ΗΝΈλ υθαΝεαδΝ δΪ π βΝπμΝΠαλΪΰκθ αμΝ
γθδεάμΝΚυλδαλξέαμ*
ηβθΪλξκυΝΧΙΨΝ γαθα έκυΝΜπδθδΪλβ,
πσφκδ κμΝ Θ ,Νθθβμ έέ

δ αΰπΰά
«ΣκΝ δΰαέκ έθαδΝβΝετλδα γΪζα αΝ πθΝ ζζάθπθ»
Sir Halford Mackinder (1861-1947)
1.
Σκ λαΰδεσΝπ λδ α δεσ βμΝ τΰελκυ βμΝ πθΝ τκ ηαξβ δευθΝα λκ εαφυθ F-16,
θσμΝ ζζβθδεκτΝεαδ θσμ κυλεδεκτ, 21 θαυ δεΪΝηέζδα θκ δκαθα κζδευμ βμΝΚαλπΪγκυ,
δμΝ23/05/2006,Ν κΝκπκέκΝπλκεΪζ
Ν βθΝαπυζ δα κυΝΈζζβθαΝΙπ αηΫθκυ,ΝΫφ λ Ν εΝ
θΫκυ σ Ν κΝ πλκ εάθδκ, η Ν κθΝ πζΫκθΝ λαηα δεσΝ λσπκ, κΝ γΫηαΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ
απσΝ βθΝΣκυλεέαΝ«ΰελέαπθΝαπθυθ» βθΝ ζζβθδεάΝ δεαδκ κ έαΝΫλ υθαμΝεαδΝ δΪ π βμΝ
κΝ λξδπΫζαΰκμέΝ ΣβθΝ βηΫλα ε έθβ,
σξκμΝ βμΝ κυλεδεάμ απκ κζάμ,Ν βΝ κπκέαΝ
απαλ δασ αθ απσΝ ΫθαΝ RF-4 εαδΝ ΫθαΝ α υΰΪλδ F-16, αΝ κπκέαΝ βη δπ ΫκθΝ θΝ έξαθΝ
υπκίΪζ δΝ ξΫ δκΝ π ά βμ, απκ ζκτ Ν βΝ αε δεάΝ αθαΰθυλδ β - φπ κΰλΪφδ β πθΝ
γΫ πθΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ αθ δα λκπκλδεάμΝ υ κδξέαμΝ εα υγυθση θπθΝ ίζβηΪ πθ
S-300, βθΝαθα κζδεάΝΚλά β,Ν τηφπθα η βηκ δ τηα αΝ κυΝ τπκυ.
2.
ΠλκμΝ κτ κδμ, εαδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν θ ξση θκΝ παλκξάμ Έλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ
(Search and Rescue- SAR), ά αθΝ Ν κδησ β αΝ θαΝ «πλκ λΫικυθ» τκΝ κυλεδεΫμΝ
φλ ΰΪ μΝ πκυΝ Ϋπζ αθΝ βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ κυΝ θκ δκαθα κζδεκτΝ δΰαέκυ,Ν εαγυμΝ
πέ βμΝ εαδΝ ΫθαΝ ζδεσπ λκΝ Cougar πκυ ζκτ Ν Ν πδφυζαεάΝ αΝ παλΪζδαΝ βμΝ ι’Ν
αθα κζυθ ΰ έ κθκμ ξυλαμ, πμΝ υθάγπμΝ ΰέθ αδ,Ν σ αθΝ έπ αθ αδΝ κυλεδεΪ πκζ ηδεΪ
α λκ εΪφβ βθΝ πδελΪ δα κυ FIR γβθυθΝ ΧFlight Information Region / Π λδκξάΝ
ΠζβλκφκλδυθΝΠ ά πθ).
3.
Μ ΪΝ β τΰελκυ βΝ πθΝ τκ α λκ εαφυθ,Ν κΝ ΣκτλεκμΝ πδζσ κμΝ εα Ϊφ λ Ν θαΝ
ε δθαξγ έΝ εαδΝ θαΝ πΫ δΝ βΝ γΪζα αΝ η Ν αζ ιέπ π κέΝ Άη αΝ εδθβ κπκδάγβε Ν κΝ
ζζβθδεσΝ τ βηαΝ Ϋλ υθαμ - δΪ π βμΝ η Ν α λκ εΪφβ,Ν ζδεσπ λαΝ εαδΝ πζπ ΪΝ ηΫ α
πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝ εαδΝ κυΝ Λδη θδεκτΝ υηα κμ,Ν αΝ κπκέαΝ εα Ϋφγα αθΝ βθΝ
π λδκξάΝ ΰδαΝ κθΝ θ κπδ ησΝ πθΝ τκΝ Ιπ αηΫθπθ. Σ ζδεΪ, κΝ παλαπζΫκθ ηπκλδεσΝ
πζκέκΝGas Century ΧπαθαηαρεάμΝ βηαέαμΨ, π λδ υθΫζζ ι Ν κθΝΣκτλεκΝπδζσ κ, θκ έπμΝ
βμΝ ΚαλπΪγκυ,Ν θυ παλΪζζβζα,Ν έξαθΝ εα αφγΪ δΝ βθΝ π λδκξάΝ ΫθαΝ ζζβθδεσΝ
ζδεσπ λκΝ δΪ π βμΝ Super Puma εαδΝ ΫθαΝ πζπ σΝ κυΝ Λδη θδεκτΝ υηα κμέΝ ΟδΝ
Έζζβθ μΝ δα υ μΝπλκ φΫλγβεαθΝθαΝπαλΪ ξκυθ ίκάγ δαΝ κθΝΣκτλεκΝξ δλδ ά,ΝκΝ

-2κπκέκμΝ σηπμΝ αλθάγβε ,Ν πδεαζκτη θκμΝ βθΝ Ϊλ δαΝ φυ δεάΝ κυΝ εα Ϊ α βέΝ Χ σ κ,Ν
η ΪΝ απσΝ αθΪζκΰκΝ αέ βηαΝ βμΝ κυλεδεάμΝ πζ υλΪμ,Ν π λΪπβΝ βΝ παλαζαίάΝ κυ απσΝ
κυλεδεσΝ ζδεσπ λκέ ΟΝΈζζβθαμΝΙπ Ϊη θκμΝ υ υξυμΝαθα τλγβε Νθ ελσμέ
4.
Σκδκυ κ λσππμ,Ν Ν υθ υα ησΝ εαδΝ η Ν β
κξ υηΫθβΝ Ϊλθβ βΝ κυΝ ΣκτλεκυΝ
πδζσ κυ, η ΪΝ βθΝ πδ υξάΝ κυ ΰεα Ϊζ δοβΝ απσΝ κ α λκ εΪφκμ, θα π λδ υζζ ξγ έ
ΰδαΝπαλκξάΝ υθ λκηάμΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεά απκ κζά Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμ, ίΪ δΝ πθΝ
εαθσθπθ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ,Ν άλγ πΪζδΝ κΝ πλκ εάθδκ,Ν ΰδαΝ ηέαΝ δ Ϋ δΝ φκλΪ, β
κυλεδεάΝ
λα βΰδεάΝ βμΝ παΰέαμΝ αηφδ ίά β βμ πθΝ ζζβθδευθΝ ευλδαλξδευθ
δεαδπηΪ πθ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ, θ σμΝ κυΝ FIR γβθυθ, βΝ κπκέα ηΫξλδΝ κτ
παλαηΫθ δΝ αθαζζκέπ β,Ν η α λΫπκθ αμΝ Ϋ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ υγτθβμΝ Ϋλ υθαμ εαδΝ
δΪ π βμΝ Νη έακθκμΝ βηα έαμΝ ζζβθκ κυλεδεάΝ δαφκλΪέ
5.
ΣκΝ π δ σ δκΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ « α δ δεάΝ απσλλκδα»Ν πθ,Ν πέΝ ξ σθΝ
εαγβη λδθάμΝ ίΪ βμ,Ν δεκθδευθΝ α λκηαξδυθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ πλκεαζ έΝ βΝ παλΪία βΝ πθΝ
δ γθυθΝ εαθσθπθΝ θαΫλδαμΝ ευεζκφκλέαμΝ ΧηβΝ εα Ϊγ βΝ ξ έπθΝ π ά βμΨΝ εαδΝ βΝ
παλαίέα βΝ κυΝ γθδεκτΝ θαΫλδκυΝξυλκυ,Ν εΝηΫλκυμΝ πθΝ κυλεδευθΝα λκ εαφυθέ Ν
ζζβθδεάΝ Πκζ ηδεάΝ λκπκλέα,
Ν ξΫ β η Ν δμΝ Ϊζζ μΝ Πκζ ηδεΫμΝ λκπκλέ μ βμΝ
υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ εαδΝ κυΝ Ν ΣΟ,Ν έ πμΝ εαδ σζκυΝ κυΝ εσ ηκυ,Ν δαγΫ δΝ ΫθαΝ
ηκθα δεσΝ ΰθυλδ ηαέΝ Έξ δΝ βθΝ παΰεσ ηδαΝ πλπ κ υπέαΝ θαΝ λα,Ν η Ν αυ κτμΝ κυμΝ
ιαθ ζβ δεκτμΝ λυγηκτμ,
Ν ΫθαΝ πλαΰηα δεσΝ πδξ δλβ δαεσΝ εαγ υμ,Ν πκυΝ έθαδΝ κΝ
π λδίΪζζκθΝ κυΝ θα λέκυΝξυλκυΝ κυΝ δΰαέκυ,ΝεαδΝκδΝΫικ κδΝπκυΝπλαΰηα κπκδ έΝ έθαδΝ
αηδΰυμΝ πδξ δλβ δαεΫμ,Ν εαγσ δ αλε ΪΝ υξθΪ εαζ έ αδΝ θαΝ αθαξαδ έ δΝ αΝ κπζδ ηΫθα
πκζ ηδεΪΝ α λκ εΪφβΝ βμΝ ι’Ν αθα κζυθΝ ΰ έ κθκμΝ ξυλαμ,Ν βΝ κπκέαΝ έξθ δΝ αφυμΝ θαΝ
πκφγαζηδΪΝ δαξλκθδεΪΝ κΝαπ δεσΝαυ σΝξυλκΝ κυΝ λξδπ ζΪΰκυμέ
6.
θ έγ α,Ν βΝ ζζΪ αΝ πλκίΪζζ δ,Ν εαδΝ δεαέπμ,Ν σ δ θΝ υφέ α αδΝ εαηέα απκζτ πμ
θκηδεάμΝφτ πμ δη λάμ δαφκλΪ π λέΝγ ηΪ πθΝΫλ υθαμΝεαδΝ δΪ π βμ,Νεαγσ δ έπκ Ν
θΝΫξ δΝη αίζβγ έΝ Νσ δΝαφκλΪΝ κΝde jure δ γθυμΝεα κξυλπηΫθκ δεαέπηΪΝ βμΝθα
ζΫΰξ δΝεαδΝθαΝ υθ κθέα δΝ Ϋ κδ μΝαθγλππδ δεάμ εαδΝαπ δεάμ υφάμΝαπκ κζΫμ, σ αθΝ εΝ
πθΝ πλαΰηΪ πθΝ απαδ έ αδ
κ « τ εκζκ»Ν εαδΝ γθδεΪΝ ελέ δηκΝ π λδίΪζζκθΝ κυΝ
δΰαέκυ.
7.
ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ αθαφαέλ κΝ δεαέπηαΝ Ϋξ δΝ εαγκλδ έ απσΝ τκ ι δ δε υηΫθ μΝ
υπβλ έ μΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ θπηΫθπθΝ γθυθ ΧΟ Ψ,Ν θ λΰσΝηΫζκμ πθΝκπκέπθΝ έθαδΝ
βΝ ζζΪ αΝ υΝεαδΝπΪλαΝπκζζΪΝξλσθδα. υΰε ελδηΫθα,ΝκΝIMO (International Maritime
Organization ήΝ δ γθάμΝ Ολΰαθδ ησμΝ Ναυ δπζκ αμ) πδίζΫπ δΝ ΫθαΝ παΰεσ ηδκΝ ξΫ δκΝ
Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμΝ α σηπθΝ πκυΝ ξλάακυθΝ ίκάγ δαμ Ϋθ εαΝ θαυ δεκτΝ α υξάηα κμ,Ν
θυ αθ έ κδξα κΝ ICAO (International Civil Aviation Organization /
δ γθάμΝ

-3Ολΰαθδ ησμ Πκζδ δεάμΝ λκπκλέαμ),Ν υθΝ κδμΝ Ϊζζκδμ,Ν υπκπκδ έ εαδ δμΝ δα δεα έ μΝ
πκυΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγβγκτθΝτ λαΝαπσΝα λκπκλδεσ α τξβηαέ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄Ν: ΤΦΙΣ Μ ΝΟΝΝΟΜΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟ
FIR γβθυθ
1.
πδξ δλυθ αμ ηέαΝ δ κλδεάΝ αθα λκηά, απσΝ θκηδεάΝ εκπδΪ, παλα βλ έ αδΝ σ δΝ κΝ
Ϋθαυ ηαΝΰδαΝ βθΝκλκγΫ β βΝ πθΝ θα λέπθΝξυλπθΝ υγτθβμΝ πθΝελα υθ,Ν σγβε
κΝ
δεΪΰκΝ πθΝ θπηΫθπθΝ Πκζδ δυθΝ η λδεάμΝ Χ Π Ψ
δμΝ 07/12/1λζζ,Ν σπκυΝ
υπκΰλΪφ βε βΝτηία βΝπ λέΝ δ γθκτμΝΠκζδ δεάμΝ λκπκλέαμ, πκυΝπλκΫίζ π Ν βθΝ
έ λυ βΝ θσμΝ δ γθκτμΝ Ολΰαθδ ηκτΝ λκθαυ δζέαμΝ (ICAO) εαδΝ βΝ κπκέαΝ ιαεκζκυγ έΝ
ηΫξλδΝ κτ Ν θαΝ απκ ζ έΝ κΝ ία δεσΝ γ ηδεσΝ πζαέ δκΝ βμ δ γθκτμΝ θαΫλδαμΝ
ευεζκφκλέαμέΝ Ν ζζΪ α,Ν λέαΝ Ϋ βΝ η Ϊ, πδετλπ Ν βθ υπσοβΝ τηία β η Ν κυμ
θσηκυμ 210-212 ΧΦ ΚΝ γ4-36/ τξβΝ ΄/1947),Ν θυΝ Ϋε κ Ν κΝ ICAO,Ν πκυΝ λ τ δΝ κΝ
Μσθ λ αζ εαδ απκ ζ έΝ κΝ α λκπκλδεσΝ εΫζκμΝ κυΝ Ο , κλκγΫ β Ν δμΝ π λδκξΫμΝ
υγτθβμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ κυΝ θαΫλδκυΝξυλκυΝ αΝ υηίαζζση θαΝελΪ βΝ- ηΫζβΝ κυέ
2.
ΟΝ θαΫλδκμΝξυλκμΝ υγτθβμΝ βμΝ ζζΪ κμ,Νΰθπ σμΝη Ν βθΝκθκηα έαΝAthinai FIR,
κλκγ άγβε εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝπ λδκξδευθΝ υθ δα εΫο πθ πθΝ υθΝ1ληί,Ν1ληβ,Ν
1958, κΝ πζαέ δκ δ υγ ά πθ ΰδαΝ βθΝ κλκγΫ β βΝ πθΝ FIRs βμΝ α λκθαυ δζδαεάμΝ
π λδκξάμΝ βμΝ υλυπβμ. υΰε ελδηΫθα, υηφπθάγβε Νσ δΝ κ FIR γβθυθΝγαΝεαζτπ δΝ
κζσεζβλκΝ κθΝ γθδεσΝ θαΫλδκΝ ξυλκ Χ τλκυμΝ 1ίΝ θαυ δευθΝ ηδζέπθ) εαδΝ δΪ παλ αΝ
ηάηα αΝ κυΝ δ γθκτμΝ θαΫλδκυΝ ξυλκυ,Ν ε δθση θκΝ αθα κζδεΪ,Ν πΪθπΝαπσΝ κΝ δΰαέκ
ΫπμΝ αΝ σλδαΝ βμΝ κυλεδεάμΝ αδΰδαζέ δ αμΝ αυθβμ,Ν υ δεΪ ηΫξλδΝ κΝ ηΫ κΝ π λέπκυΝ κυΝ
ΙκθέκυΝΠ ζΪΰκυμ,Νίσλ δαΝηΫξλδΝ δμΝκλκγ δεΫμΝΰλαηηΫμΝ πθΝ υθσλπθΝεαδΝθσ δαΝΫπμΝ αΝ
ηΫ αΝ κυΝΛδίυεκτΝΠ ζΪΰκυμέΝ
3.
Ν ΣκυλεέαΝ ά αθ ιαλξάμ παλκτ α
δμΝ δα εΫο δμΝ αυ Ϋμ εαδΝ απκ Ϋξγβε ,
έξπμΝ εαηέαΝ δαηαλ υλέα, κθΝ εαγκλδ ησΝ κυΝ θαΫλδκυΝ ξυλκυΝ ΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ
υπ τγυθβΝ κλέ βε Ν βΝ ζζΪ α,Ν υηίΪζζκθ αμΝ Ϋ δΝ θ λΰβ δεΪΝ βθΝ παΰέπ άΝ κυ.1
ΠαλΪΝ ατ α,Ν κθΝ τΰκυ κΝ κυΝ 1λιζ,Ν βΝ ΆΰευλαΝ ιΫ π Ν αυγαέλ αΝ βθΝ υπ’Ν αλδγηέΝ
714/06-08-1974 ΝΟΣ Μ (Notice to Airmen/ δ κπκέβ βΝ πλκμΝ α λκθαυ δζζκηΫθκυμ),
η Ν βθΝ κπκέαΝ πλκ παγκτ Ν θαΝ π ε έθ δ de facto κΝ ξυλκΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ βμΝ
ηΫξλδΝ κΝηΫ κΝ κυΝ δΰαέκυ,Ν θ σμΝ κυΝFIR γβθυθ ( δεσθαΝ1). Σσ Νβ ζζΪ α εάλυι Ν
κ αθα κζδεσ
δΰαέκΝ πδεέθ υθβΝ π λδκξά, η Ν βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ υπ’Ν αλδγηέΝ

