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Προς  

 
κ. Αντώνη Σαμαρά  

Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

 

κ. Ευάγγελο Βενιζέλο 

Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης 

 

 

Θέμα: Απόδοση του Θαλάσσιου Μετώπου της πόλης των Πατρών. 
 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε, 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με το ζήτημα της απόδοσης του θαλάσσιου μετώπου 

των Πατρών, θέμα για το οποίο έχετε δεσμευτεί, προσωπικά, ως προς τη θετική έκβαση της 

οριστικής παραχώρησης του στο Δήμο Πατρέων. 

Δυστυχώς, στις 18.10.2013 ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγίου, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης 

προέβη σε ανακοίνωση εκ μέρους της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία, το τμήμα που 

θα παραχωρηθεί στο Δήμο Πατρέων αποτελεί το ένα δέκατο από αυτό που περιγράφεται 

στη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει ήδη υπογραφεί.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, προκύπτει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας της Κυβέρνησης έναντι 

του Πατραϊκού λαού, δεδομένου ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι, εκάστοτε, διακηρύξεις από 

πλευράς των Κομμάτων που συμμετέχουν σε αυτήν είναι δεσμευτικές ως προς την οριστική 

απόδοση του συνολικού μήκους του θαλασσίου μετώπου στο Δήμο Πατρέων. Στην 

πραγματικότητα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αποδεικνύουν ότι ο 

όποιος σχεδιασμός εκπονείται από πλευράς Κυβέρνησης για το χερσαίο τμήμα του παλαιού 

λιμένα των Πατρών γίνεται χωρίς διαβούλευση με την ίδια την πόλη και σε αντίθεση με τις 

δεσμεύσεις της.  

Επιπρόσθετα, δημιουργούνται ανυπέρβλητα εμπόδια στο σχεδιασμό του Δήμου 

Πατρέων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σχετικά με την αστική ανάπλαση του 

Ιστορικού κέντρου της πόλης, καθώς και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων, γεγονός το 
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οποίο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την Πάτρα σε βάθος δεκαετιών από σήμερα. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε, 

 
Οι πολίτες των Πατρών, του τρίτου μεγαλύτερου Δήμου της Χώρας, δεν μπορούν να 

αποδεχθούν ότι είναι δεύτερης κατηγορίας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
αποδεχθούν ότι η Πάτρα μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υποδεέστερη της Θεσσαλονίκης και 
του Ηρακλείου, όπου έχουν παραχωρηθεί σημαντικότατα τμήματα του θαλάσσιου μετώπου 
προς εκμετάλλευση των Δήμων με ζηλευτά αποτελέσματα.  

 
Προς τούτο, ζητούμε να υλοποιηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις σας σχετικά με την 

οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου στο Δήμο Πατρέων. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ 

 

Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης 

Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός 

 
 
Κοινοποιήσεις: 
 

1. κ. Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
2. κ. Δήμαρχο Πατρέων 
3. Τ.Ε.Ε.-Αθήνα 
4. Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε./ Αθήνα 
5. Μέλη Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Ε. 
6. Μ.Μ.Ε. Αχαΐας (ως Δελτίο Τύπου) 

 


