
 

         Αθήνα, 19-12-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Θέμα :Καθυστέρηση έργων από τον Λιμενάρχη Σάμου 

Κύριε Υπουργέ, 

με πληθώρα  ενεργειών που έχουν γίνει από εμπλεκόμενες Υπηρεσίες εγκρίθηκε και 

δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 620/28 Σεπτεμβρίου 2022 «ο καθορισμός 

χώρου Ζώνης Λιμένα Αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Παρασκευής Νήσου Σάμου». 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)με έγγραφο του προς τον Λιμενάρχη Σάμου 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.3122.1 Τ63/77066/2022 ζήτησε  τις υπηρεσιακές απόψεις του Λιμενάρχη 

Σάμου για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στη Σάμο». 

Ο Λιμενάρχης Σάμου συμμετέχει ως τακτικό μέλος της επιτροπής στη Διοίκηση του 

Διαδημοτικού  Λιμενικού Ταμείου. 

Σε συνεδρίαση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην οποία συμμετείχε και ο 

ενημερώθηκε διεξοδικά για όλες τις ενέργειες -εγκρίσεις που έχουν δοθεί  για το έργο 

που αφορά το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ». 

Παρόλα αυτά δήλωσε παρών στη συνεδρίαση όπως περιγράφεται και στο 

αναφερόμενο ΦΕΚ  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 620/28 Σεπτεμβρίου 2022 και κατά πλειοψηφία το 

Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενέκρινε όλες τις αποφάσεις για το έργο, χωρίς ο 

Λιμενάρχης που ήταν παρόν  στη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου να εκφράσει τις 

όποιες αντιρρήσεις η απόψεις που πιθανόν να  είχε 

Αντί λοιπόν να απαντήσει στο έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με 

έγγραφο του προς την Κτηματική Υπηρεσία καταγγέλλει παράνομες παρεμβάσεις 

εντός Λιμένα Αιγιαλού επικαλούμενος έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου 

αρ.πρωτ.190/31-1-2019  

Σύμφωνα με το αναφερόμενο έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου  στην 

παράγραφο 4 αναφέρεται «στην μελέτη που έχει εκπονηθεί οι υφιστάμενες 

υποτυπώδες λιμενικές υποδομές  που κατασκευάστηκαν το 1993 θα 

ΚΑΘΑΙΡΕΘΟΥΝ». 

Αρκετές φορές ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου με τηλεφωνήματα του προς το 

Λιμεναρχείο ρωτούσε εάν συντάχθηκε η γνωμοδότηση για το έργο του έδιναν την 
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απάντηση ότι είναι έτοιμα όλα τα έγγραφα και θα αποσταλούν στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χωρίς όμως αυτά να αποσταλούν. 

Επειδή για μια ακόμα φορά το Λιμεναρχείο Σάμου καθυστερεί και μπλοκάρει με 

διάφορα αίολα επιχειρήματα έργα που έχουν αδειδοτηθεί όπως το τουριστικό λιμάνι 

της Σάμου που έπαθε  μεγάλες ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό. 

Επειδή η ίδια τακτική κωλυσιεργίας παρατηρήθηκε και στο έργο του αλιευτικού 

καταφυγίου στην Αγία Παρασκευή  της Σάμου. 

Επειδή κοινοποιεί έγγραφο προς το Αστυνομικό τμήμα Σάμου με την επισήμανση να 

ενεργήσει η Αστυνομία ως προς τις επεμβάσεις εντός ζώνης αιγιαλού. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

Γιατί ο Λιμενάρχης Σάμου κωλυσιεργεί για το έργο αλιευτικό καταφύγιο Αγίας 

Παρασκευής; 

Είναι αρμόδιες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τις 

επεμβάσεις που έχουν γίνει εντός του αιγιαλού η είναι αρμόδιο το Αστυνομικό Τμήμα 

Σάμου; 

Γιατί ο Λιμενάρχης Σάμου αγνοεί τις γνωμοδοτήσεις όπως Υπουργείου Οικονομικών, 

του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού  και πολλών άλλων δημοσίων Υπηρεσιών όπως 

αναφέρονται στο ΦΕΚ ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 620/28 Σεπτεμβρίου 2022; 

Παρακαλώ να μου χορηγηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις εγκρίσεις  για το 

συγκεκριμένο έργο. 

Να μου δοθούν αντίγραφα της αυτοψίας  του Λιμεναρχείου της Σάμου και να 

εξηγηθούν οι λόγοι που η Λιμενική αρχή Σάμου διεξάγει προανάκριση αφού τα έργα 

πρώτον θα καθαιρεθούν και δεύτερον έγιναν το 1993 τώρα το θυμήθηκε το 

Λιμεναρχείο Σάμου; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




