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

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

Μέλος ηης ΠΟΔΠΛΣ 

 
 

 

 

 

   Επίςκεψθ ςτο Λιμενικό τακμό Κιςςάμου, πραγματοποίθςε ςιμερα 25 Φεβρουαρίου 

2021 αντιπροςωπεία του Δ.. τθσ Ζνωςθσ μασ, ςτα πλαίςια τθσ ςυνδικαλιςτικισ τθσ δράςθσ, με 

ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων για τα τρζχοντα κζματα που απαςχολοφν τον κλάδο μασ 

και ιδιαίτερα τα κζματα και τουσ προβλθματιςμοφσ που προζκυψαν με τθν ψιφιςθ του νζου Π.Δ. 

μετακζςεων (11/2021). 

   Κατά τθ ςυηιτθςθ που είχαμε ξεχϊριςαν οι επιχειρθςιακζσ δράςεισ που εκτελοφνται ςτθν 

περιοχι αρμοδιότθτασ του Λιμενικοφ τακμοφ, όπου περιλθπτικά αναφζρκθκαν, ςτθν μεγάλθ 

δραςτθριότθτα περί των είκοςι πζντε (25) Ε/Γ-Σ/Ρ πλοίων με κφριο προοριςμό τθν Ν. Γραμβοφςα 

και τθν Λιμνοκάλαςςα του Μπάλου, τουσ αυξθμζνουσ ελζγχουσ αλιείασ, τθν ςυνεχι αςτυνόμευςθ 

και επίβλεψθ οριςμζνων εκ των μεγαλφτερων ςε επιςκεψιμότθτα τουριςτικϊν προοριςμϊν ςτο 

νθςί, όπωσ θ λιμνοκάλαςςα του Μπάλου, θ Φαλάςαρνα, το Ελαφονιςι, θ Γραμβοφςα, ο Κόλποσ 

Κιςςάμου κ.α. Επίςθσ ςτθν δραςτθριοποίθςθ ςτθν περιοχι και του μόνου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου 

ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ τθσ Κριτθσ με τα Κφκθρα και τθν Πελοπόννθςο, κακϊσ και του Πειραιά. 

   τθ ςυνζχεια ενθμερωκικαμε ςχετικά με τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ ενόσ μεγάλου 

αναπτυξιακοφ ζργου, όπωσ είναι το υδατοδρομίο Κιςςάμου, τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του από 

το Λ.Σ.Ν. Χανίων και τθν χωροκζτθςθ του αλλά και τισ περιοχζσ διαςφνδεςθσ που αυτό κα 

καλφπτει. 

   Επίςθσ ςυηθτικθκαν οι προοπτικζσ ενόσ ακόμα μεγάλου αναπτυξιακοφ ζργου που επίκειται να 

δθμιουργθκεί ςτθν περιοχι, αυτό τθσ λειτουργίασ του Καταδυτικοφ Πάρκου Γραμβοφςασ, που κα 

αναβακμίςει ακόμα περιςςότερο τθν περιοχι με τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του, ενϊ αναμζνεται 

το επόμενο διάςτθμα να ξεκινιςει και θ καταςκευι ςφγχρονθσ Μαρίνασ. 

    

 

Αρ. Πρωτ.: 10/2021 

 

Χανιά  25 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΠΡΟ:  1.Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

             2. ΜΕΛΗ Ε.Π.Λ.. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 

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

             2. κ.κ. Αρχηγό Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ. Αντιναφαρχο Λ.. ΚΛΙΑΡΗ Θ. 
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   Εκ των ανωτζρω, ςυμπεραςματικά κρίνετε αναγκαία αλλά και επιβεβλθμζνθ θ αναβάκμιςθ τθσ 

Τπθρεςίασ ςε Λιμεναρχείο ςτο άμεςο μζλλον, αλλά και θ ανάγκθ ενίςχυςθσ του Λιμενικοφ τακμοφ  

με ζνα πλωτό περιπολικό ςκάφοσ και μια δίκυκλθ μοτοςυκλζτα που κα ςυνζβαλαν τα μζγιςτα ςτον 

αποτελεςματικότερο ζλεγχο και αςτυνόμευςθ τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ του, από τα ςτελζχθ που 

υπθρετοφν ςε αυτόν, με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και όπωσ αρμόηει ςτθν ιςτορία του Λ..- 

ΕΛ.ΑΚΣ. αλλά και ςτισ επερχόμενεσ προκλιςεισ. 

   Επιπρόςκετα μασ δόκθκε θ ευκαιρία να ςυναντιςουμε τον Διμαρχο Κιςςάμου κ. Μυλωνάκθ 

Γεϊργιο, ςτον οποίο κζςαμε τα κφρια κζματα που απαςχολοφν τα ςτελζχθ που υπθρετοφν ςτον 

Λιμενικό τακμό Κιςςάμου. Από τθ μεριά του μασ ενθμζρωςε ότι ιταν και κα ςυνεχίςει να είναι, 

αρωγόσ και ςυμπαραςτάτθσ όλων των απαιτοφμενων κινιςεων και ενεργειϊν, προσ όφελοσ των 

ςτελεχϊν και τθσ Τπθρεςίασ, μζςα από τθν αγαςτι ςυνεργαςία τουσ. Από τθν πλευρά μασ τον 

ευχαριςτιςαμε για τθ ςυνδρομι του και του ηθτιςαμε να ςυνεχίςει με τον ίδιο ηιλο τθν βοικεια 

του, όπωσ μζχρι ςιμερα πράττει. 

    Σζλοσ ευχαριςτοφμε τον προϊςτάμενο και τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ τακμοφ Κιςςάμου για τθν 

φιλοξενία και τον εποικοδομθτικό διάλογο που είχαμε. 

 


