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  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ,  

Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  
 
Θέμα: Ίδρυση Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού στην Κέρκυρα.    

 
Είναι γνωστό ότι στην Κέρκυρα, λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά κυρίως επειδή αποτελεί έναν 

από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ελλιμενίζονται και διέρχονται 
πολύ κοντά στην ακτογραμμή της μεγάλος αριθμός πλοίων διαφόρων χρήσεων και 
χωρητικοτήτων με προορισμό κυρίως τα λιμάνια της Ιταλίας.  

Από τα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας προκύπτει ότι τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια την επισκέπτονται κατά μέσο όρο 440 κρουαζιερόπλοια ετησίως, μεταφέροντας 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έτος 2013 κατά το οποίο από 
τα 477 κρουαζιερόπλοια που προσέγγισαν την Κέρκυρα αποβιβάστηκαν περίπου 700.000 
επισκέπτες, και τον μήνα Αύγουστο του έτους αυτού προσέγγισαν το νησί κατά μέσο όρο 4-5 
κρουαζιερόπλοια ημερησίως με χιλιάδες επιβάτες.  

Παράλληλα, από το λιμάνι της Κέρκυρας σε καθημερινή βάση εκτελούνται δεκάδες 
δρομολόγια των φέριμποτ προς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και αντίστροφα μεταφέροντας 
εκατοντάδες επιβάτες και οχήματα.  

Το πρόσφατο ναυτικό εφοπλιστικό έγκλημα που έγινε κοντά στις ακτές της Κέρκυρας, 
συνέπεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πλοίο NORMAN ATLANTIC, με δεκάδες νεκρούς και 
τραυματίες, αποδεικνύει ότι τα τραγικά αποτελέσματα της εφοπλιστικής ασυδοσίας και 
αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή, πολλαπλασιάζονται από τις μεγάλες ελλείψεις που 
υπάρχουν σε υποστηρικτικές υποδομές, υλικά και σχεδιασμό εξ αιτίας των αντιλαϊκών πολιτικών 
της ΕΕ που εφαρμόζονται και στη χώρα μας. 

Ελλείψεις που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα των αρμόδιων υπηρεσιών και μηχανισμών που 
έχουν την βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών στην θαλάσσια περιοχή 
και τα λιμάνια της χώρας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παντελής έλλειψη πλοιαρίου στο Λιμεναρχείο της 
Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας, λόγω μακρόχρονης βλάβης του υπάρχοντος, με αποτέλεσμα να 
μην είναι σε θέση να κάνει καμία ουσιαστική ενέργεια για τη διάσωση των επιβαινόντων όταν 
εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο NORMAN ATLANTIK παρόλο που το συμβάν ήταν μέσα στην 
εμβέλεια δράσης του.  

Επίσης εξίσου σοβαρό είναι το γεγονός ότι και στον Λιμενικό Σταθμό των Παξών στο Γαϊο, 
υπάρχει μόνο ένα μικρό φουσκωτό που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει καμία ουσιαστική 
αποστολή του Λιμενικού Σταθμού.        

Σύμφωνα και με την άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κέρκυρας είναι επιτακτική ανάγκη η ίδρυση και λειτουργία Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού με 
όλο τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και τον κατάλληλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού.   

      
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί αν είναι στις προθέσεις της 

κυβέρνησης:  

 Να ιδρύσει Λιμενικό Πυροσβεστικό Σταθμό στην Κέρκυρα προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς στα πάσης φύσεως 
θαλάσσια μέσα.  

 Να εξοπλίσει με τα κατάλληλα πλοιάρια τα λιμεναρχεία της Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας 
και του Γαΐου στους Παξούς και να τα επανδρώσει με επαρκή προσωπικό για την 
εύρυθμη λειτουργία τους.   

    
Οι βουλευτές  

Νίκος Μωραΐτης 
 

Νίκος Καραθανασόπουλος 
 

Χρήστος Κατσώτης 



 


