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κάλαςςασ και ηϊνθσ λιμζνα από αυκαίρετεσ επεμβάςεισ-καταλιψεισ
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Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο  Αρικμ. 01/2019

Σκοπόσ τθσ παροφςασ είναι θ κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν προςταςία αιγιαλοφ, παραλίασ,
κάλαςςασ και ηϊνθσ λιμζνα και θ παροχι οδθγιϊν προσ τισ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ ωσ προσ:
α) τθ διενζργεια αςτυνομικϊν ελζγχων προσ διαπίςτωςθ αυκαίρετων επεμβάςεων-καταλιψεων ςτουσ
ανωτζρω χϊρουσ
β) τθν τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν επιβολισ των προβλεπόμενων κυρϊςεων ςτουσ υπαιτίουσ, ϊςτε οι
επιβαλλόμενεσ κατά περίπτωςθ κυρϊςεισ να κακίςτανται αποτελεςματικζσ, αναλογικζσ και κυρίωσ
αποτρεπτικζσ για διάπραξθ νζασ παράβαςθσ.
Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ςυνοπτικά τα κεφάλαια και τα παραρτιματα τθσ παροφςασ.
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Α. ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ
Το κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία αιγιαλοφ, παραλίασ, κάλαςςασ και ηϊνθσ λιμζνα ζχει κακοριςτεί με
τον Ν.2971/2001 (Αϋ285) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Ρζραν
αυτοφ, εφαρμογι ζχουν ειδικότερεσ διατάξεισ που παρατίκενται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ.
Εννοιολογικοί προςδιοριςμοί
Στο άρκρο 1 του Ν. 2971/2001 αναφζρονται οι οριςμοί εννοιϊν που είναι απαραίτθτοι για τθν εφαρμογι των
διατάξεϊν του και ςυγκεκριμζνα:
"Αιγιαλόσ" είναι θ ηϊνθ τθσ ξθράσ, που βρζχεται από τθ κάλαςςα από τισ μεγαλφτερεσ και ςυνικεισ
αναβάςεισ των κυμάτων τθσ.
"Παραλία" είναι θ ηϊνθ ξθράσ που προςτίκεται ςτον αιγιαλό, κακορίηεται δε ςε πλάτοσ μζχρι και πενιντα
(50) μζτρα από τθν οριογραμμι του αιγιαλοφ, προσ εξυπθρζτθςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ ξθράσ με τθ κάλαςςα
και αντίςτροφα.
"Παλαιόσ αιγιαλόσ" είναι θ ηϊνθ τθσ ξθράσ, που προζκυψε από τθ μετακίνθςθ τθσ ακτογραμμισ προσ τθ
κάλαςςα, οφείλεται ςε φυςικζσ προςχϊςεισ ι τεχνικά ζργα και προςδιορίηεται από τθ νζα γραμμι αιγιαλοφ
και το όριο του παλαιότερα υφιςτάμενου αιγιαλοφ.
“Όχκθ" των μεγάλων λιμνϊν και των πλευςίμων ποταμϊν είναι θ χερςαία ηϊνθ, που περιςτοιχίηει αυτοφσ
και βρζχεται από τισ μεγαλφτερεσ αλλά ςυνικεισ αναβάςεισ των υδάτων τουσ.
"Παρόχκια ηϊνθ" των μεγάλων λιμνϊν και των πλευςίμων ποταμϊν είναι θ με τθ ςυνδρομι των
προχποκζςεων τθσ παραγράφου 2 προςτικζμενθ ςτθν όχκθ ηϊνθ ξθράσ, που κακορίηεται ςε πλάτοσ μζχρι
και πενιντα (50) μζτρα από το προσ τθν ξθρά όριο τθσ όχκθσ.
"Παλαιά όχκθ" των μεγάλων λιμνϊν και των πλευςίμων ποταμϊν είναι θ ηϊνθ τθσ ξθράσ, που προζκυψε από
τθ μετακίνθςθ τθσ οριογραμμισ τθσ όχκθσ των μεγάλων λιμνϊν και πλευςίμων ποταμϊν.
