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Ε.Π.Λ.. Κυκλάδων 
Ερμοφπολθ Σφρου 
Τ.Κ : 84100 
Τθλζφωνο επικοιν. : 2281-0-88888 
Email : epls.kyklades@gmail.com 

                             φροσ,      22     Φεβρουαρίου   2021 
                                      Αριθ. πρωτ.:   13 / 2021      

 
      Προσ : κ.κ  1. Αρχηγό Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ      
                              Αντιναφαρχο Λ. ΚΛΙΑΡΗ  Θεόδωρο       
                          2. Β΄ Τπαρχηγό  Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ      
                               Αντιναφαρχο Λ.  ΙΑΚΟΓΛΟΤ Νικόλαο                                
                          3. Διευθυντή Κλάδου Δ΄ 
                              Τποναφαρχο Λ.  ΠΑΑΔΗ  Νικόλαο 
                          4. Διευθυντή Προςωπικοφ                             
                               Αρχιπλοίαρχο Λ.  ΡΕΙΖΗ Δρόςο 
 
         Κοιν:        α)Τ.ΝΑ.Ν.Π κ.κ. ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ Ιωάννη 
                          β)6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ   

                                    γ) Λιμενικζσ Αρχζσ Κυκλάδων 

 

 

ΘΕΜΑ :  « Ενίςχυςη προςωπικοφ Λιμενικών Αρχών υπαγομζνων ςτην 6η ΠΕ.ΔΙ.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ ». 

 

1.  Μετά τθ διεξαγωγι των τακτικϊν μετακζςεων, ζτουσ 2020, οι ιδθ υποςτελεχωμζνεσ 

Λιμενικζσ Αρχζσ των Κυκλάδων αποδυναμϊκθκαν ζτι περεταίρω, με ςυνζπεια αυτζσ να 

λειτουργοφν με μη επαρκείσ - για τθν εκπλιρωςθ τθσ πολυςχιδοφσ δραςτθριότθτάσ τουσ -

ςυνκζςεισ .  

Ειδικότερα, το ιςοηφγιο των ςτελεχϊν που υπθρετοφν ςτο πολυνθςιακό γεωγραφικό 

διαμζριςμα των Κυκλάδων ςυρρικνϊκθκε κατά είκοςι οκτώ (28) ςτελζχη.  

 

2. Οι δθμιουργθκείςεσ, από τθν υποςτελζχωςθ δυςχζρειεσ, επιτείνονται από το γεγονόσ 

ότι οι Λιμενικζσ Αρχζσ των Κυκλάδων καλοφνται, ςε μθνιαία βάςθ, να διακζτουν ικανό αρικμό 

ςτελεχϊν (περί τα δζκα πζντε -15- ςυνικωσ ςτελζχθ), προκειμζνου ενιςχφεται θ δυναμικότθτα 

των Λιμενικϊν Αρχϊν του Ανατολικοφ Αιγαίου και Δωδεκανιςου, προσ ανάςχεςθ των 

μεταναςτευτικϊν ροϊν.  

Ουδείσ αμφιςβθτεί τθν αναγκαιότθτα τθσ αδιάλειπτθσ ενίςχυςθσ των Λιμενικϊν Αρχϊν 

που ΄΄ςηκώνουν΄΄ το δυςβάςταχτο βάροσ του μεταναςτευτικοφ και αςτυνομεφουν νυχκθμερόν 

τα εξ ανατολϊν καλάςςια ςφνορα τθσ πατρίδοσ μασ και κατϋ επζκταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

ωςτόςο όμωσ θ ενίςχυςθ αυτι δζον όπωσ πραγματοποιείται ορκολογικά, με ςκοπό τθν αποφυγι  
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δθμιουργίασ ζτερων δυςχερειϊν, που ςχετίηονται με τθν εφρυκμθ λειτουργία των Λιμενικϊν 

Αρχϊν των Κυκλάδων, οι οποίεσ (δυςχζρειεσ) ενδεικτικά ανάγονται, ςτθν ομαλι άςκθςθ των 

αςτυνομικϊν κακθκόντων, ςτθν αδυναμία χοριγθςθσ κανονικϊν αδειϊν ςτο προςωπικό, ακόμθ 

και ςε χειμερινι περίοδο, κ.λ.π.   

 

 3. Μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Π.Δ 11/2021 (ΦΕΚ 21 Αϋ/21) ϋϋΤοποκετιςεισ-μετακζςεισ-

αποςπάςεισ-διακζςεισ προςωπικοφ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤϋϋ , το οποίο ςαφϊσ κακορίηει ζνα ςφςτθμα 

μετακζςεων βελτιωμζνο  και αναμφίβολα  περιςςότερο ενιςχυμζνο και ενόψει τθσ επικείμενθσ 

κερινισ περιόδου, επιβάλλεται όπωσ ςτισ προτεραιότθτζσ ςασ τεκεί θ ανάγκθ άμεςθσ και 

ουςιαςτικισ ενίςχυςθσ με προςωπικό του ςυνόλου των Λιμενικϊν Αρχϊν των Κυκλάδων, 

λαμβανομζνων υπόψθ των πραγματικϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν και με γνϊμονα τθν υπό 

κζςπιςθ νζα κατανομή των οργανικών θζςεων, ωσ αυτζσ κα προκφψουν από τθν εφαρμογι και 

τισ προβλζψεισ των διατάξεων του νόμου 4676/20 (ΦΕΚ 67-Αϋ/20).  

 

                   4. Πζραν των ανωτζρω και προκειμζνου διαςφαλιςκεί θ εφρυκμθ και ομαλι 

λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ 6θσ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ , πολλζσ εκ των οποίων λειτουργοφν οριακά 

(Λιμ.Αρχζς Ίου, Σερίφου, Φολεγάνδρου, κ.λ.π), αναγκαία τυγχάνει ίςωσ θ επανεξζταςθ του 

ςχεδίου ενδυνάμωςθσ των Λιμενικϊν Αρχϊν που φυλάςςουν τα  καλάςςια ςφνορά μασ, ϊςτε θ 

ενίςχυςθ αυτϊν να πραγματοποιείται με απορρόφθςθ προςωπικοφ από υπθρεςίεσ που θ 

ςτελζχωςι τουσ είναι επαρκζςτερθ αυτισ των Λιμενικϊν Αρχϊν των Κυκλάδων, θ προςωρινι 

αποδυνάμωςθ των οποίων δεν δθμιουργεί μείηονα προβλιματα ςτθ λειτουργία τουσ.    

 

    5. Διατελϊντασ βζβαιοι για το αζναο ενδιαφζρον και βοφλθςι ςασ, προσ υποςτιριξθ  

των ωσ άνω αιτθμάτων μασ, ωσ Ζνωςθ Προςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ Κυκλάδων τελοφμε ςτθ 

διάκεςι ςασ για κάκε ανακφπτουςα, δυνθτικά, ςυνεργαςία.-  

  

 

                                                                Για το Δ .  

 

                                  

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

                   ΒΑΜΒΑΚΟΤΗ Ιωάννησ                                                   ΚΕΤΟΦΤΛΑΞ  Γεώργιοσ                      


