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ραίωση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, 
µε ταυτόχρονες επιστροφές όσων δεν το δικαι-
ούνται, αλλά και διατήρηση του διαύλου επι-
κοινωνίας µε την Τουρκία είναι µόνο τα πρώ-
τα µέτρα στην κυβερνητική ατζέντα.

Υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη ξεκαθα-
ρίζουν µε απερίφραστο τρόπο ότι η λογική 
βίαιων επαναπροωθήσεων (push back) δεν 
υπάρχει ούτε ως σκέψη. Πηγές του υπουργεί-
ου Ναυτιλίας διέψευσαν µε κατηγορηµατικό 
τρόπο πληροφορίες που διακινήθηκαν προ 
ηµερών, κυρίως µέσω διαδικτύου, για περι-
στατικό δήθεν βίαιης επαναπροώθησης µετα-
ναστών. Αντιθέτως, όπως είπαν, το περιστατι-
κό που σηµειώθηκε εντός τουρκικών χωρικών 
υδάτων έδειξε ότι µπορεί να υπάρξει αποτελε-
σµατική συνεργασία ελληνικών και τουρκικών 
Αρχών. Συγκεκριµένα, υποστήριξαν ότι σκάφος 
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µάνει και κίνδυνο απώλειας µέρους της χρηµα-
τοδότησης. Για τον λόγο αυτόν πραγµατοποιή-
θηκε τη ∆ευτέρα 29/7/2019 σύσκεψη υπό τον 
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
Ιωάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος έδωσε συγκε-
κριµένες οδηγίες για την υλοποίηση του έρ-
γου εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών.

Επίσπευση των διαδικασιών
Σε επίπεδο µεταναστευτικής πολιτικής, το νέο 
δόγµα συνίσταται στην επίσπευση των διαδι-
κασιών ασύλου, µε τη νέα ηγεσία να αφήνει 
σαφείς υπαινιγµούς κατά της απελθούσας κυ-
βέρνησης για ιδεοληψία, η οποία είχε ως απο-
τέλεσµα τεράστιες καθυστερήσεις και συσσώ-
ρευση χιλιάδων ψυχών στα κέντρα υποδοχής. 

Η απόφαση για επίσπευση των διαδικασι-
ών ασύλου είναι ειληµµένη από τη νέα αρµό-
δια για τη µεταναστευτική πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µε την 
εντολή να αφορά και τις επιτροπές προσφυ-
γών. Η εκτίµηση του υπουργείου είναι ότι η 
επίσπευση της σχετικής διαδικασίας θα δώ-
σει ανάσα στα κέντρα κράτησης και θα αφαι-
ρέσει µεγάλο βάρος από τις σχετικές δοµές. 

Παράλληλα µεγάλο βάρος θα δοθεί και στο 
ζήτηµα των επιστροφών. «Η διαδικασία πρέ-
πει να γίνει αποτελεσµατικότερη», ξεκαθαρί-
ζουν στελέχη του υπουργείου, επισηµαίνοντας 
ότι µέχρι σήµερα ελάχιστα έχουν γίνει επί του 
συγκεκριµένου ζητήµατος. Το ζήτηµα των επι-
στροφών αφενός προς την Τουρκία και αφε-
τέρου προς τρίτες χώρες ετέθη στις συναντή-
σεις του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη, αρµόδιου για θέµατα µεταναστευ-
τικής πολιτικής, Γιώργου Κουµουτσάκου τόσο 
µε τους βουλευτές των νησιών όσο και µε τον 
σύµβουλο εξωτερικής πολιτικής της Αγκελα 
Μέρκελ, Γιαν Χέκερ. Στο ίδιο πλαίσιο, µε ιδι-
αίτερη προσοχή στο µικροσκόπιο των Αρχών 
θα ξαναµπούν και τα κριτήρια ευαλωτότητας 
πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι φτάνουν στη 
χώρα, µε τα στελέχη του υπουργείου να υπο-
στηρίζουν ότι έχουν «ξεχειλώσει». «Ενας άν-
θρωπος ο οποίος απλώς έχει κολυµπήσει από 
τα τουρκικά παράλια µέχρι τα ελληνικά νησιά 
είναι εξουθενωµένος, αλλά όχι ευάλωτος»,  λέ-
νε χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

του Λιµενικού που πραγµατοποιούσε περιπολία στην 
περιοχή διαπίστωσε στα τουρκικά ύδατα την πλεύση 
σκάφους µε µετανάστες, το οποίο θα επιχειρούσε εί-
σοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ενηµέρωση των 
τουρκικών Αρχών και η συνεργασία των δύο πλευρών 
είχαν ως αποτέλεσµα την αποτροπή της εισόδου του 
σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι ίδιες πηγές 
δήλωναν ιδιαίτερα ικανοποιηµένες για τη συνεργασία 
της ηγεσίας των Ακτοφυλακών των δύο χωρών, χαρα-
κτηρίζοντάς την ως σπουδαίας σηµασίας. 