"Λιμζνασ" είναι ηϊνθ ξθράσ και κάλαςςασ μαηί με ζργα και εξοπλιςμό, που επιτρζπουν κυρίωσ τθν υποδοχι
κάκε είδουσ πλωτϊν μζςων και ςκαφϊν αναψυχισ, τθ φορτοεκφόρτωςθ, αποκικευςθ, παραλαβι και
προϊκθςθ των φορτίων τουσ, τθν εξυπθρζτθςθ επιβατϊν και οχθμάτων και τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, που ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ.
"Λιμενικά ζργα" είναι εκείνα, που εκτελοφνται ολικϊσ ι μερικϊσ ςτον αιγιαλό, τθν όχκθ, τθν παραλία ι τθν
παρόχκια ηϊνθ, μζςα ςτθ κάλαςςα, ςτον πυκμζνα τθσ κάλαςςασ και ςτο υπζδαφοσ του βυκοφ, κακϊσ και
εκείνα που επιφζρουν διαμόρφωςθ ι αλλοίωςθ των χϊρων αυτϊν ι που προβλζπονται από τισ διατάξεισ
περί Λιμενικϊν Ταμείων.
"Φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα" είναι κάκε δθμόςιοσ φορζασ ι φορζασ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ι
ιδιωτικόσ ι μικτόσ φορζασ που ζχει, κατά νόμο, τθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ και τθσ εκμετάλλευςθσ λιμζνα.
Επιπλζον ςτθν παρ. 1 του άρκρου 18 του Ν. 2971/2001 αναφζρεται ο οριςμόσ τθσ ηϊνθσ λιμζνα:
“Ζϊνθ Λιμζνα”: Σε κάκε παράκτια περιοχι, όπου κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ ςυντρζχει λόγοσ δθμιουργίασ ι
επζκταςθσ λιμζνα, κακορίηεται ζκταςθ ξθράσ και κάλαςςασ, ςυνεχισ ι διακεκομμζνθ ςτθν οποία ο αρμόδιοσ
φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα μπορεί να εκτελζςει, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί
εκτελζςεωσ δθμοςίων ζργων, τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί λιμενικϊν ταμείων και ςτα πλαίςια
ανάπτυξθσ του λιμενικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, ζργα που απαιτοφνται για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ εμπορικισ,
επιβατικισ, ναυτιλιακισ, τουριςτικισ και αλιευτικισ κίνθςθσ και γενικότερα τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του
λιμζνα. Θ ζκταςθ αυτι καλείται ηϊνθ λιμζνα και διακρίνεται ςε χερςαία και καλάςςια.
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Β. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Ε ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΘΑΛΑΑ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ
Σφμφωνα με τθ τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του Ν. 4150/2013 (Αϋ102), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 26
του Ν.4597/2019 (Αϋ35) και ιςχφει, οι αρμοδιότθτεσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ
αςκοφνται:
 ςτο καλάςςιο χϊρο ευκφνθσ του,
 ςτα πλοία και ςτα πάςθσ φφςεωσ πλωτά ναυπθγιματα,
 ςτουσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ λιμζνεσ και ςτισ λιμενικζσ ηϊνεσ τουσ,
 ςτον αιγιαλό και ςτθν παραλία
και όπωσ ειδικότερα κακορίηεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, ιδίωσ ςτο Ν.Δ. 444/1970 (Α' 39), ςτο άρκρο 29
του Ν. 2971/ 2001 (Α' 285), ςτο άρκρο 12 του Ν. 2289/1995 (Α' 27), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 163
του Ν. 4001/2011 (Α' 179) και ιςχφει, και πάντωσ, μόνο ςτουσ χϊρουσ που θ κείμενθ νομοκεςία ορίηει ωσ
χϊρουσ αρμοδιότθτάσ του.