ΜαλδΪθγβΝΚζΪ βΝ- υ
βίίι,Ν ζέΝ1ηθ

1

αγκπκτζκυΝΧπλσζκΰκμμΝΥλά κμΝΡκαΪεβμΨ,ΝΘ α α

α ου ου

α

ου Χώ ου,Ν γάθα,ΝΙέΝδ Ϋλβμ,Ν

-41157/13-09-1974 ΝΟΣ Μ,Ν εαδΝ εα σπδθΝ κ ICAO απβτγυθ Ν Ϋεεζβ βΝ εαδΝ
πζ υλΫμ,ΝξπλέμΝσηπμΝ πδ υξέα.

δεσθαΝ1μ

δμΝ τκΝ

ΟΝξΪλ βμΝ κυΝFIR γβθυθ εαδΝβ ΰλαηηάΝκλέπθΝπ λδκξάμΝ ζΫΰξκυΝ
θαΫλδαμΝευεζκφκλέαμΝαπσΝ βθΝΣκυλεέα.

4.
Σ ζδεΪ, κΝ 1λκίΝ βΝ Άΰευλα αθαεΪζ
β NOTAM 714, σ αθ δαπέ π Ν σ δΝ κΝ
ηΫ λκΝ Ϋίζαπ Ν αΝ υηφΫλκθ ΪΝ βμΝ εαδΝ δ έπμΝ κθΝ κυλδ ησΝ βμέΝ Έε κ Ν ,Ν η Ν κΝ
πδξ έλβηαΝσ δΝβΝτηία βΝ κυΝδεΪΰκ (Ϊλγλκ 3α) φαλησα αδΝησθκΝ αΝπκζδ δεΪΝεαδΝ
σξδΝ α ελα δεΪΝ α λκ εΪφβ,Ν ά κδ ’Ν αυ Ϊ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ λα δπ δεΫμ,
ζπθ δαεΫμΝεαδΝα υθκηδεΫμΝυπβλ έ μ ΧΪλγλκΝγίΨ, αγ λΪΝαλθ έ αδΝθαΝυπκίΪζζ δΝ
ξΫ δαΝπ ά πθΝΰδαΝ δμΝ δ σ κυμΝ πθΝ λα δπ δευθΝ βμΝα λκ εαφυθ, θ σμΝ κυΝFIR
γβθυθ, η Ν υθΫπ δαΝ θα δαπλΪ κθ αδ πκζυΪλδγη μΝ παλαίΪ δμΝ πθΝ εαθσθπθΝ
θαΫλδαμΝευεζκφκλέαμΝεαδ θαΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ κίαλκέΝεέθ υθκδ ΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝ πθΝ
π ά πθΝ βμΝΠκζδ δεάμΝ λκπκλέαμέ
5.
Χ σ κ, η ηέαΝ δλΪΝ εα α α δευθΝ απκφΪ πθΝ βμ Γ θδεάμ υθΫζ υ βμ κυΝ
ICAO (ICAO Resolutions ββ-1κ,Ν βγ-11, β9-7 / App. Ρ, εαδΝ η λβ άΝ δΪ αιβΝ κΝ
ΠαλΪλ βηαΝβΝ βμΝτηία βμΝ κυΝδεΪΰκ, υπσΝ κδξέΝ3.3.1.2. / d, e, Ϋε κ β 9β, 1990),
Ϋξ δΝ αθαΰθπλδ έΝ κΝ δεαέπηαΝ αΝ ελΪ βΝ θαΝ αβ κτθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν π ά βΝ βθΝ υπκίκζάΝ
ξ έπθΝ π ά πμΝ εΝ ηΫλκυμΝ λα δπ δευθΝ α λκ εαφυθΝ λέ πθΝ ξπλυθΝ θ σμΝ βμΝ
π λδκξάμΝ υγτθβμΝ πθ (FIR), σ αθ βΝεα Ϊγ βΝ ξ έκυΝπ ά πμΝαπαδ έ αδ, απσΝ βθ
εαγ’Ν τζβθΝ υπ τγυθβΝ αλξά, ΰδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝ υθ κθδ ηκτΝ η Ν αΝ αλησ δαΝ
λα δπ δεΪΝ σλΰαθαΝ άΝ η Ν αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ ΰ δ κθδευθΝ ελα υθΝ πλκμΝ κΝ εκπσΝ

-5απκφυΰάμΝ βμΝ θ ξση θβμΝαθΪΰεβμΝΰδαΝ αθαξαέ δ β (d), εαδ πέ βμ
πκυΝ δα ξέακθ αδΝ δ γθάΝ τθκλαΝΧe).2
6.

βθΝπ λέπ π βΝ

ΧμΝ εΝ κτ πθ, βΝ ηβΝ υπκίκζάΝ ξ έπθΝ π ά βμ απσΝ αΝ κυλεδεΪΝ

λα δπ δεΪ

α λκ εΪφβ,ΝεαδΝεα ’Ν πΫε α βΝβΝηβΝΰθπ κπκέβ βΝ κυΝ λκηκζκΰέκυΝ κυμ,Ν θ σμΝ κυΝ
FIR γβθυθ,Ν α φαζυμΝ θΝ υθΪ δΝ η Ν κΝ δ γθΫμ έεαδκ, εαδΝ αυ κθσβ αΝ θυπΪλξ δΝ
κίαλσΝ γΫηαΝ α φαζ έαμ πθΝ π ά πθ. ιέα δ ηΪζδ α θαΝ πδ βηαθγ έ βΝ υηφπθέαΝ
γάθαμΝ- ΟυΪ δΰε κθ (2000),Νη Ν βθΝκπκέαΝκδΝ Π
η τ βεαθ, σ δΝ αΝηαξβ δεΪΝ κυμΝ
α λκ εΪφβΝηΫ αΝ κΝFIR γβθυθΝγαΝ βλκτθΝσζ μΝ δμΝ δα δεα έ μΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ
απσΝ κθΝICAO.3
υξάηα αΝ

κ δΰαέκ

7.
ΟδΝ θΫλΰ δ μΝ Ϋλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ εδθ υθ υσθ πθ α λκ εαφυθΝ κθΝ θαΫλδκΝ
εαδΝ γαζΪ δκΝ ξυλκ,Ν πκυΝ υζκπκδκτθ αδΝ η Ν βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ πζπ υθΝ εαδΝ π β δευθΝ
ηΫ πθ,Ν θ Ϊ κθ αδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝα λκθαυ δεάμ Ϋλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝ πέ βηβΝ κλκζκΰέαΝ πθΝ δ γθυθΝ α λκθαυ δευθΝ εαθκθδ ηυθ (Search and
Rescue Manual, ICAO document 7333 - AN / 859, 3rd edition 1970),Ν θυΝ δΫπκθ αδΝ
απσΝ κΝ ΠαλΪλ βηα 12 βμΝ πλκαθαφ λγ έ βμΝ τηία βμΝ κυΝ δεΪΰκ (1944),Ν εαγυμΝ
εαδΝ απσΝ κυμΝ Καθκθδ ηκτμΝ εαδΝ δμΝ υ Ϊ δμΝ κυΝ ICAO.  κΝ υπσοβΝ ΠαλΪλ βηαΝ
εαγκλέακθ αδΝ παελδίυμΝ κδΝ υπκπκδβηΫθ μΝ δα δεα έ μ,Ν κδΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ κδΝ
υγτθ μΝ βμΝ εΪ κ Ν υηίαζζση θβμΝξυλαμ,Νπ λέΝ βμΝαπκ ζ ηα δεάμΝΫλ υθαμΝεαδΝ
δΪ π βμ,Ν Νπ λδπ υ δμ α λκπκλδευθ α υξβηΪ πθΝ κθΝ γθδεσΝεαδΝ δ γθάΝ θαΫλδκΝ
ξυλκΝ βμ. Μ Ϋπ δ α,Ν δμΝ π λδκξδεΫμΝ υθ λδΪ δμ α λκθαυ δζέαμΝ κυΝ ICAO,Ν πθΝ
υθΝ 1952 ΧΠαλέ δΨ εαδΝ 1ληκ ΧΓ θ τβΨ, υηφπθάγβε σ δ κδΝ π λδκξΫμΝ υγτθβμ βμΝ
ζζΪ κμ,Ν Κτπλκυ εαδ Σκυλεέαμ,Ν ΰδαΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ Ν
π λδ α δεΪΝ α λκπκλδευθΝ α υξβηΪ πθ, υθ αυ έακθ αδΝ η Ν αΝ αθ έ κδξαΝ σλδαΝ πθ
κδε έπθ FIRs Χ γβθυθ,ΝΛ υεπ έαμ,ΝΚπθ αθ δθκτπκζβμΨ.
8.
Ό κθΝαφκλΪ βθΝΫλ υθα - δΪ π βΝ Νπ λδπ υ δμΝ θαυ δευθ α υξβηΪ πθ,ΝβΝ
κπκέαΝ βΝ δ γθάΝκλκζκΰέαΝαπκεαζ έ αδΝθαυ δεάΝΫλ υθαΝεαδΝ δΪ π β, βΝ ζζΪ αΝα ε έΝ
κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαδ υθ κθδ ησΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ πδξ δλά πθ, θ σμΝ κυΝ FIR γβθυθ, απσΝ
σ Ν πκυΝ αυ σΝ γ πέ βε Ν Χ εα έα 1950)έΝ Ν αθΪζβοβΝ αληκ δκ ά πθΝ απσΝ βθΝ
ζζΪ αΝ ΰδαΝ θαυ δεάΝ Ϋλ υθα - δΪ π β,Ν θ σμ κυΝ FIR γβθυθ,Ν αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ θαυ κ τθβΝ εαδΝ βΝ ΰ πΰλαφδεάΝ πλαΰηα δεσ β αΝ βθΝ π λδκξά,Ν
κηΫθπθΝ
πθΝ δΪ παλ πθΝ ζζβθδευθΝ θβ δυθΝ κΝ δΰαέκ,Ν κδΝ κπκέ μΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ πζΫκθΝ

Άΰΰ ζκμΝΓδσεαλβμ,Ν ε
ΜαλδΪθγβΝΚζΪ βΝ- υ
βίίι,Ν ζέΝ1θβ
2
3

α ο α ου Χώ ου - α
α ο , γάθαΝ- Κκηκ βθά,Ν θ έΝΪεεκυζα,Ν1996, ζ. 111
αγκπκτζκυ Χπλσζκΰκμ: Υλά κμΝΡκαΪεβμΨ, Θ α α
α ου ου α ου Χώ ου,Ν γάθα,ΝΙέΝδ Ϋλβμ,Ν

-6Ϊη β,Ν αξ έαΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεά,Ν απσΝ πδξ δλβ δαεάΝ Ϊπκοβ,Ν παλκξάΝ υπβλ
ΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝαθγλυπδθβμΝαπάμΝ κΝγαζΪ δκΝξυλκ.
9.

