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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Δημήτριος 

Καμμένος με θέμα «Σχετικά με το ενδεχόμενο υπογραφής Συμφωνίας με την Τουρκία» 

σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος 

που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα: 

        Κατ΄ αρχάς το ΥΠΕΘΑ υλοποιεί δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στα Μέτρα 

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), των προβλεπομένων στο Μνημόνιο Παπούλια - 

Γιλμάζ (Αθήνα, 27 Μαΐου 1988) και των «Οδηγιών για την Πρόληψη Απρόβλεπτων 

Γεγονότων και Επεισοδίων στον Ανοιχτό Θαλάσσιο και Διεθνή Εναέριο Χώρο» 

(Κωνσταντινούπολη 8 Σεπτεμβρίου 1988), τα οποία περιγράφουν τις αρχές οι οποίες 

πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε κάθε δραστηριότητα, όπως ο 

σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων καθώς επίσης ο 

σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες και τους διεθνείς κανόνες και διαδικασίες. 

        Οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις υλοποίησης των ΜΟΕ, αφορούν στον 

υφιστάμενο κατάλογο των 29 συμφωνηθέντων ΜΟΕ και ουδεμία σχέση έχουν με τα 

εννέα τεθέντα σημεία της ερώτησης. Στοχεύουν στη δημιουργία κυρίως κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με την 

εφαρμογή αμυντικής πολιτικής αρχών, στη βάση της οποίας προάγουμε την 

καλλιέργεια διαλόγου και συνεργασίας, αντί της αντιπαράθεσης και της σύγκρουσης. Η 

υλοποίηση των εν λόγω στρατιωτικής φύσεως δράσεων, δύναται να συμβάλλει θετικά 

στις μεταξύ των δύο χωρών σχέσεις και κατ’ επέκταση στη μείωση της έντασης στο 

Αιγαίο.  



 

 

 

Επιπροσθέτως στις Υπο-Επιτροπές για Δημοκρατική Διακυβέρνηση και 

Διατλαντικές Σχέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, καταβάλλεται 

συνεχής προσπάθεια εξομάλυνσης και αποκλιμάκωσης της έντασης.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των ΜΟΕ, ουδόλως στέλνει μηνύματα 

μονομερών υποχωρήσεων καθώς δεν συνιστά διαπραγμάτευση και σε καμία 

περίπτωση δεν αμφισβητούνται δι’ αυτής κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-04-10T09:05:34+0300




