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Θέκα:

Πξνεηδνπνίεζε γηα πεξηζηαηηθά παξεκβνιώλ ζην Παγθόζκην
Δνξπθνξηθό ύζηεκα Πινήγεζεο (GNSS) θαη ζην Απηόκαην
ύζηεκα Αλαγλώξηζεο (AIS) ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ

Εθαξκνγή:

ε όια ηα πινία πνπ δηέξρνληαη ή δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζόγεην.

Πεξίιεςε:

Σν NATO Shipping Centre (NSC) ελεκεξώλεη γηα παξεκβνιέο θαη
πηζαλό jamming ζηα ζπζηήκαηα Global Navigation Satellite System
(GNSS) θαη Automatic Identification System (AIS) θαη δεηεί
εζεινληηθή αλαθνξά ηπρόλ ζρεηηθώλ πεξηζηαηηθώλ από ηα εκπνξηθά
πινία.

ας ενημερώζοσμε όηι ηο Διεθνές Νασηικό Επιμεληηήριο (ICS) μας γνωζηοποίηζε όηι ηο
NATO Shipping Centre (NSC) προειδοποιεί ζτεηικά με περιζηαηικά παρεμβολών ποσ
παραηηρούνηαι ζηο Παγκόζμιο Δορσθορικό ύζηημα Πλοήγηζης (GNSS) και ζηο
Ασηόμαηο ύζηημα Αναγνώριζης (AIS), καθώς και για περίπηωζη πιθανού jamming
ζηην Αναηολική Μεζόγειο.
Παρά ηο γεγονός όηι η παρεμβολή περιγράθεηαι ως ηλεκηρονική και προκαλεί ανηζστία
για ηην αζθάλεια ηοσ κσβερνοτώροσ, ενηούηοις δεν παρέτονηαι λεπηομέρειες για
ζσγκεκριμένα περιζηαηικά και ηις επιπηώζεις ασηών ζηην αζθάλεια ηης νασζιπλοΐας.
Σο NSC, προς σποβοήθηζη ηοσ έργοσ ηοσ, απεσθύνει έκκληζη για εθελονηικές αναθορές
ζτεηικών περιζηαηικών ποσ καηαγράθονηαι από ηα εμπορικά πλοία ποσ διέρτονηαι ή
δραζηηριοποιούνηαι ζηην Αναηολική Μεζόγειο.

ελίδα 2

Οι εθελονηικές αναθορές θα πρέπει να έτοσν ηην ακόλοσθη μορθή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Date, time and position at reporting time.
Track while observing interferences from lat/long to lat/long.
Duration of interference (start time and end time).
Interference type (systems affected and how).
Assessed direction or coverage area of interference.
Navigation (secondary modes of navigation used and accuracy vs GNSS
systems).
Communications systems affected.
Overall assessment of observations (free text comment on the event and
additional information that can be considered interesting).

Οι αναθορές θα πρέπει να αποζηέλλονηαι ζηο NSC, τρηζιμοποιώνηας ηα παρακάηω
ζηοιτεία επικοινωνίας:
E-mail:info@shipping.nato.int
Telephone:
+44 (0) 1923-956574
Fax:
+44 (0) 1923-956575
Παρακαλούμε για ηην ενημέρωζή ζας.

Μεηά ηηκήο,
Ο Πξόεδξνο
Εκκαλνπήι Σζηθαιάθεο
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