξοπλισμού 
ραδιοεπικοινωνιών και συστημάτων GMDSS

IEC Publication 60945, General Requirements for 
Shipborne Radio Equipment Forming

Part of the Global Maritime Distress and Safety System and 
Marine Navigational Equipment

Ψηφιακή διασύνδεση συστημάτων ναυσιπλοΐας και  
ραδιοεπικοινωνιών

IEC Publication 61162, Digital Interfaces - Navigation and 
Radiocommunication Equipment On board Ship

Απαιτήσεις λειτουργίας και απόδοσης των ECDIS, μέθοδοι 
ελέγχων και προσδοκώμενα αποτελέσματα των ελέγχων

IEC Publication 61174, Electronic Chart Display and 
Information Systems (ECDIS) -

Operational and Performance Requirements, Method of 
Testing and Required Test Results

Παρουσίαση των πληροφοριών που σχετίζονται 
με τη ναυσιπλοΐα 

IEC Publication 62288, Maritime Navigation and 
Radiocommunication Equipment and Systems – Presentation 

of navigation related information – General requirements, 
methods of test and required test results
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λεστεί και την πραγματοποίηση του σχεδιασμένου 
πλου, ελέγχοντας και επιβεβαιώνοντας οι ΑΦ/Γ ότι σε 
κάθε τμήμα του ταξιδίου, οι συνθήκες εξελίσσονται 
όπως προσχεδιάστηκαν και αναμένονταν. Επιπλέον, 
κατά την εκτέλεση φυλακής στη γέφυρα του πλοίου, 
ο ΑΦ/Γ χρειάζεται να διατηρεί ανά πάσα στιγμή τον 
έλεγχο της κατάστασης και κάθε πιθανός κίνδυνος να 
γίνεται αντιληπτός όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να 
αποφευχθεί ή να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Η βάρδια 
στη γέφυρα του πλοίου περιλαμβάνει τόσο την εν πλω 
κατάσταση, όσο και την παραμονή στο αγκυροβόλιο.

Η μεγαλύτερη βοήθεια που προσφέρει το ECDIS 
κατά τον σχεδιασμό του ταξιδίου είναι η λειτουργία 
ελέγχου της σχεδιασμένης πορείας (route-checking 
function), προειδοποιώντας για επικίνδυνες συνθή-
κες που δεν έγιναν αντιληπτές.

Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη βοήθεια που προσφέρει 
το ECDIS κατά την εκτέλεση του ταξιδίου είναι η λει-
τουργία ελέγχου της περιοχής που πρόκειται να πλεύ-
σει το πλοίο (look-ahead function), προειδοποιώντας 
για επικίνδυνες συνθήκες που «καραδοκούν». 

Εντός του βιβλίου έχουν παρουσιαστεί και ανα-
λυθεί οι διάφορες λειτουργικές δυνατότητες του συ-
στήματος και οι τρόποι ασφαλούς χρήσης του από 
τον ναυτιλλόμενο. Η καθολική αποδοχή του ECDIS 
από τους ναυτιλλόμενους, σε σχετικά σύντομο χρόνο 
από την υποχρεωτική εφαρμογή του επί των πλοίων, 
απέδειξε πως η εξέλιξη και η καινοτομία που επέφερε 
το σύστημα και οι ηλεκτρονικοί χάρτες στην πρακτική 
της εκτέλεσης ασφαλούς ναυσιπλοΐας, ήταν και παρα-
μένει στην σωστή πορεία.

Η έκδοση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρί-
ου ICS: «Bridge Procedures Guide» (6η έκδοση 2022), 
περιλαμβάνει παραρτήματα (appendices) με κατα-
λόγους ελέγχου λειτουργικών διαδικασιών γέφυρας 
(bridge check lists), εντός των οποίων οι αναφορές 
στην χρήση του ECDIS είναι συχνές. Ειδικότερα:

1) Προετοιμασία για αναχώρηση. Ο σχεδιασμέ-
νος πλους θα πρέπει να παρουσιάζεται στο ECDIS επί 
ενημερωμένων επίσημων ηλεκτρονικών χαρτών. Οι 
ρυθμίσεις των παραμέτρων στο ECDIS θα είναι ανά-
λογες με τις συνθήκες πλου στο τμήμα του ταξιδίου 
που θα εκτελεστεί κατά την αναχώρηση και μέχρι τον 
πλου σε «ανοιχτή» θάλασσα.

