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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.: 49/2020 

 

Χανιά 08 Οκτωβρίου 2020 

ΠΡΟ:  1. Τ.ΝΑ.Ν.Π. κ.κ. ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ Ιωάννη 

              2. κ.κ. Αρχηγό Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. Αντιναφαρχο Λ.. ΚΛΙΑΡΗ Θεόδωρο 

              3. 7Η ΠΕ.ΔΙ.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.               

              4. Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

              5. ΜΕΛΗ Ε.Π.Λ.. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ                  

 

Θζμα: «Διάκεςθ νζου περιπολικοφ ςκάφουσ ςτο Κ.Λ. Χανίων». 

 
   Κ. Υπουργζ, κ. Αρχθγζ, ευελπιςτώντασ ςτο ζντονο ενδιαφζρον που δείχνετε και αναγνωρίηοντασ ότι επικυμείτε τθν 

ενίςχυςθ των Λιμενικών Αρχών τθσ Κριτθσ και ιδιαίτερα μετά τα πρόςφατα περιςτατικά παράτυπθσ ειςόδου 

αλλοδαπών, παρακαλοφμε εξετάςτε τθ δυνατότθτα διάκεςθσ ενόσ από τα νζα περιπολικά ςκάφθ τα οποία πρόκειται να 

παραλθφκοφν από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., το επόμενο χρονικό διάςτθμα, ςτο Κ.Λ. Χανίων.  

Οι λόγοι που το επιβάλλουν είναι: 

   Τα υπάρχοντα πλωτά επιχειρθςιακά μζςα του Κ.Λ. Χανίων, επιχειροφν ςε όλο το μικοσ τθσ ακτογραμμισ του Νομοφ 

Χανίων, τθ Γαφδο αλλά και πάμπολλεσ φορζσ ςτα όρια του FIR Ακθνών. Επίςθσ μετά το 2014 με τθν απόςυρςθ του ΠΠΛΣ 

015, ζχει δθμιουργθκεί  ζνα κενό το οποίο δεν καλφφκθκε με τθν αντικατάςταςθ του με άλλο πλωτό μζςο. 

   Παράλλθλα λόγω τθσ ιδιομορφίασ τθσ περιοχισ και του κομβικοφ ςθμείου που βρίςκονται τα Χανιά, με τθν φπαρξθ τθσ 

Νατοϊκισ βάςθσ, του Πεδίου Βολισ Κριτθσ και του Ναυςτάκμου Κριτθσ ςτον κόλπο τθσ Σοφδασ, αλλά και των 

γεωπολιτικών αλλαγών και  εξελίξεων ςτα νότια τθσ Κριτθσ, με τθν επικείμενθ επζκταςθ τθσ αιγιαλίτιδασ  ηώνθσ , τον 

κακοριςμό ΑΟΖ, αλλά και τθσ επικετικισ πολιτικισ τθσ Τουρκίασ, κακιςτοφν επιβεβλθμζνθ τθν παρουςία ενόσ νζου 

ςφγχρονου πλωτοφ περιπολικοφ, μεγάλου ςε εκτόπιςμα, ταχφτθτα, με ςφγχρονο εξοπλιςμό και οπλιςμό προκειμζνου να 

αντιμετωπιςκοφν μεταξφ άλλων, το ζντονο πρόβλθμα τθσ παράτυπθσ ειςόδου αλλοδαπών, τθσ αντιμετώπιςθσ τθσ 

παράνομθσ μεταφοράσ τςιγάρων, ναρκωτικών, όπλων κτλ. 

   Τονίηεται ότι είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ φπαρξθ ταχφτατου πλωτοφ ςκάφουσ για τθν αςφάλεια του Πεδίου βολισ 

Κριτθσ, θ παρουςία του οποίου χρθματοδοτείται από τισ χώρεσ του ΝΑΤΟ με ςφμβαςθ του Πεδίου Βολισ με το Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. 

   Επιπρόςκετα ςασ αναφζρουμε ότι θ λιμενικι εγκατάςταςθ του λιμζνα Σοφδασ μπορεί να δεχκεί οποιουδιποτε τφπου 

πλωτό, να τροφοδοτείται με καφςιμα από το Μαράκι, ενώ ςε ςυνεννόθςθ με το Ναφςτακμο Κριτθσ μποροφν να 

γίνονται εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - επιςκευών του. 

   Ευελπιςτοφμε για τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ μασ. 

          


