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ΘΕΜΑ :  Περί  νομοθετικής ρύθμισης για την εξαίρεση από την καταβολή 
αποζημίωσης όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία νομιμοποίησης 
έργων επί αιγιαλού, θάλασσας, παραλίας  για τους φορείς δημοσίου  
(διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων) 
 

 

 
 

Κύριε  Υπουργέ, 
 

 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου (Ν.Π.Δ.Δ ΟΤΑ) ως φορέας 

διαχείρισης  και εκμετάλλευσης του ομώνυμου  λιμένα προχώρησε στη διαδικασία 
νομιμοποίησης έργων στην περιοχή αρμοδιότητάς του, με γνώμονα την  συνέχιση 
της απρόσκοπτης εκμετάλλευσης και διαχείρισης του λιμένα Χερσονήσου, 
κατ’εφαρμογή της παραγράφου   5 του άρθρου 113 του Ν.3978/2011  με την οποία 
δόθηκε η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων επί  αιγιαλού, παραλίας ή θάλασσας, που 
υλοποιήθηκαν  χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και  τα οποία εξυπηρετούν 
εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς ή λιμενικούς σκοπούς.  
Η αναφερόμενη διαδικασία νομιμοποίησης διέπεται από  το νομοθετικό πλαίσιο   του  
Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α) και ειδικότερα του άρθρου 14 του ιδίου νόμου.  Ωστόσο 
με την  παράγραφο 9 του άρθρου 27 του Ν.2971/2001   ορίζεται  συν τοις άλλοις  ότι  
«Για τη νομιμοποίηση των πιο πάνω έργων καταβάλλεται προηγουμένως η 
αποζημίωση για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού η παραλίας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.» 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης 
λιμένων θα κληθούν να καταβάλλουν τις προκύπτουσες   αποζημιώσεις, 
επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό τους .   

 
Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  

α) οι λιμένες  της Ελληνικής Επικράτειας ανεξάρτητα του χαρακτήρα τους  (διεθνούς 
ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας, μείζονος ενδιαφέροντος ή τοπικής σημασίας)  
αποτελούν αποδεδειγμένα έναν από τους πιο παραγωγικούς τομείς της Ελληνικής 
οικονομίας  
β) τα  προς νομιμοποίηση  αναφερόμενα  έργα επιτελούν αυστηρά  λιμενικούς 
σκοπούς,  έχουν εκτελεστεί από φορείς του δημοσίου πριν το 2001, οι οποίοι σε 
μεγάλο μέρος είτε  έχουν καταργηθεί ή έχουν μεταφέρει τις αρμοδιότητές του  σε 
νέους φορείς του δημοσίου (π.χ. δημοτικά λιμενικά ταμεία) και ότι  
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γ) η ενδεχόμενη επιβάρυνση (από την καταβολή αποζημίωσης των προς 
νομιμοποίηση έργων)  των προϋπολογισμών των φορέων διαχείρισης, δεδομένης και 
της υφιστάμενης  δυσχερούς   οικονομικής φάσης της Ελληνικής Οικονομίας  θα 
μείωνε   τη χρηματοδοτική ικανότητα των φορέων αυτών  για την  ενίσχυση της 
ανάπτυξης των λιμένων  και της ισχυροποίησης   της ταυτότητάς τους, 
επιβαρύνοντας έτσι περαιτέρω την ήδη καταπονημένη οικονομικά τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
 

Ζητάμε  την εξαίρεση από την καταβολή αποζημίωσης  που  
προκύπτει  από τη διαδικασία νομιμοποίησης έργων  επί  αιγιαλού, 
παραλίας ή θάλασσας  για τους φορείς (του  δημοσίου) διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης των λιμένων με ανάλογη νομοθετική ρύθμιση. 

  
 

 
 
 

Ο πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου  
 
 

Ιωάννης Σέγκος  
 

 

 

 
Κοινοποίηση : 

 
1. Δήμο Χερσονήσου 
2. Kεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) 
3. Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου 
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