2) Ενδιάμεσο τμήμα ταξιδίου. Οι ρυθμίσεις των 
παραμέτρων στο ECDIS θα διαμορφώνονται ανάλογα 
με τις συνθήκες πλου στα επιμέρους τμήματα του τα-
ξιδίου (ακτοπλοΐα, ωκεανοπλοΐα). Επιπλέον, αλλαγές 
των παραμέτρων μπορεί να καθίστανται αναγκαίες, 

σύμφωνα με τυχόν μεταβολές των καταστάσεων ναυ-
σιπλοΐας, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (voyage 
plan amendment). 

3) Προετοιμασία για άφιξη σε λιμένα προορι�
σμού. Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων στο ECDIS θα 
είναι ανάλογες με τις συνθήκες πλου στην περιοχή 
κατάπλου και –αν χρειαστεί– θα διαμορφωθούν σε 
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Τυχόν αγκυροβολία 
αναμονής κατά την άφιξη ή αλλαγή θέσης πρόσδεσης 
του πλοίου, θα οδηγήσουν σε ανασχηματισμό του τε-
λευταίου αυτού τμήματος του ταξιδίου.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι αλλαγές που γίνονται 
στις ρυθμίσεις του ECDIS θα πρέπει να καταγράφο-
νται σε σχετικό έντυπο του συστήματος διαχείρισης 
της εταιρείας και οι υπόλοιποι ΑΦ/Γ να ενημερώνο-
νται αναλόγως.

5.2.2 Ορισμός ασφαλούς και πρακτικής ναυσιπλοΐ�
ας μέσω της συσκευής ECDIS

Συνεχίζοντας την αναφορά στα παραρτήματα 
(appendices) της έκδοσης ICS: «Bridge Procedures 
Guide», συναντάμε τον κατάλογο ελέγχου ρυθμί-, συναντάμε τον κατάλογο ελέγχου ρυθμί-
σεων του συστήματος (ECDIS setup), όπου περιέχο-
νται όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και έλεγχοι που 
χρειάζεται να εφαρμόσει ο ναυτιλλόμενος, ώστε το 
σύστημα να παρέχει την ανάλογη ασφαλή πληροφό-
ρηση (πίν. 5.7).

5.2.3 Γνώση των ανωμαλιών στις οποίες υπόκειται το 
ECDIS

Ως «ανωμαλία» στη λειτουργία του ECDIS ορίζεται 
μια μη-αναμενόμενη ή μη-σκόπιμη «συμπεριφορά» 
(unexpected or unintended behaviour of an ECDIS 
unit), δηλαδή μια δυσλειτουργία που μπορεί να επηρε-, δηλαδή μια δυσλειτουργία που μπορεί να επηρε-
άσει τη χρήση του εξοπλισμού ή να επιφέρει σύγχυση 
στην αντίληψη της κατάστασης και στην κατανόηση 
της πληροφορίας από τον ναυτιλλόμενο. Παραδείγμα-
τα ανωμαλιών είναι τα ακόλουθα:

1) Μη ορθή προβολή στον χάρτη ναυτιλιακών ή γε-
ωλογικών πληροφοριών, όπως όρια περιοχών ειδικού 
καθεστώτος για την ναυσιπλοΐα (special areas), χαρα-
κτηριστικά φάρων, στοιχεία υποθαλάσσιων τοποθεσι-
ών (ύφαλοι) και μεμονωμένων κινδύνων, και ευκρίνεια 
συμβόλων επί του χάρτη (display failure).    

2) Ανακριβής έλεγχος της σχεδιασμένης πορείας, 
σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων σημείων προσπέ-
λασης (check-route failure). 

3) Αστοχία στην ανίχνευση μη-ικανοποιητικής λει-
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τουργίας των περιφερειακών αισθητήρων και καθυ-
στερημένη ή μη-πληροφόρηση του ναυτιλλόμενου 
σχετικά (alarm failure). 