Β.1. Αρμοδιότθτα Λιμενικϊν Αρχϊν ςτον αιγιαλό-παραλία
Σφμφωνα με τα προαναφερκζντα, οι αρμοδιότθτεσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ
αςκοφνται, μεταξφ άλλων, και ςτον αιγιαλό-παραλία.
Είναι ςθμαντικό να διευκρινιςτεί ότι ο αιγιαλόσ είναι ζνα φυςικό φαινόμενο και ο διοικθτικόσ κακοριςμόσ
του που ζπεται, ζχει κακαρά διαπιςτωτικό χαρακτιρα. Θ παραλία, ςε αντίκεςθ με τον αιγιαλό, δεν αποτελεί
φυςικι ζννοια, αλλά προκφπτει με διοικθτικι πράξθ. Λςοδυναμεί ουςιαςτικά με ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ
και υλοποιείται με τισ διατάξεισ των απαλλοτριϊςεων λόγω ρυμοτομίασ. Μετά τθν απαλλοτρίωςι τθσ θ ηϊνθ
τθσ παραλίασ ενοποιείται με τθν ηϊνθ του Αιγιαλοφ και γίνεται ζνα με αυτι1.
Στθν περίπτωςθ που ζχει μεν κακοριςτεί ηϊνθ παραλίασ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, αλλά αυτι δεν ζχει
καταςτεί κοινόχρθςτθ, τότε κα πρζπει να κεωρείται ωσ μθ υλοποιθμζνθ, δθλαδι πρακτικά δεν υφίςταται
ηϊνθ παραλίασ και ςυνακόλουκα αρμοδιότθτα τθσ Λιμενικισ Αρχισ επ’ αυτισ.
Εφόςον τα ςτελζχθ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. διαπιςτϊςουν παραβάςεισ του Ν. 2971/2001, ιδίωσ δε αυκαίρετεσ
επεμβάςεισ και καταλιψεισ των κοινοχριςτων χϊρων του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, υποχρεοφνται να
ενθμερϊνουν αμελλθτί τθν αρμόδια κατά χωρικι αρμοδιότθτα Κτθματικι Υπθρεςία, προκειμζνου να λάβει
όλα τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία μζτρα για τθν προςταςία τουσ (άρκρο 26 Ν. 4597/2019).
Β.2. Όρια δικαιοδοςίασ Λιμενικϊν Αρχϊν ςε αιγιαλό-παραλία
Ρροκειμζνου οι Λιμενικζσ Αρχζσ να ενθμερωκοφν επί των εγκεκριμζνων οριογραμμϊν αιγιαλοφ-παραλίασ
ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, δφνανται να επιςκζπτονται τθν εφαρμογι “e-ευρετιριο Αιγιαλϊν” ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν
(ww.gsis.grΥπθρεςίεσ
προσ
πολίτεσΕυρετιριο
και
χάρτθσ
κακοριςμζνου
Αιγιαλοφe-Ευρετιριο
ΑιγιαλϊνΡρόςβαςθ ςτθν Υπθρεςία Κακοριςμζνου Αιγιαλοφ). Ο χριςτθσ, αφοφ εςτιάςει ςτθν περιοχι

ενδιαφζροντοσ, με το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ μπορεί να δει το ςχετικό ΦΕΚ κακοριςμοφ και το
τοπωνφμιο.
Σθμειϊνεται πωσ τα προςφερόμενα γεωχωρικά δεδομζνα είναι κακαρά πλθροφοριακοφ χαρακτιρα και δεν
αποτελοφν επίςθμο κακοριςμό του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ ςε ψθφιακι μορφι, αλλά ψθφιοποίθςθ τθσ
αντίςτοιχθσ περιγραφικισ πλθροφορίασ που ζχει κατά καιροφσ δθμοςιευτεί ςε ςχετικά ΦΕΚ.
