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Αρ. Πρωτ.:51/2020 

 

Χανιά  15 Οκτωβρίου 2020 

 ΠΡΟ: 

1. Τ.ΝΑ.Ν.Π. κ.κ. ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ Ιωάννη 

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

3. Δ/τη 7ης ΠΕΔΙΛ-ΕΛ.ΑΚΣ. 

4. Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων 

5. Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

6. Μζλη Ε.Π.Λ.. Δυτικής Κρήτης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

    Σασ ενθμερϊνουμε ότι αντιπροςωπεία του Προεδρείου τθσ Ζνωςθσ μασ πραγματοποίθςε 

ςιμερα 15-10-2020, εκιμοτυπικι επίςκεψθ και ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων ςτο Λιμενικό Στακμό 

Χϊρασ Σφακίων, κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ μασ δόκθκε θ ευκαιρία να ενθμερωκοφμε από τουσ 

ςυναδζλφουσ και να ςυηθτιςουμε κζματα που τουσ απαςχολοφν. 

    Κατά τθ ςυηιτθςθ ξεχϊριςαν τα κάτωκι προβλιματα για τα οποία κεωροφμε ότι πρζπει άμεςα 

να βρεκοφν λφςεισ: 

    Το μεγαλφτερο προβλιματα που αντιμετωπίηει το προςωπικό είναι θ υποςτελζχωςθ τθσ 

Υπθρεςίασ. Κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ άμεςθ αποκατάςταςθ τθσ οργανικισ ςφνκεςθσ, ςφμφωνα με 

το ΠΔ 78/2014. Με τθν υπάρχουςα δφναμθ υπάρχει δυςχζρεια εκτζλεςθσ των κακθκόντων από το 

προςωπικό, αίςκθμα αναςφάλειασ, δυςκολία αποτελεςματικισ αςτυνόμευςθσ τθσ περιοχισ 

δικαιοδοςίασ και γενικά προβλθματικι λειτουργία τθσ Υπθρεςίασ με αποτζλεςμα τθν εξουκζνωςθ 

του προςωπικοφ, το οποίο εκτόσ των άλλων, αντιμετωπίηει τθν αδυναμία λιψθσ των 

προβλεπόμενων αδειϊν και θμερϊν ανάπαυςθσ του. Προςωρινζσ λφςεισ κάλυψθσ των κενϊν, με 

αυκθμερόν μετακινιςεισ ςτελεχϊν από το Κ.Λ. Χανίων, δεν βοθκοφν ςτθν ορκολογικι λειτουργία 

τθσ Υπθρεςίασ. 

   Μείηων κζμα αποτελεί και το πρόβλθμα ςτζγαςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται 

αυτι τθ ςτιγμι ο Λιμενικόσ Στακμόσ Χϊρασ Σφακίων είναι μιςκωμζνο από ιδιϊτθ, θ ςφμβαςθ με 

τον οποίο λιγει τον Φεβρουάριο 2021 ενϊ με εξϊδικθ αναφορά του, ζχει ιδθ ενθμερϊςει ότι δεν 

ζχει ςκοπό να τθν ανανεϊςει κακϊσ όπωσ αναφζρει κα ιδιοκατοικιςει ςτο κτίριο. Παρϋόλεσ τισ 

ζωσ και τϊρα ενζργειεσ των Υπθρεςιϊν του Κ.Λ. Χανίων και του Λιμενικοφ Στακμοφ, δεν ζχει 

καταςτεί δυνατι θ εφρεςθ κατάλλθλου κτθρίου για τθ μεταςτζγαςθ του. 
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    Τζλοσ ςυηθτικθκε το ηιτθμα τθσ αντικατάςταςθσ του περιπολικοφ οχιματοσ τφπου NISSAN 

TERRANO, με νεότερο όχθμα, το οποίο λόγω παλαιότθτασ παρουςιάηει ςυχνά μθχανικά 

προβλιματα, τα οποία δεν είναι εφκολο να καλυφτεί θ αποκατάςταςθ τουσ, λόγω του μεγάλου 

κόςτουσ. 

    Ευχαριςτοφμε τον προϊςτάμενο και τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Στακμοφ Χϊρασ Σφακίων για τθν 

φιλοξενία και τον εποικοδομθτικό διάλογο που είχαμε.  

    Η Ζνωςθ μασ αφουγκραηόμενθ τα προβλιματα που ετζκθςαν, κα καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που τουσ απαςχολοφν.  

 


