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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

 ΩΣ ΙΤΑΜΗ πρόκληση εξέλαβε η ελληνική κοινή γνώµη 
την τουρκική ΝΟΤΑΜ, µετά το τραγικό δυστύχηµα του 
ελικοπτέρου του Πολεµικού Ναυτικού στην Κίναρο, µε 
την οποία η Αγκυρα αµφισβητούσε το δικαίωµα της χώ-
ρας µας να διεξαγάγει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 
σε αυτή την περιοχή του Αιγαίου. ∆εν επρόκειτο, ωστόσο, 
για κάτι το ασυνήθιστο. 

Σε κάθε ευκαιρία, η Τουρκία υποστηρίζει µε συνέπεια ότι 
ανατολικά του 25ου µεσηµβρινού η αρµοδιότητα για έρευ-
να και διάσωση της ανήκει. Και τα «δικαιώµατά» της αυτά 
φροντίζει να τα προβάλλει µε αφορµή παρόµοιες τραγω-
δίες. Αρκεί να θυµηθεί κανείς ότι ακόµα και τον Μάιο του 
2006, µετά τη σύγκρουση που προκάλεσε τον θάνατο του 

σµηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη στον εναέριο χώρο ανά-
µεσα στην Κάρπαθο και την Κρήτη, η Τουρκία είχε εκδώ-
σει ΝΟΤΑΜ και αµφισβητούσε την ελληνική αρµοδιότη-
τα για έρευνα και διάσωση στην περιοχή. 

Αυτή η πρακτική ασκείται εµφατικά από το 2001, µε νό-
µο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που όρισε ως περιοχή 
αρµοδιότητας της Τουρκίας για έρευνα και διάσωση την 
περιοχή ανατολικά του 25ου µεσηµβρινού. Πρόκειται για 
µια νοητή γραµµή, κάθετη στον Ισηµερινό, που στην ελ-
ληνική επικράτεια περνάει κοντά από την Ξάνθη, δυτικά 
της Λήµνου, διασχίζει την Τήνο και καταλήγει στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης. 

Ο στόχος της Τουρκίας είναι προφανής και διαχρονικός. 
Πρόκειται για την αναθεώρηση του νοµικού καθεστώτος 
που διέπει το Αιγαίο στην κατεύθυνση της συνδιαχείρι-
σης. Η προσπάθεια αυτή της γείτονος έχει ως πρώτο στό-
χο τον περιορισµό του FIR Αθηνών στα όρια του 25ου µε-
σηµβρινού, ώστε να µοιραστεί η αρµοδιότητα στη µέση. 

Το FIR Αθηνών (η περιοχή ελέγχου πτήσεων) εκτείνεται 
στα όρια του εθνικού εναέριου χώρου. Η Ελλάδα µε προ-
εδρικό διάταγµα από το 1931 έχει ορίσει το πλάτος της ζώ-
νης των χωρικών υδάτων γι’ αυτόν τον σκοπό στα 10 ναυ-
τικά µίλια. Η ρύθµιση αυτή έγινε διεθνώς αποδεκτή από 
τις συνδιασκέψεις των Παρισίων (1952) και της Γενεύ-
ης (1958), στις οποίες η Τουρκία ήταν παρούσα. Τα όρια 
του FIR Αθηνών αναγνωρίζονταν και από την Αγκυρα ως 
το 1974. Αρχισαν να τα αµφισβητούν τον Αύγουστο του 
1974, µετά την κρίση της Κύπρου. 

Η Αγκυρα πιάστηκε από την παράδοξη ρύθµιση που έχει 
προχωρήσει η χώρα µας, η οποία διατηρεί εθνικό εναέριο 

Η αμφισβήτηση του ελληνικού εναέριου χώρου και η 
συστηματική προσπάθεια των Τούρκων για συνδιαχείριση

Πώς θέλουν να κόψουν
το Αιγαίο στη µέση!

