
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

(ΚΣΕΔ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 

Πρόλογος  

Διοικητή του ΚΣΕΔ, Πλωτάρχη Ανδρέα Χαραλαμπίδη ΠΝ 

 
 

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε παράκτιου 

κράτους, με βάση τους διεθνείς κανονισμούς της Πολιτικής 

Αεροπορίας και των Ναυτιλιακών Οργανισμών, έχουν 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, η 

Κυπριακή Δημοκρατία κάνει συνεχείς προσπάθειες για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στην Περιοχή 

Έρευνας – Διάσωσης της Κύπρου.  

Κατά την 25χρονη παρουσία του, το ΚΣΕΔ Λάρνακας έχει 

πετύχει την αύξηση της ασφάλειας στην περιοχή. 

 

Με την ενσωμάτωση τριών Υπηρεσιών (Κύπρος Ράδιο, MCC, ΚΣΕΔ) υπό τη 

διοικητική ομπρέλα του ΚΣΕΔ εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία με 

ελάχιστο κόστος, στον ελάχιστο χρόνο με ελάχιστο προσωπικό. Δεδομένου ότι 

υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης, όλο το προσωπικό του Κέντρου, το οποίο 

με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ, εργάζεται με μεγάλο ενθουσιασμό και 

ενδιαφέρον για περαιτέρω βελτίωση. 

 

Πιστεύουμε ότι μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών και μιας 

κουλτούρας επαγγελματισμού, θέτοντας σαφείς στόχους και με συνεχή βελτίωση 

είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Ε-Δ στους 

συνανθρώπους μας σε όλη την Κυπριακή Περιοχή Διάσωσης με αποτέλεσμα 

μηδενικές απώλειες ζωής. 
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Ιστορικό 

Το Κέντρο Ερευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) 

εγκαθιδρύθηκε με τη  θέσπιση του 

Νόμου 5 (III)/94 και ξεκίνησε τη 

δοκιμαστική λειτουργία του, επί 24ωρης 

βάσης, τον Αύγουστο του 1995 ως 

ανεξάρτητη μονάδα της Διοίκησης 

Αεροπορίας της  Κυπριακής Εθνικής 

Φρουράς. Βάσει της απόφασης του 

Υπουργικού Συμβούλιου που ταυτόχρονα απέμπλεκε οι Βρετανικές Βάσεις από 

αυτή την ευθύνη, το ΚΣΕΔ ανέλαβε επίσημα την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση, 

τον συντονισμό και την εποπτεία των επιχειρήσεων Ε-Δ εντός του FIR Λευκωσία, 

τον Μάρτιο του 2002.  

 

Το ΚΣΕΔ υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας και παρέχει μια 

ολοκληρωμένη υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης για τα άτομα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο. 

 

Το ΚΣΕΔ είναι σε διαρκή συνεργασία με το Υφυπουργείο  Εμπορικής Ναυτιλίας και 

το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για Ναυτικά και Αεροναυτικά περιστατικά,  και 

συνεργάζεται με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως  νόμιμοι 

εκπρόσωποι της Κύπρου στους Διεθνής Οργανισμούς IMO και ICAO, αντίστοιχα.   

 

Αποστολή 

Αποστολή του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας - Διάσωσης (ΚΣΕΔ) είναι η οργάνωση 

του συστήματος Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να 

είναι σε θέση να εντοπίζει και να διασώζει,  στο ελάχιστο δυνατό χρόνο,  

ανθρώπους των οποίων η ζωή κινδυνεύει  ως αποτέλεσμα ενός αεροναυτικού  ή 

θαλάσσιου ατυχήματος,  εντός της περιοχής ευθύνης του, το οποίο συμπίπτει με 

την Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (FIR). 

 

Στατιστικά στοιχεία – Δεδομένα 

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν 

διασωθεί κατά τη διάρκεια των 928 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.  Από το 

1995, συνολικά  3557  άνθρωποι έχουν διασωθεί  υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ. 

2 



 
 

 

Προσωπικό 

Το ΚΣΕΔ επανδρώνεται από  στρατιωτικό προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, το 

οποίο είναι επαγγελματικά εκπαιδευμένο για αυτό τον σκοπό. 

 

 

Μονάδες Έρευνας και Διάσωσης 

Σύμφωνα με το Νομοθεσία Ε-Δ  της Κυπριακής Δημοκρατίας,  οι κύριες αεροπορικές 

μονάδες είναι τα ελικόπτερα της  460 Μοίρας Ερευνας – Διάσωσης της Διοίκησης 

Αεροπορίας της Εθνικής  Φρουράς,  καθώς και τα ελικόπτερα της Μονάδας 

Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Κυπριακής Αστυνομίας (ΜΑΕΠ). 

