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ΘΕΜΑ:« Ο Καλλικράτης και οι συνέπειές του» 
 

    Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτίου Πελοποννήσου δύο χρόνια μετά την ισχύ του Π.Δ. 

81/2014 (Καλλικράτης) και με την εφαρμογή της Υ.Α. περί κατανομής προσωπικού (κανονισμός 78/2014)θα 

ήθελε να επισημάνει το αρνητικό πρόσημο των Λιμενικών Αρχών της  Ένωσης που δημιουργούν ένα κλίμα 

ανασφάλειας, ομηρίας και δυσφορίας των στελεχών. 

  Ειδικότερα: 

 Η Λιμενική Αρχή Κυθήρων πριν το Π.Δ. 81/14 ήταν μια αυτόνομη Υπηρεσία που άνηκε στην πρώτη 

κατηγορία των Λιμενικών Αρχών διότι ήταν δυσμενούς διαβίωσης. Σήμερα υπάγεται στο Λ/Χ Νεάπολης Βοιών 

που ανήκει στην τρίτη κατηγορία . Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των στελεχών που υπηρετούν το 60% 

έχει προκύψει από τοποθετήσεις  του Προϊσταμένου, επί της ουσίας τα στελέχη έχουν υποστεί δυο μεταθέσεις 

ενώ υπηρετούν στην ίδια Λιμενική Αρχή. Δυστυχώς όμως και αυτό δεν κατάφερε να λύσει το γενικό πρόβλημα 

στελέχωσης αφού είναι υποστελεχωμένο κατά 40%  με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της 

Υπηρεσίας. 

 Λ/Τ  Μονεμβάσιας η υποστελέχωση έχει οδηγήσει τα στελέχη στα όρια της βιολογικής τους αντοχής. 

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι συνάδελφοι πτυχιούχοι ΔΠΓ-ΔΠΜ αποσπούνται σε άλλη Λιμενική Αρχή 

προκειμένου εκεί οι συνάδερφοι να λάβουν την θερινή τους κανονική άδεια όταν για τους ίδιους και για τα 

υπόλοιπα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής ο όρος κανονική άδεια είναι ουτοπικός. 

 Λ/Χ Νεάπολης Βοιών η κατάσταση είναι εξίσου δραματική με την υποστελέχωση να δοκιμάζει και εκεί 

τα στελέχη με τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής απλώς να διαχειρίζεται την  «φτώχεια» σε προσωπικό με 

το φιλότιμο του ιδίου και του προσωπικού του. 

  Λ/Χ Πύλου με το υπαγόμενο Λ/Τ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   με την εκτέλεση των μεταθέσεων του 2016 

δημιουργείτε υποστελέχωσης άνω του 30 %. 
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 Λ/Φ Καρδαμύλης  Ύστερα από την κατάργηση του Λ/Σ Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης  η περιοχή 

αστυνομεύετε από το Λ/Φ Καρδαμύλης το οποίο δεν έχει οργανική σύνθεση και επανδρώνεται  από το  Κ.Λ. 

Καλαμάτας.  

         

    Τέλος ζητάμε την άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 81/14 και την ένταξη όλων των Λιμενικών Τμημάτων στην 

διαδικασία των μεταθέσεων, επίσης θεωρούμε αυτονόητο όλες οι Λιμενικές Αρχές Της Ελληνικής Επικράτειας 

να έχουν το ίδιο ποσοστό στελέχωσης, για την επίτευξη αυτού είναι αναγκαία η άρση της μνημονιακής 

απόφασης που μείωνε κατά 2.250 τις θέσεις στον Οργανισμό. 

  Επειδή τα τακτικά συμβούλια 2015-2016 δεσμευόμενα από τα παραπάνω δεν οδήγησαν στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα στελέχωσης, ζητάμε σταθερό αριθμό προσλήψεων κατ’ έτος μέσω  των Πανελληνίων εξετάσεων 

όπως συμβαίνει στα άλλα σώματα ασφαλείας ως την μοναδική βιώσιμη αυτονόητη λύση στελέχωσης των 

Υπηρεσιών. 

          

 


