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      Θέμα: “ Απόψεις Ε.Π.Λ.Σ.Κεντρικής Μακεδονίας περί του νέου Π.Δ. 11/2021¨.                                            

  Διαχρονικά ένα από τα κύρια αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ.- 
ΕΛ.ΑΚΤ., ήταν η δημιουργία ενός Π.Δ. μεταθέσεων που να προασπίζει και να υπηρετεί 
κατά τον δικαιότερο τρόπο τους εργασιακούς κανόνες των Λιμενικών, και οι απαιτήσεις  
και οι υποχρεώσεις του να συμπεριλαμβάνουν, ισότιμα και ισόνομα, ΟΛΟΥΣ τους 
συναδέλφους. 

 Το νέο Π.Δ. 11/2021 δυστυχώς επαναφέρει στο προσκήνιο πράγματα και καταστάσεις, 
που θυμίζουν έντονα δύσκολες και περίεργες εποχές του παρελθόντος, σε μια νέα όμως 
υβριδική μορφή.   

 Το νέο αυτό αναχρονιστικό Π.Δ. καταφέρνει να δημιουργεί προβλήματα και αδικίες αντί 
να λύνει, και είναι απορίας άξιο, το πως βρέθηκαν θερμοί υποστηρικτές και 
χειροκροτητές αυτού μέσα από τους συνδικαλιστικούς κύκλους. 

 Αλήθεια οι συνδικαλιστικές αυτές φωνές που πανηγυρίζουν για το νέο Π.Δ. ποιους 
εκπροσωπούν; τους εργαζόμενους ή την Διοίκηση; τον κ.Υπουργό ή τον κ.Αρχηγό;  

 Τα ερωτήματα είναι πολλά, η αγωνία των συναδέρφων πασιφανής και δίκαιη, και η  
αγανάκτηση έκδηλη και μεγάλη. 

 Για πρώτη φορά οι εμπνευστές και δημιουργοί του Π.Δ., θέτουν υπό ομηρεία όλα τα 
στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ., καθώς ορίζεται σε αυτό να είναι συνεχώς όλοι εν δυνάμει 
υπό μετάθεση.  

 Για πρώτη φορά δεν υπολογίζονται και δεν προστατεύονται οι ιδιαιτερότητες και οι 
ανάγκες κοινωνικών ομάδων, που προστατεύονται από Νόμους του Συντάγματος.  

 Για πρώτη φορά δεν υπολογίζονται και δεν προστατεύονται τα έτη Υπηρεσίας του κάθε 
συναδέλφου. 

 Για πρώτη φορά διαχωρίζονται κοινωνικές ομάδες, καθώς ανάλογα με τον τόπο που 
υπηρετούν διαφοροποιείται και η αντιμετώπιση τους από το Π.Δ. 

  Για πρώτη φορά δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την υπηρεσία στα πλωτά του Λ.Σ. 

 Για πρώτη φορά, στελέχη με ειδικά καθήκοντα, επιτρέπετε να μετατίθενται σε 
Υπηρεσίες με διαφορετικά καθήκοντα. 

 Οι λεγόμενες "υπηρεσιακές ανάγκες" επανέρχονται και πάλι μετά από πολλά χρόνια, 
θυμίζοντας άλλες εποχές. 
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ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 



 Θα κληθούν να ξαναυπηρετήσουν σε περιοχές παραμεθορίου συνάδελφοι που το έχουν 
ήδη πράξει, ενώ συνάδελφοι που βρίσκονται "εγκλωβισμένοι" σε ακριτικές Υπηρεσίες, 
δεν τους διασφαλίζει τίποτα την επιστροφή τους στους τόπους επιλογής τους.  

 Ενισχύεται ακόμη περισσότερο το φαινόμενο Λιμενικών ¨διαφορετικών τάξεων ¨ πιο 
έντονα αυτή την φορά, ενώ η περιβόητη αύξηση και κατανομή των οργανικών θέσεων, 
και ο τρόπος που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι 
σε συνάρτηση με το Π.Δ, θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα. 
 Κανένα Π.Δ. μεταθέσεων δεν μπορεί να δώσει λύσει στα προβλήματα του Σώματος, αν 
αυτό δεν συνδυαστεί με προσλήψεις προσωπικού.  
 Οι προσλήψεις αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή την στιγμή 
το Λ.Σ.-ΕΛ-ΑΚΤ., και δυστυχώς την στιγμή που αντίστοιχα υπουργεία προχωρούν σε 
εκατοντάδες προσλήψεις προσωπικού με αφορμή το μεταναστευτικό, το Λ.Σ.- ΕΛ.-ΑΚΤ. 
αποκτά νέα στελέχη μόνο μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

 Ως Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε με κάθε έννομο 
μέσο στο έπακρο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών μας.  

 Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν συνδικαλιστικό κύκλο, και σε κανένα συνδικαλιστικό και 
πολιτικό "παιχνίδι εξουσίας”, που δεν θέλουν το καλό του γενικού συνόλου. 

 Το νέο Π.Δ. αποτελεί τεράστιο "αγκάθι" για την εξέλιξη του Σώματος στην πορεία του 
προς το μέλλον και την πρόοδο, το οποίο και δεν πρέπει να αφήσουμε να εισχωρήσει και 
να σχηματίσει απόστημα. 

 Είναι αυτονόητη η υποχρέωση όσων ορίζουν τις τύχες ανθρώπων με τις υπογραφές 
τους, να είναι απόλυτα σίγουροι για το καλό και την πρόοδο που θα επιτευχθεί με τις 
αποφάσεις τους.  
 Χαιρετίζουμε οποιαδήποτε απόφαση έχει στόχο στην καλυτέρευση των εργασιακών 
συνθηκών των εργαζομένων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και βρισκόμαστε εδώ για να 
αποδώσουμε τα εύσημα σε αυτούς που θα το πράξουν, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει 
μια μαντινάδα-οδηγός ζωής του σοφού λαού της Κρήτης «Καλοχαιρέτα τσι πεζούς όντε 
καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όντε θα ξεπεζέψεις». 

Για το Δ.Σ 
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