Η πιθανότητα ύπαρξης ανωμαλιών στη λειτουργία 
του συστήματος αναδεικνύει την σημαντικότητα της 
συνεχούς αναβάθμισης και συντήρησης του λειτουρ-
γικού συστήματος του ECDIS, η οποία γίνεται μέσω 
ελέγχων και εισαγωγής αρχείων επικαιροποίησης 
(patch) που διατίθενται από τους κατασκευαστές των 
συστημάτων. 

Για τον σκοπό του ελέγχου περί της ύπαρξης ανω-
μαλιών στην προβολή των στοιχείων ενός ηλεκτρονι-
κού χάρτη, ο IHO έχει δημιουργήσει «πακέτο» δεδομέ-
νων (dataset) για την εκτέλεση ελέγχων (ECDIS Data 
Presentation and Performance Check - DPPC). Το «πα-. Το «πα-
κέτο» ελέγχου περιέχει δύο εικονικούς χάρτες ENC, 
οι οποίοι πρέπει να φορτωθούν στο σύστημα και να 
εμφανιστούν στην οθόνη χωρίς θέματα ευκρίνειας ή 
ανακρίβειας των παρουσιαζόμενων στοιχείων. 

Εάν παρουσιαστούν θέματα στην προβολή αυτών 
των χαρτών, το «πακέτο» ελέγχου περιέχει οδηγίες 
αντιμετώπισης. Κάθε «ανωμαλία» στη λειτουργία του 
ECDIS πρέπει να αναφέρεται κατ’ αρχάς στον κατα-
σκευαστή και κατόπιν, αν πρόκειται περί θέματος στην 
προβολή των στοιχείων ενός ηλεκτρονικού χάρτη, η 

Πίνακας 5.7

Ορισμός της πρωτεύουσας «πηγής» παροχής στίγματος

Ρύθμιση ώρας

Ρύθμιση μονάδων μέτρησης ταχύτητας, απόστασης, βάθους, ύψους

Εισαγωγή παραμέτρων στις ρυθμίσεις ασφάλειας (Safety settings)

Επιλογή περιοχών ναυσιπλοΐας όπου ο ναυτιλλόμενος θα ειδοποιηθεί πριν την άφιξη (Area alerts)

Εισαγωγή παραμέτρων στις ρυθμίσεις ελέγχου της περιοχής όπου κατευθύνεται το πλοίο (Look-
ahead)

Εισαγωγή παραμέτρων στις ρυθμίσεις ελέγχου της εξέλιξης του πλου (Route alarms)

Ρυθμίσεις ελέγχου στόχων

Εισαγωγή στοιχείων πλοίου

Ρυθμίσεις φόρτωσης και εμφάνισης ηλεκτρονικών χαρτών

Φόρτωση του σχεδιασμένου πλου που θα εκτελεστεί

Έλεγχος πληροφοριών χάρτη

Έλεγχος ειδοποιήσεων του συστήματος

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί στο κύριο ECDIS, θα εισαχθούν και στο εφεδρικό

αναφορά γίνεται προς τον IHO.
Εντός της οδηγίας του IMO MSC.1/Circ.1503/ Rev.1, 

«ECDIS – Guidance for Good Practice» παρέχεται κα-
τάλογος με τις πιο συχνά αναφερόμενες «ανωμαλίες» 
στη λειτουργία του ECDIS (Appendix 1 - LIST OF ECDIS 
APPARENT OPERATING AND DISPLAY ANOMALIES).

5.2.4 Μελέτες πραγματικών περιπτώσεων �ca�e �tud��ca�e �tud�
ie�) στις οποίες εάν η συσκευή ECDIS δεν χρησιμοποι�στις οποίες εάν η συσκευή ECDIS δεν χρησιμοποι�
ηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει πιθανό παράγο�
ντα ναυτικών ατυχημάτων