χώρο στα 10 ναυτικά µίλια, αιγιαλίτιδα ζώνη όµως στα 6. 
Οι Τούρκοι αµφισβητούν παγίως αυτή τη διαφορά των 4 
µιλίων, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος από τα 6 έως τα 10 µί-
λια είναι διεθνής. Η αµφισβήτηση του FIR, όµως, συνδέε-
ται άµεσα και µε την έρευνα και διάσωση.

Νοµικά, η έρευνα και διάσωση για αεροπορικά ατυχή-
µατα διέπεται από τη Σύµβαση του Σικάγο (1944) και τους 
κανόνες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας 
ICAO.Η ελληνική περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσω-
ση SAR (Search and Rescue) έχει καθοριστεί το 1952 (µε 
συµφωνία τότε της Τουρκίας) και συµπίπτει µε την περιο-
χή του FIR Αθηνών. Αν και η έρευνα και διάσωση σε περί-
πτωση ναυτικών ατυχηµάτων καθορίζεται από τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση του Αµβούργου (1979) και στη θάλασσα τους 
κανόνες θέτει άλλος οργανισµός, ο ΙΜΟ (International 
Maritime Organization), και οι δύο οργανισµοί θεωρούν 
ως ενδεδειγµένη την υιοθέτηση ταυτόσηµων περιοχών για 

τη ναυτική και αεροπορική έρευνα και διάσωση, εντός των 
ορίων του εκάστοτε FIR. 

Μετά το 1974, η Τουρκία προσπάθησε να αµφισβητή-
σει το ισχύον καθεστώς. Ωστόσο, το 1989, ο ICAO επιβε-
βαίωσε ότι οι περιοχές ευθύνης της Ελλάδος και της Τουρ-
κίας σχετικά µε την αεροναυτική έρευνα και διάσωση πα-
ραµένουν αµετάβλητες, όπως είχαν οριστεί και συµφω-
νηθεί στο πλαίσιο του Οργανισµού. Ο ICAO δεν επρόκει-
το να θέσει σε κίνδυνο πρακτικές δεκαετιών επειδή άλλα-
ξε άποψη η Αγκυρα. Στη θάλασσα, ωστόσο, τα πράγµα-
τα είναι διαφορετικά. Το 1979 η διαφωνία ανάµεσα στην 
Ελλάδα και την Τουρκία υπήρχε ήδη. Και η σύµβαση του 
Αµβούργου προβλέπει στο άρθρο 2.1 παράγραφος 5 τα 
εξής: «∆ύο παράκτιες χώρες πρέπει να συµφωνήσουν και 
να καθορίσουν τις περιοχές έρευνας και διάσωσης για 
ναυτικά ατυχήµατα. Σε περίπτωση µη συµφωνίας, η κά-
θε χώρα θα ορίσει τη δική της περιοχή έρευνας και διά-
σωσης µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της έρευ-
νας και διάσωσης».

Τέτοια συµφωνία ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρ-
κία δεν έγινε ποτέ. Με αυτό ως πάτηµα, η Τουρκία άρχισε 
σιγά-σιγά να αµφισβητεί την αρµοδιότητα διάσωσης της 
Αθήνας και να διεκδικεί αρµοδιότητα αεροπορικής διά-
σωσης στο Αιγαίο. Αποκορύφωµα όλων αυτών ήταν ο νό-
µος του 2001, που ορίζει µονοµερώς το µισό Αιγαίο και 
το βόρειο τµήµα του FIR Λευκωσίας ως περιοχή της Αγκυ-
ρας για θαλάσσια έρευνα και διάσωση. Και αξίζει να ση-
µειωθεί πως ο νόµος αυτός, λόγω αδράνειας της ελληνι-
κής πλευράς, έχει συµπεριληφθεί στο σχετικό ∆ιεθνές Εγ-
χειρίδιο του ΙΜΟ.
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A0285/16: Λόγω αγνοούμενου ελικοπτέρου, θα λάβουν χώ-
ρα δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης σε αεροπορική ακτί-
να 80 ναυτικών μιλίων και επίκεντρο 365900 βόρεια και 
2611700 ανατολικά εντός του FIR Αθηνών. Λόγω των πιθα-
νών κινδύνων για την εναέρια κυκλοφορία, ζητείται από τα 
αεροσκάφη να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Ερευνας και ∆ι-
άσωσης του Πειραιά, προτού εισέλθουν στην ανωτέρω περιο-
χή εντός του FIR Αθηνών. 

