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Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/ 46499 /2018/232
ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Κοιν.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Υπουργείο Οικονομικών (Γρ. κ. Υπουργού)
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Γρ. κ. Υπουργού)
4. Βουλευτή κ. Γ. Δημαρά
5. Βουλευτή κα Κ. Ιγγλέζη
6. Βουλευτή κ. Γ. Πάντζα
Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Συνημμένα (01)
Σύνολο (03)

ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 1062/24-05-2018 Αναφοράς των Βουλευτών κ. Γ. Δημαρά, κας Κ. Ιγγλέζη
και κ. Γ. Πάντζα.
Σε απάντηση της εν θέματι Αναφοράς, σας γνωρίζουμε ότι ο λιμενίσκος Λεγραινών, σύμφωνα με την
πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Λαυρίου υπ’ αριθ. 40 έτους 2000, χαρακτηρίστηκε Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα,
συνεπώς φορέας διαχείρισης της παραλίας Λεγραινών είναι ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) Α.Ε. Ως
χώροι που εξομοιώνονται με χερσαίες ζώνες λιμένων θεωρούνται οι κατά μήκος των ακτών συγκεκριμένοι
χώροι αιγιαλού και παραλίας, οι οποίοι διαθέτουν τα αναγκαία λιμενικά έργα για την εξυπηρέτηση σκαφών,
την αναμονή επιβατών καθώς και τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών και την απόθεση φορτίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2971/2001, ο αρμόδιος, λοιπόν, φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα
μπορεί να εκτελέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων, και στο πλαίσιο ανάπτυξης
του λιμενικού δυναμικού της χώρας, έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής,
ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα.
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό του χώρου από ζώνη λιμένα και την
απόδοσή του στους Δήμους και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Ναυτιλιακής Πολιτικής, την 4η-4-2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υ.ΝΑ.Ν.Π., του Δημάρχου Λαυρεωτικής καθώς και του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, με θέμα την παραχώρηση τμημάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα στις περιοχές
Λεγραινά και Βρωμοπούσι και επιπλέον συμφωνήθηκε η παραχώρηση και άλλων περιοχών.
Σκοπός των εν λόγω παραχωρήσεων στους Δήμους, όπως προκύπτει /συνάγεται και από την ισχύουσα
νομοθεσία, είναι η μη εκμετάλλευση των χώρων και πιο συγκεκριμένα η απαγόρευση εκτέλεσης λιμενικών
έργων και άρα η αποφυγή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των παραχωρούμενων περιοχών και πάντοτε με
δεδομένο ότι οι Δήμοι θα σεβαστούν τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, τη νομοθεσία και
τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, στο με αριθ. πρωτ. 1288/04-6-2018 έγγραφο του Ο.Λ.Λ. Α.Ε., το οποίο και σας
επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναφέρεται η πρόθεση του Οργανισμού για την επιστροφή
επτά παραλιών στο Ελληνικό Δημόσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εξυπηρετούν κάποια λιμενική ανάγκηδραστηριότητα. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι το Δ.Σ. του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. θα λάβει απόφαση επί του
θέματος σε μελλοντική συνεδρίαση.
Αναφορικά με την προστασία της παραλίας, μέτρα λαμβάνονται από κάθε Φορέα Διαχείρισης, είτε
πρόκειται για Οργανισμό Λιμένα είτε για Λιμενικό Ταμείο ή για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Τονίζεται το γεγονός
της απόρριψης αιτημάτων εκ μέρους του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. για εγκατάσταση αναψυκτηρίων και τοποθέτηση
ομπρελών, λόγω της ένταξης της παραλίας Λεγραινών στο δίκτυο NATURA.

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι στην τελευταία αυτοψία που διενεργήθηκε, την 27 η-5-2018, από στελέχη
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου στην υπόψη περιοχή και εντός των ορίων αρμοδιότητάς της δεν
διαπιστώθηκε εκτέλεση έργων.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Παναγιώτης Κουρουμπλής
Εσωτερική Διανομή:
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ’
7. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
8. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΙΛΙΚΥΠ
9. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ-ΔΕΛΑΛ
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