Εντός της έκδοσης του OCIMF «Recommendations 
on Usage of ECDIS and Preventing Incidents» περι-
λαμβάνεται κατάσταση με παράγοντες που συνετέ-
λεσαν στην δημιουργία ναυτικών περιστατικών, μέσα 
από τις διερευνήσεις και αναλύσεις 18 περιστατικών 
που συνέβησαν μεταξύ του 2016 και 2018 σε πλοία 
που ναυσιπλοούσαν με τη χρήση ECDIS. Τα ευρήμα-
τα ταξινομούνται σε κατηγορίες σχετικά με τη χρήση 
του συστήματος (στάδια σχεδιασμού ταξιδίου, εκτέ-
λεση ταξιδίου, κατάσταση του εξοπλισμού, γνώση 
των χρηστών, οργάνωση από πλευράς εταιρείας). Η 
απόδοση της σχετικής κατάστασης παρατίθεται στα 
ελληνικά στον πίνακα 5.8.

Όλα τα σχετικά ευρήματα/αίτια που βρέθηκε ότι 
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Πίνακας 5.8

Στάδια του σχεδια�
σμού ταξιδίου

Ανθρώπινος παράγοντας και 
αλληλεπίδραση με το σύστημα

Διαδικασίες και χρήση
του ECDIS

Λειτουργική κατάσταση του 
ECDIS και των ηλεκτρονικών 

χαρτών

Αποτίμηση 

Μη επαρκής εξοικείωση με το 
σύστημα και ελλιπής γνώση 
των συμβόλων που χρησιμο-
ποιούνται στους ηλεκτρονικούς 
χάρτες.

Αποτυχία στην αναγνώριση 
σημάνσεων κινδύνου για την 
ναυσιπλοΐα.

Υπερβολική εμπιστοσύνη στο 
σύστημα/μη εξακρίβωση των 
πληροφοριών.

Μη χρήση της μεγαλύτερης 
διαθέσιμης κλίμακας χάρτη για 
την περιοχή πλου.

Μη επισταμένη μελέτη των 
στοιχείων και πληροφοριών επί 
του χάρτη. 

Πολιτική χρήσης του συστήματος 
με ασάφειες.

Μη διαθέσιμος χάρτης μεγαλύ-
τερης κλίμακας για την περιοχή 
πλου.

Έλλειψη των τελευταίων ενημε-
ρώσεων για τους χάρτες.

Υπολογισμός κενού μεταξύ τρόπι-
δας πλοίου και βυθού (UKC) χωρίς 
να ληφθεί υπόψη η διόρθωση για 
τη βυθομέτρηση (CATZOC).

Ανακριβής υπολογισμός ασφα-
λούς βυθίσματος πλου.

Χρήση μη επίσημων χαρτών.

Έλλειψη θέσπισης ορίου ασφάλει-
ας από ναυτιλιακούς κινδύνους.

Μη ακριβής εισαγωγή χειρο-
κίνητων διορθώσεων στον 
ηλεκτρονικό χάρτη.

Θέματα με την ακρίβεια των συ-
ντεταγμένων και το Γεωδαιτικό 
Σύστημα επί των ηλεκτρονικών 
χαρτών.

Ασυναρτησία των ορίων θαλασ-
σίων περιοχών, όπως εμφανίζο-
νταν στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Έλλειψη των πλέον επίκαιρων 
πληροφοριών στον ηλεκτρονι-
κό χάρτη.

Σχεδιασμός 

Χάραξη πορειών κοντά ή επάνω 
σε ναυτιλιακούς κινδύνους.

Ανεπαρκής γνώση ως προς τη 
διάκριση μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών προειδοποίησης.

Μη επαρκής εκπαίδευση / 
εξοικείωση επί της χρήσης του 
συστήματος.

Μη επαρκή όρια ασφαλείας.

Ο σχεδιασμός ταξιδίου δεν 
κάλυπτε όλο το ταξίδι από την 
προβλήτα αναχώρησης μέχρι την 
προβλήτα προορισμού.

Λανθασμένες ρυθμίσεις ασφα-
λείας.

Λανθασμένος υπολογισμός 
ασφαλούς βυθίσματος για τον κα-
θορισμό περιοχών όπου το πλοίο 
δεν μπορεί να διαπλεύσει.

Έλλειψη ρυθμίσεων παραμέτρων 
ασφαλείας.

Λανθασμένος καθορισμός 
ασφαλών ορίων εκατέρωθεν της 
πορείας του πλοίου.

