
ΘΕΜΑ: Καθορισµός των ζωνών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού  
 

Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, για τον καθορισµό των ζωνών αιγιαλού, πα-
ραλίας και παλαιού αιγιαλού, του οποίου επίκειται η αναθεώρηση, η πράξη ορισµού του 
αιγιαλού δεν είναι συστατική αλλά διαπιστωτική. Η διοίκηση εν προκειµένω περιορίζεται 
στο να διαπιστώσει µια υφιστάµενη πραγµατική κατάσταση (τη µέγιστη αλλά συνήθη 
αναρρίχηση του κυµατισµού) και να προβαίνει σε αιτιολογηµένη κρίση. Τα µέσα όµως 
που χρησιµοποιεί η διοίκηση για τον σχηµατισµό της κρίσης αυτής δεν καθορίζονται από 
τη νοµοθεσία ούτε δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για τη διαδικασία µε την οποία 
µπορούν αυτά να περιέλθουν σε γνώση της αρµόδιας επιτροπής. Στην πράξη, ο συνήθης 
τρόπος προσδιορισµού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού είναι µε αυ-
τοψία των µελών της επιτροπής, χωρίς όµως τα µέλη να δεσµεύονται να χρησιµοποιήσουν, 
έστω και κατ' ελάχιστον, συγκεκριµένες τεχνικές και επιστηµονικές µεθόδους, οι οποίες να 
αποδεικνύουν την επιστηµονική τεκµηρίωση της απόφασης τους. 

Η πρακτική αυτή οδηγεί σε συνεχείς αµφισβητήσεις των ορίων του αιγιαλού, κυρίως 
από ιδιώτες. Είναι σύνηθες να προσκοµίζονται από αυτούς επιστηµονικές µελέτες στο στά-
διο της δικαστικής διεκδίκησης και να λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο. Φαίνεται 
έτσι να µετακυλίεται η ευθύνη από τη διοίκηση (τον φυσικό φορέα καθορισµού) στους εν-
διαφερόµενους πολίτες. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η σωστή και ολοκληρωµένη ενηµέρωση των επιτροπών για τον καθορισµό αιγιαλού, πα-
ραλίας και παλαιού αιγιαλού του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001, µε επιστηµονικά τεκµηριω-
µένα στοιχεία για όλα τα φαινόµενα που επιδρούν στη διαµόρφωση της ζώνης του αιγια-
λού αλλά και του παλαιού αιγιαλού στις παράκτιες περιοχές. 

Η τεκµηρίωση αυτή είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνον ύστερα από ολοκληρωµένη επι-
στηµονική έρευνα, που θα τίθεται υπόψη της αρµόδιας επιτροπής µε τη µορφή τεχνικής µε-
λέτης, η οποία θα καταλήγει σε συγκεκριµένα και σαφή συµπεράσµατα, καθώς και σε ολο-
κληρωµένη πρόταση, πλήρως αιτιολογηµένη, σχετικά µε την εκτιµώµενη αναρρίχηση του 
κυµατισµού επί της ακτής, το όριο του αιγιαλού ή και τη θέση του παλαιού αιγιαλού κατά 
το 1884 ή και παλαιότερα, υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία. 

Η µελέτη αυτή µπορεί να συνταχθεί µε µέριµνα της αρµόδιας επιτροπής, εφόσον η δια-
δικασία καθορισµού κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τη διοίκηση ή µε πρωτοβουλία ιδιώτη, 
ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ. Εφόσον συνταχθεί µε πρωτοβουλία ιδιώτη, ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ και τεθεί εµπρό-
θεσµα υπόψη της επιτροπής, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό του αι-
γιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Επίσης, η αποδοχή ή η απόρριψή της από 
την επιτροπή θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. 