δυθΝ

ΠλκμΝ κτ κδμ,Ν εα ΪΝ βθΝ υπκΰλαφά (20/08/1980), σ κΝ εαδΝ εα ΪΝ βθΝ πδετλπ β

απσΝ κΝ ζζβθδεσΝεκδθκίκτζδκ ΧθσηκμΝ1κζζΝήΝ1λκλ,ΝΦ ΚΝ1ίίΝήΝ τξκμΝ ΄ΝήΝβη-04-1989),
βμΝ δ γθκτμΝ τηία βμΝ κυΝ ηίκτλΰκυ (1979), π λέΝ θαυ δεάμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ
(International Convention on Maritime Search and Rescue), β ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ
εα Ϋγ
Ν πδφτζαιβΝη Ν βθΝκπκέαΝ άζπθ λβ Ϊ σ δΝβΝπ λδκξάΝ υγτθβμΝ βμΝ υηπέπ δΝ
η Ν κΝ FIR γβθυθ,Ν δα τππ β πκυΝ υηπ λδζάφγβε Ν εαδΝ κ ξ δεσΝ θσηκ, η Ν κθΝ
κπκέκΝ θ πηα υγβε Ν βΝ υπσοβΝ τηία β,Ν βθΝ ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ. Ν τηία βΝ
αυ ά απκ ζ έΝ κΝ ία δεσΝ γ ηδεσΝ πζαέ δκ πέΝ γ ηΪ πθΝ παλκξάμΝθαυ δεάμΝΫλ υθαμΝ δΪ π βμ, πδίΪζζ δΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ
αΝ υηίαζζση θαΝ ελΪ βΝ θα ΫξκυθΝ
κλΰαθπηΫθ μΝ υπβλ έ μ Ϋλ υθαμ - δΪ π βμΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ ίκάγ δαμΝ
Ν
εδθ υθ τκθ α πζπ ΪΝ ηΫ αΝ εαδΝ πλκίζΫπ δΝ δα δεα έ μ υθ κθδ ηκτΝ η Ν δμΝ γθδεΫμΝ
αλξΫμ
βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ δΪ π βμΝ η ΫξκυθΝ εαδΝ πζκέαΝ άΝ
α λκ εΪφβΝθβκζσΰβ βμΝ λέ κυΝελΪ κυμέ
10. βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ τηία βΝ κυΝ ηίκτλΰκυ,Ν βΝ κπκέαΝ υδκγ άγβε Ν κΝ πζαέ δκΝ
κυΝ IMO Χθαυ δζδαεσμΝίλαξέκθαμΝ κυΝ Ο Ψ, πλκίζΫπ δΝ σ δΝ κδΝ π λδκξΫμΝ υγτθβμΝ πθΝ
υηίαζζκηΫθπθΝ η λυθΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,Ν
Ν
π λδπ υ δμΝ θαυ δευθΝ α υξβηΪ πθ
βθΝ αθκδε άΝ γΪζα α,Ν εαγκλέακθ αδΝ η Ν
υηφπθέαΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝπαλΪε δπθΝελα υθέ Γδ’Ναυ σΝΪζζπ
βΝ ζζΪ α, σ αθΝ
υπΫΰλαο κΝ 1λκί ε έθβΝ βΝ τηία β, εαδ π δ ά δαφυθβ Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ
αυ ά Ϋθ εαΝ πθΝ π ε α δευθΝίζΫο πθΝ βμΝ ιΝαθα κζυθΝΰ έ κθκμ ξυλαμ, αθαΰεΪ βε Ν
θαΝ γΫ δ εα βΰκλβηα δευμΝ βθΝ πδφτζαιάΝ βμ κθΝ IMO, ά κδΝ σ δΝ γαΝ α ε έΝ θαυ δεάΝ
Ϋλ υθαΝ εαδΝ δΪ π βΝ Ν κζσεζβλβΝ βθΝ πδελΪ δαΝ κυΝ FIR γβθυθ, σππμΝ εαδΝ Ν
π λδπ υ δμΝα λκπκλδευθΝα υξβηΪ πθ.
11.
θ έγ α,Ν σοδηαΝ βΝ Άΰευλα, κΝ 1λκβ, εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ τ ε οβμΝ βμΝ
υπκ πδ λκπάμΝ κυΝ ΙΜΟ (27th session) ΰδαΝ γΫηα αΝ α φαζ έαμΝ βμΝ θαυ δπζκ αμ,Ν
εα Ϋγ
άζπ βΝη Ν βθΝκπκέαΝαηφδ ίβ κτ Ν δμΝ ζζβθδεΫμΝγΫ δμ εαδ πδ τθαο Ν Ν
αυ άθ ξΪλ β πκυΝ απ δεσθδα Ν κΝ δΰαέκ θαΝ έθαδ δαηκδλα ηΫθκΝ
αΝ τκ,Ν η Ν
δ υελδθδ δεσΝ βη έπηαΝσ δΝβΝ δαξπλδ δεάΝΰλαηηάΝά αθΝαπζυμΝ θ δε δεάΝ πθΝκλέπθΝ
πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ υθα κ ά πθΝ πθΝ κυλεδευθΝυπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμ. ΟΝ
θΝ ζσΰπΝ κυλεδεσμΝ δ ξυλδ ησμΝ απκ κεδηΪ βε Ν εαδΝ ηηΫ πμ απκλλέφγβε απσΝ κθΝ
IMO,
κηΫθκυ σ δΝ βθΝ Ϋε κ β κυ τξκυμΝ κυ «Information on national Search
and Rescue»,Ν κΝ Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1λκγ,Ν π λδζαηίΪθ αδΝ ξΪλ βμΝ κθΝ κπκέκΝ

-7ηφαέθ αδΝ πμΝ π λδκξάΝ υγτθβμ εαδΝ αληκ δκ ά πθΝ
δΪ π βμΝ κΝ δΰαέκ, ε έθβΝ κυΝFIR γβθυθ.4
12.  κΝ πζαέ δκ

πθΝ υθ θθκά

πθΝ η

Ν γΫηα αΝ θαυ δεάμ Ϋλ υθαμΝ -

αΝ ΰ δ κθδεΪΝ παλΪε δαΝ ελΪ β,Ν βΝ ζζΪ αΝ

Ϋξ δΝυπκΰλΪο δ υηφπθέ μΝΰδαΝ υθ λΰα έαΝ ΝγΫηα α παλκξάμ υπβλ δυθ θαυ δεάμΝ
Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,Ν σ κΝ η Ν βθΝ Ι αζέαΝ ΧβίίίΨ,Ν σ κΝ εαδΝ η Ν βΝ ΜΪζ αΝ ΧβίίκΨ, δμΝ
κπκέ μΝ λβ ΪΝ κλέα αδΝ σ δΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ ζζβθδεάΝ π λδκξάΝ υγτθβμΝ υηπέπ δΝ η Ν κΝ FIR
γβθυθ,Ν θυΝ εελ η έΝβΝυπκΰλαφάΝαθ δ κέξπθΝυηφπθδυθΝεαδΝη Ν αΝΪζζαΝΰ δ κθδεΪΝ
ελΪ βέ5
ΣκυλεδεΫμΝ ηφδ ίβ ά

δμΝ- ιδυ

δμ

13.
λξδεΪ,ΝαπσΝ βΝ δΰηάΝπκυΝυδκγ άγβε Νβ τηία βΝ κυΝδεΪΰκΝΧ1λζζΨΝεαδΝεαγ’Ν
σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1ληί,Ν β ΆΰευλαΝ έξ Ν υηφπθά δΝ σξδΝ ησθκΝ αΝ
αελδίά σλδαΝ πθ FIRs γβθυθ, Λ υεπ έαμ εαδΝ Κπθ αθ δθκτπκζβμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ δμΝ
π λδκξΫμ υγτθβμΝ ΰδαΝ απκ κζΫμ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ
Ν π λδπ υ δμΝ
α λκπκλδευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν πκυΝ εαδ ΰδαΝ δμΝ λ δμΝ ξυλ μΝ Χ ζζΪ α,Ν Κτπλκ,Ν ΣκυλεέαΨ
εα κξυλυγβεαθΝ θαΝ υηπέπ κυθΝ η Ν α αθ έ κδξαΝ σλδαΝ πθΝ κδε έπθ FIRsέΝ Ν σ
Ϊ βΝ βμΝ κυλεδεάμΝ πζ υλΪμΝ αυ δασ αθΝ η Ν δμΝ πλκαθαφ λση θ μΝ δ γθ έμΝ
απκφΪ δμ,Ν ξπλέμΝ θα φΫλθ δ πλκ εσηηα αΝ βθΝ σζβΝ δα δεα έαέ Ν απκξά
εΝ
ηΫλκυμΝ βμ,Ν απσΝ εΪγ Ν θκηδεάΝ εαδΝ Ϋηπλαε βΝ αηφδ ίά β βΝ κυΝ τλκυμΝ πθΝ 1ί
θαυ δευθΝ ηδζέπθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ θαΫλδκυΝ ξυλκυ,Ν κυζΪξδ κθΝ ηΫξλδΝ κΝ 1λιζ,Ν γαΝ
ηπκλκτ ΝθαΝγ πλβγ έΝσ δΝαπκ ζ έΝαλξάΝ βηδκυλΰέαμΝ κπδεκτΝ γέηκυέ6
14. Όηπμ, απσΝ κ 1λιζΝ εαδΝ Ϋε κ , σ αθΝ αΝ ξΫ δαΝ βμΝ δξκ σηβ βμΝ κυ
λξδπ ζΪΰκυμΝ Ϊλξδ αθΝ θαΝ ηπαέθκυθΝ Ν φαληκΰά,Ν π’Ν κυ θέ ζσΰπ βΝ Άΰευλα γαΝ
ηπκλκτ
θαΝ ξ έΝ βθ απκεζ δ δεάΝ αληκ δσ β α βμΝ γάθαμ
Ν αυ σθ κΝ ξυλκ.
Έθαμ λσπκμΝ ΰδαΝ θαΝ βθΝ πλκ ίΪζζ δΝ ά αθ ηΫ πΝ βμΝ αηφδ ίά β βμΝ βμΝ π λδκξάμ
υγτθβμ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ, βΝ κπκέαΝ υθΫπδπ Ν η Ν κΝ FIR γβθυθ,Ν η Ν πλκκπ δεάΝ
θαΝ παθαπλκ δκλδ κτθΝ (πλκμΝ υ ηΪμ) αΝ αθα κζδεΪΝ σλδαΝ κυ. Κα ’Ν αυ σθ κθΝ
λσπκ, βΝ Σκυλεέα,Ν εα α λα βΰυθ αμΝ σζ μΝ δμΝ δ γθ έμΝ υηφπθέ μΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ
ICAO, ι εέθβ Ν θαΝ αηφδ ίβ έΝ κΝ FIR γβθυθ η βΝ αγ λάΝ Ϊλθβ βΝ ΰδαΝ εα Ϊγ
ξ έπθΝπ ά βμ εΝηΫλκυμΝ πθΝ λα δπ δευθ βμΝπ β δευθ ηΫ πθ.

βΝ

ζ υγΫλδκμΝ  λΰδαθθέ βμ,Ν «Έλ υθαΝ εαδΝ δΪ π βΝ - ΣκΝ ΝκηδεσΝ Πζαέ δκ»,Ν λκπκλδεάΝ πδγ υλβ βΝ ΧΓ θδεσΝ πδ ζ έκΝ
λκπκλέαμΝήΝξκζάΝΠκζΫηκυΝ λκπκλέαμΨ,Ν πλέζδκμΝβίίλΝΧ τξκμΝκθΨ,Ν ζέΝ111
5
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν «Έλ υθαΝ εαδΝ δΪ π β»,Ν 1ιήίζήβί1γ,Ν http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikoterakeimena/erevna-kai-diasosi.html
6
Άΰΰ ζκμΝΓδσεαλβμ,Ν ε
α ο α ου Χώ ου - α
α ο ,Ν γάθαΝ- Κκηκ βθά,Ν θ έΝΪεεκυζα,Ν1λλθ,Ν ζέΝζ1ΝΧ ΝγΫ βΝ
αυ άΝ υπκ βλέα αδΝ απσΝ κθΝ εαγβΰβ άΝ K. Hailbronner, «Die Freiheit der luft und Staatliche Hoheitsrecht»,Ν δμΝ Thesaurus
Acroasium,Ν έΥέ,ΝThessaloniki,Ν1λκ1,Ν ζέΝγγλΝ πέΨ
4

-815.
θαφκλδεΪΝ η Ν αΝ θαυ δεΪΝ α υξάηα α,Ν βΝ Άΰευλα, αθ δ α ση θβΝ βθΝ ζζβθδεά
λβ άΝ άζπ β π λέΝ υθ ατ δ βμΝ κυΝFIR γβθυθΝη Ν βθΝπ λδκξάΝ υγτθβμΝΰδα θαυ δεάΝ
Ϋλ υθαΝεαδΝ δΪ π β, πκυΝεα α Ϋγβε εα ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝΧ1λ80),ΝαζζΪΝεαδΝεα ΪΝ βθΝ
πδετλπ βΝ Χ1λκλΨΝ βμΝ τηία βμΝ κυΝ ηίκτλΰκυ (International Convention on
Maritime Search and Rescue), βΝκπκέαΝλυγηέα δΝγΫηα αΝεαδΝ υπκπκδ έΝ δα δεα έ μΝΰδαΝ
βΝθαυ δεάΝΫλ υθαΝεαδΝ δΪ π β,ΝΫε κ , σοδηα δα έθ αδ σ δΝκδΝπ λδκξΫμΝ υγτθβμΝΰδαΝ
θαυ δεάΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ δΪ π βΝ βθΝ αθκδξ άΝ γΪζα αΝ πλΫπ δΝ θαΝ κλκγ κτθ αδΝ η Ν
υηφπθέαΝ πθ θ δαφ λση θπθΝπαλΪε δπθΝελα υθέ
16. Χ σ κ,ΝπαλΪΝ δμΝ θ Ϊ δμΝ βμΝ ι’Ναθα κζυθΝΰ έ κθκμ ξυλαμ, βΝ ζζβθδεάΝγΫ βΝ
βμ αυ σ βηβμΝκλκγΫ β βμΝ πθΝαπθυθ υγτθβμ Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμΝΰδα γαζΪ δαΝ
εαδΝ α λκπκλδεΪΝ α υξάηα α, εα ΪΝ λσπκΝ πκυΝ θαΝ υηπέπ κυθΝ η Ν αΝ σλδαΝ πθΝ FIRs,
Ϋΰδθ Ν ΰ θδευμΝ ε άΝ εα ΪΝ βΝ υαά β β βμΝ αθαφκλΪμΝ Χreport) βμΝ υπκ πδ λκπάμΝ
α φαζ έαμΝ βμΝ θαυ δπζκ αμΝ βθΝ γββ τθκ κΝ κυΝ ΙΜΟ,Ν κΝ ΜΪλ δκΝ κυΝ 1λκθΝ ΧIMO
document 32 / WP 8 / 20-08-1986),Ν σπκυ,Ν πζβθΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ εαδΝ βμΝ Κέθαμ,Ν βθΝ
αθπ ΫλπΝ γΫ β Ϋξγβ αθΝ σζ μΝ κδΝ αθ δπλκ ππ έ μΝ εαδ,Ν η αιτΝ αυ υθ, ε έθ μΝ βμΝ
ΙαππθέαμΝεαδΝ πθΝ Π ,ΝκδΝκπκέ μΝ βθΝυπκ άλδιαθΝΫθγ ληαέ7
17. Όηπμ, παλΪΝ βθΝ απσλλδοβΝ πθΝ κυλεδευθ δ ξυλδ ηυθΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ πθ
αθαγ πλβ δευθΝ πδ δυι πθ, βΝ Σκυλεέα,Ν κΝ 1λκκ,Ν ιΫ π Ν κθΝ υπ’Ν αλδγηέ 13559 /
1988 Καθκθδ ησΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ, σππμΝ αυ σμΝ λκπκπκδάγβε Ν απσΝ κθΝ
Καθκθδ ησΝ γβιη / 2001 ΧθσηκμΝβζθ11 / 12-12-2001),Ν η Ν κθΝ κπκέκΝ σλδ Ν αυγαέλ α
εαδΝηκθκη λυμ πμΝπ λδκξάΝ υγτθβμΝ βμΝΰδαΝπαλκξάΝυπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμ,
ξπλέμΝθαΝ δ υελδθέα δΝ ΪθΝπλσε δ αδΝΰδαΝθαυ δεΪΝά / εαδ α λκπκλδεΪΝα υξάηα α, ΫθαθΝ
κηΫαΝ πκυ,Ν πΫλαθΝ κυΝ FIR Κπθ αθ δθκτπκζβμ,Ν π λδζαηίΪθ δΝ ηάηαΝ κυΝ FIR
γβθυθΝ (ηΫξλδΝ κΝ ηΫ κΝ π λέπκυΝ κυΝ δΰαέκυ),Ν ΰεζπίέακθ αμΝ η ΰΪζκΝ ηάηαΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμΝ θ σμΝ κυλεδεάμΝπ λδκξάμΝΫλ υθαμΝεαδΝ δΪ π βμέ8
18.
δ δεσ λα,Ν εαγκλέα αδ
κξ υηΫθα βΝ π λδκξάΝ απσΝ κθΝ βηκ Μ βηίλδθσΝ εαδΝ
αθα κζδεσ λα, υηπ λδζαηίΪθκθ αμ ηΫλκμΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυ εαδΝ βμΝ
Κτπλκυ, πμΝ π λδκξάΝ σπκυΝ βΝ Άΰευλα Ϋξ δΝ βθΝ απσζυ βΝ υγτθβ θαυ δεάμΝ εαδΝ
α λκθαυ δεάμ Ϋλ υθαμ - δΪ π βμ,Ν ε έ κθ αμΝ υθΪηαΝεαδΝ ξ δεσΝξΪλ β,Ν θ δε δεσΝ
πθΝκλέπθΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ υθα κ ά πθΝ πθΝ κυλεδευθΝυπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝεαδΝ
δΪ π βμΝ( δεσθαΝβ).

