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Στις 22 Νοεμβρίου 2022 υπεγράφη στο Κάϊρο, από τους υπουργούς Άμυνας Ελλάδας και 

Αιγύπτου, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, ιδιαίτερης σημασίας ελληνο-

αιγυπτιακό μνημόνιο συνεργασίας, που ρυθμίζει θέματα έρευνας και διάσωσης μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών. Το μνημόνιο αποσκοπεί, διά μέσου της συνεργασίας των αρμοδίων 

αρχών των δύο χωρών, στη διάσωση ανθρώπινων ζωών οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο και 

με βάση τις προβλέψεις του, τίθεται σε εφαρμογή νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την 

οριοθετημένη περιοχή μεταξύ των δύο κρατών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε κοινές 

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η συγκεκριμένη συμφωνία, «δίνει σημαντική ώθηση 

στην κοινή προσπάθεια για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και της διμερούς 

συνεργασίας», δήλωσε μετά την υπογραφή της, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας 

τονίζοντας ότι «βασικός άξονας είναι πάντοτε η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας και στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών».  
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1. Το ευρύτερο πλαίσιο  

 

1.1. Τουρκικές αξιώσεις 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Τουρκία έχει επιδοθεί στην εφαρμογή μιας 

συστηματικής πολιτικής αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων, σε βάρος της κυριαρχίας και των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αυξομειούμενης κατά περιόδους. Κύρια σημεία των 

τουρκικών αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων, είναι η αμφισβήτηση του νόμιμου και 

κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της πάνω από 6 

ναυτικά μίλια (και μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπεται από το συμβατικό και 

εθιμικό διεθνές δίκαιο), μέσω απειλής πολέμου (το γνωστό μας casus belli), η αμφισβήτηση 

του εύρους του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου των 10 μιλίων που εφαρμόζεται από το 

1931, η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί νησιών και βραχονησίδων, κατοικημένων 

ή όχι, συνδεόμενη με την απαίτηση για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού 

Αιγαίου συμπεριλαμβανόμενων των Δωδεκανήσων, η αμφισβήτηση των ελληνικών 

αρμοδιοτήτων εντός του FIR Αθηνών και η αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της Ελλάδας, 

εντός της περιοχής ευθύνης της για θέματα έρευνας και διάσωσης.  

Ερχόμενοι ειδικότερα στην περίπτωση της έρευνας – διάσωσης, γνωρίζουμε ότι σε 

εφαρμογή διατάξεων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil 

Aviation Organization / ICAO), αλλά και οδηγιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(International Maritime Organization / IMO), η Ελλάδα έχει την αρμοδιότητα διεύθυνσης, 

συντονισμού και εν τέλει διεξαγωγής επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης, από το 1947, σε 

ολόκληρο το FIR Αθηνών. Η Τουρκία το 1988, εξέδωσε τον Κανονισμό 1988/13559 

(τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2001/3275), με τον οποίο όρισε ως περιοχή ευθύνης της 

για παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, χωρίς να διευκρινίζει εάν πρόκειται για 

ναυτικά ή και για αεροπορικά ατυχήματα, περιοχή που, πέραν των FIRs Κωνσταντινούπολης 

και Άγκυρας, περιλαμβάνει τμήμα του FIR Αθηνών μέχρι το μέσο περίπου του Αιγαίου, 

εγκλωβίζοντας μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας θεωρώντας το τουρκική περιοχή 

έρευνας και διάσωσης.  

Τον Οκτώβριο του 2020, η Τουρκία με νεότερο Κανονισμό της (3095/2020), ο οποίος 

αναφέρεται ρητά σε έρευνα και διάσωση για ατυχήματα τόσο θαλασσίων όσο και εναερίων 
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μέσων, επέκτεινε την περιοχή ευθύνης της για έρευνα και διάσωση στην Μεσόγειο – εντός 

του FIR Αθηνών, δυτικά μέχρι τον 26ο Μεσημβρινό αγγίζοντας τα εξωτερικά όρια των 

χωρικών υδάτων των ανατολικών ακτών της Κρήτης, καταλαμβάνοντας ακόμα μεγαλύτερο 

τμήμα ελληνικής επικράτειας (π.χ. Κάσο και Κάρπαθο), καθώς και ελληνικής περιοχής 

έρευνας και διάσωσης.  

