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ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση Ελληνικής  Ακτοφυλακής  και  μετατροπή της  σε  πολεμικό
στολίσκο»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με δημοσίευμα του διαδικτύου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, το «Λιμενικό Σώμα-
Ελληνική  Ακτοφυλακή»  παρέλαβε,  πρόσφατα,  δύο  από  τα  τέσσερα  παραγγελθέντα
υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ιταλία. Βέβαια,
και σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω είναι άοπλα σκάφη, καθώς, δεν θα έχουν, αν και
μπορούν  να  φέρουν,  βαρύ  οπλισμό.  Τα  δύο  τελευταίας  τεχνολογίας  πρώτα  πλοία
παρελήφθησαν  από το  Λιμενικό  Σώμα για  τις  απαραίτητες  δοκιμές,  ενώ η  επίσημη
ένταξή  τους  στη  δύναμη  του  Σώματος  θα  πραγματοποιηθεί,  περίπου,  στα  τέλη
Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. Το 3ο περιπολικό πλοίο αναμένεται να παραδοθεί, προς το
τέλος  Μαΐου  και  το  4ο,  προς  το  τέλος  Νοεμβρίου,  πάντα  του  τρέχοντος  έτους.  Η
Ελληνική  Ακτοφυλακή,  αν  και  με  περισσότερο  προσωπικό,  εν  συγκρίσει  με  την
Τουρκική,  υστερεί  ποιοτικά  και  ποσοτικά  σε  εξοπλισμό  και  σε  σύγχρονα  μέσα. Η
Τουρκική  Ακτοφυλακή,  εν  αντιθέσει,  γνωστή  και  ως  «Τουρκική  Διοίκηση  Ακτών»,
διαθέτει, συνολικά, πλέον των 50 σκαφών και πλοίων διαφόρων τύπων και αποτελεί το
αντίπαλο δέος του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.). Καθημερινά, η τελευταία εμπλέκεται σε
δεκάδες περιστατικά αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας,  είτε  με παραβιάσεις
των χωρικών μας υδάτων, είτε υπό την μορφή συγκεκαλυμμένων επιχειρήσεων, όπως
η προώθηση λαθρομεταναστών. Είναι πρόδηλο ότι, η Ελληνική Ακτοφυλακή θα πρέπει
να  αναβαθμιστεί  ποιοτικά  και  ποσοτικά,  προκειμένου,  αφενός,  να  αντιμετωπίζει  τις
προκλήσεις της Τουρκικής Ακτοφυλακής, εν καιρώ ειρήνης, και αφετέρου, να αποκτήσει
τη δυνατότητα να αντιπαρατεθεί ως ίση προς ίση με την Τούρκικη Ακτοφυλακή, στην
περίπτωση μιας ένοπλης σύγκρουσης ή πολεμικού επεισοδίου με την Τουρκία.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο τα περισσότερα σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής παραλαμβάνονται
άοπλα  ή  υποτυπωδώς  έμφορτα  με  ελάχιστο  οπλισμό,  όταν  είναι  δεδομένο  ότι,  θα
κληθούν  να  αντιπαρατεθούν  με  πλήρως  εξοπλισμένες  σύγχρονες  μονάδες  της
Τουρκικής Ακτοφυλακής;
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2.  Προτίθεσθε να λάβετε την αναγκαία πρωτοβουλία, ώστε να παραγγελθούν σκάφη
στα  πρότυπα των  παράκτιων  περιπολικών τύπου  (Π.Π.)  «Nasty»  ή  τύπου (Π.Π.Κ.)
«Αντωνίου»,  εφοδιασμένα με  τον απαραίτητο  οπλισμό ή να μετατραπούν σε σκάφη
Λιμενικού αντίστοιχα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, που ήδη επιχειρούν και ανήκουν
στους προαναφερόμενους τύπους, σε επίπεδο οπλισμού;

3.  Ποιος  είναι,  εν  γένει,  ο  σχεδιασμός  του  ΥΝΑΝΠ  για  την  επόμενη  πενταετία  σε
επίπεδο προμήθειας μέσων ενίσχυσης της Ελληνικής Ακτοφυλακής (εναέρια και πλωτά
μέσα); Περιέχεται σε αυτόν η προοπτική εκχώρησης πλωτών μέσων από το Π.Ν. στο
Λ.Σ. ναυπήγησης εντός της δεκαετίας του ‘80 ή του ‘90;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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