Λανθασμένος υπολογισμός πα-
ραμέτρων που υπεισέρχονται στη 
μανούβρα στροφής του πλοίου.

Θέματα στον σχεδιασμό του 
ταξιδίου.

Έλλειψη βασικών πληροφοριών 
και επισημάνσεων από διάφορα 
στάδια του ταξιδίου.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας δεν 
ήταν εφαρμόσιμες για όλα τα 
στάδια του ταξιδίου.

Αξιολόγηση 

Αγνόηση προειδοποιήσεων του 
συστήματος κατά τον έλεγχο της 
σχεδιασμένης πορείας.

Έλλειψη εξοικείωσης με την λει-
τουργία αξιολόγησης του πλου

Επανέλεγχοι της σχεδιασμένης 
πορείας δεν έγιναν για όλα τα 
στάδια του πλου.

Χειροκίνητος ή αυτόματος έλεγ-
χος της σχεδιασμένης πορείας 
δεν έγινε.

Έλεγχος της σχεδιασμένης πορεί-
ας έγινε σε χάρτη μικρής κλίμακας 
(γενικό).

Μετά από διαμόρφωση του σχε-
δίου πλου, δεν έγινε επανέλεγχος 
της νέας πορείας.

Δημιουργία υπερβολικών 
προειδοποιήσεων, ως απόρροια 
λανθασμένων ρυθμίσεων.
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συνετέλεσαν στην αρνητική έκβαση περιστατικών 
κατά την ναυσιπλοΐα, επιβεβαιώνουν ότι το ECDIS βο-
ηθά τον ναυτιλλόμενο εφόσον ρυθμιστεί σωστά, χρη-
σιμοποιηθεί με σύνεση και προσοχή και δεν θεωρηθεί 
ως πανάκεια και ευκολία. Είναι ένα πολύπλοκο σύστη-
μα που απαιτεί γνώσεις, ακρίβεια στην εισαγωγή των 
παραμέτρων και συνεχή επιβεβαίωση των πληροφο-
ριών που παρέχει.

5.3 Με το βλέμμα στο μέλλον

Ολοκληρώνοντας την κάλυψη της ύλης του μαθή-
ματος ECDIS για το Δ’  Εξάμηνο των ΑΕΝ, αντί επιλόγου 
παραθέτουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις περί των 
επερχόμενων κανονισμών και τεχνολογικών εφαρμο-
γών στο ECDIS. Στα τέλη Ιουνίου 2022, στην συνεδρί-
αση της υποεπιτροπής του IMO (Sub-committee), πα-
ρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα σχετιζόμενα 
με την ναυσιπλοΐα, τις επικοινωνίες και την έρευνα 
και διάσωση στη θάλασσα (τίτλος της συνεδρίασης: 
“Navigation, Communications, Search and Rescue –
NCSR 9th session”). 

Σχετικά με το ECDIS, παρουσιάστηκαν τα αναθεω-
ρημένα πρότυπα απόδοσης όπως ορίζονται από τον 
IMO τα οποία περιλαμβάνουν την επόμενη γενιά των 

ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών. Κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης αυτής, ανακοινώθηκε η 2η αναθεώ-
ρηση της ισχύουσας έκδοσης ΙΜΟ MSC.1/Circ.1503/
Rev.1 “ECDIS guidance for good practice”, όπου πε-”, όπου πε-
ριέχονται διατάξεις περί της έγκρισης των λειτουργι-
κών συστημάτων των ECDIS και του εκσυγχρονισμού 
τους. Εντός των αναθεωρημένων προτύπων απόδο-
σης “ECDIS performance standards” IMO resolution 
MSC.232(82), περιλαμβάνονται αναφορές στα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, που καθορίζονται από τον Διεθνή 
Υδρογραφικό Οργανισμό (IHO product specifications 
S-98, S-100, S-101). Η έκδοση S-101 ENC αναφέρεται 
στην παρουσίαση των επόμενης τεχνολογικής γενιάς 
ENC (introduction of the next technical generation of 
Electronic Navigational Charts).

