
 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: Ναυάγιο Ζακύνθου, διαρκής καταπάτηση του δημόσιου συμφέροντος 

Στις 26 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Σ/Ν του υπ. Τουρισμού, που προέβλεπε, μεταξύ 

άλλων, τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης της πασίγνωστης παραλίας «Ναυάγιο» στη 

Ζάκυνθο όπου μεταξύ άλλων στο άρθρο 39 διαβάζουμε «Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας». Το Σ/Ν είναι ακόμη υπό διαμορφωση και 

είναι άγνωστο αν θα κατατεθει στη βουλή και σε ποια μορφή.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε, μάταια, να 

παρουσιάσει ως ξεχωριστή υπόθεση τη σύσταση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Α.Ε.», από την σκανδαλώδη υπόθεση της αγοραπωλησίας των Ορεινών της Ζακύνθου. Σημειώνεται ότι, 

μετά από τις πρωτοφανείς αντιδράσεις της τοπικής Εκκλησίας και των κατοίκων της περιοχής, 

αποδείχθηκε, με το υπ’ αριθ. 1679/2020 (11-6-2020) Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 

Αθηνών, ότι η έκταση αυτή δεν άνηκε στον φερόμενο ως πωλητή.  

Δεδομένου ότι: 

● Το Δημόσιο Συμφέρον είναι το συμφέρον του λαού και δεν ταυτίζεται πάντα με τη 

μεγιστοποίηση με κάθε μέσο του χρηματικού κέρδους. 

● Ο χειρισμός, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, του σκανδάλου της πώλησης των 15.000 

στρεμμάτων ήταν τουλάχιστον προκλητικός απέναντι στους θιγόμενους κατοίκους της περιοχής, την 

Εκκλησία και τους πολίτες της Ζακύνθου. 

● Η υπό παραχώρηση, στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία, για την έναρξη των 

«απαραίτητων έργων και υποδομών», περιοχή άνωθεν του κόλπου του Ναυαγίου, αποτελεί, εξ 

ολοκλήρου, Κηρυγμένη Αναδασωτέα Έκταση (ΦΕΚ 616/7-11-1985 & ΦΕΚ 394/2-8-2010), ενταγμένη 

στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Περιοχών Νatura (ΦΕΚ 4432/15-12-2017) καθώς και προτεινόμενη 

από την 20η Εφορεία Αρχαιοτήτων, ως Οριοθετημένη Ζώνη Αρχαιολογικών χώρων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πως διασφαλίζεται το Δημόσιο Συμφέρον όταν η διοίκηση της ‘Εταιρείας’ θα ‘αξιοποιήσει’ 

την περιοχή του Ναυαγίου «κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αιγιαλού και της δασικής 

νομοθεσίας»; 

2. Πως διασφαλίζεται ότι η τοπική κοινωνία θα έχει κέρδος δεδομένου ότι στο Σ/Ν 

προβλέπεται η ‘Εταιρεία’ να έχει την «αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε 

ανταποδοτικών τελών και ανάλογου χαρακτήρα χρεώσεων»; Ποια η μέριμνα του Σ/Ν για τα ιστορικά 

και εκκλησιαστικά μνημεία της περιοχής, τα οποία επιχειρείται να συμπεριληφθούν στα περιουσιακά 

στοιχεία της «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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