Στθν υπόψθ εφαρμογι δεν περιλαμβάνεται το ςφνολο των οριςτικοποιθμζνων οριογραμμϊν αιγιαλοφ (τα
δεδομζνα εμπλουτίηονται προοδευτικά), παρά το ότι μζχρι τθ ςφνταξθ τθσ παροφςασ ζχει ςχεδόν
ολοκλθρωκεί για το ςφνολο τθσ Χϊρασ θ οριςτικοποίθςθ των προκαταρκτικϊν οριογραμμϊν αιγιαλοφ
1

Εφόςον ςτθ κακοριηόμενθ ηϊνθ παραλίασ δεν περιλαμβάνονται εμπράγματα δικαιϊματα ιδιωτϊν, αλλά δθμόςια
κτιματα, τότε δεν απαιτείται απαλλοτρίωςθ για να καταςτεί κοινόχρθςτθ θ ηϊνθ παραλίασ. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν
περίπτωςθ που τμιμα παλαιοφ αιγιαλοφ περιλαμβάνεται εντόσ τθσ κακοριηόμενθσ ηϊνθσ παραλίασ. Θ ηϊνθ
παραλίασ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ κεωρείται αυτομάτωσ κοινόχρθςτθ με τον κακοριςμό τθσ.
4
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(Ρ.Ο.Α.), ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 2971/2001, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Στθν περίπτωςθ
αυτι, οι Λιμενικζσ Αρχζσ κα πρζπει να ενθμερωκοφν από τθν κατά τόπο αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία επί
των οριςτικοποιθμζνων οριογραμμϊν ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ.
Ενκαρρφνεται, αρχικά, θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ για ςυνεργαςία με τθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία,
ϊςτε να διενεργθκεί κοινι επιτόπια αυτοψία ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ (εφόςον κακίςταται εφικτό),
προκειμζνου να αναγνωριςτοφν οι περιοχζσ αρμοδιότθτάσ ςασ ςε αιγιαλό-παραλία. Ομοίωσ, ενκαρρφνεται θ
ςφςταςθ μεικτϊν κλιμακίων ελζγχου με τθν Κτθματικι Υπθρεςία για τθ διενζργεια αυτοψιϊν ςε κάκε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράνομων αλλοιϊςεων-μεταβολϊν-χριςεων ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
αιγιαλοφ-παραλίασ-κάλαςςασ-ηϊνθσ λιμζνα.

Β.3. Παράνομεσ παρεμβάςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του Ν. 2971/2001
Θ παρ. 1 του άρκρου 29 του Ν. 2971/2001 (Αϋ285) προβλζπει ότι: «Όποιοσ χωρίσ άδεια ι με υπζρβαςθ αυτισ
ι με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαςθ του νόμου αυτοφ επιφζρει ςτον αιγιαλό, τθν παραλία, τθ κάλαςςα,
τον πυκμζνα, τθ ηϊνθ λιμζνα, τθ μεγάλθ λίμνθ, πλεφςιμο ποταμό, όχκθ ι παρόχκια ηϊνθ μεγάλθσ λίμνθσ ι
πλεφςιμου ποταμοφ οποιαδιποτε μεταβολι με τθν καταςκευι, τροποποίθςθ ι καταςτροφι ζργων ι του
εδάφουσ ι του πυκμζνα με τθ λιψθ χϊματοσ, λίκων ι άμμου ι με οποιονδιποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτθτα
αν με τον τρόπο αυτόν επιλκε ηθμιά ςε οποιονδιποτε, τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και
με τα πρόςτιμα που επιβάλλονται διοικθτικά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 23 του άρκρου 3 του Ν.
2242/1994, που εφαρμόηεται κατά τα λοιπά...».
