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Θέμα: Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση Διαχείριση και Προστασία Αιγιαλού και Παραλίας» 

Ο ΣΕΓ εκφράζει την έντονη αντίθεση του στο σχέδιο νόμου «Οριοθέτηση Διαχείριση και 

Προστασία Αιγιαλού και Παραλίας». 

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν έχουν καμιά σχέση με το παραπλανητικό τίτλο «Προστασία 

Αιγιαλού και Παραλίας», αφού δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να πλήττουν βάναυσα τις ακτές, τις 

παραλίμνιες περιοχές, τους υγρότοπους, τις παράκτιες αρχαιότητες, τα τοπία και φυσικούς 

σχηματισμούς και να παρεμβαίνουν στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας, 

περιφρονώντας την διατήρηση και προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων. 

Tο προτεινόμενο νομοσχέδιο στερείται επαρκούς επιστημονικής τεκμηρίωσης, αφού αγνοεί τις 

σύγχρονες επιστημονικές απόψεις και τεχνολογίες σε σχέση με την παράκτια γεωμορφολογία και 

οικολογία, αφού εισάγει καινοφανείς επιστημονικά έννοιες, όπως η «τεκμαρτή παραλία», οι μη 

προστατευόμενες λίμνες και ποταμοί, η παρόχθια ζώνη προκαθορισμένου πλάτους, χωρίς καμία 

αξιοποίηση των διεθνώς καθιερωμένων επιστημονικών τεχνικών και γνώσεων. 

Το νομοσχέδιο αυτό το μόνο που κάνει, στο όνομα δήθεν της «ανάπτυξης», είναι να ξεπουλά 

31 εκ τ.μ παραλιών σε ολόκληρη τη χώρα,  να επιβραβεύει τους καταπατητές και τις πολυεθνικές 

σε βάρος του κρατικού δικαίου, να καταργεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των ακτών και την 

ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές - συνταγματικά κατοχυρωμένη - και να ανοίγει το 

δρόμο για μια άνευ προηγουμένου καταστροφή του περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου έχει συνταχθεί κατά παράβαση των άρθρων 24 και 5 του 

Συντάγματος, αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία των ακτών και 

του τοπίου, όπως είναι η σύμβαση της Βαρκελώνης, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως αν έχει κυρωθεί 

με νόμο, και απαγορεύει τη δόμηση εντός 100 μ. ζώνης παράλιας. 

Ο ισχύων νόμος 2971/2001 τροποποιείται όχι για να καλυφθούν υπαρκτά κενά, αλλά για να 

εισαχθούν δυσμενέστερες διατάξεις που επιτρέπουν μαζική κερδοσκοπική εκμετάλλευση και 
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αποκλειστική εκμίσθωση της δημόσιας κτήσης σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι 

χαρακτηριστικό των κινήτρων προώθησης του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, το γεγονός ότι το 

εισάγει ο υπουργός Οικονομικών, ενώ αυτό πραγματεύεται θέματα που αφορούν κατά κύριο 

λόγο το ΥΠΕΚΑ.  

Με τις αλλαγές που κάνει το νομοσχέδιο στον αιγιαλό οδηγούμαστε στο ξεπούλημα των 

παραλιών, του φυσικού και γεωμορφολογικού κεφαλαίου της χώρας ενώ στερεί από τη χώρα μας 

την ευκαιρία να ανακάμψει μέσω βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πλήθος επιστημονικών και κοινωνικών φορέων καθώς και περιβαλλοντικών οργανώσεων έχουν 

εκφράσει την αντίθεση τους στο προωθούμενο ξεπούλημα και στο χτίσιμο του αιγιαλού ζητώντας 

την αποτροπή ψήφισης του. 

Ως ΣΕΓ είμαστε κατά της άγριας ανοικοδόμησης των αιγιαλών και υπέρ της διατήρησης της 

ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές. 

Με την επιδιωκόμενη εντατική εκμετάλλευση, οι παράλιες, παραλίμνιες και παραποτάμιες ζώνες 

πρόκειται ν’ αλλοιωθούν ως προς το φυσικό τους ανάγλυφο και να δομηθούν, οδηγώντας σε 

απρόσωπα και καταρρέοντα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης, μαζικού, all inclusive, τουρισμού 

(Τυνησία, Ισπανία) και σε φούσκα ακινήτων, δηλαδή σε πληθωρισμό εγκαταστάσεων διαμονής 

και αναψυχής.  

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε εργολαβικά συμφέροντα να καταστρέψουν τις ελεύθερες 

παραλίες, ούτε να ιδιωτικοποιηθούν όπως αυτές του Ελληνικού, Αστέρα Βουλιαγμένης, 

Αναβύσσου και πολλές άλλες σε όλη τη χώρα. Το παράδειγμα του κτισίματος των ακτών της 

Ισπανίας, που σήμερα ξοδεύουν εκατομμύρια για να τις αποκαταστήσουν γκρεμίζοντας, πρέπει 

να είναι παράδειγμα προς αποφυγή. 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων εκφράζει την πλήρη αντίθεση του στο νομοσχέδιο για την 

ιδιωτικοποίηση των αιγιαλών και παραλιών που προωθεί η κυβέρνηση και ενώνει την φωνή του 

με τις υπογραφές των 176 φορέων και χιλιάδων πολιτών (Πανελλήνιο Δίκτυο “Ακτές ‘Ώρα 

Μηδέν”) που αντιδρούν και ζητά την άμεση απόσυρση του και όχι επιμέρους βελτιώσεις. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 
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