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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.:  15/2021 
 
Χανιά  02 Απριλίου 2021 

 
          ΠΡΟ:    1. ΜΕΛΗ Ε.Π.Λ.. ΔΤΣΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 
                         2. Π.Ο.Ε.Π.Λ.. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

  Επίςκεψθ ςτο Αϋ Λιμενικό Τμιμα Χανίων ςτον Ενετικό Λιμζνα τθσ πόλθσ, πραγματοποίθςε ςιμερα 

αντιπροςωπεία του Δ.Σ. τθσ Ζνωςθσ μασ, ςτα πλαίςια τθσ ςυνδικαλιςτικισ τθσ δράςθσ, με ςκοπό τθν 

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

  Κατά τθ ςυηιτθςθ που είχαμε ενθμερωκικαμε για τθν δραςτθριότθτα του Αϋ Λιμενικοφ Τμιματοσ 

Χανίων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του, που εκτείνεται ςτα όρια του κόλπου Χανίων, ςτα παράλια του 

οποίου δραςτθριοποιοφνται χιλιάδεσ τουριςτικά καταλφματα αλλά και οι μεγαλφτερεσ ξενοδοχειακζσ 

μονάδεσ του Νομοφ, μεγάλοσ αρικμόσ εγκαταςτάςεων Θ.Μ.Α., καταδυτικά κζντρα, Ε/Γ-Τ/Ρ ςκάφθ, 

κακϊσ και μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ κίνθςθ ςε κρουαηιερόπλοια, ενϊ εκτόσ των άλλων καλείται να 

αντιμετωπίςει και τα προβλιματα που προκφπτουν από τον ςυνεχϊσ αυξανόμενο αρικμό επιςκεπτϊν 

ςτον Ενετικό Λιμζνα Χανίων που αποτελεί το δθμοφιλζςτερο προοριςμό κατά τθ κερινι περίοδο. 

  Επίςθσ τονίςτθκε θ επιβεβλθμζνθ ανάγκθ αφξθςθσ τθσ οργανικισ δφναμθσ του Αϋ Λιμενικοφ Τμιματοσ 

Χανίων ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 4676/2020 που δίνει τθν δυνατότθτα αποκατάςταςθσ των 

οργανικϊν κζςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ Υπθρεςιακζσ απαιτιςεισ κακϊσ θ οργανικι του 

δφναμθ μειϊκθκε από (23) ςε οκτϊ (08) ςτελζχθ και δεν επαρκεί για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

  Στθ ςυνζχεια ςυηθτιςαμε ςχετικά με τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ ενόσ ζργου ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

του κτιρίου, ςτο οποίο ςτεγάηεται το Αϋ Λιμενικό Τμιμα Χανίων, ϊςτε αυτό να καταςτεί ςφγχρονο και 

λειτουργικό και να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του προςωπικοφ αλλά και μιασ Υπθρεςίασ που 

υποδζχεται και εξυπθρετεί κακθμερινά εκατοντάδεσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ του Νθςιοφ. 

  Τζλοσ ευχαριςτοφμε τον προϊςτάμενο και τα ςτελζχθ του Αϋ Λιμενικοφ Τμιματοσ Χανίων για τθν 

φιλοξενία και τον εποικοδομθτικό διάλογο που είχαμε και τουσ διαβεβαιϊνουμε ότι με προςιλωςθ κα 

καταβάλουμε κάκε δυνατι προςπάκεια για  τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που ετζκθςαν, με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των ςυναδζλφων και τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. 

 