7
 υζδαθσμΝ Πκζέ βμ,Ν «Πλκ α έαΝ εαδΝ δΪ π βΝ βμΝ θγλυπδθβμΝ πάμΝ
βΝ ΘΪζα α»,Ν Κ έη θαΝ λΰα έαμΝ δΰαέκυΝ
ΧΠαθ πδ άηδκΝ δΰαέκυΝήΝΣηάηαΝΝαυ δζέαμΝ- ηπκλέκυΝ- Μ αφκλυθΨ,Ν εΫηίλδκμΝβίίγ Χ τξκμΝ1Ψ,Ν ζέΝθβ
8
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,Ν «Έλ υθαΝ εαδΝ δΪ π β»,Ν 1ιήίζήβί1γ,Ν http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikoterakeimena/erevna- kai-diasosi.html
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δεσθαΝ2: ΟΝξΪλ βμΝ βμΝπ λδκξάμ Ϋλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ υπσΝ κυλεδεά δεαδκ κ έα
( υθβηηΫθκμΝ κθΝΚαθκθδ ησ 13559 / 1988).
19.
Ν πλκεζβ δεάΝ αυ άΝ θΫλΰ δαΝ ΰεζπίδ ηκτΝ ζζβθδευθΝ θά πθ,Ν ζζβθδευθΝ
ξπλδευθΝυ Ϊ πθΝεαδΝ ζζβθδεκτΝ θα λέκυΝξυλκυΝ βθΝ κυλεδεάΝπ λδκξάΝΫλ υθαμΝεαδΝ
δΪ π βμ, αφυμΝπαλαίδΪα δΝ βθΝευλδαλξέαΝεαδΝευλδαλξδεΪΝ δεαδυηα αΝ βμΝ ζζΪ κμέ
Ν Ν υηπ λέζβοβΝ ηάηα κμΝ κυΝόIRΝ γβθυθΝ βθΝ κυλεδεάΝπ λδκξάΝ υγτθβμ,ΝπΫλαθΝ
κυΝ σ δΝ
λ έ αδΝ πδξ δλβ δαεάμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμ,Ν παλαίδΪα δΝ ζζβθδεΫμΝ
αληκ δσ β μΝ εξπλβηΫθ μΝαπσΝ κθΝIωχτέ πέ βμ,ΝΫλξ αδ Ναθ έγ βΝη Ν β ΰ θδεάΝ
δ γθά πλαε δεά Χ γδηδεσΝ έεαδκΨ,Ν αζζΪΝ εαδΝ δμΝ υ Ϊ δμΝ κυΝ ΙΜΟΝ εαδ Iωχτ,Ν πκυΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ κ IAMSAR Manual (International Aeronautical and Maritime
Search and Rescue Manual / δ γθΫμΝ ΰξ δλέ δκΝ λκθαυ δεάμΝεαδΝΝαυ δεάμΝΈλ υθαμΝ
εαδΝ δΪ π βμ), πλκελέθκθ αμΝ βθΝυδκγΫ β βΝ αυ σ βηπθΝπ λδκξυθΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ
υπβλ δυθΝ Ϋλ υθαμ - δΪ π βμΝ Ν θαυ δεΪΝεαδΝ α λκπκλδεΪΝ α υξάηα α, εα ΪΝ λσπκΝ
πκυΝθαΝ υηπέπ κυθΝη Ν αΝσλδαΝ πθΝFIRs
20.
θ πη αιτ,Ν βΝ Άΰευλα,Ν πλδθΝ βθΝ Ϋε κ βΝ κυΝ υπ’Ν αλδγηέΝ γβιηΝ ήΝ βίί1Ν
Καθκθδ ηκτΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ,Ν έξ Ν πλκζ δΪθ δΝ κΝ Ϋ αφκμΝ πλκμΝ αυ άΝ βθΝ
εα τγυθ β,Νσ αθΝ δμΝ1θήίβή1λλλ ιΫ π αυγαέλ αΝεαδΝηκθκη λυμ πλκμΝ κθΝICAO
β δ γθάΝαΰΰ ζέα ΟβζίΝήΝ1λλλΝ(NOTAM), η Ν βθΝκπκέαΝ άζπθ Νσ δΝ αΝσλδαΝ κυΝFIR
γβθυθΝ έθαδΝπζα ηα δεΪΝεαδΝ θΝΫξκυθΝεαηέαΝθκηδεάΝυπσ α β ( δεσθαΝγ)έΝΣβθΝέ δαΝ
Ν αυ άΝ πλκεζβ δεάΝ αΰΰ ζέαΝ - βΝ κπκέαΝ άη λαΝ θΝ ίλέ ε αδΝ Ν δ ξτΝ - υθΫξδα
η γκ υηΫθαΝ θαΝ παθ ε έ δΝ εαδΝ θαΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ πέΝ πκζζΪΝ Ϋ βΝ κΝ δ γθκτμΝ

- 10 δαθκηάμΝ ΰξ δλέ δκΝ
λκπκλέαμΝΧΤΠ Ψέ9

λκθαυ δευθΝΠζβλκφκλδυθΝ βμΝ κυλεδεάμΝΤπβλ

έαμΝΠκζδ δεάμΝ

215709 AFGS GR
217711 LGGG GR
ZCZC EAO009 161545
GG LGGGGGEA
161546 LGGGYTYX
ANAMETABIBASH SHMATOS
PROS: GEECA/ECKEPIX-GEA/A2-GEA/A3/2-GEN/A2-112PM/140SHP-YPA/D4/G
K/SH: GEECA/KEXEIK/TXK-DASEPE/A-DISPLH
GES/2 EG-3 EG-GEN/A3
GEA/A1/2-A1/6-A4
ATA/A2-A4-A4/1-DAY/A1-GEA/A2/4-EKAE
YPEX/A4-EYP/A
QUOTE
161455 LTAAYNYX (AO240 / 1999 NOTAM)
Q)
LTBB/QXXXX/IV/NBO/E/000/999/
A)
LTBB
B)
9902161430
C)
PERM
D)
REF AIP TURKEY, RAC 3-1-4A. PLS INSERT THE FOLLOWING PARAGRAPHS IN THE REMARKS COLUMN
THE PORTION OF ISTANBUL-ATHENS FIR BOUNDARY BETWEEN POINT 3605N3000E
IN THE SOUTH AND THE POINT COINCIDING WITH THE BEGINNING OF THE TURKISH - GREEK LAND BORDER IN
THE NORTH, BY ITS DEFINITION DOES NOT REFLECT ANY LEGALLY DETERMINED MARITIME AREA OR
TERRITORIAL SEA BOUNDARY DELIMITATION AMONG THE PARTIES OR AN AGREED PRACTICE.
THEREFORE,
ANY PRESENTATION OR REFERENCE TO THAT PART OF ISTANBUL - ATHENS FIR BOUNDARY BETWEEN THE
POINTS MENTIONED ABOVE IS PURELY FICTITIOUS AND WITHOUT ANY LEGAL BASIS.
NOTE: χIPΝωώχσύϋΝWIδδΝότδδτW…

δεσθαΝ3:

Ναΰΰ ζέα - δ κπκέβ β Οβζί / 1999 ΧΝΟΣ ΜΨ, η Ν βθΝκπκέα β Άΰευλα
εβλτ
δ κΝFIR γβθυθ πζα ηα δεσΝεαδΝξπλέμΝθκηδεάΝίΪ β.

Κ Φ Λ ΙΟΝ

΄: Κ Σ ΡΩΘ ΝΝΠΟΛΙΣΙΚ  ΣΟΝ ΙΓ ΙΟ

ΣκυλεδεάΝ λα βΰδεά
1.
Σβ εα έαΝ κυΝ 1λιί, βΝ Ϋθαλιβ απσΝ βθΝ Άΰευλα βμΝ υ βηα δεάμΝ πκζδ δεάμΝ
πθΝ αηφδ ίβ ά πθΝ εαδΝ δ ε δεά πθ δμΝ ίΪλκμ βμΝ ευλδαλξέαμ, πθΝ ευλδαλξδευθΝ
δεαδπηΪ πθΝεαδΝ πθΝ δ γθυθΝαληκ δκ ά πθΝ βμΝ ζζΪ κμΝ κθΝ θαΫλδκ, γαζΪ δκ εαδΝ
θβ δπ δεσ ξυλκΝ κυ λξδπ ζΪΰκυμ, η Ναπυ λκΝ λα βΰδεσΝ σξκΝ βΝ η αίκζά κυΝ
αφδεκτΝ status quo εαδΝ κυΝ θκηδεκτΝ εαγ υ κμΝ κθΝ γαζΪ δκΝ εαδΝ θαΫλδκΝ ξυλκ,
πκυΝ πβΰΪα δΝ απσΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ, Ϊθκδι Ν ΫθαΝ θΫκΝ ε φΪζαδκΝ Ϋθ α βμΝ
δμΝ
ζζβθκ κυλεδεΫμΝ ξΫ δμΝ πκυΝ δαλε έΝ ηΫξλδ κτ .
Ν θ κπαΰάμ αυ ά σ Ν
9
ΜαλδΪθγβΝΚζΪ βΝ- υ
2007, ζ. 171

αγκπκτζκυ Χπλσζκΰκμ: Υλά κμΝΡκαΪεβμΨ, Θ α α

α ου ου

α

ου Χώ ου,Ν γάθα,ΝΙέΝδ Ϋλβμ,Ν

- 11 αθαγ πλβ δεάΝ πκζδ δεά Ϋθαθ δΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν Ϊλξδ Ν θαΝ βηα κ κ έ αδ εζδηαεπ Ϊ,
απσΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ πλυ πθΝ αιδυ πθΝ δμΝ ίΪλκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ υφαζκελβπέ αμ
(1973), βθ αηφδ ίά β βΝ κυΝ τλκυμΝ κυ γθδεκτ θα λέκυΝ ξυλκυΝ Χ1λιηΨ,Ν κΝ
δαηκδλα ησΝ κυΝ δΰαέκυΝ Ν γΫηα α Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ (1988), εαγυμ εαδ βΝ
βηδκυλΰέαΝ ΰελέαπθΝ απθυθ, πμΝ πλκμ βθ Ϊ εβ β γθδεάμΝ ευλδαλξέαμ,
Ν πζάγκμ
ηδελκθά πθΝ εαδΝ ίλαξκθβ έ πθ, η Ν απκεκλτφπηα βθΝ ελέ βΝ πθΝ Ιηέπθ (1996), βΝ
κπκέαΝΫφ λ δμΝ τκΝξυλ μΝαεσηαΝεαδΝ κΝξ έζκμΝΫθκπζβμΝ τλλαιβμ.
2.
Ν κυλεδεάΝ πζ υλΪ δαλευμ πζΫε δΝ ΫθαθΝ εαηίΪ αυιαθση θπθ δαφκλυθΝ εαδΝ
αιδυ πθ,Ν η Ν εαγκλδ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βθ αθΪπ υιβΝ βμΝΫθ α βμ η αιτΝ πθΝ τκΝ
ελα υθ, κΝπζαέ δκΝ βμΝ ιπ λδεάμ βμ πκζδ δεάμ, βΝκπκέαΝ λΪα αδ πέΝ πθΝεΪ πγδΝ
αηφδ ίβ ά πθ:
αέ
ΣκυΝ θκηέηκυΝ εαδΝ ευλδαλξδεκτΝ δεαδυηα κμΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν η Ν απ δζάΝ
πκζΫηκυΝ Χcasus belliΨ,Ν θαΝ π ε έθ δΝ βθΝ αδΰδαζέ δ αΝ αυθβΝ βμΝ ηΫξλδΝ αΝ 1βΝ θαυ δεΪΝ
ηέζδα,ΝσππμΝπλκίζΫπ δΝ κΝ έεαδκΝ βμΝΘΪζα αμΝεαδ σππμΝά βΝΫξ δΝπλΪι δΝ κΝ τθκζκΝ
ξ σθΝ πθΝ παλΪε δπθΝ ελα υθΝ βμΝ δ γθκτμΝ εκδθσ β αμ,Ν πζβθΝ ζαξέ πθΝ
ιαδλΫ πθέ
ίέ
Σπθ αληκ δκ ά πθ πκυΝ α ε έΝ βΝ ζζΪ α,Ν θ σμΝ κυΝ FIR γβθυθ,Ν ίΪ δΝ
απκφΪ πθΝ κυΝ Iωχτ,Ν η Ν β δαλεάΝ Ϊλθβ βΝ πθΝ κυλεδευθΝ π β δευθΝ ηΫ πθΝ θαΝ
υηηκλφπγκτθΝ πλκμΝ κυμΝ εαθσθ μΝ θαΫλδαμΝ ευεζκφκλέαμ ΧηβΝ υπκίκζάΝ ξ έκυΝ
π ά βμΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυ τλκυμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ γθδεκτΝ θαΫλδκυΝ ξυλκυ,Ν ηΫ πΝ
υθ ξυθΝπαλαίδΪ υθΝ κυΝαπσ αυ Ϊέ
ΰ.
ΣπθΝγαζα έπθΝ υθσλπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευλδαλξέαμΝ πέΝθβ δυθΝ
ΧεαδθκφαθάμΝ γ πλέαΝ ΰελέαπθΝ απθυθΨ,Ν η Ν βθΝ παλαίέα άΝ βμΝ αεσηαΝ εαδΝ βθΝ
π λέπ π βΝεα κδεβηΫθπθ.
έ
ΣπθΝαληκ δκ ά πθΝ βμΝ ζζΪ κμ ΰδαΝγΫηα αΝΫλ υθαμΝεαδΝ δΪ π βμ, θ σμΝ
βμΝπ λδκξάμΝ υγτθβμΝ βμΝΧAthinai FIR).10
3.
Ν ΆΰευλαΝ εη αζζ υση θβΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ
κ FIR
γβθυθ, φαλησα δΝηδαΝηαελσπθκβΝπκζδ δεά εαδΝπλκξπλΪΝ υ βηα δεΪΝεαδΝίαγηδαέαΝ
βθΝπλκυγβ βΝ πθΝγΫ υθΝ βμΝΰδαΝ αΝαθπ ΫλπΝαβ άηα αΝ κυΝ δΰαέκυέ ΠλκμΝαυ άθ
βθΝ εα τγυθ β,Ν βΝ κυλεδεάΝ πζ υλΪΝ πδεαζ έ αδΝ α υθαηέαΝ βμΝ ζζΪ κμΝ ΰδαΝ παλκξά
υπβλ δυθΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμΝ κΝ τθκζκΝ βμ πδελΪ δαμ κυ Athinai FIR
(ευλέπμΝαπσΝ κΝ1λκκΝπκυ ιΫ π αυγαέλ αΝεαδΝηκθκη λυμ κΝ ξ δεσΝΚαθκθδ ησΨ,
10

Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ, « β άηα αΝ ζζβθκ κυλεδευθΝξΫ

