
 

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα: Παραλιακό μέτωπο Θεσπρωτίας: εκτός από τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

πωλούνται και οι παραλίες 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασή του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ 

Α.Ε.) οι περιοχές της χερσαίας ζώνης οι οποίες, δεν εξυπηρετούν λιμενικές εγκαταστάσεις είναι 

προς απόδοση στην τοπική κοινωνία. Τον Φεβρουάριο του 2020 ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι η 

παραχώρηση θα γίνει πριν από το διαγωνισμό για την μακροχρόνια ενοικίαση του λιμένα σε 

ιδιώτη. Ωστόσο, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, το ΥΝαΝΠ προβάλλει σαν δικαιολογία για την 

καθυστέρηση απόδοσης της χερσαίας ζώνης του παραλιακού μετώπου του νομού Θεσπρωτίας 

στους πολίτες, την καθυστέρηση του καθορισμού  ή επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού 

και παραλίας από το Υπ. Οικονομικών. Παράλληλα το ΤΑΙΠΕΔ έχει περάσει στη 2η φάση του 

διαγωνισμού πώλησης “των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων των τεσσάρων (4) λιμένων, και 

συγκεκριμένα του Λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού 

καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.” 

Η κυβέρνηση προχωρά στην πώληση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων απόλυτα κερδοφόρων και 

για τα οποία έχουν ξοδευτεί πολλά εκατομμύρια ευρώ, χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. 

Οι όροι της παραχώρησης περιγράφονται αναλυτικά στην από 3/2/2002 σύμβαση μεταξύ 

Δημοσίου και ΟΛΗΓ, όπου γίνεται σαφές ότι η χερσαία ζώνη της Ηγουμενίτσας εκτείνεται από τα 

παλιά πετρέλαια μέχρι και το Μακρυγιάλι και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι λιμενικές 

εγκαταστάσεις της Ηγουμενίτσας (παλιού, νέου και νεότερου), το ‘Πάνθεον’, οι εγκαταστάσεις του 

ομίλου αντισφαίρισης, οι εγκαταστάσεις του κάμπινγκ όπως επίσης και τα τρία αναψυκτήρια του 

Δρεπάνου. Η χερσαία ζώνη της Πλαταριάς περιλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η 

δε χερσαία ζώνη των Συβότων εκτός από το λιμάνι περιλαμβάνει τις παραλίες Ζέρη, Γαλλικός και 

Κάρβουνο.   

Γι΄αυτόν το λόγο οι δημοτικές αρχές της περιοχής πέρασαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις ζητώντας 

από το ΥΝαΝΠ ρητή εξαίρεση των τμημάτων της χερσαίας ζώνης που σήμερα δεν χρησιμεύουν για 

λιμενικές δραστηριότητες και την απόδοσή τους στις τοπικές κοινωνίες καθώς και 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών και των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών.  

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Πως είναι δυνατόν να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για εξαίρεση της χερσαίας ζώνης από 

την ιδιωτικοποίηση, χωρίς ακύρωση του τρέχοντος διαγωνισμού; Αν δεν έχει καθοριστεί η 

οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας μέχρι το τέλος του διαγωνισμού, θα πωληθεί η χερσαία ζώνη ή 

όχι;  

2. Δεδομένου ότι η αλιευτική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, που θα 

ελλιμενίζονται τα αλιευτικά σκάφη των δυο αλιευτικών καταφυγίων που τώρα μετατρέπονται σε 

μαρίνες; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 
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