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1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, γνωρίζεται ότι το ΝΑΤΟ έχει επικαιροποιήσει την 

προειδοποίηση1 για πολύ υψηλό κίνδυνο παράπλευρης απώλειας (Very High Risk of Collateral 
Damage) ή απευθείας κτυπήματος σε εμπορικά πλοία στο στην Περιοχή Κινδύνου Πολέμου (War 
Risk Area) (NAVAREA III 0124/2022) στη Μαύρη Θάλασσα2. 

 
2. Σύμφωνα με αυτήν, έχουν εκδοθεί περαιτέρω προειδοποιήσεις από την αρμόδια για 

τη θαλάσσια περιοχή Ευξείνου Πόντου και της Αζοφικής (NAVAREA ΙΙΙ) Υδρογραφική Υπηρεσία 
της Ισπανίας που αφορούν προειδοποιήσεις για ανίχνευση και εξουδετέρωση ναρκών (βλ. 
NAVAREA III 0127/22 και 0126/22 (BLACKSEA).  
 

3. Με την πρώτη εξ αυτών (0127/22) αναφέρεται ο εντοπισμός νάρκης στη Ρουμανία3 
ενώ με τη δεύτερη (0126/22) αναφέρεται ο εντοπισμός και η εξουδετέρωση νάρκης στην Τουρκία, 
στη βόρεια πρόσβαση των Στενών του Βοσπόρου. 

 

                                                 
1 Διαθέσιμη στο https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/risk-of-collateral-damage-in-the-north-
western-black-sea-2  
2https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_Navareas_xml_en.html#divVisorNavarea  
3 Σε στίγμα 44-19-56 N, 29-35-00 E. 
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4. Συνιστάται επιπρόσθετα, σύμφωνα και με εν λόγω προειδοποίηση, η λήψη των 
κατάλληλων μέτρων από απειλή ναρκών, όπως αυτά καταγράφονται στο "Εγχειρίδιο ATP-02.1 - 
Naval Cooperation and Guidance For Shipping (NCAGS)"4 . 

 
5. Τέλος, εφιστάται εκ νέου η προσοχή για τη συνεχή παρακολούθηση του επίσημου 

ιστότοπου του ΝΑΤΟ5 καθώς επίσης και των σχετικών οδηγιών προς ναυτιλομένους που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των παράκτιων χωρών του Εύξεινου Πόντου, όπου κινούνται τα 
πλοία. 

 
6. Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των μελών σας. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Σε εν λόγω προειδοποίηση παρατίθεται απόσπασμα του εγχειριδίου που περιγράφει τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας από απειλή ναρκών. 
5 https://shipping.nato.int/ 

 

Ο Διευθυντής  
 
 

Πλοίαρχος ΛΣ Χρήστος Κοντορουχάς 
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