πθ»,Νhttp://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/

- 12 θΝαθαΰθπλέα δΝ αΝπλκίζ πση θαΝαπσΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ, π ηίαέθ δΝ κξ υηΫθαΝ Ν
π λδπ υ δμ α λκπκλδευθΝ εαδΝ θαυ δευθ α υξβηΪ πθ,Ν
η τ δΝ αυγαέλ αΝ π λδκξΫμΝ
ΰδαΝ α εά δμ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,Ν θΝ εα αγΫ δΝ ξΫ δαΝ π ά βμ, εαδΝ πδ δυε δ
ξθβΫθ πμ θαΝ εη αζζ υ έ κδκ άπκ Ν υηίΪθΝ πκυΝ ξλάα δΝ Ϋλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ,Ν
θ σμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπ λδκξάμΝ υγτθβμ, πκυΝ έθαδΝ κΝόIR γβθυθ.
4.
Ν υζκπκδκτη θβΝ πδγ δεάΝ πκζδ δεά βμΝ Άΰευλαμ ΰδαΝ γΫηα α Ϋλ υθαμΝ δΪ π βμ, απκ ζ έ Ϋθαθ ελα αδσΝ ίλαξέκθαΝ βμ υλτ λβμΝ λα βΰδεάμ βμ,Ν δ δεΪΝ
σ κθΝαφκλΪΝ αΝαβ άηα αΝ κυΝ δΰαέκυ εαδΝ βμΝΚτπλκυ,Νεαδ κδΝσπκδκδ θΝπλκε δηΫθπ
δ ξυλδ ηκέΝ βμ, πδ δυεκυθΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμ δ γθκτμΝ εκδθάμΝ ΰθυηβμΝ εαδΝ βθΝ
παΰέπ βΝ πθ γΫ υθ βμ,Ν η Ν απυ λκΝ σξκΝ βθΝ αθα λκπάΝ κυΝ status quo κθΝ
δΰαδαεσΝ ξυλκ εαδΝ
βθ αθα κζδεά Μ σΰ δκ, υπΫλΝ πθ ΰ ππκζδ δευθ βμΝ
υηφ λσθ πθ εαδΝ δμΝ ίΪλκμΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ ζζβθδευθ. υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ σοδηβΝ
αηφδ ίά β βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ ζζΪ κμ, εΝηΫλκυμΝ βμΝΣκυλεέαμ, ΰδα παλκξάΝ
υπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ, θ σμΝ κυΝ FIR γβθυθ,Ν απκ ζ έΝ ηΫλκμΝ βμΝ
ΰ θδεσ λβμΝ π ε α δεάμΝ βμΝπκζδ δεάμ, πκυΝηαελσπθκκΝ σξκΝΫξ δΝ βΝ δξκ σηβ βΝ κυΝ
λξδπ ζΪΰκυμΝεαδΝ β η αίκζάΝ κυ status quo κ ΰ ππκζδ δεσΝξυλκΝ βμΝζ εΪθβμΝ βμΝ
αθα κζδεάμ Μ κΰ έκυ,Νεαγδ λυθκθ ΪμΝ βθΝευλέαλξβΝ τθαηβ,ΝπκυΝγαΝΫξ δΝ κΝ«πΪθπΝ
ξΫλδ»Ν ΝγΫηα α θΫλΰ δαμ εαδΝηβξαθδ ηυθΝΪηυθαμΝεαδΝα φΪζ δαμ βθΝπ λδκξά.
5.
 κΝ παλ ζγσθΝ ΫξκυθΝ υπΪλι δ α φαζυμ εΪπκδ μΝ η ηκθπηΫθ μΝ π λδπ υ δμ
α υξβηΪ πθ πκυΝ αΝ κυλεδεΪΝ ηΫ αΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ αθ Ϋ λα αθΝ κλδαεΪΝ
αξτ λα,Ν έ Ν ζσΰπΝ εαδλδευθΝ υθγβευθ,Ν έ Ν ΪζζπθΝ υΰευλδαευθΝ εα α Ϊ πθέ
θ δε δεΪ ηθβηκθ τ αδΝ βΝ π λέπ π βΝ κυ υ υξάηα κμ πκυΝ Ϋπζβι Ν βθ ζζβθδεάΝ
Πκζ ηδεά
λκπκλέα,Ν
δμΝ ί5/12/2007έΝ υΰε ελδηΫθα,Ν ηκθκγΫ δκΝ ηαξβ δεσ
α λκ εΪφκμΝ τπκυΝ ό-16 εα Ϋπ
Ν βίΝ θαυ δεΪΝ ηέζδαΝ θκ έπμ κυΝ ΰέκυΝ Όλκυμ, βθΝ
π λδκξά βμΝ Φαγκτλαμ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ θυξ λδθάμΝ Ϊ εβ βμέΝ Άη βΝ ά αθΝ βΝ
εδθβ κπκέβ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ υθΪη πθ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμΝ βθ θΝ ζσΰπΝ
π λδκξά,Ν σπκυΝ Ϋ π υ αθΝ λέαΝ ζδεσπ λαΝ ΧSuper Puma),Ν ΫθαΝ αφκμΝ ΧC-130Ψ,Ν ηέαΝ
φλ ΰΪ αΝ εαδΝ ηέαΝ εαθκθδκφσλκμΝ κυΝ Πκζ ηδεκτΝ Ναυ δεκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ τκΝ πζπ ΪΝ κυΝ
Λδη θδεκτΝ υηα κμέΝ Σ ζδεΪΝ σηπμ,Ν κΝ ΈζζβθαμΝ Ιπ Ϊη θκμΝ αθα τλγβε θ ελσμ,
αΝ
δ γθάΝ τ α α, απσΝ βθΝ κυλεδεάΝ φλ ΰΪ α «Γδαίκτα», βΝκπκέαΝ Ϋ υξ Ν θαΝ ίλέ ε αδΝ Ν
παλαε έη θβΝ π λδκξάΝ εαδΝ αθ απκελέγβε Ν κΝ άηαΝ εδθ τθκυ, πκυΝ ιΫπ ηο Ν κΝ
ζζβθδεσΝ ΚΫθ λκΝ υθ κθδ ηκτΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμΝ ΧΚ ). ΣκΝ έ δκΝ ίλΪ υ,Ν β
πλσμΝ παλ ζάφγβΝ απσΝ ζζβθδεσΝ ζδεσπ λκ εαδΝ δαεκηέ γβε Ν κΝ βη1Ν Γ θδεσΝ
Νκ κεκη έκΝ λκπκλέαμ.11

11

Γ θδεσΝ πδ ζ έκΝ

λκπκλέαμ,Ν« θαεκέθπ βΝΣτπκυ», 06/12/2007, http://www.haf.gr/el/news.asp?id=2450

- 13 6.
 κΝ βη έκΝ αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ κθδ έΝ σ δ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαδ υθ κθδ ησΝ βμΝ
δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ κΝ ξυλκ θσμΝ α λκπκλδεκτΝ α υξάηα κμ,Ν Ϋξ δΝ κΝ
εΪ κ Ν Κ ,Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ υπ τγυθκΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ κηΫα,
ά κδΝ βμΝ Π λδκξάμ ΠζβλκφκλδυθΝ Π ά βμ (Flight Information Region), πκυΝ κυΝ Ϋξ δΝ
αθα γ έΝ απσΝ κθΝ ICAO. Άλαΰ Ν ά αθΝ θκησ υπβΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ θΫλΰ δαΝ βμΝ
κυλεδεάμΝ φλ ΰΪ αμΝ πκυ Ϋ π υ Ν εαδ π λδ υθΫζζ ι βΝ πλσΝ κυΝ Ϊ υξκυΝ ΈζζβθαΝ
Ιπ αηΫθκυ; τηφπθαΝ η Ν κΝ Doc 9731 - AN / 958, IAMSAR Manual, Volume III
(Mobile Facilities), Appendix A, 5th Edition, 2006 (ICAO / IMO), κΝ κυλεδεσΝπκζ ηδεσΝ
εΪφκμ,Ν κΝ κπκέκΝ Ϋ υξ Ν θαΝ ίλέ ε αδΝ Ν παλαε έη θβΝ π λδκξάΝ κυΝ υ υξάηα κμ,Ν
έξ Ν βΝ δεαδκ κ έαΝ θαΝ πΫηί δΝ εαδΝ θαΝ ίκβγά δΝ η Ν εΪγ Ν ηΫ κΝ πκυΝ δΫγ Ν βθΝ
τλ βΝ εαδΝ βθΝ π λδ υζζκΰάΝ κυΝ Ϊ υξκυΝ πδζσ κυέΝ Ϊθ κΝ υπσοβΝ πζκέκ θβηΫλπ Ν
ΰεαέλπμΝ κ εαγ’ΝτζβθΝαλησ δκΝ ζζβθδεσΝ Κ ΝΰδαΝ δμΝζ π κηΫλ δ μΝ βμΝαπκ κζάμ,
ΪθΝ υθ λΰΪ βε αληκθδεΪ ηααέΝ κυ,Ν κΝ ΰδα έΝ ίλδ εσ αθΝ ε έ,Ν ΪθΝ έξ Ν βθΝ
ικυ δκ σ β β,Ν εαγυμ εαδΝ ΪθΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ πδ βλ έ αδΝ απσΝ ζζβθδεΪΝ εΪφβ,Ν έθαδ
βηαθ δεΪΝ λπ άηα αΝ πκυΝ πλκετπ κυθ απσΝ αυ σΝ κΝ ηκδλαέκΝ π λδ α δεσ,Ν αΝ κπκέαΝ
σηπμΝ θΝαφκλκτθ βθΝπαλκτ αΝ λΰα έα.
7.
Σκδκυ κ λσππμ,Ν αΝ κυλεδεΪΝ δα π δεΪΝ ηΫ αΝ τθαθ αδΝ θαΝ δ ιΪΰκυθΝ
πδξ δλά δμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ κΝ δΰαέκ,Ν σηπμΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ εαδΝ κΝ υθ κθδ ησμΝ
σζπθΝ πθΝ υθΪη πθΝ πκυΝ ζαηίΪθκυθΝ ηΫλκμΝ αθάε δΝ απκεζ δ δεΪΝ δμΝ αλησ δ μΝ
ζζβθδεΫμΝαλξΫμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝβΝΆΰευλαΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝ κΝαπκ Ϋξ αδέΝ
ΠαλΪΝ κΝ εζέηαΝ φδζέαμ πκυΝ εαζζδ λΰ έ αδΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ ελα υθ,Ν κΝ κυλεδεσμΝ
αθαγ πλβ δ ησμΝ έθαδΝ υπαλε σμΝ εαδΝ παλκυ δΪα αδΝ Ν εΪγ Ν υεαδλέαέΝ ΠλκμΝ κτ κδμ,
ι σγβ εαδ κΝ υπ’Ν αλδγηέΝ 1γηηλ / 1988 αυγαέλ κμΝ εαδΝ ηκθκη λάμΝ Καθκθδ ησμΝ
Έλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ (η κ υθβηηΫθκ κυ πλκπαΰαθ δ δεσΝ ξΪλ β), κθ κπκέκ
απκ υπυθκθ αδΝ αφυμ κδΝ π ε α δεΫμΝ ίζΫο δμ βμΝ Άΰευλαμ, κδΝ κπκέ μΝ τθαθ αδΝ θαΝ
απκ ζΫ κυθΝ βθΝ αλξάΝ θσμΝ θ σηδθκΝ ΰδαΝ αθΪζκΰβΝ απκη έπ βΝ πθ κλέπθΝ κυΝ όIR
γβθυθΝεαδΝ ζδευμ πθΝευλδαλξδευθ δεαδπηΪ πθ βμΝ ζζΪ κμ κΝ δΰαέκέ
ΗΝΣκυλεδεάΝΠλαε δεάΝ
8.
Σβθ θΝ ζσΰπΝ ιπ λδεά πκζδ δεάΝ πθΝ πκζζαπζυθΝ αηφδ ίβ ά πθΝ εαδΝ
αιδυ πθ,Ν β ΆΰευλαΝ Ϋηπλαε αΝ πλκπγ έ η η γσ κυμ εαδΝ αε δεΫμ πκυΝ αθ έε δθ αδ
δμΝ γ η ζδυ δμΝ αλξΫμΝ κυ ξΪλ βΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ εαδΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝ
ΰ θδεσ λα. Οδ πλαε δεΫμ αυ Ϋμ,Ν υθΝ κδμΝ Ϊζζκδμ,Ν π λδζαηίΪθκυθΝ απ δζάΝ πκζΫηκυΝ
(casus belliΨ,Ν παλαίδΪ δμΝ γθδεκτΝ θαΫλδκυΝ ξυλκυ (αεσηαΝ εαδΝ η Ν κπζδ ηΫθαΝ
ηαξβ δεΪ α λκ εΪφβΝΪθπγ θΝεα κδεβηΫθπθΝθβ δυθ), παλαίΪ δμ εαθσθπθΝ θαΫλδαμΝ
ευεζκφκλέαμΝ ΧηβΝ εα Ϊγ βΝ ξ έπθΝ π ά βμ), αξ έ μ απκΰ δυ δμ (scrambles)
κπζδ ηΫθπθ α λκ εαφυθΝ ΰδαΝ αθαξαέ δ βΝ ζζβθδευθ
α αθα κζδεΪΝ σλδαΝ κυΝ FIR
γβθυθ,
κξ υηΫθ μΝ π ηίΪ δμΝ
κΝ δΰαέκΝ
Ν π λδπ υ δμΝ θαυ δευθΝ άΝ

- 14 α λκπκλδευθΝ α υξβηΪ πθ, εαγυμΝ εαδ υ βηα δεΫμΝ ε σ δμΝ NOTAMs η Ν Ϋεθκη μΝ
η τ δμ π λδκξυθ ΰδαΝ ε Ϋζ βΝα εά πθ Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμ,Ν θ σμΝ κυ Athinai
FIR,Ν θυ αυ σξλκθαΝ θΝ αθαΰθπλέακυθΝ δμΝ θσηδη μ εαδΝ θκησ υπ μ
η τ δμΝ
π λδκξυθΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝπζ υλΪέ
9.
ΠαλΪζζβζα,Ν Ϋθα λΪ δκΝ πλσίζβηαΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ α, πκυ βμΝ βηδκυλΰ έΝ Ϋθα
βηαθ δεσΝ βηκ δκθκηδεσΝ εσ κμ εαδ ζ υ αέπμΝ Ϋξ δ αλξέ δΝ θαΝ υαδ γβ κπκδ έΝ
αεσηβ π λδ σ λκΝ βθΝ υλππαρεά Έθπ β εαδΝΪζζκυμΝ δ γθ έμΝπαλΪΰκθ μ, έθαδΝκΝ
η ΰΪζκμΝ σΰεκμΝ πθΝ παλΪθκηπθΝ η αθα υθ πκυΝ δκξ τκθ αδΝ απσΝ βθΝ ι’Ν
αθα κζυθ ΰ έ κθαΝξυλα,ΝβΝκπκέαΝπαλΪ κΝΰ ΰκθσμΝσ δ Ϋξ δΝυπκΰλΪο δ η Ν βθΝ ζζΪ α
υηφπθέαΝ παθ δ κξάμ, θ κτ κδμ πκζζΫμΝφκλΫμ θΝ βθ φαλησα δ. θ δε δεΪΝ έθαδΝ
αΝ
α δ δεΪΝ
κδξ έα πκυΝ αθαεκέθπ αθΝ κδΝ κυλεδεΫμΝ αλξΫμ, απσΝ αΝ κπκέαΝ
εα αΰλΪφ αδΝσ δ βΝγΪζα αΝ κυΝ δΰαέκυ,Νεα ΪΝ κ Ϋ κμ 2013, υθ ζάφγβ αθΝιέίίίΝ
ζαγλκη αθΪ μΝεαδΝι1Ν κυζΫηπκλκδ,ΝξπλέμΝ Ναυ κτμ θαΝ υθυπκζκΰέακθ αδΝπσ κδΝ
ΪζζκδΝ πΫλα αθΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ πσ κδΝ πθέΰβεαθέ12 ιέα δ
θαΝ βη δπγ έ σ δ,
τηφπθα εαδ η βθ πλκ ππδεά ηπ δλέα κυΝ εαγβΰβ κτ δ γθυθΝ ξΫ πθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝεέΝΓ πλΰέκυΝΚκυεκυ ΪεβΝΧαπσ πλσ φα βΝ πέ ε οάΝ κυ βθΝ
Σκυλεέα εαδ βθ κηκζκΰέαΝΣκτλεκυΝ υθα Ϋλφκυ κυ), ΫιπΝαπσΝ κΝζδηΪθδΝ βμΝητλθβμ
υπΪλξ δΝ ηέαΝ απκγάεβ πκυΝ έθαδΝ φκλ πηΫθβΝ ζαγλκη αθΪ μ,Ν κδΝ κπκέκδ,Ν η Ν δμΝ
υζκΰέ μΝ έ πμ κυΝ κυλεδεκτΝ ζδη θαλξ έκυ,Ν π λθΪθ
υξθΪ η Ν απδκεΪδεαΝ
Ν
ζζβθδεΪΝθβ δΪΝεαδΝ ιαδ έαμ βμΝ δαηΪξβμΝπκυΝυπΪλξ δΝη αιτ πθ τκΝξπλυθΝΰδαΝ βθΝ
Ϋλ υθαΝ - δΪ π β,Ν ίκυζδΪακυθΝ εαδΝ βΝ ίΪλεα,Ν ΰέθκθ αδΝ αυ κέΝ θαυαΰκέ, ξπλέμΝ
αιδ δπ δεΪΝ Ϋΰΰλαφα, εαδΝ αφκτ βΝ ζζΪ αΝ πδ δυε δ δαεαυμΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ - δΪ π β
(εαδΝεαζΪΝεΪθ δ), αθαζαηίΪθ δ θαΝ κυμΝ δα υ δ εαδΝθαΝ κυμΝπ λδγΪζο δ.13
10.
π’Νσ δΝ δαφαέθ αδΝζκδπσθ,Ναπυ λκμ αθ δε δη θδεσμΝ σξκμ βμΝΆΰευλαμ έθαδΝβΝ
π λαδ ΫλπΝ η έπ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ δε υθ βμΝ ζζΪ κμ, η φυ δεσΝ παεσζκυγκΝ
κθΝ ιαθαΰεα ησ βμ Νπαλαέ β βΝαπσΝ δμΝαυιβηΫθ μΝαληκ δσ β μ εαδΝ υγτθ μ πκυΝ
Ϋξ δΝ κθΝ κηΫαΝ βμ Ϋλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ κΝαθα κζδεσΝ δΰαέκ.
ζζβθδεάΝΠκζδ δεά
11. ΠπμΝ απαθ ΪΝ σηπμΝ βΝ ζζΪ αΝ βθΝ κυλεδεάΝ Ϊ β;
φαζυμΝ πδγυη έ βΝ
δα άλβ βΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμ βμ εαδ βθΝ δλάθβΝ κΝ δΰαέκ, κΝ κπκέκΝ απκ ζ έ βθΝ
εκδ έ α κυΝ ζζβθδ ηκτ εαδ βθ εαλ δΪΝ κυΝ Πκζδ δ ηκτ εαδΝ κυΝ Πθ τηα κμ. πσΝ βΝ
ξαλαυΰάΝ βμΝΙ κλέαμΝ κΝ ζζβθδεσΝΫγθκμ α δ κθΝ δΰαδαεσΝξυλκ. «ΣκΝ δΰαέκΝ έθαδΝβΝ
ετλδαΝ γΪζα αΝ πθΝ ζζάθπθ»,Ν τηφπθαΝ εαδΝ η Ν βθΝ ηφα δεάΝ δα τππ βΝ κυΝ
12
ΛέΝ Λδΰκυλδυ βμ,Ν «ΟδΝ ΣκτλεκδΝ oηκζκΰκτθΝ ππμΝ πθέΰκυθΝ κυμΝ η αθΪ μΝ
κΝ δΰαέκ»,Ν βγήίβήβί1ζ,Ν http://www.
onalert.gr/stories/oi-tourkoi-omologoun-pos-pnigoun-tous-metanastes-sto-aigaio
13
ΓδυλΰκμΝ Κκυεκυ Ϊεβμ,Ν « τηη λ μΝ π δζΫμΝ - ΝκηδεΫμΝ δα Ϊ δμΝ εαδΝ Πλαε δεΪΝ β άηα αΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ»,Ν
δΪζ ιβΝ βΝ Θ ,Νίζή1βήβί1γ