Ο φόβος για αυξηµένες ροές το προσεχές διάστη-
µα είναι έκδηλος τόσο στο υπουργείο Ναυτιλίας όσο 
και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ιδιαίτερο 
προβληµατισµό προκαλεί η σηµαντική αύξηση των ρο-
ών πολιτών που προέρχονται από χώρες της Αφρικής, 
στοιχείο που επιβεβαιώνει παλαιότερα εκπεφρασµέ-
νη ανησυχία για νέο κύµα µετανάστευσης λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έκδηλος 
είναι ο προβληµατισµός για τις νέες θαλάσσιες οδούς 
που επιλέγουν οι δουλέµποροι στο βορειοανατολικό 
Αιγαίο, ώστε να αποφύγουν τη διέλευση του Εβρου. 
Τέτοιου είδους νέες οδοί χαρακτηρίζονται τα θαλάσσια 
περάσµατα προς Αλεξανδρούπολη και Σαµοθράκη, µε 
τις αρµόδιες Αρχές να θεωρούν επιτακτική την ανάγκη 
για ιδιαίτερη προσοχή στις συγκεκριµένες περιοχές.

Το Λιµενικό αποκτά real time εικόνα 
του νοτιοανατολικού Αιγαίου 
Κοµβικής σηµασίας για την ενίσχυση του Λιµενικού 
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι το Εθνικό Σύ-
στηµα Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟ-
ΘΕ), η απόκτηση του οποίου θα δώσει στο Λιµενικό 
Σώµα τη δυνατότητα να έχει σε 24ωρη βάση real time 
εικόνα του νοτιοανατολικού Αιγαίου, µε απώτερο στό-
χο την ενεργό προστασία των εξωτερικών θαλάσσιων 
συνόρων της Ε.Ε., την πάταξη κάθε µορφής εγκληµα-
τικότητας, καθώς και την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα. 

Η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου έθεσε ως 
πρωταρχικής σηµασίας τη συµβασιοποίηση του έρ-
γου, συνολικής αξίας 62 εκατοµµυρίων ευρώ, καθώς 
διέγνωσε ολιγωρία στο συγκεκριµένο ζήτηµα, µε τις 
σχετικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της χρηµατο-
δότησης να κινούνται στο παρά πέντε. Στις 14 και στις 
28 Ιουνίου του 2019, αντίστοιχα, εκδόθηκαν από την 
υπεύθυνη Αρχή του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) η απόφαση χορήγησης επιδότησης και η συµ-
φωνία επιδότησης δράσης µόνον για το κύριο µέρος 
του έργου (50 εκατ. ευρώ), καθώς κρίθηκαν αδύνα-
τες η εµπρόθεσµη ολοκλήρωση και η πληρωµή του έρ-
γου εντός της επιλέξιµης περιόδου του Ταµείου, ήτοι 
έως 31/12/2022. Το υπολειπόµενο ποσό των 12 εκατ. 
ευρώ ενεγράφη προσωρινά στο εθνικό σκέλος του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Στελέχη του 
υπουργείου Ναυτιλίας επισηµαίνουν ότι είναι κρίσιµο 
να προκηρυχθεί ο διαγωνισµός το ταχύτερο δυνατό, 
τουλάχιστον του πρώτου σκέλους, ώστε να συµβασι-
οποιηθεί το έργο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2020, κα-
θώς παρέλευση της συγκεκριµένης προθεσµίας θα ση-

ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ του δήλωση στη Realnews, ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης υπερτονί-
ζει τη σημασία του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος, εξαίρο-
ντας παράλληλα το έργο των ανδρών και των γυναικών του Λιμε-
νικού Σώματος:  

«Το Λιμενικό Σώμα, που συμπλήρωσε πριν από λίγους μήνες 100 
χρόνια προσφοράς, επιχειρεί αποτελεσματικά σε πέντε καθοριστι-
κής σημασίας για τον τόπο και τον λαό μας άξονες:  

Επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, καταπολέμηση κάθε παρά-
νομης πράξης στη θάλασσα, έρευνα και διάσωση, προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

Με τη δράση τους, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, οι γυ-
ναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού αποτελούν πυλώνα σιγουριάς 

και ασφάλειας και δικαίως αντιμετωπίζονται με αγάπη και σεβα-
σμό από τους πολίτες. Η φύση και ο χαρακτήρας της αποστολής 
του Λιμενικού Σώματος καθιστά άμεση προτεραιότητά μας τη δι-
ασφάλιση των μέσων που απαιτούνται, ώστε όχι μόνο να διατηρη-
θεί, αλλά και να αυξηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα των στελε-
χών του. Η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος, η διαρκής 
επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και ο εκσυγ-
χρονισμός και η βελτίωση των κανόνων εσωτερικής λειτουργίας 
αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε τον στόχο μας. 

Είναι κάτι που οφείλουμε στην ιστορία του Σώματος, στα όσα 
πολλά έχει προσφέρει, στα στελέχη του, αλλά και στις Ελληνίδες 
και στους Ελληνες που στηρίζουν στο Λιμενικό Σώμα τη βεβαιό-
τητα για την ασφάλειά τους στη θάλασσα» .

Σε 5 άξονες οι δράσεις του Λιμενικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ


