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Προς: 

-  ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΄΄ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ΄΄ 

 
Θέμα:   Ζητούνται στοιχεία  
Σχετ.: το με αριθμ. πρωτ. 4558/2017 ( με αριθμ. πρωτ. 1293/2017 έγγραφο της                             

          ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ του προγράμματος ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ) έγγραφο του   
          Δήμου Ιεράπετρας 

 
 Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, ζητάμε να μας αποστείλετε άμεσα 

πληροφορίες σχετικά με το τι ενέργειες έχουν γίνει εκ μέρους σας ως αρμόδια  Επιτροπή για 

τις ΄΄ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ΄΄ καθώς και το ιστορικό που έχει προηγηθεί για τη διασφάλιση 

ναυαγοσώστη. 

Χρονικά, νοείται για το πότε ενημερωθήκατε σαν αρμόδια επιτροπή για την ανάγκη 

ναυαγοσώστη στη παραλία Ιεράπετρα 1, τί ενέργειες έγιναν σε σχέση με αυτό από το Δήμο 

Ιεράπετρας ( εάν έγιναν προκηρύξεις, πότε ξεκινούσαν πότε έληξαν και ποιό το αποτέλεσμα 

αυτών ). Επίσης σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το τί σχετικές ενέργειες έχουν 

γίνει για το τρέχον έτος. 

Η πληροφορίες αυτές ζητούνται εκ μέρος του Ν. Π. Δ. Δ. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ούτος ώστε να συνταχθεί εκ μέρους μας έγγραφο – απάντηση στο με                   

αριθμ. πρωτ. 1293/2017 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ του προγράμματος 

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ και να δικαιολογεί τον λόγω για τον οποίο δεν υπήρξε ναυαγοσώστης 

εκ μέρος του Δήμου Ιεράπετρας την ημέρα που πραγματοποιήθηκε έλεγχος το προηγούμενο 

έτος ( ποιά ημερομηνία ? ) στην εν λόγω παραλία. 

Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το εάν προβλέπετε στον  Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας η πρόσληψη ναυαγοσώστη στο Δήμο 
Ιεράπετρας είτε μόνιμου είτε εποχικού για τη κάλυψη αναγκών. Σας ενημερώνουμε ότι με               
το με αριθμ. πρωτ. έγγραφο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ,                              

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. 

 
 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Ν. Π. Δ. Δ. 

« ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » 

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
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