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Της ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Στη Βουλή η τουριστική εκμετάλλευση των παραλιών της Μυκόνου

Πάταξη της παραβατικότητας
Την επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή Νίκου 
Ξυδάκη για την παρά-
νομη δραστηριότητα 
στην εκμετάλλευση 
παραλιών στη Μύκο-
νο και κατ’ επέκταση 
και την υπόλοιπη 
Ελλάδα, απάντησε η 
υφυπουργός Οικο-
νομικών, Κατερίνα 
Παπανάτσιου. 

Στην τοποθέτησή του ο 
κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, 

Νίκος Ξυδάκης, αναφέρθηκε 
στην περίπτωση της Μυκόνου, 
ως προορισμού με αυξημένη 
τουριστική κίνηση, το δυσανά-
λογα αυξημένο ποσοστό της 
παραλίας που έχει παραχωρη-
θεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με 
δικαίωμα χρήσης και τον οικο-
νομικό αντίκτυπο που έχει αυτό 
στο μέσο πολίτη. Σε σχέση με 
το διαμορφωμένο σκηνικό επι-
σημαίνει την απουσία ελέγχου 
αλλά και την τήρηση των όρων 
σύμβασης παραχώρησης, όσο 
και την έκταση χρήσης, καθώς 
και την έλλειψη προστασίας των 
πολιτών ως προς το δικαίωμα 
ελεύθερης πρόσβασης στην 
παραλία. Όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά πρόκειται για κατα-
πάτηση του συντάγματος και της 
καλώς νοούμενης τουριστικής 
επιχειρηματικότητας, ζητώντας 
τις κινήσεις του υπουργείου για 
τη διασφάλιση των πολιτών και 
για την υγιή και αειφορική του-
ριστική ανάπτυξη της χώρας.

Λήψη μέτρων  
προστασίας  
του αιγιαλού

Απαντώντας στην ερώτηση η 
υφυπουργός Οικονομικών χα-
ρακτήρισε το θέμα ιδιαιτέρως 
σημαντικό, καθώς έχει ήδη 

απασχολήσει την κυβέρνηση, 
αναφέροντας ως προς αυτό τα 
μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.

Η κα Παπανάτσιου ανα-
φέρθηκε στη διαδικασία των 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
έναντι ανταλλάγματος, η οποία 
αποτελεί έναν διαφανή τρόπο 
παραχώρησης χώρων αιγιαλού 
και παραλίας, καθώς αυτός 
αναρτάται επισήμως στο portal 
του Υπουργείου Οικονομικών, 
όπως και η μίσθωσή τους στην 
ιστοσελίδα της “Διαύγειας” με 
ευθύνη των κτηματικών υπη-
ρεσιών και Δήμων. 

Η υφυπουργός υπενθύμισε 
το έργο “Ψηφιακές Υπηρεσί-
ας Δημόσιας Περιουσίας και 
Εθνικών Κληροδοτημάτων”, το 
οποίο τέθηκε για πρώτη φορά σε 
λειτουργία, ενώ επεσήμανε τη 
θετική προδιάθεση της απέναντι 
στην πρόταση του κ. Ξυδάκη για 
τη δημιουργία πλαισίου γνωστο-
ποίησης στο κοινό των ορίων 
των παραχωρούμενων εκτάσε-
ων, επιβεβαιώνοντας το κενό 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, 
καθώς και την τοποθέτηση των 
φυσικών πινακίδων με σκαρίφη-

μα του παραχωρημένου χώρου 
στην ίδια κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο της προστασίας 
του αιγιαλού και λόγω του ευ-
παθούς οικοσυστήματος που 
περιλαμβάνει η συνολική πα-
ράκτια ζώνη, η κα Παπανάτσιου 
επεσήμανε τον περιορισμό της 
μέγιστης διάρκειας για τις δη-
μοπρασίες μίσθωσης στα τρία 
χρόνια, διάστημα ικανό ώστε να 
γίνει η απόσβεση της επένδυσης 
του μισθωτή αλλά αποτρεπτικό 
για επιπλέον δαπάνες παράνο-
μων κατασκευών. 

Σαφείς όροι  
και προϋποθέσεις  
για τη διαδικασία  
παραχώρησης  
αιγιαλού

Προκειμένου δε να υπάρξει 
μία ενιαία, πειθαρχημένη και 
αποτελεσματική διαχείριση και 
καλύτερη προστασία των κοινό-
χρηστων χώρων του αιγιαλού, 
της παραλίας, της όχθης και της 
παρόχθιας ζώνης, όπως επεσή-
μανε η υφυπουργός, εκδόθηκε 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, με την οποία 
καθορίστηκαν σαφώς οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και όλες οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για τη 
διαδικασία παραχώρησης απλής 
χρήσης αιγιαλού – παραλίας.

Σημείωσε δε, ότι ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε στη διασφάλιση 
της ελεύθερης και ασφαλούς 
διέλευσης των λουόμενων, την 
αποφυγή της αισθητικής υπο-
βάθμισης και τη διατήρηση των 
οικοτόπων. Ειδικότερα, οι περιο-
χές που υπόκεινται σε καθεστώς 
προστασίας των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ελέγχονται από 
τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρε-
σίες, ενώ οι Δήμοι υποχρεώνο-
νται να ενημερώνουν τις κτημα-
τικές υπηρεσίες και οι λιμενικές 
και αστυνομικές αρχές τη Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Περιουσί-
ας για οποιαδήποτε παρατυπία.

