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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβάθμιση του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     02/2014

Στην Ερμιόνη σήμερα την  24η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19:30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/20-01-2014 
πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Κρητσωτάκη Ιωάννη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες 
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης
2. Σύμβουλος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης
5. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος

     Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα 
εξής: 
Αυτές τις ημέρες μέσα από τον τοπικό τύπο, ενημερώθηκα για το σχέδιο 
νόμου που προωθεί το ΥΕΝ για κατάργηση του Υπολιμεναρχείου 
Ερμιόνης και τη μετατροπή του σε Λιμενικό Τμήμα. Θεωρώ ότι μια 
τέτοια μεταβολή θα  υποβαθμίσει κι άλλο τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
στους δημότες μας κι έρχεται να προστεθεί στο κλείσιμο του 
καταστήματος του ΟΤΕ Ερμιόνης την υποβάθμιση του Καταστήματος 



της ΕΤΕ σε Θυρίδα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η 
απαράδεκτη κατάσταση κι όλες οι  υπηρεσίες να συγκεντρώνονται στο 
κέντρο του νομού κι η περιφέρεια συνεχώς να υποβαθμίζεται! Όσον 
αφορά το θέμα που έχει σήμερα προκύψει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε 
θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αστυνόμευση της μεγάλης 
ακτογραμμής που έχει στην εποπτεία της η Λιμενική Αρχή, αλλά και 
στην εξυπηρέτηση των πολιτών, οι οποίοι συναλλάσσονται με αυτή. 
Νομίζω ότι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, είναι να 
εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας με κάθε τρόπο στο ΥΕΝ για να 
μην προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου του. Προτείνω να 
συντάξουμε ένα ψήφισμα όπου θα καταγγέλλουμε το ΥΕΝ για το σχέδιο 
του και για την υποβάθμιση του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης που θα 
επέλθει αν τελικά υλοποιηθεί και να αποσταλεί για δημοσίευση σ` όλα τα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του νομού και σ` όλους τους 
αρμοδίους. 
Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος Μέξης Παναναγιώτης 
και είπε:
Eίναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος έτσι ώστε να 
υπερασπιστεί την διατήρηση των αρμοδιοτήτων του Υπολιμεναρχείου.

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:
Α. Να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:

1. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης 
του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης.

2. Δε δεχόμαστε πολιτικές μνημονίου στα πλαίσια μεταρρύθμισης, που 
να μη λαμβάνουν υπόψη τους την ασφάλεια και προστασία των δημοτών, 
τον έλεγχο και την αστυνόμευση της περιοχής.

3. Με τη δημιουργία του Υπολιμεναρχείου το 2004 αντιμετωπίστηκε 
κάθε παράνομη εγκληματική δραστηριότητα, καθώς κι ο έλεγχος 
νομιμότητας κάθε αλιευτικής δραστηριότητας, παρά τις αντικειμενικές 



δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει. (πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής 
και ιδιάζουσας μορφής, έλλειψη πλωτού σκάφους, μειωμένο προσωπικό). 

4. Η συνεχιζόμενη και συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση στις 
πύλες εισόδου του δήμου μας από τη θάλασσα, δε συμβαδίζει με καμία 
αλλαγή μεταρρυθμιστικής πολιτικής, που θα υποβαθμίζει τις 
αρμοδιότητες του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης. Αντίθετα πρέπει να 
ενισχυθεί με έμψυχο υλικό και με πλωτό σκάφος, για να μπορεί να 
αντιμετωπίζει κάθε ανάγκη σ` όλες τις καιρικές συνθήκες και καθ` όλη 
τη διάρκεια του έτους.

5. Διαμαρτυρόμαστε έντονα σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης και θα 
μας βρει αντίθετους κι απέναντι, εφόσον πραγματοποιηθεί το σχέδιο 
μεταρρύθμισης του ΥΕΝ.
Β. Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί για δημοσίευση σ` όλα τα έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης του νομού και σ` όλους τους 
αρμοδίους. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     
02/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Αραπάκης Ιωάννης, Δρουγκάνης 
Μιχαήλ, Μέξης Παναγιώτης, Δάγκλης Χρήστος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


