
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόταση ΣΕΒ για δημιουργία Εμπορικού λιμένα στην παραλιακή ζώνη ΒΑΡΕΑΣ 

Μεγάρων. 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Με μεγάλη έκπληξη, αλλά κι έντονη δυσφορία πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα 

του τοπικού τύπου ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) πρότεινε στην 

Κυβέρνηση την δημιουργία μεγάλου εμπορικού λιμένα στην παραλιακή ζώνη της ΒΑΡΕΑΣ 

Μεγάρων για την αποσυμφόρηση της κίνησης του Εμπορικού λιμένα του Πειραιά. 

Η πρόταση αυτή κ. Πρόεδρε, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους με τον σχεδιασμό και 

την υλοποίησή της, διότι είναι πέρα για πέρα άστοχη, μη ρεαλιστική και προφανώς μη 

υλοποιήσιμη, επειδή η θέση της Τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σύσσωμου του λαού των 

Μεγάρων και της Νέας Περάμου είναι σε άλλη κατεύθυνση, καθ’ όσον ο  σχεδιασμός της 

Διοίκησης του Δήμου Μεγαρέων  προβλέπει την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της 

παραλιακής ζώνης της περιοχής μας. 

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι  τέτοιες προτάσεις που διατυπώνονται « για εμάς, χωρίς 

εμάς», στερούνται προοπτικής ευτυχούς κατάληξης, διότι ενδεχόμενη τέτοια απόφαση θα 

βρει απέναντι σύσσωμο τον Δήμο Μεγαρέων (Διοίκηση, αντιπολίτευση, φορείς, συλλόγους 

και όλον τον λαό). 

 

 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
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Μαυρουκάκη  

191 00  Μέγαρα 
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                   ΠΡΟΣ:  κ. Θεόδωρο Φέσσα 

                   Πρόεδρο Συνδέσμου              

                     Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 

                   Ξενοφώντος 5 ,  

                   Αθήνα ΤΚ: 10557 

 

                  ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού  

                  2. Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής    

                     Πολιτικής  

                    3. Περιφερειάρχη Αττικής 

                    4. Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής  

                    5. Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής  
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Επιθυμώ ως Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Πρόεδρε, να σας καταστήσω σαφές με τον πλέον 

κατηγορηματικό τρόπο, ότι διατηρούμε απόλυτα το δικαίωμά μας να έχουμε εμείς τον πρώτο 

λόγο για τον τόπο μας, και να σχεδιάζουμε και να αποφασίζουμε εμείς ως Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για το μέλλον της περιοχής μας και των συνδημοτών μας.  

Οφείλω να σας ενημερώσω ότι ως Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων έχουμε θέσει ως 

στόχο και σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του Δήμου 

Μεγαρέων, διαφυλάσσοντας και διασφαλίζοντας πρωτίστως το περιβάλλον και δεν 

θυσιάζουμε τίποτα στο βωμό της δήθεν οικονομικής ανάπτυξης.  

Επίσης σχεδιάζουμε και μελετάμε την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ευρύτερης 

περιοχής μας σε όλη την έκταση της παραλιακής ζώνης από τα ανατολικά όρια του Δήμου 

μας από την περιοχή “Ευταξίας”  και δυτικά έως  την Κινέττα και προφανώς μας ενδιαφέρει η 

στήριξη της επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας, στο πλαίσιο 

των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Εάν ο ΣΕΒ έχει άλλες ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις που συμβαδίζουν με τον 

δικό μας σχεδιασμό όπως π.χ. την δημιουργία λιμανιών κρουαζιέρας, Μαρίνων κλπ. 

ευχαρίστως να έχομε εποικοδομητική συνεργασία στο μέλλον.  

Προφανώς κάθε ιδέα περί δημιουργίας μεγάλου εμπορικού λιμένα  στην ΒΑΡΕΑ ή 

οπουδήποτε αλλού στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Μεγαρέων είναι εκτός σχεδιασμού της 

παρούσας Διοίκησης και επομένως απορρίπτεται και δεν συζητείται καθόλου. 

Σε κάθε περίπτωση κ. Πρόεδρε πριν αποφασίσετε και προτείνετε οτιδήποτε αφορά 

στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο,  θα ήταν σκόπιμο να ζητήσετε και τις δικές μας ιδέες, 

απόψεις, θέσεις, σχεδιασμούς και προτάσεις, διότι μόνο στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού 

και της καλής και ειλικρινούς συνεργασίας, είναι δυνατόν να προκύψουν θετικά 

αποτελέσματα για όλες τις πλευρές.  

 

 

 

 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 

Αντιστράτηγος ε.α 

Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


