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 Προς τους Υπουργούς : 

α) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

β) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και 

γ) Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη 

δ) Υπουργό Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη 

Θέμα:   « Προσβολή του  φυσικού   περιβάλλοντος με  την επιπλέον παραχώρηση 
χρήσης αιγιαλού και παραλίας  »  

 

    

  Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Οικονομικών και Εσωτερικών, η Κυβέρνηση προβαίνει με συνοπτικές διαδικασίες στην 

παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας σε καταστηματάρχες, επικαλούμενη τα μέτρα ασφαλείας που 

πρέπει να τηρούνται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και προς αποφυγή της μετάδοσης του, 

ισχυριζόμενη ότι προχωρά στην κίνηση αυτή προκειμένου να διευκολύνει επαγγελματίες και 

λουόμενους. 

 

 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…6629……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…19-5-2020………………………….



 

 

Δοθέντος ότι ειδικά φέτος το καλοκαίρι οι καταστηματάρχες οφείλουν να τοποθετήσουν σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα, θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν το 50% του αιγιαλού και της παραλίας για να τοποθετούν ομπρέλες, ξαπλώστρες 

και τραπεζοκαθίσματα, με την προσκόμιση μόνο των απαραίτητων δικαιολογητικών, έχοντας στη 

διάθεση τους ακόμη περισσότερο χώρο του αιγιαλού. 

  Σύμφωνα επίσης  με  διάταξη σε  κατατεθέν  νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με την 

οποία αυξάνεται ο χώρος στον αιγιαλό και τις παραλίες, που μπορεί να εκμισθωθεί σε 

επαγγελματίες για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, προβλέπεται 

ότι θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο το 50% του αιγιαλού και της παραλίας έναντι του 60% που 

ισχύει σήμερα. Παράλληλα, ο μέγιστος εκμισθούμενος χώρος σε κάθε εκμετάλλευση αυξάνεται 

από τα 300 στα 500 τ.μ. 

   Αποτελεί συνεπώς καταφανή πρόκληση η παραχώρηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του 

αιγιαλού στο όνειδος του "φαινομένου της ξαπλώστρας", στο όνομα της προστασίας των 

λουομένων, παραχώρηση η οποία ουσιαστικά εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα που 

νέμονται αντισυνταγματικά και αντιαισθητικά τις παραλίες μας, μεταλλάσσοντας το φυσικό 

περιβάλλον. 

   Αντί στην παρούσα συγκυρία να αντιμετωπιστεί η παράκτια ζώνη ως κρίσιμη φυσική υποδομή 

για την προστασία των ανθρώπων και της  φύσης, ως μία ακόμη ασπίδα  ενάντια στην κλιματική 

αλλαγή, περιορίζεται επιπλέον η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση του κοινού στον παράκτιο και 

παρόχθιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει η πόρτα σε παρεμβάσεις που εξυπηρετούν αμιγώς 

επιχειρηματικούς σκοπούς, με τον κίνδυνο αυτοί να παγιωθούν εις βάρος του φυσικού 

περιβάλλοντος. 

        Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1) Προτίθενται  να άρουν άμεσα το μέτρο της παραχώρησης μεγαλύτερου ποσοστού του 

αιγιαλού, με γνώμονα τον σεβασμό του  φυσικού περιβάλλοντος; 



2) Ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση καταστολή και αποτροπή αυθαίρετων πρακτικών 

από πλευράς των καταστηματαρχών στον αιγιαλό; 

3) Ποια μέτρα θα  λάβουν οι εποπτευόμενες υπηρεσίες για την αποφυγή παγίωσης  της 

άναρχης και αλόγιστης επέκτασης της ξαπλώστρας, των τραπεζοκαθισμάτων κλπ, με 

αφορμή τη χρήση του μέτρου της παραχώρησης του αιγιαλού; 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                      Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 