Είναι ξεκάθαρο, ότι οι τουρκικές ενέργειες, του 1988 αλλά και του 2020, δηλαδή η 

συμπερίληψη ελληνικών νησιών, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού εναερίου χώρου 

στην τουρκική περιοχή έρευνας και διάσωσης, γεγονός που παρουσιάζεται σήμερα ακόμα και 

στην επίσημη ιστοσελίδα της τουρκικής ακτοφυλακής, σαφώς παραβιάζουν την κυριαρχία της 

Ελλάδας και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις. Ειδικότερα, η συμπερίληψη τμήματος του FIR 

Αθηνών στην τουρκική περιοχή ευθύνης, εκτός του ότι στερείται επιχειρησιακής 

αποτελεσματικότητας, παραβιάζει ελληνικές αρμοδιότητες εκχωρημένες από τον ICAO. 

Η νεότερη (Οκτώβριος 2020) επέκταση τουρκικής περιοχής έρευνας και διάσωσης στην 

Ανατολική Μεσόγειο, ώστε αυτή να ταυτίζεται με τα όρια του νέου επεκτατικού τουρκικού 

αφηγήματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, καταδεικνύει περίτρανα, ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί 

την έρευνα και διάσωση ως ένα ακόμα μέσο, για την προώθηση των αναθεωρητικών και 

επεκτατικών της βλέψεων, σε θαλάσσιες ζώνες πέραν κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. 

Επίσης, η Τουρκία με μια αυθαίρετη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του ICAO και του 

ΙΜΟ, (αν και δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της θάλασσας του 1982, 

αλλά επιλεκτικά και αποσπασματικά χρησιμοποιεί κάποιες διατάξεις απομονώνοντας τις από 

το γενικό πνεύμα της Σύμβασης), διατείνεται ότι και τα αεροπορικά ατυχήματα που 

επιφέρουν πτώση εναερίων μέσων στη θάλασσα θα πρέπει να λογίζονται ως ναυτικά 

ατυχήματα και να αντιμετωπίζονται όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του ICAO, αλλά κατόπιν 

συμφωνίας Τουρκίας – Ελλάδας, κάτι που σημαίνει «μοιρασιά» του Αιγαίου, σε θέματα Ε-Δ.  

Όλα αυτά τα χρόνια, η Τουρκία επιχειρεί να προβεί σε διασώσεις κινδυνευόντων 

ναυτικών, ΠΕΠ, ή πληρωμάτων αεροσκαφών, σε σημεία του Αιγαίου, όποτε έχει τη σχετική 

δυνατότητα αμεσότερης απόκρισης λόγω εγγύτητας, ή ύπαρξης ναυτικών μονάδων και 

εναερίων μέσων στην περιοχή του συμβάντος, παροτρύνοντας τα κινδυνεύοντα άτομα να 

έχουν επαφή μόνο με το δικό της Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης, αρνούμενη τη 

συνεργασία με το ελληνικό Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης και το συντονισμό 
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από αυτό, των επιχειρήσεων έρευνας – διάσωσης. Αρκετές φορές κατά το παρελθόν, έχει 

προβεί σε σκηνοθετημένα επεισόδια, επιλέγοντας το χώρο και το χρόνο του συμβάντος, με 

σκοπό να καταδείξει την τυχόν ανεπάρκεια των ελληνικών μέσων σε αντιδιαστολή με τις δική 

της ικανότητα αμεσότερης και αποτελεσματικότερης αντίδρασης. Είναι γνωστό ότι όταν 

εκτελούνται παραβιάσεις από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, τα ελικόπτερα έρευνας – 

διάσωσης της γειτονικής χώρας είναι είτε στον αέρα περιπολώντας, είτε στο έδαφος με 

λειτουργούντες κινητήρες, αποσκοπώντας σε άμεση αντίδραση. 

