
  

  Ο Λιμενικός

• Συνεχίζοντας την περιήγηση 
στον κόσμο των επαγγελμάτων 
μας δόθηκε η δυνατότητα να 
ακούσουμε λίγα λόγια για το 
επάγγελμα του λιμενικού.

• Για τον σκοπό αυτό 
προσφέρθηκε να μας μιλήυσει 
ο κ. Μαστρογιάννης

• ο οποίος μας εξήγησε για τις 
απαιτήσεις του επαγγέλματος 
του λιμενικού. 

• Χαρακτηριστικά ανέφερε πως:



  

     Το Λιμενικό Σώμα - 
Ελληνική Ακτοφυλακή 
ανήκει στα  Σώμα τα 
ασφαλείας της χώρας μας. 
Έχει στρατιωτική 
οργάνωση και  το ένστολο 
προσωπικό του έχει την 
ιδιότητα του στρατιωτικού.



  

   Το 1919 έχουμε την ίδρυση 
του Λιμενικού Σώματος. 

• Αυτό είναι το έμβλημα του 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

• Προστάτης του είναι ο 
Άγιος Νικόλαος.

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82


  

• Σκοπός του λιμενικού σώματος 
είναι η φρούρηση και ο έλεγχος 
των λιμανιών της χώρας, των 
πάσης φύσεως λιμενικών έργων 
και εγκαταστάσεων, εκτός 
ναυστάθμων και ναυτικών οχυρών, 
η προστασία της θαλάσσιας 
αλιείας, η διάσωση των ειδών 
προς εξαφάνιση του θαλάσσιου 
κόσμου, η αντιμετώπιση διαφόρων 
εκτάκτων γεγονότων που αφορούν 
την θαλάσσια συγκοινωνία, την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και 
γενικά ο έλεγχος των χωρικών 
υδάτων της Ελλάδας.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


  

•      Ειδικότερα:
• Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που 

περιλαμβάνει την άσκηση του ελέγχου- 
γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

• Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος
 και ιδίως του οργανωμένου που 
περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και 
κρατικής ασφάλειας.

• Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
• Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.
• Η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος,
• Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, 

την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο 
των θαλάσσιων συνόρων.

• Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος 
εφαρμογής των κανόνων ναυτικής 
ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων 
ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει 
κάθε φορά.

• Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού 
πλοίων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7


  

• Το λιμενικό σώμα  έρχεται 
αντιμέτωπο με οργανωμένα 
κυκλώματα λαθρομεταναστών. Η 
ένταση του φαινομένου ενισχύεται 
από τις μεγάλες κοινωνικο-
οικονομικο-πολιτικές μεταβολές σε 
χώρες της Ασίας και της Αφρικής, σε 
συνδυασμό με παράγοντες όπως η 
γεωγραφική θέση της Ελλάδας, η 
εκτεταμένη ακτογραμμή της και το 
πλήθος των νησιών και 
βραχονησίδων της, η πυκνότατη 
ναυτιλιακή κίνηση, ειδικότερα στο 
Αιγαίο Πέλαγος, η εγγύτητα προς τις 
ανατολικές τουρκικές ακτές και οι 
σχετικά μικρές θαλάσσιες οδοί, που 
τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα 
πρέπει να καλύψουν, για να 
μεταφέρουν τους παράνομα 
διακινούμενους αλλοδαπούς στη 
χώρα μας. 



  

• Μερικά παραδείγματα: 
• Συνολικά 43 παράτυποι 

μετανάστες συνελήφθησαν 
από το Λιμενικό Σώμα στη 
Σάμο.

• Οι μετανάστες είχαν φτάσει στο 
νησί, προερχόμενοι από τα 
τουρκικά παράλια.

• Πρόκειται για 34 υπηκόους 
Συρίας, 3 από το Κογκό, 2 από 
το Καμερούν και έναν από τη 
Νιγηρία, τη Λιβερία, το Μαλί 
και το Τόγκο.

• Προανάκριση για το πως 
έφτασαν στην Ελλάδα 
διενεργούν οι αρχές της 
Σάμου.

• 10/2/2015 
http://www.newsbomb.gr/ 



  

•      Το Λιμενικό Σώμα κατάφερε να 
σταματήσει λαθρεμπόριο τσιγάρων αξίας 
52 εκατ. 

•  
• Κατόρθωσε να αποτρέψει απώλεια  

εσόδων 52 εκατ. ευρώ από την κατάσχεση 
283.938.580 λαθραίων τσιγάρων τη διετία 
2013-2014 μέσα από 89 υποθέσεις. 

«Tα στελέχη του Λιμενικού οδηγήθηκαν 
στη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση 
τσιγάρων στην ιστορία των επιχειρήσεών 
τους, καθώς εντόπισαν και κατέσχεσαν 
πλοίο που μετέφερε 63.000.000 τσιγάρα. 
Το λαθρεμπόριο τσιγάρων τείνει να γίνει 
μάστιγα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις 
πρώτα στην υγεία των πολιτών, αλλά και 
έπειτα στην απώλεια εσόδων για την 
εθνική οικονομία. Οπως φάνηκε και από 
την παρουσίαση, το Λιμενικό Σώμα τα 
τελευταία δύο χρόνια μόνο απέτρεψε να 
διαφύγουν πάνω από 50 εκατομμύρια 
ευρώ από την εθνική οικονομία.



  

    Μας έδωσε οδηγίες 
     για τα σκάφη
• Ενημερωνόμαστε για τις προβλεπόμενες, 

σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΥ, καιρικές 
συνθήκες στην θαλάσσια περιοχή που 
επιθυμούμε να πλεύσουμε. ΕΧΟΥΜΕ 
ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ ότι μερικές φορές ενδέχεται 
οι καιρικές συνθήκες να είναι 
δυσμενέστερες των αναμενόμενων. Σε 
περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι τέτοιο, 
αναβάλουμε το ταξίδι. 

• Όταν έχουμε μαζί μας παρέα. Τους 
δείχνουμε  τη χρήση των σωσίβιων και 
των βεγγαλικών που υπάρχουν στο 
σκάφος μας. ΒΕΒΑΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ότι 
γνωρίζουν την χρήση των σωστικών 
μέσων του σκάφους. 

• Τα παιδιά φοράνε πάντα σωσίβιο.



  

Oδηγίες για το κολύμπι

• Καλό είναι να κολυμπάς με 
παρέα. 

• Αν έχεις φάει, περίμενε να 
περάσουν 3 – 4 ώρες για να 
κολυμπήσεις. Καλό είναι, όμως, 
ν’ αποφεύγεις να μπαίνεις 
τελείως νηστικός στο νερό. 

• Μην σπρώχνεις και μην βυθίζεις 
άλλους στη θάλασσα. 

• Όταν αισθάνεσαι κίνδυνο,  
κάλεσε βοήθεια.  

• Μην κολυμπάς στα ανοιχτά, εκεί 
όπου περνάνε βάρκες ή 
ταχύπλοα. 



  

   Μην ξεχνάς

    ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΟ 
ΚΟΛΥΜΠΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΕΛΙΑ 
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ. 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ 
ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΜΗ 
ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ 

Πηγές: 
http://www.hcg.gr/node/63 
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