Τα αναθεωρημένα αυτά πρότυπα θα έχουν καθο-
λική εφαρμογή στα συστήματα ECDIS που θα εγκα-
τασταθούν σε πλοία από την 1η Ιανουαρίου 2029 και 
μετά. Θα υπάρξει μία περίοδος μεταφοράς στα νέα 
πρότυπα λειτουργίας (transitional period) από την 1η 
Ιανουαρίου 2026 μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2029, κατά 
την οποία τα συστήματα ECDIS επί των πλοίων θα πρέ-
πει να συμμορφώνονται είτε με τα υπάρχοντα πρότυπα 
απόδοσης [IMO resolution MSC.232(82)] είτε με τα επό-
μενης γενιάς πρότυπα απόδοσης βάσει του IHO S-101.

Εκτέλεση και 
παρακολούθηση 

του πλου

Έλλειψη προσοχής από τον 
ΑΦ/Γ.

Φόρτωση λανθασμένης πορείας 
στο ECDIS.

Μη αντίληψη του πώς το πλοίο 
βρέθηκε εκτός πορείας.

Ελάττωση της ηχητικής έντασης 
ώστε να μην ενοχλούν οι ηχητι-
κές σημάνσεις του συστήματος.

Αγνόηση προειδοποιήσεων του 
συστήματος.

Πλημμελής έλεγχος του αιτίου 
δημιουργίας προειδοποίησης 
από το σύστημα.

Μη επαρκής έλεγχος της περιο-
χής πλεύσης του πλοίου.

Φωτισμός της οθόνης σε λάθος 
ρύθμιση, σε συνάρτηση με τις 
επικρατούσες συνθήκες στη 
γέφυρα του πλοίου.

Μη ικανοποιητική εξοικείωση 
με τις διαδικασίες αντιμετώπι-
σης έκτακτων περιστατικών και 
βλαβών. 

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων 
αλλάχτηκαν πριν την έναρξη του 
ταξιδίου, χωρίς ενημέρωση των 
υπόλοιπων Αξιωματικών.

Χρήση χαρτών στην οθόνη σε 
κλίμακες μη ενδεδειγμένες (υπερ-
εστίαση ή υπο-εστίαση).

Μη ενδεδειγμένη προβολή χάρτη.

Επιβεβαίωση της ακρίβειας του 
στίγματος με άλλες μεθόδους δεν 
έγινε.

Λανθασμένες ρυθμίσεις παραμέ-
τρων για τον έλεγχο της περιοχής 
πλεύσης του πλοίου.

Αδιάφορος έλεγχος της εξέλιξης 
του πλου κατά την πλεύση με 
πλοηγό.

Χρήση του AIS ως μεθόδου απο-
φυγής σύγκρουσης.

Έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου 
για την περίπτωση μη-αναμενό-
μενων καταστάσεων. 

Πληροφορίες και επισημάνσεις 
που είχαν εισαχθεί χειροκίνητα 
στον χάρτη, δεν ήταν δυνατό να 
εμφανιστούν.

Εφεδρική παροχή ισχύος του 
συστήματος ανεπαρκής.
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Η καθολική υιοθέτηση του ECDIS ως κύριου βοηθήματος 
στην ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας εντάσσεται σε όλα 
τα στάδια της διαχείρισης, από τον σχεδιασμό του ταξιδί-
ου, στην παρακολούθηση και διαμόρφωση των συνθηκών 
του πλου και την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επικίν-
δυνων καταστάσεων. Ως σύνθετο τεχνολογικά σύστημα, η 
αξιοπιστία του απαιτεί άριστη λειτουργική κατάσταση του 
μηχανικού εξοπλισμού (hardware), διατήρηση του λειτουρ-
γικού συστήματος (software) και των ενημερώσεων στην 
πλέον επίκαιρη έκδοση και την προστασία από κακόβου-
λα λογισμικά και βλαπτικούς ιούς. Παράλληλα, η γνώση του 
ναυτιλλόμενου επί του ECDIS χρειάζεται να εκτείνεται σε 
ευρύ πεδίο αντίληψης, ώστε να είναι σε θέση να προλάβει 
ή να αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών προβλήματα, τόσο σε 
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
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