- 15 εκλυφαέκυΝ λ αθκτΝ δ κλδεκτΝ εαδΝ ΰ ππκζδ δεκτΝ αθαζυ άΝ Halford Mackinder.
πέ βμ, κΝJames Fairgrieve, ΫθαμΝ εΝ πθΝ πδφαθυθ ΰ πΰλΪφπθΝεαδ γ πλβ δευθΝ βμΝ
ΰ ππκζδ δεάμ, κλγΪΝ πδ άηαθ Νσ δΝ«ΰδαΝ κυμΝΈζζβθ μΝβΝγΪζα αΝά αθΝΫθαΝηΫ κΝΰδαΝ
βΝ δα άλβ βΝ βμΝ αθ ιαλ β έαμΝ πθ». Ν γαζΪ δαΝ ευλδαλξέαΝ κΝ δΰαέκΝ ΠΫζαΰκμΝ
απκ ζ έΝ Ϊ ΰε βΝ ΰ π λα βΰδεάΝ αθαΰεαδσ β αΝ ΰδαΝ βθΝ
πδίδυ δΝ σ κΝπμΝελΪ κμ,Νσ κΝεαδΝπμΝΫγθκμέ14

ζζΪ α,Ν ΪθΝ γΫζ δΝ θαΝ

12. Μ Ν δμΝ εΫο δμΝαυ Ϋμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ πθΝλίΝεαδΝπζΫκθΝ υθ,ΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ
βμΝ υθγάεβμΝ βμ ΛπαΪθθβμ (1923),Ν ΫξκυθΝ απκ δξγ έ κδΝ δλβθδεΫμΝ δαγΫ δμ κυΝ
ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμ. ΟδΝπλκγΫ δμΝ βμΝ ζζβθδεάμ ιπ λδεάμ πκζδ δεάμΝ λΪακθ αδ Ν
ΫθαΝ τθκζκΝ αλξυθΝ πκυΝ απκίζΫπκυθΝ βΝ αγ λσ β αΝ εαδΝ κΝ απαλαίέα κΝ πθΝ
υθσλπθ,Ν βθΝ δλβθδεά δ υγΫ β β πθΝ δαφκλυθΝ πέΝ βΝίΪ δΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ
εαδ α φαζυμ
κΝ ία ησΝ πθΝ αθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθέΝ Ν πλκ άζπ β βμΝ
ζζΪ κμ
κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ,
θΝ έθαδΝ γ πλβ δεά,Ν αζζΪΝ Ϋηπλαε β,Ν εαγσ κθΝ Ϋξ δΝ
απκ ξγ έΝ η Ν άζπ άΝ βμΝ βΝ ΰ θδεάΝ υπκξλ π δεάΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ δ γθκτμΝ
δεα βλέκυΝ βμΝ ΥΪΰβμ, η Ν ιαέλ βΝ δμΝ δαφκλΫμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ ζάοβΝ
λα δπ δευθΝ ηΫ λπθΝ αηυθ δεκτΝ ξαλαε άλα ΰδαΝ ζσΰκυμΝ α φαζ έαμΝ εαδΝ Ϊηυθαμ,Ν θυΝ
Ϋξ δΝ ευλυ δΝ βΝ τηία βΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ ΰδαΝ κΝ έεαδκΝ βμΝ ΘΪζα αμΝ
(Montego Bay, 1982).15  κΝπζαέ δκΝαυ σ,Ν κΝυπΪλξκθ θαΫλδκ, γαζΪ δκ εαδΝ αφδεσ
status quo
κΝ δΰαέκΝ γ πλ έ αδ δεαθκπκδβ δεσ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪ,
αθαΰθπλέακθ αμ σ δΝ η αιτ πθΝ τκΝ ξπλυθΝ υφέ α αδΝ ησθκΝ ηέαΝ θκηδεάμΝ φτ πμΝ
δαφκλΪΝπλκμΝ πέζυ β,ΝβΝκλδκγΫ β βΝ βμΝυφαζκελβπέ αμ,Ν βθΝκπκέαΝ έθαδΝπλσγυηβΝ
θαΝ πδζτ δ,Ν τηφπθαΝη Ν κυμΝεαθσθ μΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝεαδΝ δ δεσ λαΝ κΝ έεαδκΝ
βμΝΘΪζα αμέ
13.
θαφκλδεΪΝη Ν βθΝΫλ υθα εαδΝ δΪ π βΝ κΝ δΰαέκ,ΝβΝ ζζβθδεάΝΠκζδ έα ΝεαηέαΝ
π λέπ π βΝ θΝ απκ Ϋξ αδ σ δΝ υπΪλξ δΝ κδε έκΝ αά βηαΝ αληκ δσ β αμ, θ σμΝ κυΝ FIR
γβθυθ,Ν εαγσ δΝ κΝ γΫηαΝ αυ σΝ εαγκλέα αδΝ παλευμΝ ίΪ δΝ κυΝ δ γθκτμ δεαέκυ.
Χ σ κ,Ν θυΝ β ΣκυλεέαΝ Ϋξ δΝ βη δυ δ εΪπκδ μ πδ υξέ μ
Ν αυ σθΝ κθΝ κηΫα εαδ
πδξ δλ έΝαγσλυίαΝεαδΝ θ α δεΪΝθαΝ λαδυ δΝηέαΝθΫαΝεα Ϊ α βΝ κΝ δΰαέκ,ΝαπσΝ βθ
ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν βΝ ζζΪ α Ϋξ δΝ θΝ ηΫλ δ παθαπαυ έΝ κ υπΫλΝ βμΝ θκηδεσΝ πζαέ δκ,Ν
σππμΝαυ σΝΫξ δΝγ πδ έΝεαδΝ υπκπκδβγ έΝαπσΝ κυμΝ δ γθ έμΝεαθσθ μΝ κυΝ υηία δεκτΝ
εαδΝ γδηδεκτΝ δεαέκυ, εαδΝ κυ δα δεΪΝ η Ν β η λδκπαγά πκζδ δεάΝ βμ,Ν πέΝ δλΪΝ
εα δυθ, κ βΰ έΝ βθ υπσγ βΝσ δ έ πμ Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝΫθαΝπ λδγυλδκ,Ν κΝκπκέκΝ
παθ κδκ λσππμΝ π τ δΝ θαΝ εη αζζ υ έΝ β ι’Ν αθα κζυθΝ ΰ δ κθδεά ξυλα. ΠλΫπ δΝ
σηπμΝ θαΝ ΰέθ δ υλΫπμ αθ δζβπ σ, σ δΝ βΝ δλάθβΝ πκυΝ πδγυη έ δαεαυμ βΝ ζζΪ α, π’Ν
κυ θέ ζσΰπ ια φαζέα αδ γυ δΪακθ αμΝ βθΝ ζ υγ λέαΝ βμέΝ πδπζΫκθ, πλΫπ δΝ θα
ζέαμΝ ζδσπκυζκμ,Ν « Ν Γ π λα βΰδεάΝ ιέαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ΘαζΪ δκυΝ Υυλκυ»,Ν Ναυ δεάΝ πδγ υλβ βΝ ΧΓ θδεσΝ πδ ζ έκΝ
Ναυ δεκτΝήΝΤπβλ έαΝΙ κλέαμΝΝαυ δεκτΨ,ΝΙκτθδκμΝ- τΰκυ κμΝβί1γΝΧ τξκμΝηκηΨ,Ν ζέΝζί
15
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ, « β άηα αΝ ζζβθκ κυλεδευθΝξΫ πθ», http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
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- 16 πδ Ϋο δΝ κθΝ αυ σΝ βμΝεαδΝθαΝ δ ε δεά δ αυ ΪΝπκυΝ δεαδκτ αδ,Νεαγσ δΝκδΝ δαξλκθδεΫμΝ
απ δζΫμΝ βμΝ Σκυλεέαμ,
θΝ τθαθ αδ
Ν εαηέαΝ π λέπ π β θαΝ πδφΫλκυθΝ de facto
αφδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ δμΝίΪλκμΝ βμΝ ζζΪ αμ.16
14. ΠαλΪζζβζα,ΝβΝ ζζΪ α υξθΪΝ δ ιΪΰ δΝη αέαμ άΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝ δαεζα δεΫμΝ
αε δεΫμΝα εά δμΝη ΪΝ λα υηΪ πθ, η Ν βΝ υηη κξά πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝεαδΝ
κυ Λδη θδεκτΝυηα κμ Χ«ΙπθΪμΝβί11»,Ν«
σμΝβί1γ»,ΝεζπΨ, κθΝ γθδεΪΝελέ δηκΝεαδΝ
πκζζαπζΪΝ υαέ γβ κΝ γαζΪ δκΝ εαδΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ κυΝ αθα κζδεκτΝ δΰαέκυ,Ν εαδ δ έπμΝ
η αιτΝ Ρσ κυΝ εαδΝ Μ ΰέ βμ,Ν ά κδΝ ηέαμΝ π λδκξάμΝ πκυΝ κΝ ζ υ αέκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ
πδξ δλ έ αδΝ υ βηα δεΪΝ απσΝ βθΝ ΣκυλεέαΝ θαΝ «ΰελδααλδ έ»,Ν η Ν δ σΝ αθ δε δη θδεσΝ
σξκ ΰδ’Ν αυ άθέ Πλυ κθ,Ν
κξ τ δΝ
κθΝ κηΫαΝ βμΝ Ϋλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ,
πδξ δλυθ αμΝ κΝ δαηκδλα ησΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ ξ δευθΝ αληκ δκ ά πθΝ η Ν βθΝ
ζζΪ αΝ κΝ λξδπΫζαΰκμΝ (25κμΝ Μ βηίλδθσμΨέΝ τ λκθ,
δΪα δΝ
κΝ γΫηαΝ βμΝ
θΫλΰ δαμΝεαδΝ κυΝ υθαεσζκυγκυΝ βμΝκλδκγΫ β βμ πκεζ δ δεάμΝΟδεκθκηδεάμΝ υθβμ
Χ Ο Ψ, η Ν βθΝ «απκησθπ β» εαδΝ «απκεκπά» κυΝ Κα ζζσλδακυ απσ βθΝ γθδεάΝ
υθΫξ δα,Ν η Ν ζδεσΝ εκπσΝ κ δαξπλδ ησΝ πθΝ Ο Ν ζζΪ κμΝ εαδΝ Κτπλκυ,Ν πκυΝ
φΪπ κθ αδΝ κΝ βη έκ αυ σ,Ν π’Ν πφ ζ έαΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν η Ν βθΝ «παλ ηίκζά» βμΝ
κυλεδεάμΝ Ο Ν Χκπκ άπκ Ν αυ άΝ βηδκυλΰβγ έΝ Ψ,Ν αελδίυμΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
βη έκέ17
15.  λα βΰδεάΝ πδ έπιβ εαδΝ παΰέαΝ αλξά βμΝ ζζΪ κμ,Ν απκ ζ έΝ β ί ζ έπ βΝ πθΝ
ξΫ πθΝεαδΝβ ικηΪζυθ βΝ πθΝ βη έπθ λδίάμ η αιτΝ πθΝ τκΝξπλυθ,ΝεαγυμΝεαδ βΝ
ηπΫ π βΝ εζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝ εαδΝ υθ λΰα έαμ
Ν υλτΝ φΪ ηα κηΫπθΝ εαδΝ
λα βλδκ ά πθ,Ν σππμΝ αλησα δΝ Ν ΰ έ κθ μ. ώΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ γ έΝ Ν
υ βηα δεσΝ πζαέ δκΝ εαδΝ δΫπ αδΝ απσΝ βηαθ δεσΝ αλδγησ εκδθυθΝ λΪ πθΝ εαδ
δη λυθΝ υηφπθδυθΝ πκυΝ εα ΪΝ εαδλκτμΝ ΫξκυθΝ ΰέθ δΝ
Ν κη έμΝ αηκδίαέκυΝ
θ δαφΫλκθ κμ Χ κυλδ ησμ, π λδίΪζζκθ,Ν ΰ πλΰέα,Ν θΫλΰ δα,Ν αθ δη υπδ βΝ φυ δευθΝ
εα α λκφυθ,ΝεζπΨέ
16.
θ κτ κδμ,ΝκδΝ κυλεδεΫμΝίζΫο δμ εαδΝη γκ υηΫθ μΝεδθά δμ αΝγΫηα αΝΫλ υθαμ δΪ π βμ,Ν σξδΝ ησθκΝ θΝ ΰλΪφκυθΝ ΫθαΝ πέζκΰκΝ κΝ π ζυλδκΝ αυ σΝ ε φΪζαδκ,Ν αζζΪΝ
αθ έγ α,Ν Ν εΪπκδ μΝ π λδ Ϊ δμ,Ν εζδηαευθκυθΝ εα α Ϊ δμ,Ν ΰδαΝ δμΝ κπκέ μ κδ
Έζζβθ μΝ  λα δπ δεκέΝ παλαηΫθκυθΝ θ λΰκέΝ δμΝ πΪζι δμέ  Ν εΪγ Ν π λέπ π β, βΝ
ζζΪ α,Ν ηΫ πΝ κυΝ αληκ έκυΝ θδαέκυΝ ΚΫθ λκυΝ υθ κθδ ηκτΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμΝ
Χ Κ Ψ,Ν πκυΝ λ τ δΝ κθΝ Π δλαδΪ,Ν ζΫΰξ δΝ εαδΝ υθ κθέα δΝ απκ ζ ηα δεΪΝ σζ μΝ δμΝ
πδξ δλά δμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ,Ν παλΫξκθ αμΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ πκζυ δ έμΝ
υπβλ έ μΝ Ν σζαΝ αΝ εδθ υθ τκθ αΝ πζπ ΪΝ εαδΝ θαΫλδαΝ ηΫ α,Ν θ σμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
ΠΫ λκμΝδκτ δκυλαμ,Ν« Ο : Ολδκγ ά δμΝ βΝΜατλβΝΘΪζα α»,Ν γβθΪΝΧ πδγ υλβ βΝ Θ Ψ,Ν εΫηίλδκμΝβί1γ,Ν ζέΝβζ
Λ πθέ αμΝΜπζαίΫλβμ,Ν«Ά εβ βΝΈλ υθαμΝεαδΝ δΪ π βμΝΧSAR) / ΙπθΪμΝβί11»,Ν ζζβθδεάΝΆηυθαΝεαδΝΣ ξθκζκΰέα,ΝΙκτζδκμΝβί11Ν
Χ τξκμΝ1κΨ,Ν ζέΝβζΝ- 25
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- 17 π λδκξάμΝ υγτθβμΝΧFIR γβθυθΨ,ΝβζΝυλ μΝ κΝ δεκ δ λΪπλκ,ΝγθηΝβηΫλ μΝ κΝξλσθκέ
ΣκΝ Κ Ν απαλ έα αδΝ απσΝ κθΝ Ναυ δεσΝ ΣκηΫα,Ν αληκ δσ β αμΝ Λδη θδεκτΝ υηα κμ,Ν
ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ γαζΪ δπθΝ α υξβηΪ πθ,Ν εαδΝ απσΝ κθΝ λκπκλδεσΝ ΣκηΫα,Ν
αληκ δσ β αμΝ Πκζ ηδεάμΝ
λκπκλέαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ α λκπκλδευθΝ
α υξβηΪ πθέ
17.
ε σμΝ απσΝ αΝ α λκθαυαΰκ π δεΪ ηΫ α βμΝ Πκζ ηδεάμΝ λκπκλέαμΝ εαδΝ κυΝ
Πκζ ηδεκτΝΝαυ δεκτ,ΝπκυΝ δα έγ θ αδΝ κΝ Κ ΝΰδαΝΫλ υθαΝεαδΝ δΪ π β, πδπζΫκθΝ
αιδκπκδκτθ αδ ΰδαΝΫλ υθα αΝ θαΫλδαΝηΫ αΝ βμΝ λκπκλέαμΝ λα κτΝεαδΝ κυΝΛδη θδεκτΝ
υηα κμ, θυΝ πζβγυλαΝ πζκέπθ,Ν πζκδαλέπθΝ εαδΝ εαφυθ δα έγ θ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ
απκ κζΫμΝ δΪ π βμέ πέ βμ, κΝ λα σμΝΞβλΪμΝεαδ κ Πκζ ηδεσΝΝαυ δεσΝεαζκτθ αδΝ
η Ν υθΪη δμΝ κυμΝ θαΝ υθ λΪηκυθ
βΝ δαεκηδ άΝ α γ θυθΝ άΝ λαυηα δυθΝ απσΝ βθΝ
βπ δλπ δεάΝ εαδ θβ δπ δεά ζζΪ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν π λδπ υ δμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,
θ σμΝ κυΝ ζζα δεκτΝ ξυλκυ,Ν η ΪΝ απσΝ αέ β βΝ κυ Κ
εαδΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ Γ Θ έΝ
θ δε δεάΝ π λέπ π βΝ Ϋ κδαμ υθ λκηάμ,Ν ά αθΝ βμΝ π ά βμΝ θσμΝ α λκ εΪφκυμΝ
τπκυΝΡ-γ ΝORION κυΝ λξβΰ έκυΝ σζκυ,Νθκ δκαθα κζδευμΝ βμΝ υλτ λβμΝπ λδκξάμΝ
βμΝΚαλπΪγκυ,Νσ αθΝ δμΝβγήίηήβίίθΝεζάγβε ΝθαΝη αί έΝ ε έΝΰδαΝΫλ υθαΝ- θ κπδ ησ,Ν
η ΪΝ κΝηκδλαέκΝπ λδ α δεσΝ βμΝ τΰελκυ βμΝ πθΝ τκΝηαξβ δευθΝα λκ εαφυθΝ τπκυΝ
F-1θ,Ν θσμΝ ζζβθδεκτΝ εαδΝ θσμΝ κυλεδεκτ,Ν πκυΝ πΫφ λ Ν υ υξυμΝ κΝ γΪθα κΝ κυΝ
ΈζζβθαΝΙπ αηΫθκυέ18
υηπ λΪ ηα α
1.
Ν ΆΰευλαΝ Ϋξ δΝ αθ δζβφγ έΝ βΝ η ΰΪζβΝ βηα έαΝ πκυΝ απκ έ δΝ άη λα,Ν ΰδαΝ
πκζυ δ έμΝζσΰκυμ,ΝβΝ δ γθάμΝεκδθσ β αΝεαδΝδ έπμΝβΝ υλππαρεάΝΈθπ β εαδΝ κΝΝ ΣΟ,
γΫηα αΝ πδ άλβ βμ, ζΫΰξκυ εαδΝα φΪζ δαμΝ πθΝγαζα έπθΝκ υθΝεαδΝ κυΝ θαΫλδκυΝ
ξυλκυ βΝ ζ εΪθβΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυΝ Χ Ο ,Ν θΫλΰ δα, ηπσλδκ,Ν η αφκλΫμ,
ζαγλκη αθΪ υ β,Ν α τηη λ μΝ απ δζΫμ,Ν εζπΨ. Μ Ν βθΝ άλβ β
εα ΪΝ κΝ κεκτθΝ
πθΝ εαθσθπθ εαδΝ αλξυθΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ, πδ δυε δΝ θαΝ πδ τξ δ ηέαΝ de facto
εα Ϊ α βΝ δξκ σηβ βμΝ κυΝ δΰαέκυ, εαδΝθαΝ βΝη α λΫο δ α δαεΪ Νde jure.
2.
ΟΝΪικθαμΝ ζζΪ κμΝ- ΚτπλκυΝ- Ι λαάζΝπκυΝ ξΪ πμΝ βηδκυλΰάγβε ,ΝεαγυμΝεαδΝ
κδΝαλθβ δεΫμΝ πδπ υ δμΝπκυΝπλκΫευοαθΝΰδαΝ βθΝΣκυλεέαΝαπσΝ βθΝαθΫζπδ βΝ λκπάΝ
πθΝ αλαίδευθΝ ι ζέι πθ,Ν ευλέπμΝ αυ υθΝ βμΝ δΰτπ κυΝ Χαθα λκπάΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ
Mohamed Morsi απσΝ κΝ  λα σΨ,Ν βθΝ πβλ ΪακυθΝ υ η θυμ
αΝ ΰ ππκζδ δεΪΝ
λυη θα,Ν δαξλκθδεΪΝ Ν ε δηΪ αδΝ σ δΝ κδΝ ξΫ δμΝ βμΝ η Ν βΝ τ βΝ γαΝ η λδα κτθΝ Ϋ δΝ
π λδ σ λκ,Ν ζσΰπΝ εαδΝ βμΝ απκηΪελυθ άμΝ βμΝ απσΝ κΝ άπδκΝ Ι ζΪηέΝ Ν ζζΪ α,Ν πμΝ
η Ϋξκυ αΝ κθΝ λδ γθάΝ αυ σΝ Ϊικθα,Ν δαφαέθ αδΝ θαΝ πλκίΪζζ δΝ πμΝ αθα υση θκμΝ
18

