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ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 
ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 

Αριθμ. Απόθ. 359/22-10-2001 Μονομελούς Πρωηοδικείοσ Χανίων 

Γημόζιο Βιβλίο Σωμαηείων Πρωηοδικείοσ Χανίων με αριθμό 06/13-02-02 

Μέλος ηης ΠΟΔΠΛΣ 

 
 

 

 

 

Αρ. Πρωτ.: 45/2020 
 
Χανιά  29 επτεμβρίου 2020 

              ΠΡΟ:  1.ΜΕΛΗ Ε.Π.Λ.. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 
                           2. Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Εκιμοτυπικζσ επιςκζψεισ και ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων για τισ εξελίξεισ που μασ αφοροφν αλλά και για τισ 

δράςεισ που ζχουν δρομολογθκεί από τθν ζνωςθ μασ και κα υλοποιθκοφν ςτο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα, 

πραγματοποίθςε αντιπροςωπεία του προεδρείου τθσ Ζνωςθσ μασ τθν 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2020 ςτο Π.Λ.Σ. 149 

και ςτο Π.Π.Λ.Σ. 414 αντίςτοιχα, κατά τθν διάρκεια των οποίων είχαμε τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφμε από τουσ 

ςυναδζλφουσ και να ςυηθτιςουμε τα κζματα που τουσ απαςχολοφν.   

Εκφράςτθκε θ άμεςθ ανάγκθ ενίςχυςθσ των πλωτϊν μζςων, τα οποία είναι επανδρωμζνα με μονό πλιρωμα 

γεγονόσ που κζτει, μετά τθν όποια περιπολία, το πλιρωμα ςε διαρκι επιφυλακι, προκειμζνου, εάν απαιτθκεί, να 

επιχειριςει ςε περιςτατικά Ζρευνασ και Διάςωςθσ, Αςφάλειασ και Προςταςίασ Θαλαςςίων Συνόρων, Δίωξθσ 

Ναρκωτικϊν και Λακρεμπορίου, Μζτρων Αςτυνόμευςθσ και Τάξθσ, μεταφορζσ αςκενϊν, Ζλεγχου Αλιείασ, 

προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ κ.α. που λαμβάνουν χϊρα ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Κ.Λ. Χανίων, 

παράλλθλα και με τα κακικοντα που αφοροφν ςτθν διακλαδικι ςυνεργαςία με το Πεδίο Βολισ Κριτθσ.  

Το γεγονόσ αυτό αποτελεί μείηων κζμα αλλά μπορεί να αντιμετωπιςτεί με τθν διάκεςθ διπλοφ πλθρϊματοσ 

δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα, βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ ωραρίου για 

τουσ ςυναδζλφουσ.  

Παράλλθλα ςυηθτικθκε το ηιτθμα τθσ παροχισ κινιτρων ςτα ςτελζχθ των πλωτϊν μζςων κακϊσ υπάρχει θ 

αίςκθςθ, ότι θ πολιτεία δεν αναγνωρίηει εμπράκτωσ τθν προςφορά τουσ, με ςυνζπεια τθν μειωμζνθ επικυμία 

παραμονισ τουσ ςε αυτά και λόγω ςυμπλιρωςθσ του ορίου θλικίασ, ιτοι το 45ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, όριο το οποίο 

αρκετοί ΔΠΓϋ-ΔΜΓϋ είτε το πλθςιάηουν είτε το ζχουν ιδθ υπερβεί με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 

Συγκεκριμζνα τζκθκαν προσ ςυηιτθςθ οι προτάςεισ μασ για τθν αναγνϊριςθ διπλϊν ετϊν, τθν αφξθςθ των 

πλεφςιμων, τθν μζριμνα παροχισ ιματιςμοφ για τα πλθρϊματα των ςκαφϊν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, αλλά 

και τθν επανεξζταςθ τθσ βακμολογικισ εξζλιξθσ των προερχόμενων από τθν Σχολι Λιμενοφυλάκων ΔΠΓϋ-ΔΜΓϋ. 

Τζλοσ κεωρικθκε επιβεβλθμζνθ θ ανάγκθ διάκεςθσ ενόσ νζου ςκάφουσ, που όχι μόνο κα αναβακμίςει το 

επιχειρθςιακό ζργο τθσ περιφζρειάσ μασ, αλλά  κα αποκαταςτιςει και το κενό που άφθςε με τθν  απόςυρςθ του το 

ΑΒΕΚΙΝ 015 το 2014, ζνα κενό που ωσ και ςιμερα επιβαρφνει τα υπάρχοντα πλωτά και πλθρϊματα τουσ. 

Ευχαριςτοφμε πολφ τουσ ςυναδζλφουσ για τθν φιλοξενία και για τθν εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ που είχαμε και 

από τθν πλευρά μασ, τουσ υποςχόμαςτε ότι κα είμαςτε αρωγοί και ςυμπαραςτάτεσ τουσ για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων. 

 