Είναι λοιπόν σαφές και πρέπει να το τονίσουμε, ότι οι τουρκικές αιτιάσεις εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανθρωπιστικής 

φύσεως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πρακτικά, προσπαθούν να δημιουργήσουν 

προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του Ελληνικού συστήματος έρευνας - διάσωσης, 

καθώς σε περιπτώσεις κυρίως ναυτικών ατυχημάτων, αλλά και αεροπορικών, δεν είναι λίγες 

οι φορές που η Τουρκία προσπάθησε να επέμβει με δικά της μέσα και να προβεί σε παροχή 

βοηθείας, αρνούμενη την ευθύνη του Ελληνικού ΕΚΣΕΔ, για συντονισμό των επιχειρήσεων. 

 

 1.2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο 

Να επισημάνουμε, ότι η έρευνα και διάσωση για αεροπορικά ατυχήματα διέπεται από το 

Παράρτημα 12 της Σύμβασης του Σικάγο του 1944, καθώς και σχετικούς Κανόνες και 

Συστάσεις του ICAO. Το 1947 κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο η Σύμβαση του Σικάγο 

του ICAO (Νόμος 211/1947). Στο άρθρο 25, προβλέπεται ότι κάθε συμβαλλόμενο μέλος, 

αναλαμβάνει την παροχή βοηθείας σε κάθε κινδυνεύον αεροσκάφος, που βρίσκεται στην 

επικράτειά του.  

Η ελληνική περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση, σε περιπτώσεις αεροπορικών 

ατυχημάτων, έχει καθορισθεί με περιοχική συμφωνία αεροναυτιλίας στο πλαίσιο 

Συνδιάσκεψης του ICAO το 1952 και συμπίπτει με το FIR Αθηνών. Με την αποδοχή της 

Σύμβασης αυτής, η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών Ε-Δ στα 

κινδυνεύοντα αεροσκάφη όταν ίπτανται εντός του FIR Αθηνών. Τον Μάιο 1953 τέθηκε σε 

εφαρμογή η παραπάνω Σύμβαση. 
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Όσον αφορά την έρευνα και διάσωση σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων, η Ελλάδα 

ασκεί τον συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων εντός του FIR Αθηνών, από τη δεκαετία του 

1950. 

 

 

Το 1975, η Χώρα μας δήλωσε την περιοχή ευθύνης της για τις περιπτώσεις ναυτικών 

ατυχημάτων, στον Διακυβερνητικό Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό Οργανισμό (IMCO), 

προγενέστερο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Επίσης, κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης του Αμβούργου του 1979, που ρυθμίζει θέματα ναυτικής έρευνας και διάσωσης και 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του ΙΜΟ, αλλά και κατά την επικύρωση της, τον Απρίλιο 1989, η 

Ελλάδα δήλωσε ότι η περιοχή ευθύνης της συμπίπτει με το FIR Αθηνών, δήλωση που 

συμπεριλήφθηκε και στον νόμο με τον οποίο κυρώθηκε και ενσωματώθηκε στην ελληνική 

νομοθεσία, η εν λόγω Διεθνής Σύμβαση, το 1989 (Ν. 1844/1989). 

Η Σύμβαση του Αμβούργου προβλέπει πως οι περιοχές ευθύνης των συμβαλλομένων 

μερών για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, σε περιπτώσεις ναυτικών 

ατυχημάτων, καθορίζονται με συμφωνία των ενδιαφερομένων παράκτιων κρατών. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει Συμφωνίες για συνεργασία σε θέματα 

ναυτικής έρευνας και διάσωσης με την Ιταλία (2000), με την Μάλτα (2008) και την Κύπρο 
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(2014), στις οποίες ρητά ορίζεται ότι η εν λόγω ελληνική περιοχή ευθύνης συμπίπτει με το 

FIR Αθηνών. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε, ότι η γενική διεθνής πρακτική, αλλά και οι 

συστάσεις του ΙΜΟ και ICAO, που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Εγχειρίδιο Αεροναυτικής και 

Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue 

Manual - IAMSAR Manual), προκρίνουν την υιοθέτηση ταυτόσημων περιοχών για την παροχή 

υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης σε ναυτικά και αεροπορικά ατυχήματα, με σκοπό την 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση, συντονισμό και εκτέλεση των επιχειρήσεων 

έρευνας – διάσωσης. 

