
 

 

Μζγαρα 22 Μαϊου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Υποσργός Εμπορικής Νασηιλίας και Νηζιωηικής Πολιηικής κ. 

Παμαγιώηης Κοσροσμπλής, απάμηηζε ζε ερώηηζη ηοσ Βοσλεσηή κ. 

Γιώργοσ Βλάτοσ ζτεηικά  με ηη δημιοσργία Εμπορικού λιμέμα ζηημ 

παραλία ηης Βαρέας Μεγάρωμ 

 

Ο Βξρλερηήπ ηηπ Ν.Δ. κ. Γεώργιος Βλάτος, όπωπ εμημέοωζε με 

επιζηξλή ηξρ ηξμ Δήμαοςξ Μεγαοέωμ κ. Γρηγόρη Σηαμούλη, καηέθεζε 

ΕΡΩΣΗΗ  κι έθεοε ζηη Βξρλή ηξ θέμα ηηπ ποόηαζηπ ηξρ ΕΒ για 

δημιξρογία εμπξοικξύ λιμέμα ζηημ παοαλιακή ζώμη ηηπ Βαοέαπ Μεγάοωμ. 

ηημ εοώηηζη ηξρ κ. Βλάτοσ ξ αομόδιξπ Τπξρογόπ Εμπξοικήπ 

Ναρηιλίαπ και Νηζιωηικήπ Πξλιηικήπ κ. Παμαγιώηης Κοσροσμπλής απάμηηζε 

εγγοάθωπ ωπ ενήπ: 

 
« ε απάντθςθ τθσ ερώτθςισ ςασ επανερχόμενοι ςασ γνωρίηουμε ότι ςτθν αρμόδια 

Τπθρεςία του Τπουργείου μασ δεν ζχει κατατεκεί ςχετικι πρόταςθ για τθ δθμιουργία 

Εμπορικοφ λιμζνα ςτθν παραλιακι ηώνθ Βαρζασ Μεγάρων. 

ε κάκε περίπτωςθ κι εφ’ όςον κατατεκεί, θ αρμόδια Τπθρεςία μασ, ςτο πλαίςιο 

των δυνατοτιτων που παρζχει το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, ςε ςυνεργαςία πάντα 

με την τοπική κοινωνία κα αποφανκεί αναλόγωσ. 

Πζραν των ανωτζρω, επιςθμαίνουμε ότι θ καταςκευι λιμζνων οποιαςδιποτε 

κατθγορίασ ςε οποιαδιποτε ακτι τθσ χώρασ δεν δφναται να αποφαςίηεται επ’ ευκαιρία και 

αποςπαςματικά, αλλά πρζπει να αποτελεί αντικείμενο ευρφτερου χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ, δεδομζνου ότι ο ςχεδιαςμόσ του Εκνικοφ ι περιφερειακοφ δικτφου λιμζνων 

εκφράηει κατ’ ουςίαν τθ ςτρατθγικι τθσ βιώςιμθσ ανάπτυξισ τουσ. 

Σζλοσ ςασ γνωρίηουμε ότι τα αναφερόμενα ςτθν επιςτολι του Δθμάρχου 

Μεγαρζων περί Σουριςτικισ ανάπτυξθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2160/1993. « 

Ρυκμίςεισ για τον Σουριςμό και άλλεσ διατάξεισ», εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ του 

Τπουργείου Σουριςμοφ.» 

 



Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: « Η απάντθςθ του 

αρμόδιου Τπουργοφ Ναυτιλίασ ςτον Βουλευτι τθσ Περιφζρειασ Αττικισ κ. Γιώργο Βλάχο 

ζρχεται για  να επιβεβαιώςει  για άλλθ μία φορά ότι είναι ανφπαρκτοι  οι κίνδυνοι 

καταςκευισ εμπορικοφ λιμζνα ςτθ ΒΑΡΕΑ και δεν πρζπει να ανθςυχεί κανείσ. ε κάκε 

περίπτωςθ καλοδεχοφμενθ είναι θ ενζργεια αυτι  του Βουλευτι  και βεβαίωσ θ ςυνδρομι  

από τον οποιονδιποτε άλλον που μπορεί να βοθκιςει το ζργο τθσ Διοίκθςθσ του Διμου 

που ςτόχο ζχει τθν Σουριςτικι ανάπτυξθ του τόπου μασ, με τθν ταυτόχρονθ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ.» 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 


