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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 

 Προς τον κ. Περιφερειάρχη ΑΜΘ  

 Προς τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας 

 Προς τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών 

 Προς τον κ. Εντεταλμένο Σύμβουλο Αλιευτικής Πολιτικής ΑΜ-Θ 

 Προς τον κ. Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού ΑΜ-Θ  

 

Θέμα: Η κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι των Ελευθερών (Νέας Περάμου) 

Καβάλας 

Το λιμάνι των Ελευθερών Καβάλας (που βρίσκεται  κοντά στην κωμόπολη της Νέας Περάμου 

και ανήκει διοικητικά στο Δήμο Παγγαίου) πέρα από την ιστορική σημασία που το διακρίνει 

(από αυτό το λιμάνι απέπλευσε την 30η Απριλίου του 1919 η αρμάδα πολεμικών, 

στρατιωτικών και εμπορικών σκαφών μεταφέροντας 13.000 άνδρες της 1ης Μεραρχίας στην 

Σμύρνη, καθώς και λιμάνι αναχώρησης πολιτικών κρατουμένων από την Βόρεια Ελλάδα, 

προς νησιά-τόπους εξορίας στον εμφύλιο και στην δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967) έχει 

τριπλή λειτουργία: 

1. Τη διακίνηση χύδην (ασυσκεύαστων) φορτίων 

2. Την εξυπηρέτηση του  αλιευτικού στόλου της περιοχής, χρησιμοποιούμενο και ως 

αλιευτικό καταφύγιο 

3. Τον τουρισμό, καθώς στο λιμάνι δένουν και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. 

Με δεδομένη, επομένως, την ιδιαιτερότητα της λειτουργίας του και την πολύ μεγάλη κίνηση 

που παρατηρείται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, με το στόλο των σκαφών που 

ελλιμενίζονται  καθημερινά να υπερβαίνει πολλές φορές τα 35, θα περίμενε κανείς να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στην εικόνα που παρουσιάζει και στην καθαριότητα των χώρων του 

Κομοτηνή, 17/06/2022 

Προς 

 Τον κ. Πρόεδρο του 

Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ 
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Στην ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσα στα ΜΜΕ της Καβάλας την 30η Μαΐου 2022 και την 

οποία συνόδευσα με φωτογραφίες που καταδεικνύουν την απογοητευτική εικόνα 

εγκατάλειψης που ενίοτε , κι όχι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρουσιάζει το λιμάνι, 

υπήρχε και φωτογραφία σκύλου που το κουφάρι του σάπιζε επί 7ήμερο τουλάχιστον δίπλα 

σε κάδο σκουπιδιών και σε απόσταση 50 μέτρων από το Λιμεναρχείο Ν. Περάμου. 

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας με απαντητική προς εμένα επιστολή την 1η Ιουνίου 2022 

επιχειρεί να οριοθετήσει χώρους/ ζώνες αρμοδιότητας του λιμανιού και επομένως 

επιτήρησής τους κι εφαρμογής σ αυτούς των πρωτοκόλλων καθαριότητας και διαφύλαξης 

της δημόσιας υγείας. Έτσι υπογραμμίζει ότι το τμήμα του λιμανιού μπροστά από την πρώην 

εγκατάσταση της Softex ανήκει στη ζώνη αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου κι ότι ο ΟΛΚ 

επιβλέπει το υπόλοιπο παλιό και νέο λιμάνι. 

Τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΛΚ αφορούν στην 

ανάδοχο ιδιωτική εταιρεία η οποία και έχει αναλάβει με διαγωνιστική διαδικασία από το 

2017 την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται 

από πλοία που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας του ΟΛΚ. Για την καταβολή δε του 

ανάλογου τιμήματος παράδοσης αποβλήτων από τους ιδιοκτήτες καϊκιών και σκαφών 

αναψυχής καθιστά αρμόδιες για την αστυνόμευση των λιμενικών χώρων τις κατά τόπους 

Λιμενικές αρχές. 

Όσο αφορά δε στην παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από ιδιώτες 

έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία (στην ίδια με την ανωτέρω περίπτωση;) το άδειασμα των 

κάδων και η περισυλλογή των απορριμμάτων από υπαίθριους χώρους. 

Με πλήρη επίγνωση των αρμοδιοτήτων της, επερωτάται η διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ: 

1. Υπάρχει/Προβλέπεται νομοθετικά η δυνατότητα οριοθέτησης χώρων αρμοδιότητας 

στο λιμάνι των Ελευθερών; Ποια είναι τα όρια ευθύνης του ΟΛΚ, ποια του Λιμεναρχείου και 

ποια του δήμου Παγγαίου; 

2. Ποιες είναι οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει με διαγωνιστική διαδικασία  

του 2017 και από ποια αναθέτουσα αρχή, την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 

των αποβλήτων που παράγονται από πλοία , σκάφη αναψυχής και ιδιώτες; 

3. Με δεδομένη την υποστελέχωση του Λιμενινού Σταθμού Ελευθερών ,πως 

καθίσταται δυνατή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ΟΛΚ, η αστυνόμευση των λιμενικών 

χώρων; 

4. Μετά την δημοσιοποίηση των ανοιχτών επιστολών στα ΜΜΕ το λιμάνι των 

Ελευθερών καθαρίστηκε ταχύτατα. Μόνο που πληροφορήθηκα ότι ιδιώτης, αιρετός του 

δήμου Παγγαίου, προχώρησε στον εν λόγω καθαρισμό, μια ενέργεια που δεν ήταν 

υποχρεωμένος να κάνει και η οποία μπορεί να τον φέρει αντιμέτωπο με την ανάδοχο 

ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τον καθαρισμό. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει 

να έχουμε πληροφόρηση για το συμβάν; 

5. Το λιμάνι των Ελευθερών είναι χώρος που επισκέπτεται καθημερινώς πλήθος 

γηγενών και ξένων επισκεπτών. Είναι πολύβουο και ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας. 
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Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ επομένως να αφήνεται σε δημόσια θέα, για ένα 7ήμερο τουλάχιστον, το 

κουφάρι ενός σκύλου να σαπίζει. Δεν πρέπει και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ 

Καβάλας  να έχει λόγο στην επαρκή αστυνόμευση και τήρηση των υγειονομικών κανόνων; 

6. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα χόρτα που υπάρχουν εκεί πυκνώνουν πολύ κι 

εγκυμονείται κίνδυνος πυρκαγιάς, λόγω και των συχνών ΒΑ ανέμων που πνέουν στο χώρο. 

Υπάρχει πρόβλεψη για τον τακτικό καθαρισμό τους; 

7. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Περιφερειακή Αρχή προς τους 

εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, εν 

όψει και της τουριστικής περιόδου που ήδη ξεκίνησε, αρμοδιότητα η οποία ανήκει σε 

μεγάλος μέρος στην Περιφέρεια μας.  

 

 

Ο επερωτών 

Δημήτριος Λυμπεράκης 

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας 

 


