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Ζητούν με κοινή τους Επιστολή προς τον Δήμο Ηγ/τσας οι Ιδιοκτήτες των Κάμπινγκ
ΚΑΛΑΜΙ – ΕΛΕΝΑ – ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Επιστολή προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας απέστειλαν και
υπογράφουν από κοινού οι ιδιοκτήτες των ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΛΑΜΙ – ΕΛΕΝΑ – ΝΑΥΤΙΛΟΣ,
Αθανάσιος Βάσος, Βασίλειος Θεοδωρίδης και Φώτης Βάσος αντίστοιχα, που εδρεύουν στην
περιοχή της Πλαταριάς.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων απευθύνονται προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας αναφορικά με
το θέμα της ελεύθερης κατασκήνωσης κατά μήκος της παραλίας στην Πλαταριά, η οποία
προκαλεί ολέθριες οικονομικές συνέπειες για τους ίδιους και για τις επιχειρήσει τους,
ζητώντας από τον Δήμο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα μη επιτρέποντας την εν λόγω
κατασκήνωση.

Μάλιστα οι ίδιοι κάνουν λόγο και για το φαινόμενο της ηχορύπανσης που παρατηρείται από
ορισμένα καταστήματα, γνωστοποιώντας μέσω της επιστολής τους μια σειρά από
προτάσεις και θέσεις, απευθυνόμενοι κυρίως προς τον Δήμαρχο κ. Λώλο, ζητώντας του επί
της ουσίας να καταθέσει τις δικές του προτάσεις, λαμβάνοντας παράλληλα πρωτοβουλίες
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για την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής και κατ επέκταση να
αναβαθμιστεί η περιοχή της Πλαταριάς τόσο οικονομικά όσο και πολιτισμικά.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Δήμαρχε και δημ. συμβούλιο Ηγουμενίτσας.

Απευθυνόμαστε σε εσάς αναφορικά για το θέμα ελεύθερης κατασκήνωσης τουριστών στο
χωριό Πλαταριά και το θέμα ηχορύπανσης.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην ελεύθερη κατασκήνωση κατά μήκος της παραλίας
Πλαταριάς τους θερινούς μήνες, όπως επίσης την ηχορύπανση που παρατηρείται από
καταστήματα τα οποία δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις ηχομόνωσης.

Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τις θέσεις μας...

Α) Οι επιχειρήσεις μας (ΚΑΜΠΙΝΓΚ) οι οποίες εδρεύουν στην περιοχή της Πλαταριάς
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας τόσο εξαιτίας της χαμηλής τουριστικής
προσέλευσης όσο και εξαιτίας της σύντομης διάρκειας της τουριστικής περιόδου.

Β) Οι εντυπώσεις που προκαλούνται από την ελεύθερη κατασκήνωση έχουν ολέθριες
οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις μας επειδή μάλλον ενθαρρύνουν τους
ενδεχόμενους πελάτες μας να ακολουθήσουν την ίδια τακτική.

Γ) Οι επιχειρήσεις μας αποτελούν σημαντικές επενδύσεις στον τόπο μας και θα περιμέναμε
η πολιτεία να στηρίξει τις προσπάθειές μας.

Δ) Ζητούμε το ενδιαφέρον σας έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση
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στην Πλαταριά και να προωθούνται οι τουρίστες σε οργανωμένες και νόμιμες
εγκαταστάσεις, επίσης το φαινόμενο ηχορύπανσης που παρατηρείται να σταματήσει μιας
και συντελεί στην απώλεια επισκεπτών στον τόπο μας.

Ε) Θεωρούμε ότι θα είναι καλό και συμφέρον για τον τόπο μας να υποστηρίζονται οι
τουριστικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναβαθμιστεί πραγματικά η Πλαταριά τόσο
οικονομικά όσο και πολιτισμικά.

Ζ) Επειδή ο Νόμος 1262/1993 απαγορεύει την ελεύθερη κατασκήνωση παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειες».

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία

Μετά τιμής

Οι ιδιοκτήτες: Αθανάσιος Βάσος (Κάμπινγκ ΚΑΛΑΜΙ), Βασίλειος Θεοδωρίδης (Κάμπινγκ
ΕΛΕΝΑ), Φώτης Βάσος (Κάμπινγκ ΝΑΥΤΙΛΟΣ)
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