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Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Θεοτοκά, του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ., Αθανάσιου Αθανασόπουλου,
πραγματοποιήθηκε η τελετή παραλαβής του δεύτερου, από το σύνολο των έξι Παράκτιων
Περιπολικών Σκαφών θαλάσσιας επιτήρησης, που θα διατεθούν για κάλυψη των
επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον
προαύλιο χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας, στον Πειραιά.
Η συγκεκριμένη αγορά
των έξι (06) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών Θαλάσσιας Επιτήρησης συγχρηματοδοτήθηκε
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από εθνικούς
πόρους, ενώ το συνολικό ποσό της ανέρχεται στα δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες
ογδόντα επτά χιλιάδες και εννιακόσια ενενήντα οκτώ (13.387.998,00) ευρώ.

Με την παραλαβή αυτή ενισχύεται η κεντρική στόχευση της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και την ισχυροποίηση της φύλαξης των συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις.

Τα Περιπολικά Σκάφη Θαλάσσιας Επιτήρησης είναι τύπου «POB – 24G» με σύγχρονο
ναυτιλιακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, φέρουν δύο (02) πετρελαιοκίνητες,
τετράχρονες, κύριες μηχανές, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, το ολικό τους μήκος
είναι 24,70μ. και το πλάτος τους 6,00μ., ενώ θα έχουν μέγιστη ταχύτητα τους 30 κόμβους
σε ήρεμη θάλασσα με το 100% του φόρτου. Τα εν λόγω σκάφη, επίσης, έχουν τη
δυνατότητα μεταφοράς 25 ατόμων, ενώ οι χώροι ενδιαιτήσεων δύνανται να φιλοξενήσουν
πλήρωμα επτά (07) ατόμων.

Στη σύντομη ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Θοδωρής Δρίτσας, ανέφερε τα εξής:
“Κ. Γενικέ, κ. Αρχηγέ, κ. Επιτελείς Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, κ. Κυβερνήτα και
κυρίως εσείς στελέχη του Λιμενικού Σώματος και νέο πλήρωμα σε αυτό το νεότευκτο
σκάφος, σας εύχομαι κατ΄ αρχήν καλές θάλασσες, καλά ταξίδια, σε αυτό το πάρα πολύ
σημαντικό ρόλο που αναλαμβάνετε και που ήδη χρόνια τώρα επιτελείτε με μεγάλη
επαγγελματική και υπηρεσιακή ευσυνειδησία, ξεπερνώντας διπλά και τριπλά και πολλαπλά
τον εαυτό σας και τις αντοχές σας και αυτό το γνωρίζει όχι μόνο η ηγεσία του Λιμενικού
Σώματος αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
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Θέλω να σας πω ότι αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την δουλειά που κάνετε και για την
Υπηρεσία που εκτελείτε γιατί έχετε διπλό ρόλο
Έχετε ένα ρόλο κατ΄ αρχήν σε μόνιμη βάση για την αντιμετώπιση πολλαπλών επιπέδων
παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών δράσεων και έχετε επιδείξει σε αυτή την
κατεύθυνση πολύ σημαντικές επιτυχίες

Κυρίως όμως έχετε σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, για την Ευρώπη και
για τον κόσμο όλο να επιτελέσετε το ρόλο που η πολιτεία, οι ευρωπαϊκές συνθήκες, οι
συμβάσεις, οι νόμοι του ελληνικού κράτους και η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος σας έχει
αναθέσει αναφορικά με τη διαχείριση των πολύ μεγάλων μεταναστευτικών και
προσφυγικών ροών προς τη χώρα μας δια θαλάσσης και κυρίως προς τα νησιά του Αιγαίου.

Αυτός ο ρόλος πέρα από την πρωταρχική ανθρωπιστική διάσταση που αναφέρεται σε
όλες τις συμβάσεις και τις συνθήκες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Διεθνών
Οργανισμών, της Συνθήκης της Γενεύης και πολλές άλλες συνθήκες με τις οποίες η χώρα
μας ορθά έχει πορευθεί δεκαετίες τώρα αλλά και τα τελευταία χρόνια, εκτός από την
ανθρωπιστική διάσταση της διάσωσης και της πρώτης υποδοχής αυτών των ανθρώπων και
κυρίως των προσφύγων η δράση αυτή σηματοδοτεί και εμπεριέχει μια λειτουργία που εκτός
από την ανθρωπιστική της παράμετρο έχει και τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Η
διάσωση έχει πρώτα από όλα ανθρωπιστική διάσταση, αλλά μέσα από αυτήν
κατοχυρώνεται και σταθεροποιείται η κυριαρχία της χώρας. Γύρω από τα ζητήματα της
έρευνας και διάσωσης δομούνται διαστάσεις και δράσεις που μπορούν να δημιουργήσουν
επισφάλειες και ανταγωνισμούς αναφορικά με την διατήρηση της ακεραιότητας και της
κυριαρχίας – διεθνώς – αλλά και για τη χώρα μας. Πρέπει να έχετε ως βασική συνείδηση
ότι αυτή η λειτουργία σας, δημιουργεί ένα κράμα που νομίζω ότι σπάνια μπορεί να το
συναντήσει κανείς σε έργο που ανατίθεται στο Λιμενικό ή και στην Αστυνομία ή ακόμα και
στις ένοπλες δυνάμεις. Η διάσωση ανθρώπων,η βοήθεια σε ανθρώπους, η υπέρτατη
αποστολή του ανθρώπου, στο δικό σας έργο συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της
εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Όσο περισσότερο επιτελείτε το ανθρωπιστικό σας
έργο τόσο περισσότερο επιτελείτε το πατριωτικό σας καθήκον. Αυτό δεν το συναντά
κανείς τόσο στενά συνδεδεμένο σε αποστολές Σωμάτων Ασφαλείας, Σωμάτων των
Ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας.

Με την ευκαιρία αυτής της ανάληψης καθηκόντων σε ένα καινούργιο σκάφος, ενισχύεται η
δυνατότητά σας να επιτελείτε και εσείς το έργο σας πολύ καλύτερα και εύχομαι με αυτό το
σκάφος να αναβαθμιστούν αυτές οι πολύ σημαντικές και σπουδαίες δραστηριότητες του
Λιμενικού Σώματος, ώστε να συνεχίσει να τις επιτελεί.
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Καλή δύναμη σας εύχομαι καλά ταξίδια, αντοχές ξέρω ότι δοκιμάζονται και τα προσωπικά
σας και τα οικογενειακά σας όρια πολύ συχνά, το γνωρίζουμε, πρέπει να ζητάτε την
συμπαράσταση, τη στήριξη, τη βοήθεια, πρέπει να υπάρχει παντού αντιμετώπιση
προβλημάτων και υπηρεσιακών αναγκών με δικαιοσύνη, ισοτιμία και κατανόηση.

Σας ευχαριστώ, καλά ταξίδια”.
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