Α0701/16: Αυτή η ΝΟΤΑΜ εκδίδεται προς διευκρίνιση της ΝΟ-
ΤΑΜ Α0285/16 που εκδόθηκε από την ΥΠΑ.
Σε ό,τι αφορά τη ΝΟΤΑΜ Α0285/16, η Τουρκία δεν δέχεται 
τον ορισμό της περιοχής έρευνας και διάσωσης με αναφορά 
στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Αμβούργου του 
1979 για θέματα ναυτικής έρευνας και διάσωσης, η Τουρκία 
έχει τις δυνατότητες και τα μέσα να διεξάγει επιχειρήσεις έρευ-
νας και διάσωσης στη δική της περιοχή ναυτικής έρευνας και 
διάσωσης, όπως έχει δηλώσει στον IMO και έχει συμπεριλη-
φθεί στο παγκόσμιο εγχειρίδιο του ΙΜΟ για έρευνα και διάσω-
ση και θα συνεχίσει να διεξάγει τέτοιες επιχειρήσεις στην ανω-
τέρω περιοχή. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειες/δραστηριό-
τητες εντός της ανωτέρω περιοχής θα πρέπει να συντονιστούν 
με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές. 

A0290/16: (εκδόθηκε για το Athens Control) 
Αναφέρεται στην ελληνική ΝΟΤΑΜ A0285/16 και στην τουρκι-
κή Α0701/16. Ναυτική προειδοποίηση προς όλους τους ενδια-
φερομένους. 
Με αναφορά στην τουρκική ΝΟΤΑΜ Α0701/16 θα πρέπει να 
υπογραμμιστούν τα ακόλουθα: 
Η τουρκική ΝΟΤΑΜ είναι μηδενική και άκυρη, καθώς αναφέ-
ρεται σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης εντός του FIR 
Αθηνών, όπου η μόνη αρμόδια αρχή που εκδίδει ΝΟΤΑΜ, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ICAO, είναι η ελληνική Αρχή πολιτι-
κής αεροπορίας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή ελληνικής ευθύνης για 
έρευνα και διάσωση συμπίπτει με τα όρια του FIR Αθηνών, 
όπως αποφασίστηκε στις Συνόδους της Κωνσταντινούπολης 
(1950), του Παρισιού (1952) και της Γενεύης (1958) που έγιναν 
αποδεκτά από τα συμμετέχοντα κράτη, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Τουρκίας, και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του συμβουλί-
ου του ICAO.
Τέλος, η περιοχή, η οποία περιγράφεται στη ΝΟΤΑΜ Α0285/16, 
βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, εντός των ελληνι-
κών χωρικών υδάτων και του ελληνικού εναέριου χώρου, 
όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το ∆ιεθνές ∆ί-
καιο. Οπως και στο παρελθόν, απορρίπτονται από την Ελλάδα η 
παρερμηνεία και η διαστρέβλωση του γράμματος και του πνεύ-
ματος των διεθνών κειμένων που αφορούν την έρευνα και δι-
άσωση από τις τουρκικές Αρχές. Αυτές οι παρερμηνείες μπορεί 
να οδηγήσουν σε σοβαρές θεσμικές και πρακτικές περιπλοκές 
κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. 
Πέραν τούτου, τονίζεται ότι η Ελλάδα παρέχει αποτελεσματι-
κά όλες τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης μέσα στην περιοχή 
έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται υπό την ευθύνη της από 
τη δημιουργία της. 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η ανωτέρω τουρκική ΝΟΤΑΜ 
Α0701/16 είναι άκυρη και μηδενική και απορρίπτεται. Η ανωτέ-
ρω αναφερόμενη ελληνική ΝΟΤΑΜ Α0285/16 είναι η μόνη που 
ισχύει εντός του FIR Αθηνών και καμία εξήγηση περαιτέρω δεν 
πρόκειται να δοθεί. 


