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ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ

 ΔΙΩΧΝΟΥΝ τους βατραχανθρώπους του Λι-
µενικού Σώµατος από τις εγκαταστάσεις όπου 
εδρεύει η µονάδα τους στον Αγιο Κοσµά, λό-
γω της σκανδαλώδους σύµβασης που υπέγρα-
ψε το ΤΑΙΠΕ∆ µε τη Lamda Development του 
οµίλου Λάτση για την ιδιωτικοποίηση του πρώ-
ην αεροδροµίου του Ελληνικού και χωρίς να 
έχουν προνοήσει για τη µετεγκατάστασή τους. 
Μία από τις πιο µάχιµες και καλά εξοπλισµένες 
µονάδες της χώρας µας, η Μονάδα Υποβρυ-
χίων Αποστολών (ΜΥΑ), αναµένεται σύντοµα 
να βρεθεί στον... δρόµο, αφού το ΤΑΙΠΕ∆, πα-
ρά τα όσα προβλέπει σχετικός νόµος που ψη-
φίστηκε το 2012, δεν έχει φροντίσει να βρει άλ-
λο κατάλληλο χώρο.

Η µονάδα βρίσκεται εγκατεστηµένη από το 
2004 σε ακίνητο έκτασης 9.360,95 τ.µ. εντός 
του Αθλητικού Κέντρου Αγίου Κοσµά, σε νεόδ-
µητα κτίρια, τα οποία κόστισαν εκατοµµύρια 
ευρώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυ-
µπιακών Αγώνων. Η τοποθεσία αυτή θεωρείται 
από τα στελέχη της µονάδας ως η πλέον κατάλ-
ληλη για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά 
κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης και 
της δυνατότητας επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυ-
τά, ήδη από το 2012, όταν ξεκίνησε η συζήτη-
ση για την παραχώρηση του Ελληνικού σε ιδι-
ώτες, είχε αποφασιστεί η µετεγκατάστασή της 
σε άλλη περιοχή.

Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 7 του Ν. 
4081/2012 προβλέπεται ότι «το ΤΑΙΠΕ∆ υποχρε-
ούται να εξεύρει και παραχωρήσει στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκτα-
ση ίση τουλάχιστον προς αυτήν που σήµερα κα-
τέχει το Λιµενικό Σώµα, µε σκοπό τη µεταφο-
ρά σε αυτήν της Μονάδας Υποβρυχίων Απο-
στολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., µε τη σύµφωνη γνώµη 
του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το κόστος 
κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων αναλαµ-
βάνεται από το ΤΑΙΠΕ∆ και η ολοκλήρωσή τους 
προηγείται της αποδέσµευσης του χώρου από 
το Λιµενικό Σώµα».

«Η ΜΥΑ έχει αναβαθµιστεί θεαµατικά. Η βελ-
τίωση του νοµικού πλαισίου, η έναρξη στενής 
συνεργασίας µε συµµαχικές ειδικές δυνάµεις, 
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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Κάνουν «έξωση» και
στους βατραχανθρώπους

Η μεταβίβαση του Ελληνικού διώχνει τη Μονάδα Υποβρυχίων 
Αποστολών του Λιμενικού από τις εγκαταστάσεις στον Αγιο Κοσμά

Η αξιοποίηση του εν λόγω χώρου για τις ανά-
γκες ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων για τη 
ΜΥΑ θα µπορούσε να φανεί -τόσο σε πρακτικό, 
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο- συµφέρουσα. 
Ωστόσο, το ΤΑΙΠΕ∆ τηρεί σιγήν ιχθύος, παρά 
το γεγονός ότι είναι κρίσιµο να ξεκινήσουν οι 
εργασίες κατασκευής των νέων εγκαταστάσε-
ων το ταχύτερο δυνατόν, καθώς η διαδικασία 
ανέγερσης θα είναι χρονοβόρα. Εάν δεν αρχί-
σουν άµεσα οι εργασίες, υπάρχει ο κίνδυνος 
για τη ΜΥΑ να βρεθεί προ τετελεσµένων γεγο-
νότων και να αναγκαστεί να εκδιωχθεί -όταν ξε-
κινήσουν οι εργασίες στο Ελληνικό- προς πρό-
χειρες εγκαταστάσεις που δεν θα επαρκούν για 
την εκτέλεση του έργου της.

Στα αζήτητα
«Η ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης των µε-
λών της ΜΥΑ πρέπει να γίνει γρήγορα, αλλά µε 
τρόπο σωστό και σε χώρο κατάλληλο. Είναι απα-
ραίτητο να στηριχθούν οι προσπάθειες του αρ-
χηγείου για την ανέγερση νέων εγκαταστάσε-
ων εντός του Ν.Ο. Σκαραµαγκά, απ’ όπου θα 
µπορούν οι βατραχάνθρωποι να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα το έργο τους», σηµείωσε ο πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων 
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, Θάνος Τσα-
τσούλης, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να τους 
στείλουν στα αζήτητα, ούτε σε “ανακαινισµέ-
νες” εγκαταστάσεις. Το ΤΑΙΠΕ∆, βάσει του Ν. 
4081/2012, τον οποίο ψήφισε το σύνολο των 
κοµµάτων, πρέπει να κινηθεί προτού να είναι 
αργά. Ελπίζουµε και στη στήριξη του επενδυ-
τή για τη δηµιουργία µιας σύγχρονης και λει-
τουργικής µονάδας».

η συµµετοχή σε υψηλού προφίλ ειδικές επιχειρήσεις και η συνεχής έλευση τελευ-
ταίας τεχνολογίας εξοπλισµού ανέδειξαν τις προσπάθειες των χαµηλόβαθµων 
στελεχών που είχαν ξεκινήσει µε τον σχηµατισµό των επιχειρησιακών οµάδων το 
2003. Εάν δεν διευθετηθεί το θέµα της µετεγκατάστασης στον Σκαραµαγκά, ο κό-
πος των βατραχανθρώπων θα πάει χαµένος», σηµειώνει ο αντιπρόεδρος της Ενω-
σης Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος Αττικής και Νήσων, Σταµάτης Μουγιάκος.

Λύση στο πρόβληµα έρχεται να δώσει το Πολεµικό Ναυτικό, που ήδη έχει συµ-
φωνήσει µε την παραχώρηση έκτασης εντός των εγκαταστάσεών του στον Σκαρα-
µαγκά. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε όλες τις πληροφορίες, το Λιµενικό Σώµα, σε 
συνεργασία µε το Π.Ν., έχει προσδιορίσει τις ανάγκες της ΜΥΑ βάσει των εγκατα-
στάσεων που ήδη χρησιµοποιούσαν οι άνδρες της, έχει καταρτίσει πλήρη και εµπε-
ριστατωµένα σχέδια (τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά) και είναι έτοιµο να συµβά-
λει στην ανέγερση νέων εγκαταστάσεων εντός του Ν.Ο. Σκαραµαγκά.


