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Αρ. Πρωτ.:58/2020 

 

Χανιά  09 Νοεμβρίου 2020 

 ΠΡΟ: 1. Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

              2. Μζλη Ε.Π.Λ.. Δυτικήσ Κρήτησ 

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

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

  Το τελευταίο χρονικό διάςτθμα θ Ζνωςθ μασ ζχει γίνει αποδζκτθσ ερωτθμάτων και ζντονθσ 

ανθςυχίασ από τα ςτελζχθ τθσ περιφζρειασ μασ, που εκφράηουν τθν αγωνία τουσ για το νζο Π.Δ. 

Μετακζςεων που ζχει δει το φϊσ τθσ δθμοςιότθτασ, ωσ τελικό κείμενο ζτοιμο προσ υπογραφι. 

   Δυςτυχϊσ αυτό το νζο Π.Δ. Μετακζςεων περιζχει δυςμενείσ διατάξεισ για τα ςτελζχθ του Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ. χωρίσ να μασ ζχει δοκεί θ δυνατότθτα, ςαν Πρωτοβάκμια Ζνωςθ, να υποβάλουμε απόψεισ 

ι τισ τυχόν ενςτάςεισ μασ επί αυτοφ.  

   Το προωκοφμενο νζο Π.Δ. είναι μία κακι αντιγραφι του Π.Δ. 33/2009 του οποίου, κατά τθν 

εφαρμογι του, καταςτρατθγικθκαν οι περιςςότερεσ διατάξεισ του περί αξιοκρατίασ ςτισ 

μετακζςεισ των ςυναδζλφων και φοβόμαςτε ότι όμοια κα γίνει και με το νζο Π.Δ. αφοφ αλλαγζσ 

όπωσ: 

 Η αλλαγι ςτον υπολογιςμό των μορίων κα επιφζρει απϊλεια για τα περιςςότερα ςτελζχθ 

ιδιαιτζρα ςτουσ πιο παλαιοφσ ςυναδζλφουσ. 

 Η αλλαγι κατθγοριϊν των Λιμενικϊν Αρχϊν εντελϊσ φωτογραφικά, χωρίσ να λθφκεί υπόψθ ο 

όγκοσ εργαςίασ τουσ και θ ιδιαιτερότθτα των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των περιοχϊν 

δικαιοδοςίασ τουσ. 

 Το ότι οι μιςοί ςχεδόν υπθρετοφντεσ ςτο ςϊμα με διάφορεσ διατάξεισ είναι αμετάκετοι. 

 Το ότι αντικαταςτικθκε το χρονικό περικϊριο παραμονισ ςτον τόπο επιλογισ από ελάχιςτο 

τα οκτϊ (8) ζτθ, ςε μζγιςτο τα οκτϊ (8) ζτθ και με τθν δυνατότθτα να μετατίκενται ακόμα και 

ςτα τζςςερα (4) ζτθ παραμονισ ςτον τόπο επιλογισ τουσ, χωρίσ να λθφκεί υπόψθ ότι ςιμερα 

τα ςτελζχθ αυτά καλοφνται να υπθρετιςουν ςαράντα (40) χρόνια και όχι είκοςι πζντε (25) 

όπωσ ίςχυε ςτο παρελκόν, κάτι που κα ζπρεπε αντικζτωσ να αυξιςει τον χρόνο παραμονισ 

ςτον τόπο επιλογισ τουσ. 
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 Η ουςιαςτικι κατάργθςθ του ορίου των ςαράντα πζντε (45) ετϊν για τουσ υπθρετοφντεσ ςτα 

πλωτά, και άλλα πολλά,  

δεν πρόκειται να αλλάξουν το τοπίο των μετακζςεων αλλά κα ενιςχφςουν τθν αδικία ςτο ςφςτθμα 

επιτρζποντασ μετακζςεισ ¨κατά παραγγελία¨ χωρίσ κανζνα όριο, χωρίσ δικαιοςφνθ και αξιοκρατία, 

χωρίσ κοινωνικά και αντικειμενικά κριτιρια, χωρίσ ιςονομία, αντιμετϊπιςθ που το προςωπικό Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. ζχει αποδείξει ςε όλα τα μζτωπα ότι δεν του αξίηει.  

   Η μεγάλθ απορία μασ είναι αν αυτό το Π.Δ. είναι αυτό που οραματίςτθκαν όλοι αυτοί που 

κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ τισ τφχεσ μασ, τα τελευταία χρόνια και μετά τθν ψιφιςθ του Νόμου 

4504/2017 και όςων ακολοφκθςαν, ενϊ γνϊριηαν τισ αρνθτικζσ του ςυνζπειεσ, αντί να προβοφν ςε 

ενζργειεσ απζναντι ςτθν Πολιτικι και Στρατιωτικι θγεςία, ϊςτε να καταφζρουν να πετφχουν 

ευνοϊκότερουσ όρουσ για το προςωπικό, ςτο τωρινό προσ υπογραφι Π.Δ. άλλοι εξ αυτϊν 

αντιδικοφν μεταξφ τουσ ενϊ κάποιοι άλλοι μασ παρουςιάηονται και ωσ ¨Μεςςίεσ¨ μζςα από νζα 

ςυνδικαλιςτικά ςχιματα ενϊ είχαν μεγάλο μερίδιο ευκθνισ και προςπακοφν να πείςουν τα 

ςτελζχθ ότι τϊρα κα είναι δίπλα τουσ και αυτοί για το καλό τουσ. 

   Το αποτζλεςμα τζτοιων κινιςεων είναι θ διάςπαςη, ο διχαςμόσ μεταξφ των ςτελεχϊν και η 

αδυναμία πλζον να ςτακοφν με ιςχφ απζναντι ςτα ςοβαρά προβλιματα που ταλανίηουν το Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. και να παλζψουν για τθν επίλυςθ τουσ. 

   Αντιλαμβανόμενοι την πραγματι κότητα και την αγωνία των ςυναδζλφων αλλά 

και με την ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα χρόνοσ  και θζληςη από όλουσ, 

ευελπιςτοφμε ότι ακόμα και την φςτατη ςτιγμή μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να 

γίνουν οι απαραίτητεσ βελτιώςεισ επί του προωθοφμενου Π.Δ. επ΄ ωφελεία τ ου 

προςωπικοφ Λ.. -ΕΛ.ΑΚΣ.  

      


