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ΘEMΑ: Συν6μoη λειτoυργiαq Λιμεvικoδ ΣταΘμoιi Αγfου Ιωιiwη.
Αξι6πμοι κδριoι.
,oπωg εiναι γvωoτ6 o Δημog μαζ που βρioκεται οτo Ανατoλικ6 Πηλιο' 6γει

εκτεταμ*vη ακτoγραμμη, που ξεκιvdει απ6 τα 6ρια του Nομο6 Λαρiο,ηq και
καταληγει oτα 6ρια τoυ Δημου Νoτiου Πηλtoυ. Eπiαηg διαθιξτει πoλλεg γvωοτιig
παραλtεg ( αρκετ69 αιt6 τιq οπotεg τo iδιο τo Λιμεvαρ1εio κdθε Χρaνo 2gαρακηρiζει ωg
<πoλυαδ1ναατεg>) και ο1 oποiεg δ61oνται μλuiδεg εmaκtzετεq.

Tα αλιευακ& καταφriγια- λιμdvια που εi1gαν κατασKευαoτεi oτo παρελθ6ν με
αρκετtr μεγιiλο κ6οτoq απ6 ην Πολιτεiα ατo Xορευτ6, τον ,Aγιο Ιω6wη κα1 την
Νταμο61αρη καταφδγια (παρ, 6λη ην εγκατdλειψη τοJν τελευταiωv p6νων)
φιλoξεvοriν πoλλd ο-κ6φη, αλιευτικ6, επαγγελματικd,' ερασ1τεχvικ6 και αναψυ1ηg.

Και τα εw€α (9) 1ωριιi τoυ Δημoυ μαζ αποτελo6ν 6γαν απ6 τoυg πΜoν
δημoφtλεig τουριστικorig πρooριoμoδq, αφοδ π6ραν του θερινo6 κα1 τoυ 1ειμερινoδ
τουριαμοιi αvαπτιiοοoνται και δραοτηρι6ητε9 svαλλακτικο6 τoυριoμοδ,
χ,ρησιμoπoιdlνταq αq ακτ6q μαξ και lο:ρiωq μονoπ&τια και διαδρoμ69 πoυ εiναι oτα
ιruρiιΧια του Δτ]μoυ μαg.

oι παραπιivω δραοτηρι6ητεq για γα εtναι πoιo αποτελεoματικ66 απαιτοδν
κιlρiωg ην <αοφ&λεια> ο, 6λε9 πg μoρφ69 και αoφdλεια πρoοφι4ρει μ6νο το κδρoq

ηg υzηρεoiαg τoυ Λιμεvικoti Σri:ματοg.
Για τουg λ6γουq αυτoδq η πoλιτεfα τo 6τo9 2ΟΟ6 iδρυοε τον Λιμεvικ6 Σταθμ6

οτoν Aγιo Ιω&vη. Για να εrπτευ1θεi ο οκoπ69 αυτ69 ο πρrilηv Δημog Mουρεoiου ,

πρoκειμ6νoυ να στεγαoτεi o εv λ6γω Λιμενικ69 Σταθμ69 ,παρα26rilρηοε δωρεdν ην
xρ"i1αη Δημοακor5 διαμερioματoζ στον παραλιακ6 οικιομ6 τoυ Αγioυ Ιω&wη και
φρ6νποε Tια ην επiπλωοη τoυ.

Το αtoθημα αoφdλεια6 στoυζ κατοiκουg κα1 στoυζ επιακ6πτε6 'ιco1)

πρoκαλorioε ο Σταθμ6ζ, η ευσυνειδηοiα και o επαγγελμαπoμ69 τoυ προσωrrικοιi
oυvθτειναν σηv αν6πτυξη και στο κτροg η-c περιο1ηg (οζ εv6ζ αξι6πιοτοιi
πρoοριoμor5.

Mε λυπτ1 μ6θαμε και εviυ ακ6μα δw εi1αμε αναλ6βει τα καθηκoντd μαg ωg
ν6α Δημoτικη Aρχη, την υπoβ6θμιοη του Σταθμοιi οε Φυλ6κιo. (Dυοικ& εiναι
αδfvατov vα δε1θoιiμε ηv υποβ&θμιοη αυτti, 6ταν γvωρiζουμε 6τι oε 6λλα μ6ρη, για
λ6γoυ9 που σε 6λου9 τουζ εvεργortq πoΧirεg εfvαι γνωοτoi, αvαβαθμiζονται. FΙ
υπoβιiθμιoη ηζ αστυνoμικηq δtivαμη6 με τo κλεtαιμo του Αoπrvoμικοδ Σταθμor)
Toαγκαριiδα6 καθιilg και η υποβιiθμιoη του Λιμaπκoδ Σταθμοri δημιoυργor5v μεγιiλη
αναοφdλεια oτoυ πoλiτεg μαζ και ακ6μα μεγαλδτερη στουζ εzποκθπτεg μαg.

Για τoυg παραπdνω λ6γου9 ζητd,με να oυνεμοτεi η λειτουργiα τoυ
Λιμεvικoδ Σταθμoιi Αγiου Ιω*vη ωg 616ει, αφo6 ω2g6v υπoβιβαομ6q τoυ oε Λιμενικ6
Φυλ&κιο θα 61gει ωg oυν6πεια και ην υποβ0θμ'oη των παρεβμεvων υτηρεοιiον τoυ
πρog τoυζ πoλiτεq και τουg vnοκ6zπεq ηq περιο1ηζ μαt.