ΟΝυπκφαδθση θκμΝά αθΝκΝευί λθά βμΝ κυΝα λκ εΪφκυμΝθαυ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ τπκυΝΡ-γ ΝORION, ε έθβμ βμ απκ κζάμ

- 18 ΰ ππκζδ δεσμΝ εσηίκμΝ βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ βμΝ αθα κζδεάμΝ Μ κΰ έκυέΝ ΠλκμΝ
κτ κδμ,Ν κδΝ εζδηαεκτη θ μΝ αηφδ ίβ ά δμΝ εαδΝ παλΪζκΰ μΝ αιδυ δμΝ βμΝ ΣκυλεέαμΝ πέΝ
γ ηΪ πθΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ εαδΝ εαγ υ κμΝ FIR γβθυθ,Ν ιυπβλ κτθΝ βθΝ
π λδεάΝ βμΝ πκζδ δεάΝ εα αθΪζπ β,Ν πκυΝ έθαδΝ
θΪΝ υθ
ηΫθβΝ εαδΝ η Ν βθΝ
πλκ πΪγ δαΝ ιαΰπΰάμΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ ζ υ αέπμΝ βθΝ αζαθέακυθέ
3.
Νπλαε δεάΝπζ υλΪΝ βμΝ φαληκαση θβμΝαθαγ πλβ δεάμ πκζδ δεάμ βμΝΣκυλεέαμ
ΰδαΝ γΫηα αΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ, απκ ζ έΝ ηέαΝ ίαλτθκυ αΝ υθδ υ α βμΝ
υλτ λβμ
λα βΰδεάμ βμ, εαγυμΝ αυ άΝ κξ τ δΝ κΝ δαηκδλα ησΝ κυΝ απ δεκτΝ
ξυλκυΝ κυΝ λξδπ ζΪΰκυμ. ΟδΝ σπκδ μΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ αδ δΪ δμΝ βμΝ Άΰευλαμ έθαδΝ
πλκ ξβηα δεΫμ εαδΝ βθΝκυ έαΝ θΝΫξκυθΝεαηέαΝ ξΫ βΝη κθΝαθγλππδ δεσ λσζκΝ πθΝ
πδξ δλά πθΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,Ν αζζΪΝ απζΪΝ ιυπβλ κτθΝ δμΝ πΪΰδ μΝ
ΰ ππκζδ δεΫμΝ εκπδησ β μ αθα δΪ αιβμ εαδΝ αθαεα αθκηάμ κυΝ θαΫλδκυΝ εαδΝ
γαζΪ δκυΝ ξυλκυΝ κυΝ αθα κζδεκτΝ - θκ δκαθα κζδεκτΝ δΰαέκυ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ βθ
αθα λκπάΝ κυΝυφδ Ϊη θκυΝstatus quo αυ κτέ
4.
ΣαΝ ΰ ΰκθσ αΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ βΝ ίέαδβΝ πλκ ΪλαιβΝ κυΝ κυλεδεκτΝ ηπκλδεκτΝ
πζκέκυΝ βθΝαθα κζδεάΝΊηδα (25/12/1995), βΝκπκέαΝγ πλ έ αδ πλκΪΰΰ ζκμΝ βμΝελέ βμΝ
πθΝ Ιηέπθ, κΝ λαΰδεσΝ υ τξβηαΝ πκυΝ πλκεζάγβε Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ τΰελκυ βμΝ
θσμΝ ζζβθδεκτΝ εαδΝ θσμΝ κυλεδεκτΝ F-16 (23/05/2006),Ν εαγυμΝ εαδ βθΝ π λδ υζζκΰάΝ
βμΝ πλκτΝ κυΝΪ υξκυΝΈζζβθαΝΙπ αηΫθκυ,ΝαπσΝηέαΝ κτλεδεβΝφλ ΰΪ αΝΧίηή1βήβίίιΨ,Ν
σππμΝ εαδΝ πζ έ αΝ ΪζζαΝ παλ ηφ λάΝ π λδ α δεΪ,Ν εα α δεθτκυθΝ σ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ
Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμΝ κΝ δΰαέκΝΫξ δΝ ι ζδξγ έΝ ΝηκξζσΝδεαθκπκέβ βμΝ πθΝ κυλεδευθΝ
ίζΫο πθέ ΣκΝ δΝηΫζζ δΝΰ θΫ γαδΝ ζδεΪΝη Ν βθΝΫλ υθα εαδΝ δΪ π βΝ κΝ λξδπΫζαΰκμ,Ν
ιαλ Ϊ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ κυμΝ λα βΰδεκτμΝ σξκυμΝ εαδΝ πλκ αθα κζδ ηκτμΝ βμΝ
ζζΪ κμ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝπ λαδ ΫλπΝεδθά δμΝ βμΝ κθΝ ξθδεσΝεαδΝ πδξ δλβ δαεσΝ κηΫα,Ν
εαγσ δ κΝ δβθ εΫμΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ Άΰευλαμ ΰδα θαΝ πδ τξ δ βθΝ Ϊ εβ β αυ υθΝ πθΝ
εαγβεσθ πθΝηΫ αΝ κΝ δΰαέκ,Να φαζυμ θΝ πδ λΫπ δ φβ υξα ησ.
5.
ΝΣκυλεέα,Νη Ν κθΝυπ’ΝαλδγηέΝ1γηηλΝήΝ1λκκΝαυγαέλ κΝεαδΝηκθκη λάΝΚαθκθδ ησΝ
Έλ υθαμ εαδΝ δΪ π βμ,Ν εκπέηπμΝ θΝεΪθ δΝ δΪελδ βΝη αιτΝ δα δεα δυθΝ δΪ π βμΝ
πζπ υθΝ εαδΝ θαΫλδπθΝ ηΫ πθ,Ν υ Ν θα είδΪ δ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪ ΰδαΝ βθΝ
κλκγΫ β β αυθβμΝ υγτθβμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ, εαδΝ θαΝ γΫ δΝ Ϋ δ,Ν υπσΝ κθΝ Ϋζ ΰξσΝ
βμ, εαδΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝα λκπκλδευθΝα υξβηΪ πθ,Ν κ αθα κζδεσΝ δΰαέκ,Νεα ΪΝ
παλΪία βΝ πθΝ ξ δευθΝλυγηέ πθΝ κυΝICAO,ΝκδΝκπκέ μΝ αφυμΝκλέακυθΝσ δΝ αΝσλδαΝ
υγτθβμΝ πθ ζζβθδευθΝ αλξυθΝ ΰδαΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,
Ν
π λδπ υ δμΝα λκπκλδευθΝα υξβηΪ πθ,Ν αυ έακθ αδΝη Ν α σλδαΝ κυΝFIR γβθυθ.
6.
θαφκλδεΪ η Ν αΝ θαυ δεΪΝ α υξάηα α,Ν βΝ πέ βμΝ αυγαέλ βΝ εαδΝ ηκθκη λάμΝ
κλκγΫ β βΝ αυθβμΝ υγτθβμΝ κΝ δΰαέκ,Ν εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ Άΰευλαμ,Ν έθαδΝ παλΪ υπβ εαδΝ