 

Οι πρωτεύουσες Ναυτικές Μονάδες αποτελούνται από τα Παράκτια Περιπολικά 
της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και της Λιμενικής και Ναυτικής  
Αστυνομίας. Αρκετές Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, όπως οι 
Αεροπορικές Μονάδες του Τμήματος Δασών, ιατρικό προσωπικό του Υπουργείου 
Υγείας, ναυτικές μονάδες του Τμήματος Αλιείας,  καθώς και τα σκάφη του 
Ναυτιλιακών Εταιρειών είναι διαθέσιμα σε περίπτωση σοβαρό ναυτικό ή 
αεροναυτικό ατύχημα.  
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Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένα κρίσιμο θέμα και η αποτελεσματική 

κατάρτιση οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Το ΚΣΕΔ, εκτός από την εκπαίδευση του 

δικού του προσωπικού,  διοργανώνει διάφορες εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τη 

ΜΑΕΠ, την 460 Μοίρα Ε-Δ, την Πολιτική  Άμυνα και τον Οργανισμό Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας σχετικά με όλες πτυχές της Ε-Δ. Τέτοιες εκπαιδεύσεις 

EDT Τμ. Δασών 

Ελικόπτερο 460 ΜΕΔ ΜΑΕΠ 

Λιμενικά & Ναυτική Αστυνομία 

Παράκτια Περιπολικά της Διοίκησης Ναυτικού της Ε.Φ. 

4 



 
 

περιλαμβάνουν  την εκπαίδευση διαφυγής από βυθιζόμενο ελικόπτερο (H.U.E.T.),  

Ιατρικές διακομιδές, Εκπαιδευτικές Πτήσεις, εκκενώσεις πλατφορμών άντλησης 

πετρελαίου, κ.λπ. 

Πολυεθνικές Ασκήσεις 

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος απόκρισης και, κατά συνέπεια, οι 

απώλειες ζωής, το ΚΣΕΔ διεξάγει κοινές ασκήσεις με ναυτικές και αεροπορικές 

μονάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου,  σε 

τακτική βάση. Το ΚΣΕΔ διοργάνωσε και εκτέλεσε κοινές ασκήσεις Ε-Δ με τη Δανία, 

την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα,  την Ουγγαρία,  το Ισραήλ,  την 

Ιταλία,  το Λίβανο, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. Το αποκορύφωμα αυτών των ασκήσεων είναι οι μεγάλης κλίμακας, 

πολυεθνικές ασκήσεις Ε-Δ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" και "ΝΕΜΕΣΙΣ" που διεξάγονται σε 

ετήσια βάση. 
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Διεθνής Συνεργασία Εκπροσώπηση 

Η ενίσχυση της συνεργασίας  με τις γειτονικές χώρες αποτελεί στρατηγικό στόχο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό,  αναπτύσσεται συνεχώς η 

συνεργασία με τα γειτονικά ΚΣΕΔ. Η Κυπριακή Δημοκρατία  έχει  υπογράψει 

συμφωνίες Ε-Δ με τα κράτη του Ισραήλ, της Συρίας, της Ελλάδας και της  Αιγύπτου,  

ενώ  εξετάζεται με τον Λίβανο. Το ΚΣΕΔ συνεργάζεται επίσης με τις ναυτικές 

δυνάμεις της  Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), οι 

οποίες, σύμφωνα με τη Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 1701 (2006),  

περιπολούν στην περιοχή προκειμένου να επιβεβαιώσουν την αποχώρηση του 

Ισραήλ από το νότιο Λίβανο, να αποκαταστήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια 

και να βοηθήσουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην αποκατάσταση της 

αποτελεσματικής εξουσίας της στην περιοχή.Μέρος της περιοχής περιπολίας της 

δύναμης βρίσκεται  εντός της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ε-Δ  (FIR ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 
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Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (MCC) στην 

Κύπρο και εγκατάσταση του επίγειου δορυφορικού σταθμού MEOLUT 

του διεθνούς προγράμματος COSPAS/SARSAT 

 

Το 2010, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε 

συμφωνία για τη δημιουργία επίγειου σταθμού GALILEO. Αυτό καθιστά την Κύπρο 

ως Πάροχο Επίγειου Τμήματος μέσω ενός δικτύου τριών Ευρωπαϊκών Επίγειων 

Σταθμών (MEOLUTs) που βρίσκονται στην Κύπρο, τη Νορβηγία και την Ισπανία. 