 

2.  Τι επιφέρει το ελληνο-αιγυπτιακό Μνημόνιο 

Η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα Έρευνας – Διάσωσης με την Αίγυπτο, 

αποτελεί γεγονός ύψιστης σημασίας, για την εφαρμογή της Εθνικής μας πολιτικής και 

στρατηγικής που αφορά σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ολόκληρο το 

FIR Αθηνών. Με το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης, καθορίζονται τα όρια της δικαιοδοσίας και 

των περιοχών ευθύνης για την έρευνα και διάσωση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που 

ταυτίζονται με τα FIR Αθηνών και Καΐρου αντίστοιχα. 

Η ιδιαιτερότητα, έγκειται στο γεγονός ότι επικυρώνει τις περιοχές ευθύνης για Ναυτική 

Έρευνα – Διάσωση, οι οποίες βάσει των κανονισμών του ΙΜΟ θα πρέπει να διευθετούνται με 

συμφωνίες ανάμεσα στα όμορα κράτη. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος, ως όμορα και γειτνιάζοντα 

κράτη με κοινή οριογραμμή FIR, συμφώνησαν από κοινού στον καθορισμό των δυο 

γειτονικών περιοχών, που είναι ακριβώς ταυτόσημες με τα FIR τους. Η Αεροναυτική Ε-Δ 

παράλληλα, είναι σαφώς καθορισμένη από τις διατάξεις του ICAO και η δικαιοδοσία κάθε 

ενός από τα δυο κράτη συμπίπτει εξ ορισμού με τα FIR τους. 

Ούτως ή άλλως, τα δυο κράτη εδώ και πολλά χρόνια συνεργάζονται στον τομέα της Ε-Δ, 

έχοντας ως βασική αρχή την ευθύνη του καθενός στο δικό του FIR. Το νέο Μνημόνιο έρχεται 

ως διεθνής συμφωνία να επικυρώσει την εφαρμοζόμενη πολιτική/πρακτική δεκαετιών. 
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Η ταύτιση των δυο εθνικών περιοχών ευθύνης έρευνας – διάσωσης με τα αντίστοιχα FIR, 

τα οποία εφάπτονται σε πολύ μεγάλο μήκος, χωρίς να δίνεται δυνατότητα παρείσφρησης σε 

κανένα άλλο κράτος της περιοχής, είναι σύννομη με τις διατάξεις του ICAO και του IMO και 

ακυρώνει ολοφάνερα και αποτελεσματικά, οποιαδήποτε αιτίαση προκύπτει από το νομικώς 

ανυπόστατο και εν πάση περιπτώσει έκνομο μνημόνιο του 2019 μεταξύ της Τουρκίας και μιας 

από τις αντιτιθέμενες μεταξύ τους αρχές στην Λιβύη. 

Σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες αντίστοιχες συμφωνίες με Ιταλία, Μάλτα και Κύπρο, 

η Ελλάδα «κλειδώνει» ολόκληρο το FIR της, ως αδιαμφισβήτητη περιοχή ευθύνης της για 

Αεροναυτική και Ναυτική Έρευνα – Διάσωση.  

Το όνειρο της Γαλάζιας Πατρίδας καθίσταται ακόμα πιο απατηλό για την γείτονα και οι 

εσωτερικοί της κανονισμοί του 1988 και 2020, είναι επί της ουσίας έγγραφα εσωτερικής 

κατανάλωσης και προβολής, που δεν έχουν καμία διεθνή υπόσταση ή αξία. 