- 19 θΝ θαληκθέα αδΝ η Ν κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ, εαγσ δΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ κλκγΫ β β απαδ έ αδΝ θα
ΰέθ δ εα σπδθΝ υηφπθέαμ η Ν βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪ, ίΪ δΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΙΜΟ, κδΝ
κπκέ μΝ πλκίζΫπκυθ δη λ έμΝ υηφπθέ μΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ ΰ δ κθδευθΝ ελα υθ,
πλκμΝκλκγΫ β βΝπ λδκξυθΝ υγτθβμ,Ν Νπ λδπ υ δμΝθαυ δευθΝα υξβηΪ πθέΝΧ σ κ,Ν
κδΝ υ Ϊ δμΝ κυΝ ΙΜΟ εαδΝ κυΝ ICAO, πλκελέθκυθΝ σππμΝ αΝ σλδαΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ
π λδκξυθΝ υηπέπ κυθΝη Ν αΝαθ έ κδξαΝσλδαΝ πθΝ FIRs ΰδαΝ βθΝα λκθαυ δεάΝΫλ υθαΝδΪ π βέΝΚΪ δΝ Ϋ κδκΝβΝΆΰευλαΝ κΝαπκλλέπ δ, αΰθκυθ αμ πλκεζβ δεΪΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝ
ά β υπΪλξκυθΝ θΝδ ξτΝυηφπθέ μ βμΝ ζζΪ κμ, ΰδαΝ υθ λΰα έαΝ ΝγΫηα αΝπαλκξάμΝ
υπβλ δυθΝ θαυ δεάμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,Ν σ κΝ η Ν βθΝ Ι αζέαΝ ΧβίίίΨ,Ν σ κΝ εαδΝ η Ν βΝ
ΜΪζ αΝ ΧβίίκΨ,Ν δμΝ κπκέ μΝ λβ ΪΝ κλέα αδΝ σ δΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ ζζβθδεάΝ π λδκξάΝ υγτθβμΝ
υηπέπ δΝη Ν κΝFIR γβθυθέ
7.
ΆΰευλαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ FIR γβθυθΝ εαδΝ δμ θ σμΝ αυ κτ αθγλππδ δεΫμΝ
πδξ δλά δμΝ Ϋλ υθαμ - δΪ π βμ,Ν πμΝ παλΪΰκθ μΝ υ βηα δεάμΝ υπκ ατζδ βμΝ βμΝ
γθδεάμΝ ευλδαλξέαμΝ εαδΝ πθΝ ευλδαλξδευθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ ζζΪ κμέΝ Ν ηβΝ υπκίκζάΝ
ξ έπθΝ π ά βμ απσΝ αΝ κυλεδεΪΝ λα δπ δεΪ α λκ εΪφβ,Ν εαδΝ εα ’Ν πΫε α β βΝ ηβΝ
ΰθπ κπκέβ βΝ κυΝ λκηκζκΰέκυΝ κυμ,Ν θ σμΝ κυΝFIR γβθυθ,Να φαζυμΝ θ υθΪ δΝ
η Ν κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ, εαδΝ αυ κθσβ α Ϋξ δΝ πμΝ υθΫπ δαΝ θα θυπΪλξ δΝ κίαλσΝ γΫηαΝ
α φαζ έαμ, σξδΝησθκΝ πθΝπ ά πθ,ΝαζζΪΝεαδ πθΝπζβλπηΪ πθ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ
εα α κτθΝθαυαΰκέ, η ΪΝαπσΝα τξβηα.
8.
πσΝ κΝ 1λιηΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ πδξ δλάγβεαθΝ ξδζδΪ μΝ παλαίδΪ δμΝ κθΝ γθδεσΝ
θαΫλδκΝξυλκΝ κυΝ δΰαέκυΝαπσ κυλεδεΪΝπκζ ηδεΪΝα λκπζΪθαέΝΣβθΝέ δαΝ δΰηάΝσηπμ,
δ Ϊλδγη μ ξδζδΪ μΝ έθαδΝ εαδΝ κδΝ αλδ κ ξθδεΫμΝ αθαξαδ έ δμ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθ
απσΝ ζζβθδεάμΝ πζ υλΪμ
αΝ κυλεδεΪΝ ηαξβ δεΪ, α κπκέαΝ εα ΪΝ αΝ φαδθση θαΝ γαΝ
ιαεκζκυγά κυθ θαΝ ηηΫθκυθ βθΝ πδεέθ υθβΝαυ άΝ υηπ λδφκλΪέΝ
9.
 Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν βη δυθ αδΝ σ δΝ βθΝ πλΪιβ,Ν βΝ ζζΪ α,Ν ηΫ πΝ κυΝ
αληκ έκυΝ Κ , ζΫΰξ δΝ εαδΝ υθ κθέα δΝ απκ ζ ηα δεΪ σζ μΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ
Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ,Ν παλΫξκθ αμΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ υπβλ έ μΝ
Ν σζαΝ αΝ
εδθ υθ τκθ αΝ πζπ ΪΝ εαδΝ θαΫλδαΝ ηΫ α, θ σμΝ βμΝ π λδκξάμΝ υγτθβμ κυΝ ΧFIR
γβθυθ). Έ δΝκδΝΈθκπζ μΝ υθΪη δμΝεαδΝ κΝΛδη θδεσΝυηα,ΝπκυΝΫξκυθΝ ππηδ έΝ κΝ
λΪ δκΝ αυ σΝ ίΪλκμΝ βμΝ απκ κζάμΝ κυΝ Κ ,Ν
Ϋεκθ αδ σξδΝ ησθκ πμΝ
αελκΰπθδαέκδ ζέγκδ κυ,Ν αζζΪΝ εαδΝ πμΝ λΰαζ έα πλκΪ πδ βμΝ βμΝ γθδεάμΝ ευλδαλξέαμ
κΝ λξδπΫζαΰκμ.
Πλκ Ϊ

δμ

1.
παδ έ αδ πλπ έ πμ θαΝ εαγέ α αδΝ ΰθπ σΝ βΝ δ γθάΝ εκδθσ β αΝ σ δ, βΝ
απκ ζ ηα δεάΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμ,Ν ΰδαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪ,Ν

- 20 έθαδΝγΫηαΝαθγλππδ δεάμΝυφάμΝεαδΝαπ δεάμΝ βηα έαμ, θυΝΰδαΝ βθ Σκυλεέα βΝξλά βΝ
βμΝ Ϋθθκδαμ αυ άμΝ εαγαυ άμ, έθαδ εαγαλΪ πλκ ξβηα δεά, βΝ κπκέα, δ ε δευθ αμΝ
υθαληκ δσ β α κθΝ κηΫαΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ εαδΝ φΫλκθ αμΝ θέκ Ν πλκ εσηηα αΝ
βθΝ αθ δη υπδ βΝ κδε έπθΝ υηίΪθ πθ, παλΪΝ πΪ αΝ
κθ κζκΰέα, ιυπβλ έΝ
δαφκλ δεκτμΝ σξκυμΝαπσΝ ε έθκυμΝπκυΝυπαδθέ
αδ. Έ δ,Ν ΝεΪγ Νπ λέπ π β, βΝ
θα Ϋθδ βΝ βμΝ ζζΪ κμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδ,Ν υθΝ κδμΝ Ϊζζκδμ, βΝ δ γθάμΝ βμ
αθαΰθυλδ β ΰδαΝ βθΝαθπ ΫλπΝ δ κπκδσΝ δαφκλΪ,Ν εαδ βΝαπκεΪζυοβ εα αζζάζπμΝ πθΝ
πλαΰηα δευθΝ πλκγΫ πθ εαδΝ αυγαέλ πθ πλαε δευθΝ βμΝ Άΰευλαμ
κθΝ δΰαδαεσΝ
ξυλκ (παλαίέα βΝ γθδεκτΝ θαΫλδκυΝ ξυλκυ,Ν παλΪία βΝ δ γθυθΝ εαθσθπθΝ θαΫλδαμΝ
ευεζκφκλέαμ,ΝεζπΨ,
2.

 βθ α αΫθ αΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

λα βΰδεάμΝ πέΝ πθΝαβ βηΪ πθΝπκυΝ αζαθέακυθΝ κΝ

δΰαέκ,Ν υοβζάΝ γΫ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα Ϋξ δΝ κΝ κηΫαμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ εαδΝ
δ δεσ λαΝβΝα δΪζ δπ βΝί ζ έπ βΝ πθΝπαλ ξση θπθΝυπβλ δυθΝ κυ,Νυ Ν αυ ΫμΝθαΝ
έθαδΝπ λδ σ λκΝαπκ ζ ηα δεΫμΝαπσΝ δμΝ κυλεδεΫμέΝ πκηΫθπμ, απαδ έ αδΝσππμ κΝ
απαλαέ β κμΝ ικπζδ ησμΝπλκηβγ τ αδ Ϋΰεαδλα,Νη ΝυοβζΫμΝπκδκ δεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμ
εαδΝ πΪθ αΝ πλδθ απσΝ βθΝ ι’Ν αθα κζυθ ΰ έ κθαΝ ξυλα,Ν υ
βΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ θαΝ
αηφδ ίβ έΝ υξ λΫ λα βθΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ βμΝ Σκυλεέαμ σ δ άγ θ εα Ϋξ δΝ
παλεΫ λ μ ξθδεΫμ εαδΝ πδξ δλβ δαεΫμ υθα σ β μ απσΝ βθΝ ζζΪ α,Ν δ δεΪΝ βθΝ
π λδκξά κυΝαθα κζδεκτΝ- θκ δκαθα κζδεκτΝ δΰαέκυέ
3.
Μ ζζκθ δεΪ, βΝ ηπζκεάΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝεαδΝ κυΝΛδη θδεκτΝυηα κμ,Ν Ν
γΫηα αΝ πδ άλβ βμ εαδΝ ζΫΰξκυΝ κυ η ΰΪζκυΝγαζΪ δκυΝξυλκυΝη αιτΝ π εαθά κυ
- Κτπλκυ - Ι λαάζ, γαΝ έθαδΝ αφυμΝαυιβηΫθβ, Ϋθ εαΝεαδΝ πθ θΫπθΝπλκεζά πθΝπκυΝ
εαζκτθ αδΝθαΝαθ δη ππέ κυθ βθΝπ λδκξά,ΝσππμΝ έθαδΝβΝ θέ ξυ β βμΝπλκ α έαμΝ
πθΝ γαζΪ δπθΝ υθσλπθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν κδΝ θ λΰ δαεΫμ ι ζέι δμ εαδΝ κδΝ
θα κρεΫμ απαδ ά δμέΝΧμΝ εΝ κτ πθ, απαδ έ αδ β ε Ϋζ β εαδΝβΝεα ΪζζβζβΝπλκίκζά
εκδθυθΝα εά πθ Ϋλ υθαμΝ- δΪ π βμΝη Ν δμΝαθ έ κδξ μΝυπβλ έ μΝ βμΝΚτπλκυ εαδ
κυ Ι λαάζ, κΝξυλκΝ κυΝθκ δκαθα κζδεκτΝ δΰαέκυΝεαδΝ βμΝαθα κζδεάμΝΜ κΰ έκυ, κδΝ
κπκέ μΝ γαΝ πδφΫλκυθ ησθκΝ γ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ ΰδα σζ μ δμΝ πζ υλΫμ,Ν αφ θσμ,Ν πμΝ
πλκμΝ βθΝ απσε β βΝ πκζτπζ υλβμΝ ηπ δλέαμΝ εαδΝ ΰθυ βμ,Ν αφ Ϋλκυ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ
απκ κζάΝ βξβλκτ
λα βΰδεκτ ηβθτηα κμΝ δμΝ πΪΰδ μΝ π ε α δεΫμΝ πδ δυι δμΝ βμΝ
Άΰευλαμ, κδΝ κπκέ μΝ εαζτπ κθ αδ υπσΝ κ πΫπζκΝ κυΝ «πλκ Ϊ β»Ν πθΝ αθγλππέθπθΝ
δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ βμΝ δ γθκτμΝ εκδθσ β αμΝ βΝ ζ εΪθβΝ βμ
αθα κζδεάμ Μ κΰ έκυέ
4.
ΟδΝ εζδηαεκτη θ μΝ κυλεδεΫμ ηκθκη λ έμ πλαε δεΫμΝ εαδΝ παλΪζκΰ μΝ αιδυ δμΝ Ν
γΫηα αΝ Ν Ϋλ υθαμΝ - δΪ π βμΝ εαδΝ εαγ υ κμΝ FIR γβθυθΝ κΝ δΰαέκ, σππμΝ εαδΝ βΝ
εη Ϊζζ υ β εΪγ Ν θ ξση θβμΝ ζζβθδεάμ ηδελάμΝ εαγυ Ϋλβ βμ
κΝ βη έκΝ κυΝ
υηίΪθ κμ, βηα κ κ κτθ κθΝ λσπκΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ικπζδ ηκτΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ

- 21 υ άηα κμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δΪ π βμ,Ν πκυΝ δαΝ ζσΰκυμΝ υοβζάμΝ αθγλππδ δεάμΝ εαδΝ
λα βΰδεάμΝ δΪ α βμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ιαεκζκυγά δΝ θαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ πλπ δΪ
αθ έ λα βμΝ εαδΝ βμΝ ΫΰεαδλβμΝ ΪφδιβμΝ κθΝ σπκΝ κυΝ α υξάηα κμ, εαγυμ εαδΝ βθΝ
πδξ δλβ δαεά πΪλε δαΝ εαδ απκ ζ ηα δεσ β α πθΝ αληκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν κΝ
τθκζκΝ βμΝ πδελΪ δαμΝ κυΝόIRΝ γβθυθ, δ έπμΝ

αΝαθα κζδεΪ σλδαΝαυ κτέ

5.
Ν ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ πδίΪζζ αδ θαΝ εη αζζ υ έ δμΝ υφδ Ϊη θ μΝ υηφπθέ μ
πκυΝΫξ δΝ υθΪο δ η ΝΙ αζέαΝΧβίίίΨΝεαδΝΜΪζ αΝΧβίίκΨ,ΝΫξκθ αμΝκλδ έΝ κΝFIR γβθυθΝ
πμΝβΝπ λδκξάΝ υγτθβμΝ βμΝ ζζΪ κμΝΰδαΝθαυ δεάΝΫλ υθαΝεαδΝ δΪ π β,ΝεαδΝεα ’Ναυ σθΝ
κθΝ λσπκΝ θαΝ πλκξπλά δΝ Ϊη α βθΝ υπκΰλαφάΝ αθ δ κέξπθΝ υθ λΰα δυθΝ εαδΝ η Ν
ΪζζαΝΰ δ κθδεΪΝελΪ βέΝ
6.
π δ άΝ κδΝ απ δζΫμ,Ν κδΝ αφδεΫμΝ αιδυ δμΝ εαδΝ βΝ αηφδ ίά β βΝ πθΝ ευλδαλξδευθΝ
δεαδπηΪ πθ βμΝ ζζΪ κμ,ΝσππμΝ ΝγΫηα αΝΫλ υθαμΝ- δΪ π βμΝεαδ εαγ υ κμ FIR
γβθυθ, θΝαπκ ζκτθ θκηδεάμΝφτ πμΝ δαφκλΫμ,Ν θΝπλΫπ δΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ
θαΝ ΰέθκυθΝ αθ δε έη θκ δαπλαΰηα τ πθ,Ν κτ Ν α φαζυμΝ απ ηπσζβ βμ εαηέαμΝ εΝ
πθΝ υθα κ ά πθΝπκυΝπαλΫξ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ ( Ο , ξπλδεΪΝτ α α,
εζπΨέ ΝΣκυλεέαΝ βηδκτλΰβ Ν βθΝελέ βΝ κυΝ δΰαέκυ εαδΝ κΝξΫλδΝ βμ,Ν υθ πυμ,Ν έθαδΝ
θαΝ βθΝ ληα έ δέ υ σΝ γαΝ υηί έ,Ν ΪθΝ ία έΝ αΝ δ γθάΝ γΫ ηδαΝ εαδΝ Ϋγδηαέ
ζζΪ α πλΫπ δ
,
Ν εΪγ Ν παλκυ δααση θβΝ υεαδλέα, θαΝ θ λΰ έΝ πλκμΝ βθΝ
εα τγυθ βΝαυ ά η Ν ιπ λΫφ δαΝεαδΝη Ν βΝ Ϋκυ αΝ γθδεάΝαιδκπλΫπ δα.
*ΝΗΝ λΰα έαΝαυ άΝαπκ ζ έΝπ λέζβοβΝα κηδεάμΝ δα λδίάμΝπκυΝυπκίζάγβε Ν βΝ
 Θ Ν εαδΝ πδίλαί τ βε
Ν δ δεάΝ ζ ά απσΝ κθΝ εέ λξβΰσΝ Γ Θ ,Ν βθΝ β1β
Νκ ηίλέκυΝβί14, η Ν κΝίλαί έκΝ« γβθΪ».

