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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 397/27-08-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος 

Βελόπουλος με θέμα «Παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου» σας γνωρίζω, 

σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς αποτελεί πάγια πολιτική του ΥΠΕΘΑ η άμεση και αποφασιστική 

αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων.  

Συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 

προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές ενέργειες, προκειμένου να επιτηρεί 

τον εναέριο χώρο του ATHINAI FIR/HELLAS UIR, να αναγνωρίζει όλα τα αεροσκάφη, 

που εισέρχονται σε αυτόν χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης και να αναχαιτίζει 

όσα αεροσκάφη παραβιάζουν το Εθνικό Εναέριο Χώρο (ΕΕΧ), έτσι ώστε να 

προστατεύονται τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της Χώρας μας. 

Επιπροσθέτως, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν την κατάλληλη επιχειρησιακή 

σχεδίαση και τα απαιτούμενα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτροπή  και 

την αντιμετώπιση προκλητικών ενεργειών, από πλευράς της γείτονος. Στο πλαίσιο 

αυτό, καταλλήλως ανεπτυγμένα μέσα των τριών Κλάδων έχουν επιφορτισθεί με το 

συγκεκριμένο έργο της παρακολούθησης και αντιμετώπισης των περιστατικών τα 

οποία λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ευθύνης τους, για την περιφρούρηση και 

υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. 

Περαιτέρω, κατόπιν διαβίβασης των σχετικών στοιχείων των παραβάσεων, 

παραβιάσεων και της λοιπής τουρκικής προκλητικότητας προς το ΥΠΕΞ, 

γνωστοποιείται η  παραβατική συμπεριφορά της γείτονος χώρας σε όλους τους 

αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου αυτή αφενός να καταγγέλλεται και 



 

 

 

αφετέρου να ενισχύονται οι εθνικές μας θέσεις,  γεγονός που δεν επιτρέπει τη 

δημιουργία τετελεσμένων εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων.  

Τέλος κατά τη διάρκεια επισκέψεων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και 

ξένων χωρών στη χώρα μας η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία προβαίνει σε ενδελεχή 

παρουσίαση των τουρκικών προκλήσεων αναδεικνύοντας με κατηγορηματικό τρόπο 

την τουρκική προκλητικότητα η οποία απάδει με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και 

της καλής γειτονίας.  
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