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    Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που 

κατέθεσε ο βουλευτής κ. Στάθης Παναγούλης με θέμα «Οι παράνομες NAVTEX της 

Τουρκίας» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και 

κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα: 

           Κατ΄ αρχάς διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται θέμα κατάθεσης αιτήματος έκδοσης 

παράνομων τουρκικών NAVTEX προς την ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία, καθόσον 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες κάτι τέτοιο δεν απαιτείται στη μετάδοση 

πληροφοριών ασφαλείας προς τους ναυτιλλόμενους (NAVTEX). 

          Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς διαδικασίες οι συντονιστές μετάδοσης 

ναυτιλιακών πληροφοριών (NAVAREA COORDINATORS) έχουν την ευθύνη της κατά 

κρίσης τους αναμετάδοσης των πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας από τις χώρες της περιοχής ευθύνης τους. Αυτό λαμβάνει χώρα με 

γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ναυτιλλομένων και συνεπώς 

δεσμεύει και τον Ισπανό συντονιστή (NAVAREA III).  

           Ως προς την κατάθεση των ημερομηνιών έκδοσης NAVTEX της Ελλάδας και 

της Τουρκίας από το 2012 μέχρι σήμερα, σας γνωρίζω ότι ο σχετικός κατάλογος είναι 

πλέον προϊόν εσωτερικής επιτελικής επεξεργασίας, περιέχει διαβαθμισμένες 

πληροφορίες και για τον λόγο αυτό δεν κατατίθεται στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου.  

            Σε κάθε περίπτωση, σε επίπεδο αντίδρασης από ελληνικής πλευράς, ζητήματα 

παράτυπων / παράνομων τουρκικών NAVTEX αντιμετωπίζονται σε συντονισμό ΓΕΝ 

με ΓΕΕΘΑ και ΥΠΕΞ προς ενημέρωση των αρμόδιων διεθνών οργάνων, ενώ 

εξειδικευμένες δράσεις δεν δύναται να αποδεσμευθούν λόγω διαβάθμισης.  



 

 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι πάγια πολιτική του ΥΠΕΘΑ αποτελεί η άμεση επέμβαση, 

αφενός σε επιχειρησιακό επίπεδο και αφετέρου στους αρμόδιους διεθνείς 

οργανισμούς προκειμένου να ενισχύονται οι εθνικές θέσεις και να καταγγέλλεται η 

τουρκική παραβατικότητα. 

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο 

Εξωτερικών.  
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