
Λιμάνι και Πρέβεζα 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ;  
 

 Η ζηξνθή ζε λέα θαηεύζπλζε 

ησλ ζηόρσλ αμηνπνίεζεο ηνπ ζεκεξηλνύ ιηκέλα, ν δηαρσξηζκόο ηνπ 
εκπνξηθνύ ηκήκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζε άιιε ζέζε απνηεινύλ 

κηα ζεκαληηθή όζν θαη ζπδεηήζηκε κεηαξξύζκηζε πνπ ζα θαζνξίζεη 
θαη ην κέιινλ ηεο πόιεο ηα επόκελα ρξόληα. Τν ππάξρνλ ρεξζαίν 

ηκήκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κεγάιε ηνπξηζηηθή δώλε κε 
εγθαηαζηάζεηο, θηίξηα θαη ρώξνπο αλαςπρήο πνπ ζα πξνηαζνύλ κε 

δηεζλή αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό. Γηαηί; 
• Τν  εκπνξηθό ιηκάλη  ηεο Πξέβεδαο έρεη  ρσξνζεηεζεί ζε 

δπζκελή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο ζέζε, κπξνζηά ζην ηζηνξηθό 
πεδνδξνκεκέλν ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο πόιεο ηεο Πξέβεδαο, ελώ 

ζίγεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ακβξαθηθνύ θόιπνπ αθνύ βξίζθεηαη ζην  

πην ζηελό ζεκείν ηνπ ζηνκίνπ ηνπ θόιπνπ. 
• Η θνηλή ιεηηνπξγία, ζην ίδην ρώξν ηεο ηνπξηζηηθήο καξίλαο κε 

ην εκπνξηθό ιηκάλη δηαθίλεζεο ρύδελ θνξηίνπ, είλαη αζύκβαηε. 
• Κάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ εκπνξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 

ιηκαληνύ ζα επηθέξεη ππνβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 
πεξηνρήο θαη αθύξσζε θάζε δπλαηόηεηαο  αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.  

• Η κνλαδηθή ζσζηή θαηεύζπλζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 
είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ εκπνξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ιηκαληνύ θαη ε 

κεηαθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζε άιιε ζέζε κεηά από 
δηεξεύλεζε. Η κεηαθνξά ηνπ εκπνξηθνύ ηκήκαηνο ζα ιύζεη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην θπθινθνξηαθό ηεο πόιεο, ζα ιύζεη 
ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο πόιεο θαη 

ζα πξνζθέξεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηε γξαθηθή πόιε-ιηκάλη, 
κεηαηξέπνληάο ηελ ζε ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό θόκβν ηεο δπηηθήο 

Ειιάδαο θαη ηνπ Ινλίνπ πειάγνπο.   



• Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εκπνξηθνύ ιηκαληνύ θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ 20.000 πεξίπνπ  θνξηεγώλ εηεζίσο από ηελ 
παξαιηαθή δώλε, ζα επαθνινπζήζεη αλάπιαζε ηεο νδνύ από ην 

ιηκάλη κέρξη ηελ Μαξγαξώλα - Άγην Θσκά κε κνλνδξόκεζε ηεο 
νδνύ, πεδνδξόκηα, πνδήιαην, ζπλδένληαο ηνλ δξόκν κε ηηο κλήκεο 

ηεο πόιεο, Βξπζνύια, Πεπθάθηα θαη «ηνλ πεξίπαην ηνπ Καξπσηάθε». 
• Πξνώζεζε από ηε πόιε, έληαμεο ηεο Πξέβεδαο ζε δίθηπν 

κεζαίσλ θαη κηθξώλ πόιεσλ-ιηκαληώλ θαη πίεζε γηα εθαξκνγή 
νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθώλ κε θέληξν ηηο παξαζαιάζζηεο πόιεηο-

ιηκάληα ζε εζληθό επίπεδν. 
• Σπκκεηνρή ηεο ιηκεληθήο καο πόιεο ζε έλα ηζρπξό δίθηπν 

πόιεσλ-ιηκαληώλ νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. 
Έλσζε ηζηνξηθώλ πόιεσλ-ιηκαληώλ Αδξηαηηθήο-Ινλίνπ).   

• Μειέηε βειηίσζεο-απνθαηάζηαζεο ξεπκαηηζκώλ ηνπ ζηνκίνπ 
ηνπ Ακβξαθηθνύ θόιπνπ θαη δηάλνημε ηνκώλ ζηε δώλε ηνπ ρεξζαίνπ 

ιηκέλα όπνπ απαηηείηαη. 

• Μειέηε ελίζρπζεο θξεπηδσκάησλ ηεο πξνθπκαίαο θαη 
αμηνπνίεζεο όιεο ηεο παξαιηαθήο δώλεο κέρξη ην «κλεκείν ηνπ 

Ναύηε». 
• Πξνώζεζε ηεο αθηνπιντθήο ζύλδεζεο λεζηώλ θαη ιηκαληώλ ηνπ 

Ινλίνπ κε Υδξνπηέξπγα (flying dolphins). 
•  Οινθιήξσζε ησλ ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο καξίλαο θαη 

επαύμεζε ησλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ζθαθώλ ζε όιν ην κήθνο ηεο 
πξνθπκαίαο κε πισηέο μύιηλεο πξνβιήηεο. 

• Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηεο πόιεο θαη ηνπ ιηκαληνύ, 
απαηηνύλ επαλαθαζνξηζκό ησλ νξίσλ θαη ρξήζεσλ ηεο ιηκεληθήο 

δώλεο ζηα ηκήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηδηθά ζηνλ 
πεδόδξνκν ηεο παξαιίαο..  

• Απαηηείηαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 
ησλ ιηκεληθώλ-δεκνηηθώλ  ηακείσλ, κε ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 
 

http://dimosioshoros.wordpress.com/ 
 
 