Εκτός της εξέχουσας σημασίας του Μνημονίου συνεργασίας με την Αίγυπτο, από αμιγώς 

εθνική σκοπιά, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, η Ευρωπαϊκή διάσταση του 

θέματος και η αξία του για την ΕΕ, σε γενικότερο πλαίσιο. Οποιαδήποτε συμφωνία ή 

μνημόνιο συνεργασίας τέτοιας μορφής, ανάμεσα σε κράτη-μέλη της ΕΕ και 

γειτνιάζουσες/όμορες χώρες εκτός ΕΕ, προάγει τη συνεργασία και τις καλές σχέσεις, ειδικά 

καθώς αναφερόμαστε σε έναν ανθρωπιστικό τομέα που άπτεται της ίδιας της διατήρησης της 

ανθρώπινης ζωής. Με δεδομένο ότι τα σύνορά της Πατρίδας μας είναι και σύνορα της ΕΕ, το 

νέο μνημόνιο και η συνεργασία με την Αίγυπτο στον τομέα της Ε-Δ, ενισχύει το διπλωματικό 

και πολιτικό μας αποτύπωμα στην ΕΕ, ενώ παράλληλα διαλύει οιεσδήποτε αμφιβολίες και 

επιβεβαιώνει στην πράξη, ρητά και κατηγορηματικά, ότι η έρευνα και διάσωση στη Ελληνικό 

FIR είναι καθαρά εθνική μας υπόθεση.  

Να επισημάνουμε, ότι μέχρι σήμερα, η άψογη λειτουργία του ελληνικού συστήματος 

έρευνας διάσωσης, των κέντρων συντονισμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων, καθώς και η 

ετοιμότητα αντίδρασης των ελληνικών μέσων, έχει αποδείξει τις ελληνικές δυνατότητες 

έρευνας – διάσωσης και έχει αποτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων, στο χώρο του Αιγαίου. 

Τα πληρώματα των μέσων έρευνας – διάσωσης, Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Κυβερνήτες και 

προσωπικό των Μονάδων Επιφανείας του ΠΝ και του ΛΣ, προσωπικό υποστήριξης και τόσοι 

άλλοι, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού 
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Σώματος, αγρυπνούν και απογειώνονται ή πλέουν άμεσα, μέρα και νύχτα, απλώνοντας δίχτυ 

προστασίας σε όποιον έχει ανάγκη, ιπτάμενο, ναυτιλόμενο, πολίτη ή στρατιωτικό, Έλληνα ή 

αλλοδαπό. Η άμεση αντίδραση μας και η αποτελεσματικότητα μας στο χώρο της έρευνας – 

διάσωσης, εκτός της ευεργετικής επίδρασης για την πατρίδα μας από πλευράς εθνικής 

αμυντικής πολιτικής αλλά και της ασφάλειας που παρέχει στην καθημερινότητα των πολιτών, 

δρα αποτρεπτικά επιβαρύνοντας την ψυχολογία των ιπταμένων της γείτονος που εκτελούν 

παραβιάσεις και παραβάσεις. Ξέρουν ότι αν βρεθούν στη θάλασσα, θα τους διασώσει 

ελληνικό μέσο και αυτό επιδρά αρνητικά. Ενδεικτικά να επισημάνουμε, τη διάσωση Τούρκων 

χειριστών, που έπεσαν με αλεξίπτωτα στο Αιγαίο, μετά από επιτυχείς εγκαταλείψεις 

πολεμικών αεροσκαφών, σε τρεις περιπτώσεις τη δεκαετία του 1990 (σε περιοχές της Ρόδου, 

Λήμνου και Χίου) από ελληνικά ελικόπτερα AB-205, γεγονός που θορύβησε ιδιαίτερα την 

Τουρκική Πολεμική Αεροπορία. 

Στον καθημερινό, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ακήρυχτο «πόλεμο» στο Αιγαίο, οι πιλότοι, 

οι ναυτικοί και οι λιμενικοί μας, βγαίνουν πάντα νικητές. 

 


