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ΘΕΜΑ: «Επανασύσταση Λιμενικού Σταθμού Λίμνης Ευβοίας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
H Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας έχει
περίπου 5.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι υπερδιπλασιάζονται κατά τη θερινή
περίοδο και τις αργίες λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, καθόσον αποτελεί τουριστικό
προορισμό για χιλιάδες συμπολίτες μας και υπηκόους άλλων χωρών. Επίσης, στην
περιοχή της Λίμνης διέρχονται και διαμένουν εκατοντάδες χιλιάδες πιστών που
επισκέπτονται να προσκυνήσουν την Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ, το Μοναστήρι Αγίου
Νικολάου Γαλατάκη Λίμνης και το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη Ρώσου,
συμπεριλαμβανομένων εκάστοτε και Αρχηγών άλλων κρατών.
Η Λίμνη Ευβοίας συμπεριλαμβάνεται στις Ελληνικές πόλεις με μεγάλη

ναυτική

ιστορία και παράδοση, με σημαντική προσφορά στην οικονομία και τον πολιτισμό
στη χώρα. Την δεκαετία του 1990 κλείνουν τα μεταλλεία «ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ» με συνέπεια
ισχυρό οικονομικό πλήγμα στους κατοίκους της Λίμνης και της ευρύτερης
περιοχής.
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Πρόσφατα,

τη προηγούμενη θερινή περίοδο προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία έχει

προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές στο φυσικό, οικονομικό, επαγγελματικό και
κοινωνικό περιβάλλον του τόπου μας. Πάρα τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες,
προσπαθούμε σε όλους τους τομείς (ναυτικό επάγγελμα, αγροτικές καλλιέργειες,
αλιεία, τουριστικές επιχειρήσεις, θρησκευτικός και τουρισμός αναψυχής κ.λ.π.) σε
συνεργασία με συμπολίτες, Υπηρεσίες και Φορείς για την οικονομική ανάπτυξη και
την διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς

διαβίωσης των κατοίκων, μόνιμων και

επισκεπτών.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, βασικός παράγοντας στην όποια θετική εξέλιξη είναι η
ασφάλεια, η αστυνόμευση και η εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλους τους χώρους και
τομείς δραστηριότητας.
Με

την

Υ.Α.

4128/13/88/23-03-1988

(ΦΕΚ

Β’220/1988)

ιδρύθηκε

και

λειτούργησε ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης και παράρτημα Οίκου Ναύτου Λίμνης
μέχρι και την 31-08-2014 οπότε και υποβαθμίστηκε σε Λιμενικό Φυλάκιο κατ’
εφαρμογή του Λιμενικού Καλλικράτη.

Το παράρτημα Οίκου Ναύτου Λίμνης

παραμένει ενεργό αλλά έχει μεταφερθεί στην Αιδηψό.
Η έκταση ευθύνης

του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης εκτείνεται συνολικά σε 35

χιλιόμετρα ακτογραμμής από το ακρωτήριο Κάτεργο Β. Ευβοϊκού έως Ταξιάρχης
Ηλίων Ευβοίας.
Το παράρτημα Οίκου Ναύτου Λίμνης κάλυπτε και εξυπηρετούσε τους εν ενεργεία
και συνταξιούχους ναυτικούς, τα μέλη οικογενειών, τους συμβεβλημένους ιατρούς,
φαρμακεία και μικροβιολογικά εργαστήρια όλης της Βορειοκεντρικής Εύβοιας
(Λίμνη, Μαντούδι, Αγία Άννα).
Ο Λιμενικός Σταθμός Λίμνης και ο Οίκος Ναύτου Λίμνης συστεγαζόντουσαν σε
Δημοτικό παραδοσιακό κτήριο το οποίο είχε παραχωρηθεί δωρεάν επ’ αόριστο από
τον πρώην Δήμο Ελυμνίων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς καταβολή
μισθώματος, δημοτικών τελών ύδρευσης και εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος, ήτοι με
μηδενικά λειτουργικά έξοδα.
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Με μία εντελώς ανεξήγητη, αδικαιολόγητη και άδικη απόφαση η τότε πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του

Λιμενικού Σώματος με το

Π.Δ. 81/2014 υποβίβασε το Λιμενικό Σταθμό Λίμνης σε Λιμενικό Φυλάκιο Λίμνης,
με αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργησή του.
Συνέπεια αυτού είναι :
Να μην εξυπηρετούνται οι ναυτικοί της περιοχής μας και όλοι οι συναλλασσόμενοι
με τον Οίκο Ναύτου Λίμνης και να αναγκάζονται να μεταβούν στον Οίκο Ναύτου
Χαλκίδας ή Αιδηψού για να εξυπηρετηθούν καλύπτοντας μία απόσταση 35 έως και
100 χιλιομέτρων.
Να αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών να
μετακινούνται διανύοντας απόσταση 35 χιλιόμετρων μακριά από τη Λίμνη, στην
Αιδηψό, διότι τα λεμβολόγια της Λίμνης μεταφέρθηκαν εκεί.
Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι

η αστυνόμευση της περιοχής, η οποία

πλέον δεν παρέχεται σε εικοσιτετράωρη βάση αλλά σε βάρδιες από το Λιμενικό
Φυλάκιο Λίμνης, που λειτουργεί βάση κανονισμού μερικές μέρες της εβδομάδας και
συγκεκριμένες ώρες. Όταν προκύπτει κάποιο θέμα ή ανάγκη για να προστρέξει στην
περιοχή, απευθυνόμαστε στο Λιμεναρχείο Αιδηψού και το κόστος μετάβασης των
Λιμενικών Οργάνων είναι υπερδιπλάσιο από ότι το κόστος μίας Υπηρεσίας που
λειτουργούσε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο παρά
μόνο μικρού αριθμού Λιμενικών Οργάνων, ενός οχήματος και ενός περιπολικού
σκάφους.
Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λίμνης έχει μήκος 1.500 μέτρων εντός της οποίας διέρχεται
ο

κεντρικός

παραλιακός

δρόμος,

λειτουργούν

35

επιχειρήσεις

(καφετέριες,

εστιατόρια, ουζερί, ξενοδοχεία, περίπτερα κ.λ.π.), λειτουργεί και σταθμεύει το ΚΤΕΛ,
λειτουργεί κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, υφίστανται οι εγκαταστάσεις του
Ναυτικού Ομίλου Λίμνης, το λιμάνι Λίμνης, το Προσκοπείο Λίμνης και γειτνιάζει με
τις δύο κεντρικές πλατείες.
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Δεν επιτρέπεται μία τόσο μεγάλη περιοχή ευθύνης να αστυνομεύεται ή να
εκτελούνται μέτρα τάξης – τροχαίας μερικές μέρες και ώρες και όχι σε
εικοσιτετράωρη βάση όπως επιβάλλεται για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία της
περιοχής.
Στο θαλάσσιο χώρο της Λίμνης Ευβοίας δραστηριοποιούνται όλα τα είδη αλιείας
(επαγγελματικά, ερασιτεχνικά και παράκτια αλιευτικά σκάφη) και ιδιαίτερα γρι-γρι
και

μηχανότρατες.

Το

λιμάνι

Λίμνης

εξυπηρετεί

τις

ανάγκες

μονάδας

ιχθυοκαλλιέργειας συμφερόντων ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. τα σκάφη της
οποίας φορτοεκφορτώνουν αλιεύματα, προσωπικό και ιχθυοτροφές. Επίσης, στην
περιοχή Ροβιών Ευβοίας λειτουργεί εξαγωγική μονάδα παραγωγής και τυποποίησης
ελαίων του Αγροτικού Συνεταιρισμού με χιλιάδες τόνους παραγωγής και εξαγωγής
προϊόντων.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
με σεβασμό και εκτίμηση στους αγώνες και την προσφορά σας στην πατρίδα μας,
απευθυνόμαστε σε εσάς και παρακαλούμε να αποδεχτείτε το αίτημά μας για
αναβάθμιση και επανασύσταση του Λιμενικού Σταθμού Λίμνης.
Εμείς εξακολουθούμε να διατηρούμε το κτήριο που σήμερα φιλοξενεί το Λιμενικό
Φυλάκιο Λίμνης σε αρίστη κατάσταση, ένα κτήριο το οποίο δύναται να φιλοξενήσει
εκ νέου τον Λιμενικό Σταθμό Λίμνης καθώς διαθέτει χώρους γραφείων, ενδιαίτησης
προσωπικού, πυραρχείο για την ασφαλή φύλαξη του οπλισμού και πυρομαχικών,
κουζίνα, μπάνιο, αύλιο χώρο για την ασφαλή παραμονή και φύλαξη του οχήματος
και του σκάφους, ενώ παρέχει άμεση οπτική επαφή με το λιμάνι Λίμνης και όλη
την έκταση του παραλιακού δρόμου και χερσαίας ζώνης Λίμνης. Η παραχώρηση του
κτηρίου ισχύει και θα ανανεωθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αν απαιτηθεί,
χωρίς καταβολή μισθώματος και άλλων λειτουργικών εξόδων. Όσο για την
τηλεφωνική γραμμή καθώς και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εξακολουθούν να
λειτουργούν κανονικά και να προσφέρονται άνευ οικονομικού ανταλλάγματος.
Σας παρακαλούμε να ανακαλέσετε την άδικη απόφαση υποβάθμισης του Λιμενικού
Σταθμού Λίμνης σε Λιμενικό Φυλάκιο και να επανασυστήσετε την Υπηρεσία του
Λιμενικού Σταθμού Λίμνης.
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Το αίτημά μας τυγχάνει της απολύτου αποδοχής και απαίτησης όλων των
Υπηρεσιών, Φορέων και κατοίκων της περιοχής μας, οι οποίοι διακατέχονται από
θυμό και αγανάκτηση για την άδικη απόφαση της τότε στρατιωτικής και πολιτικής
ηγεσίας.
Αναμένουμε και σας παρακαλούμε για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματός μας.

Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης
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