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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
Χαριλάου Τρικούπη 182                  Αθήνα  20/3/2012 
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912                                                                                         Αρ. Πρωτ  3479 
                                                                                                                                                                                                    

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα  Ερωτήσεων 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Νέος Κεντρικός Λιμένας Χίου 
  
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5892/20.02.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  

ο Βουλευτής κ. Κωστής Μουσουρούλης 
   
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γρ. Υπουργού        
 2. Βουλευτή κ. Κωστή Μουσουρούλη 
                     
    
 
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με τα στοιχεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ Α.Ε.», παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής: 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» έχει παραλάβει το σύνολο των μελετών που έχουν εκπονηθεί από 
την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου για το έργο του Νέου Κεντρικού Λιμένα Χίου και 
βρίσκεται σε διαδικασία επισκόπησης των μελετών προκειμένου να φανεί αν κρίνεται 
απαραίτητη η επικαιροποίηση κάποιου τμήματος της μελέτης ή η εκπόνηση 
συμπληρωματικών μελετών. Ως εκ τούτου δεν έχει οριστικοποιηθεί και ο προϋπολογισμός 
του έργου. 

Από τη μέχρι σήμερα επισκόπηση έχουν διαπιστωθεί οι ακόλουθες εκκρεμότητες: 

- Εκκρεμεί η έκδοση των οριστικών γνωμοδοτήσεων για την κατασκευή του έργου από 
το ΓΕΝ, το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από την 
Αρχαιολογία. Η διαδικασία αυτή θα γίνει από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 

- Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και 
παραλίας για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση, όπως ορίζει η ισχύουσα 
Νομοθεσία, εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία Χίου. 

- Με το από 27.01.2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χίου προς το Λιμενικό Ταμείο 
Χίου, ζητήθηκε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον καθορισμό χερσαίας και 
θαλάσσιας ζώνης του νέου Λιμένα Χίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2971/2001). 

- Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με το από 23-07-2010 έγγραφό 
της και λόγω της γειτνίασης του προτεινόμενου για κατασκευή Νέου Λιμένα Χίου με 
τον υφιστάμενο Κρατικό Αερολιμένα Χίου, έχει εκφράσει τους έντονους 
προβληματισμούς της και έχει θέσει συγκεκριμένους περιορισμούς τόσο κατά τη 
διάρκεια κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Νέου Λιμένα.     

Όπως προαναφέρθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, δεν έχει οριστικοποιηθεί, 
εκτιμάται όμως ότι είναι της τάξεως των 70,0 εκ. ευρώ. Κατά συνέπεια αποτελεί «μεγάλο 
έργο» και για την ένταξή του απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φάκελος μεγάλου έργου, μελέτη κόστους – οφέλους κλπ.). 
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Το Υπουργείο εμμένει στη θέση του για χρηματοδότηση από το Τομεακό του Πρόγραμμα, 
όταν καταστεί μελετητικά ώριμο. 

 
                              
                      
Εσωτ. Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 
 


