
Αθήνα, 04.07.2022 

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 

Προς τον κ. Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: Άκυρες μελέτες, άγνωστα έργα προϋπολογισμού 2.700.000 € και αναθέσεις 

σε άγνωστους και ανομόλογητους μελετητές στο Ναυάγιο Ζακύνθου 

Στις 23.05.2022 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού IONIAN 

CHANNEL, ο κ. Νίκος Τσίπηρας, μέλος της συσταθείσας από τον Υπουργό Τουρισμού, 

Επιτροπής Αξιοποίησης του Ναυαγίου Ζακύνθου, ανακοίνωσε ότι : «Στην τελευταία 

Συνεδρίαση της Επιτροπής πάρθηκε απόφαση για δαπάνες έργων και παρεμβάσεων 

ύψους 2.700.000€. Αφενός για τη συντήρηση του πλοίου, την ανάθεση σε 

συγκεκριμένους μελετητές όπως επίσης και την περίφραξη και στο πάνω μέρος και 

στο κάτω και στη δημιουργία καλντεριμιών, όπου θα πηγαίνουν από το ένα σημείο 

θέασης στο άλλο. Αυτά, ήδη εξελίσσονται πολύ γρήγορα…». 

Στον ίδιο σταθμό, στις 10.06.2022, επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό τουρισμού ότι: 

«Έχει βρεθεί η χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό και το 

Υπουργείο Οικονομικών, τον κ. Σκυλακάκη, που διέθεσαν τα ποσά. 

Εξαρτάται από την Επιτροπή. Τους περιμένουμε…». 

Ωστόσο, στις 23.05.2022, και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού 

IONIAN CHANNEL, ακούσαμε με έκπληξη τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή ΕΚΠΑ 

κ. Ευθύμιο Λέκκα, να αναφέρει επί λέξει τα εξής: «…Εκείνο το οποίο διαπιστώνω το 

τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι ότι γίνονται κάποιες ενέργειες χωρίς να ληφθεί 

υπόψιν η άποψη η δική μας. Και όταν λέω η δική μας, εννοώ, η άποψη η δική μου και 

η άποψη δεκάδων επιστημόνων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκτελούν ένα μεγάλο 

πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με σκοπό τη μείωση αυτού του κινδύνου, 

δηλαδή του  κατολισθητικού κινδύνου, και στο Ναυάγιο και σε άλλες περιοχές των 

Ιονίων….», και συνέχισε: «…αν μου επιτρέπετε να παρέμβω. Με έκπληξη ακούω ότι 

ανατίθενται μελέτες, ότι ανατίθενται έργα, χωρίς ούτε καν να ενημερωθούμε. Σας 

πληροφορώ, ότι έργα και να γίνουν ότι μελέτες και να γίνουν, με βάση τις 

εξελισσόμενες διαδικασίες της κλιματικής κρίσης και αυτό που βιώνουμε σε σχέση με 

την ευστάθεια των πρανών, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις κατολισθήσεις, θα 

είναι άκυρα. Ότι έργα και να γίνουν ότι μελέτες και να ανατεθούν. Και πραγματικά το 

ακούω με έκπληξη αυτό. Και το ακούω με έκπληξη, γιατί εδώ και οκτώ χρόνια 

ασχολούμαι με το Ναυάγιο και ανατίθενται μελέτες σε ανώνυμους μελετητές, οι 

οποίοι δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν τα νέα στοιχεία που επιβάλλει η κλιματική 

κρίση και επιβάλλουν τα νέα φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται… και πραγματικά 

λυπάμαι… Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται εδώ και τρία χρόνια στο Πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗΣ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που λέτε (περί έργων και μελετών)…» 
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Την επόμενη ημέρα (24.05.2022) και σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου, ακούστηκαν και γράφτηκαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι: 

«…Τα μέλη της Επιτροπής Ανδρ. Μαρινάκης και Γ. Μοθωναίος εξήγησαν ότι το 

Υπουργείο Τουρισμού μέσω της Επιτροπής κάνει τα έργα και έχει τη νομική 

ευθύνη….» 

Δηλαδή ο Υπουργός Τουρισμού δηλώνει προσφάτως, ότι έχει εξασφαλιστεί 

χρηματοδότηση και περιμένει την Επιτροπή, μέλη της Επιτροπής δηλώνουν σε 

πρωθύστερο χρόνο, ότι τα έργα και οι μελέτες γίνονται από το Υπουργείο μέσω της 

Επιτροπής και άλλο μέλος της ίδιας Επιτροπής, δηλώνει ότι ήδη έχουν ανατεθεί 

μελέτες και έργα από το ποσό των 2.700.000€, ενώ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αμφιβάλει 

για την επάρκεια και ποιότητα των μελετών και των προγραμματισμένων έργων. 

Μετά τις παραπάνω ασαφείς και αντικρουόμενες δηλώσεις, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Τελικά ποιος φορέας έχει κάνει αναθέσεις έργων και μελετών; Η Επιτροπή 

που συστήθηκε από το Υπουργείο σας ή το ίδιο το Υπουργείο Τουρισμού; 

 

2. Έχουν ανατεθεί έργα και μελέτες από το Υπουργείο Τουρισμού ή από την 

Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου 

Ζακύνθου από το ποσό των 2.700.000€ που έχει εξασφαλιστεί; Τι ακριβώς 

αφορούν και ποιος είναι ο προϋπολογισμός τους; 

 

3. Τι απαντάτε στον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ που ασχολείται επί σειρά ετών με το 

θέμα, ότι έχουν ανατεθεί έργα και μελέτες σε ανώνυμους μελετητές, οι οποίοι 

δεν έχουν την εμπειρία και ότι τα νέα στοιχεία που επιβάλλει η κλιματική 

κρίση και επιβάλλουν τα νέα φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται θα 

καταστήσουν τα παραπάνω έργα άκυρα; 

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων: 

1. Τα Πρακτικά της Επιτροπής ναυαγίου που αφορούν στις αποφάσεις (ή 

γνωμοδοτήσεις) για την ανάθεση έργων και μελετών, υπογεγραμμένα από 

όλα τα μέλη της Επιτροπής και την Πρόεδρο 

2. Τις αποφάσεις των αναθέσεων έργων και μελετών της ανωτέρω Επιτροπής ή 

του Υπουργείου, σε συγκεκριμένες εταιρείες και μελετητικά γραφεία, μαζί με 

τις εντάξεις έργων και μελετών που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΛΑΕΡΤΗΣ στη Ζάκυνθο. 
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