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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                                                                                                               

       Ως  ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  μετά την κατάθεση  
τροπολογίας που αφορά την σύσταση του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ. Φ.Ε.Σ.) θα 
θέλαμε κατ’ αρχήν να εκφράσουμε την δυσαρέσκεια μας αφού θεωρούμε ότι πριν την κατάθεση 
μιας τόσο σημαντικής τροπολογίας που εμπλέκεται άμεσα και το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. θα έπρεπε να 
έχουμε κληθεί να καταθέσουμε τις απόψεις μας , τουλάχιστον σε επίπεδο ομοσπονδίας, καθώς 
και τυχόν ενστάσεις μας  έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση,  κάτι που δεν έγινε 
ποτέ.   
   Είναι επίσης δεδομένο ότι το θέμα του προσφυγικού μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει 
ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια και αποσπασματικά μέτρα δεν είναι αυτά που θα 
βοηθήσουν . Χρειάζεται η συνεργασία και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και κυρίως 
αυτών που έχουν τις γνώσεις άλλα και την εμπειρία στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις.      
   Θεωρούμε ότι όλοι έχουν τις καλύτερες των προθέσεων ως προς την αντιμετώπιση του 
μεταναστευτικού αλλά με την συγκεκριμένη τροπολογία το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ο 
διαμελισμός ενός σώματος με ότι αυτό συνεπάγεται στην εύρυθμη λειτουργία του που δεν 
αφορά αποκλειστικά και μόνο την αντιμετώπιση του προβλήματός του μεταναστευτικού αλλά και 
πληθώρα άλλων, που σίγουρα απαιτούν άμεση και γρήγορη αντιμετώπιση επίσης.  Εδώ βέβαια 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια ακόμη χωρίς λογική διάταξη της τροπολογίας η οποία 
προβλέπει ότι αφού έχουν διατεθεί – αποσπαστεί στον νέο αυτό φορέα τα όποια  πλωτά, χερσαία 
και εναέρια μέσα με το προσωπικό τους, να αναφέρεται, ότι σε περίπτωση άλλων συμβάντων 
που  δεν αφορούν το Μεταναστευτικό –Προσφυγικό,  θα πρέπει να αιτείται ο Αρχηγός του 
Λιμενικού στον ΕΝ.ΦΕ.Σ για την διάθεση του σκάφους που το λιμενικό έχει διαθέσει, ο 
παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.  
    Χωρίς να θέλουμε να αναφερθούμε ειδικά, είναι πολύ δύσκολο σε οποιονδήποτε  που δεν έχει 
εργασθεί στον οργανισμό  που ονομάζεται Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες και το 
εύρος του φάσματος των καθηκόντων και των αποστολών που πρέπει να επιτελέσει αυτό το 
σώμα. Καλούμε λοιπόν όλους να προχωρήσουν σε προσωρινή απόσυρση της συγκεκριμένης 
τροπολογίας έτσι ώστε να ακολουθήσει άμεση και επείγουσα διαβούλευση από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς καθώς και εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων, όπου ειρήσθω 
εν παρόδω,  οι του Λιμενικού δεν προσκλήθηκαν ποτέ σε οποιαδήποτε διαβούλευση τουλάχιστον 
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από όσο γνωρίζουμε.  Πιστεύουμε  πως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ,οιουδήποτε 
«εγχειρήματος» με την υπαγωγή του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στον νέο φορέα , είναι η διατήρηση της 
επιχειρησιακής ακεραιότητας του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, ειδάλλως είμαστε σίγουροι πως θα ζήσουμε 
τραγελαφικές καταστάσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στο Λιμενικό Σώμα αλλά πρωτίστως δεν 
αξίζουν στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που με φιλότιμο και αυταπάρνηση δίνει τον 
καλύτερο εαυτό του  κάθε μέρα και φέρνει εις πέρας ότι του έχει ανατεθεί έως και σήμερα με 
μεγάλη επιτυχία.    
    Εμείς λοιπόν δεν θα είμαστε απλά επιφυλακτικοί αλλά κάθετα αρνητικοί στην συγκεκριμένη 
τροπολογία με την μορφή που αυτή κατατέθηκε και αφορά το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή.  
 

                                                                                                                                                        


