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ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 
ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 

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

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

Μέλος ηης ΠΟΔΠΛΣ 

 
 

 
Αρ. Πρωτ.:  18/2021 
 
Χανιά  15 Απριλίου 2021 

ΠΡΟ:  1. ΜΕΛΗ Ε.Π.Λ.. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ  

             2. Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

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

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

             3. κ.κ. Διοικητή 7ησ ΠΕΔΙΛ-ΕΛ.ΑΚΣ. Αρχιπλοίαρχο Λ.. ΠΑΑΚΟ . 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

   υνάντθςθ με τον Διοικθτι τθσ 7θσ ΠΕΔΙΛ-ΕΛ.ΑΚΣ., Αρχιπλοίαρχο Λ.. ΠΑΑΚΟ πυρίδωνα, 

πραγματοποίθςε ςιμερα αντιπροςωπεία του προεδρείου τθσ Ζνωςθσ μασ, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ 

του, για τα κυριότερα κζματα – προβλιματα που απαςχολοφν το προςωπικό τθσ Περιφζρειάσ μασ ενϊ 

επιδόκθκε και ςχετικό υπόμνθμα. 

   υγκεκριμζνα ςυηθτιςαμε ςχετικά με τθν επικείμενθ αφξθςθ των οργανικϊν κζςεων, ςφμφωνα με τον 

Ν.4676/2020 και τθν ανάγκθ αποκατάςταςθσ των οργανικϊν κζςεων, ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν Ν. Χανίων και Ν. Ρεκφμνου. 

   υηθτιςαμε το κτιριακό πρόβλθμα του Κ.Λ. Χανιϊν και των Λιμενικϊν τακμϊν Παλαιόχωρασ και 

Χϊρασ φακίων και τον προβλθματιςμό μασ ςχετικά με τθν κάλυψθ ςτο ςφνολό τουσ των αναγκϊν του 

προςωπικοφ και των Τπθρεςιϊν, κακϊσ και τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ ςτζγαςθσ . 

   Επίςθσ ενθμερϊςαμε για τουσ εντόνουσ προβλθματιςμοφσ των ςτελεχϊν μασ, για τθν επικείμενθ 

εφαρμογι του ΠΔ 11/2021 (ΦΕΚ 21Α/2021), «περί μετακζςεων», αλλά και το πρόβλθμα των αυξθμζνων 

αποςπάςεων του προςωπικοφ προσ τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου. 

   Παράλλθλα ςυηθτικθκαν κζματα που αφοροφν τθν αντικατάςταςθ με νεότερα, των επιχειρθςιακϊν 

μζςων των Τπθρεςιϊν Ν. Χανίων και Ν. Ρεκφμνου και ιδιαίτερα, των πλωτϊν μζςων του Λ/ Αγίασ 

Γαλινθσ και Λ/ Παλαιόχωρασ, τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ με ζνα πλωτό περιπολικό ςκάφοσ και μια 

δίκυκλθ μοτοςυκλζτα του Λ/ Κιςςάμου και τθν ανάγκθ ανανζωςθσ του ςτόλου των περιπολικϊν 

οχθμάτων των Κ.Λ. Χανίων και Λ/ Χϊρασ φακίων. 

    Σονίςαμε τθν ανάγκθ επαναςφςταςθσ του Λ/ Γεωργιοφπολθσ λόγω των προβλθμάτων που 

δθμιουργικθκαν από τθν υποβάκμιςι του ςε Λιμενικό Φυλάκιο, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ του Λ/ 

ΚΙΑΜΟΤ ςε Λιμεναρχείο, λόγω τθσ αυξθμζνθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ, που ςυντελείται τα τελευταία 

χρόνια, αλλά και των επικειμζνων δραςτθριοποιιςεων υδατοδρόμιου και νζου καταδυτικοφ πάρκου. 
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   Επιπρόςκετα ςυηθτικθκαν κζματα που αφοροφν τισ βακμολογικζσ και μιςκολογικζσ αποκαταςτάςεισ 

προςωπικοφ όπωσ : 

α)Σο κζμα τθσ αναγνϊριςθσ του χρόνου ευδόκιμου προχπθρεςίασ των προερχομζνων εκ Λ/Φ 

Τπαξιωματικϊν Λ.. να υπολογίηεται και να προςμετράτε ςτον ςυνολικό χρόνο υπθρεςίασ τουσ ωσ Τ/Ξ – 

Ανκ/ςτων – Α/Ξ εκ .Δ.Τ.Λ.. για τθ λιψθ βακμολογικϊν προαγωγϊν,  

β) Η Σροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ Α’ 139),¨ Μζγιςτοσ χρόνοσ 

παραμονισ ςτο βακμό¨,  

γ) Η αποκατάςταςθ τθσ αδικίασ των προερχόμενων από τθν κατθγορία Ο.Π.Τ. – Ε.Π.Τ. – Ε.Μ.Θ. και   

δ) Η αποκατάςταςθ του ποςοςτοφ εξαγοράσ τθσ 3ετιασ για τα ςτελζχθ Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ, καταταγζντεσ ζωσ 31-

12-1995. 

    Σζλοσ ευχαριςτιςαμε τον κφριο Διοικθτι για τον χρόνο και τθν φιλοξενία του, ενϊ από τθν πλευρά του 

δεςμεφτθκε για τθν προςπάκεια επίλυςθσ των κεμάτων που του κζςαμε, δθλϊνοντασ παράλλθλα ότι κα 

είναι αρωγόσ ςτο ζργο μασ. 

 