O σταθμός MEOLUT στην Κύπρο έχει 

ολοκληρωθεί και το σύστημα κατέστει 

πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας το 

2020, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και 

σύμφωνα με τους κανονισμούς του 

COSPAS/SARSAT.  

Η δημιουργία του σταθμού MEOLUT και 

του CYMCC  καθιερώνει την Κύπρο  ως 

σημαντικό κόμβο για την παροχή 

υπηρεσιών Ε-Δ στην ευρύτερη περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου. 

Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Κέντρου 

Ελέγχου Αποστολών (CyMCC) με την περιοχή εξυπηρέτησης του να είναι το FIR 

Λευκωσίας. ΤΟ CyMCC συστεγάζεται με το ΚΣΕΔ Λάρνακας και έχει αποκτήσει 

πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα από τον Σεπτέμβριο του 2020. 

 

 

 

Γαλλία 

Νορβηγία 

Ισπανία 
Κύπρος 

Ο Κυπριακός Σταθμός MEOLUT 
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Λειτουργία του συστήματος COSPAS – SARSAT 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα, η λειτουργία του 

συστήματος εξηγείται συνοπτικά. Το 

σύστημα αποτελείται από τους 

δορυφόρους, επίγειους σταθμούς που 

λαμβάνουν τα σήματα, τα Κέντρα Ελέγχου 

Αποστολών και τους ραδιοφάρους. Κατά την 

ενεργοποίηση ενός ραδιοφάρου, το 

σήμα/μήνυμα αποστέλλεται στο αστερισμό 

δορυφόρων. Οι δορυφόροι στη συνέχεια, 

αναμεταδίδουν το σήμα κινδύνου σε επίγειους σταθμούς, γνωστούς ως Τερματικά 

Τοπικών Χρηστών (LUT). Μετά την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατός ο 

ακριβής  προσδιορισμός της θέσης του ενεργοποιημένου φάρου. Στη συνέχεια, το 

μήνυμα προωθείται σε ένα MCC που με τη σειρά του στέλνει το μήνυμα στο 

κατάλληλο ΚΣΕΔ για να ξεκινήσει την επιχείρηση διάσωσης.  
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Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παράκτιας επιτήρησης 

 

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παράκτιας 

επιτήρησης  (ΣΠΠ). Συγκεκριμένα, το  έργο αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση 

θερμικών καμερών μεγάλης  εμβέλειας (20 χλμ.) σε στρατηγικά σημεία γύρω από 

το νησί. Το σύστημα συμπληρώνεται από  3 κινητές  μονάδες, καθώς και 2 μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη για εναέρια επιτήρηση. Αυτές οι κάμερες μπορούν να 

συμβάλουν στην παρακολούθηση και διερεύνηση  περιστατικών Ε-Δ κοντά στις 

ακτές όπου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, συμβαίνουν οι περισσότερες 

περιπτώσεις. 

 
 

 

 

Θερμική κάμερα εικόνας 

Κάλυψη ΣΠΠ 
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Έναρξη Λειτουργίας του Παράκτιου Σταθμού “Κύπρος Ράδιο" στο   

Κέντρο Συντονισμού Ερευνας – Διάσωσης 

 

 

Την 1η Ιουλίου  2015, το ΚΣΕΔ 

ανέλαβε επίσημα την ευθύνη της 

λειτουργίας του Παράκτιου 

Σταθμού Κύπρου, παρέχοντας 

ναυτιλιακές πληροφορίες, 

μετεωρολογικά δεδομένα και 

επικοινωνία (εμπορικά πλοία 

προς ξηρά) εντός του FIR της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το "CYPRUS RADIO" βρίσκεται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΚΣΕΔ, 

το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχωμένο από Στρατιωτικό Προσωπικό της 

Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. 

Πιστοποίηση της Ποιότητας Λειτουργίας του ΚΣΕΔ 

Από τον Απρίλιο του 2015, το ΚΣΕΔ έχει επιτύχει την εναρμόνιση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας 

9001:2015. Με την παραπάνω πιστοποίηση, η ΚΣΕΔ Λάρνακας είναι μέλος του 

Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης "IQNet". 

Στοιχεία επικοινωνίας – Πρόσθετες πληροφορίες 

 

• Ιστοσελιδα :  www.jrcc-cyprus.mod.gov.cy 

• Facebook: @CyprusJRCC 

• Twitter: @CyprusJRCC 

• YouTube: JRCC Larnaca 
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