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           Ηγουμενίτσα, 11/01/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι υποστηρικτικές μελέτες για την 
αδειοδότηση της Μαρίνας Ηγουμενίτσας 

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και οι υποστηρικτικές μελέτες 

για τον Νέο Τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και 

Υποδομών του  Υπουργείο Τουρισμού,  προκειμένου να εκδοθεί η σχετική αδειοδότηση. 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας κ. Ανδρέας Νταής 

την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής 

Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γεώργιο Τζιάλλα. Σκοπός της συνάντησης η 

συζήτηση σε θέματα που αφορούν την Μαρίνα Ηγουμενίτσας, αλλά και θέματα προώθησης και 

ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος που άπτονται της αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος.  

Ο τουριστικός λιμένας προβλέπεται στο βόρειο άκρο του παραλιακού μετώπου της 

Ηγουμενίτσας, μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας και τις παρακείμενες 

αθλητικές εγκαταστάσεις – τένις. Η θέση του έργου οριστικοποιήθηκε βάσει της μελέτης 

«Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας». Η οριζοντιογραφία της 

προτεινόμενης διάταξης του τουριστικού λιμένα, βάσει της «Προμελέτης Έργων Τουριστικού Λιμένα 

(Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, συνίσταται στην δημιουργία ενιαίας χερσαίας ζώνης, έκτασης περίπου 

47.800 μ2 και μήκους κρηπίδωσης περί τα 550μ. 

 Με τα προτεινόμενα στην ανωτέρω προμελέτη έργα, δημιουργείται ένας σύγχρονος 

Τουριστικός Λιμένας δυναμικότητας 321 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διαφόρων 

κατηγοριών μήκους 10 έως και 25μ.  
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Την Μ.Π.Ε. του έργου συνοδεύουν οι παρακάτω υποστηρικτικές μελέτες για την εκπόνηση 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Τουριστικού Λιμένα Ηγουμενίτσας:   

 Ακτομηχανική Μελέτη 

 Μελέτες Οδοποιίας 

 Υδραυλική Μελέτη 

 Αρχιτεκτονική Μελέτη 

 Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Η Μαρίνα Ηγουμενίτσας αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου. O 

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας θέτοντας ως στόχο την αναβάθμιση των τουριστικών 

προοπτικών της ευρύτερης περιοχής, προωθεί στα πλαίσια του στρατηγικού του σχεδιασμού την 

ανάπτυξη δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων σκαφών, το οποίο σχεδιάζεται για τις 

περιοχές Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Σαγιάδας και Σύβοτων.  

Για το τουριστικό καταφύγιο Συβότων, ήδη έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ (Α.Α.Π. 204/12-09-2017) 

η απόφαση μετατροπής του αλιευτικού καταφυγίου Συβότων σε τουριστικό, η δυναμικότητα του 

τουριστικού πλέον καταφυγίου Συβότων θα ανέρχεται σε 126 σκάφη αναψυχής. Όσον αφορά το 

καταφύγιο αλιευτικών σκαφών Πλαταριάς και Σαγιάδας, εκκρεμεί η έγκριση τροποποίησης τους σε 

τουριστικά καταφύγια.  

O Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου Μαρίνων 

και τουριστικών καταφυγίων σκαφών, αποτελούν ένα έργο πνοής για την Θεσπρωτία. Οι εν λόγω 

περιοχές ήδη αποτελούν πόλο έλξης τουρισμού και διαθέτουν σημαντικές προοπτικές περαιτέρω 

ανάπτυξης, που θα ενισχυθούν σημαντικά με την ανάπτυξη σύγχρονων μαρίνων και τουριστικών 

καταφυγίων. Εκμεταλλευόμαστε το υπάρχον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προχωράμε με 

σταθερά βήματα και πάντοτε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 

 