Ορμώμενη από το παράδειγμα 
του κοινοβουλευτικού εκπροσώ-
που, η υφυπουργός Οικονομι-
κών μίλησε συγκεκριμένα για τη 
Μύκονο και το υψηλό πρόστιμο 
ανέγερσης και διατήρησης αυ-
θαίρετης κατασκευής, το οποίο 
προέκυψε από σχετική έρευνα 

της Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου, επισημαίνοντας ότι σε 
περιπτώσεις χώρων ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και αρχαιο-
λογικού ενδιαφέροντος έχουν 
τεθεί ειδικοί όροι.

Καταγγελία  
για την απουσία  
κρατικού ελεγκτικού  
μηχανισμού

Στη δευτερολογία του ο Ν. 
Ξυδάκης εκφράστηκε θετικά 
για τις μέχρι τώρα ενέργειες, 
επεσήμανε όμως έντονα την 
απουσία ελεγκτικού μηχανι-
σμό από το κράτος. Σε αυτή την 
κατεύθυνση πρότεινε τη σαφή 
νομοθετική πρόβλεψη για την 
ανάρτηση πινακίδων σκαριφή-
ματος του ελεύθερου και του 
παραχωρημένου χώρου ώστε 
αυτό να γίνεται σαφώς αντιληπτό 
από τους πολίτες. Τόνισε μάλι-
στα την ανάγκη αναγραφής και 
ύπαρξης στοιχείων υπευθύνου, 
ο οποίος θα μπορεί να δράσει 
με αμεσότητα, σε αντίθεση με 
την υφιστάμενη παθογένεια 
της παρέμβασης του ελεγκτι-
κού μηχανισμού μετά τη λήξη 
της σαιζόν, παρά το γεγονός ότι 
η παράβαση έχει καταγγελθεί 
μήνες νωρίτερα, αλλά και την 
ανάγκη για άμεση νομοθέτηση 
όλων των προαναφερθέντων 
καθώς η τουριστική σαιζόν ξε-
κινάει σε τρεις μήνες.

Τα θέματα που άπτονται προς 
άμεση νομοθέτηση σύμφωνα με 
τον βουλευτή είναι ο ορισμός 
του προς παραχώρηση ποσο-
στού της παραλίας, με πρόβλε-
ψη για την ελεύθερη πρόσβαση 
στο υπόλοιπο τμήμα της και η 
διαδικασία του αυτόφωρου για 
κάποια από τα αδικήματα της 
παράβασης. Χαρακτήρισε μά-
λιστα ντροπή για τον κρατικό 
μηχανισμό την απουσία ελέγχου 
και την ασυδοσία που επικρατεί, 
επισημαίνοντας το θεμελιώδες 
δικαίωμα του κάθε πολίτη να 
έχει πρόσβαση στην παραλία, 

το οποίο είναι κομβικό για την 
τουριστική και οικονομική ανά-
πτυξη, καθώς με την παραχώ-
ρηση τμήματος της παραλίας θα 
έχει κέρδος και ο Δήμος και το 
κράτος. Τέλος επεσήμανε ότι 
έστω και σε επίπεδο πολιτικής 
δέσμευσης θα πρέπει να έχει 
γίνει ορθή νομοθέτηση πριν 
την έναρξη της τουριστικής πε-
ριόδου. Στο σημείο παρενέβη 
και ο προεδρεύων της Βουλής 
Νικήτας Κακλαμάνης επισημαί-
νοντας ότι υπάρχουν και νόμιμοι 
επιχειρηματίες οι οποίοι είναι 
συνεπείς με τους φόρους τους 
αλλά πολλές φορές γειτνιάζουν 
με αυθαίρετες εγκαταστάσεις 
από τις οποίες το κράτος δεν 
εισπράττει τίποτα.

Σαφής οριοθέτηση 
των παραχωρημένων 
παραλιών

Η Κ. Παπανάτσιου επεσήμανε 
ότι με πρόσφατη απόφαση έχει 
σαφώς οριοθετηθεί το ποσοστό 
των παραχωρημένων παραλιών 
το οποίο μπορεί να καταληφθεί 
από ομπρελοκαθίσματα στο 
50% της κάθε παραλίας, και 
το οποίο είναι στη νομοθέτηση. 
Παράλληλα είναι αντιληπτό απ’ 
το υπουργείο ότι υπάρχει υψηλή 
παραβατικότητα στο συγκεκρι-
μένο θέμα και γίνονται όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την 
αντιμετώπισή της. Αναφερόμενη 
και πάλι στο θέμα της Μυκόνου, 
μίλησε για δύο ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες, οι οποίες κάθε 
χρόνο θα επεκτείνονται, ενώ 
με τη θέσπιση του ανώτατου 
ποσοστού επί του ορίου της 
παραχωρούμενης έκτασης, 
δεν θα επαναληφθούν οι ανο-
μίες των προηγούμενων ετών. 
Επεσήμανε μάλιστα ότι σε όλα 
τα νησιά υπάρχουν ελεύθερες 
παραλίες και μέριμνα της ακτο-
γραμμής. Τέλος η υφυπουργός 
Οικονομικών προανήγγειλε την 
επερχόμενη επικαιροποίηση του 
ν. 2971  που αφορά τις διατά-
ξεις περί αιγιαλού και παραλίας.