Θ παρ. 23 του άρκρου 3 του Ν. 2242/1994 (Αϋ162) ορίηει ότι: «Στουσ παραβάτεσ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 24 του ν. 2344/1940 "περί αιγιαλοφ και παραλίασ" (ΦΕΚ 154 Α), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
παράγραφο 3 του άρκρου 1 του α.ν. 263/1968, ανεξαρτιτωσ των ςυντρεχουςϊν ποινικϊν ευκυνϊν,
επιβάλλεται από τθν οικεία Λιμενικι Αρχι πρόςτιμο φψουσ τουλάχιςτον πεντακοςίων χιλιάδων (500.000)
δραχμϊν και μζχρι δζκα εκατομμφρια (10.000.000) δραχμζσ κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 157 του ν. δ/τοσ
187/1973…».
Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του Ν.4150/2013, τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του
Ν. 2971/2001 και τθσ παρ. 23 του άρκρου 3 του Ν.2242/1994 προκφπτει ότι ςτισ περιπτϊςεισ παράνομων
επεμβάςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του Ν.2971/2001, ςτθ χερςαία ηϊνθ λιμζνα (και ςτουσ
εξομοιοφμενουσ με ηϊνθ λιμζνα χϊρουσ), ςτο καλάςςιο χϊρο, ςτον αιγιαλό και ςτθν παραλία, υφίςταται
κατά τόπον και κακ’ φλθν αρμοδιότθτα των Λιμενικϊν Αρχϊν για επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων ςτουσ
υπαιτίουσ και τθν κίνθςθ ποινικισ διαδικαςίασ.
i.

Ηϊνθ Ραραλίασ
Οι Λιμενικζσ Αρχζσ δε δικαιοφνται να προβοφν ςτθν επιβολι κυρϊςεων του Ν. 2971/01, όταν δεν ζχει εκδοκεί θ
κατά νόμο διοικθτικι πράξθ για τθ δθμιουργία τθσ παραλίασ.
Επιπλζον ςτθν περίπτωςθ που οι οριογραμμζσ αιγιαλοφ-παραλίασ ζχουν κακοριςτεί, αλλά θ ηϊνθ παραλίασ
δεν ζχει καταςτεί κοινόχρθςτθ, μζτρα προςταςίασ δε μποροφν να λθφκοφν (μθ υλοποιθμζνθ παραλία).
ii. Ηϊνθ Ραλαιοφ αιγιαλοφ
Συναφϊσ επιςθμαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτι θ επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων του Ν.2971/2001, ςε όςουσ
επιφζρουν οποιαδιποτε αυκαίρετθ μεταβολι ςτον παλαιό αιγιαλό. Εάν όμωσ τμιμα του παλαιοφ αιγιαλοφ
περιλαμβάνεται ςτθ ηϊνθ παραλίασ, τότε, είναι επιτρεπτι θ επιβολι των ωσ άνω διοικθτικϊν κυρϊςεων ςε όςουσ
επιφζρουν οποιαδιποτε μεταβολι ςε αυτό. Σχετικι τυγχάνει θ υπ’ αρικμ.415/2010 Γνωμοδότθςθ Ν.Σ.Κ.-Τμιμα Βϋ.

Β.4. Παράνομθ “απλι χριςθ” χϊρου
“Απλι χριςθ” είναι κάκε χριςθ, εφόςον από αυτι δεν παραβιάηεται ο προοριςμόσ των κοινόχρθςτων
πραγμάτων (αιγιαλόσ, παραλία, ηϊνθ λιμζνα) και δεν επζρχεται αλλοίωςθ ςτθ φυςικι μορφολογία τουσ και
τα βιοτικά ςτοιχεία τουσ.
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Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράνομθσ “απλισ χριςθσ” ςτουσ ανωτζρω χϊρουσ, εφαρμόηονται από τισ
Λιμενικζσ Αρχζσ:
α. τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 23 του Α.Ν. 1539/1938, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με το οποίο:
« 1. Ο αυτογνωμόνωσ επιλαμβανόμενοσ οιουδιποτε δθμοςίου κτιματοσ, ευριςκομζνου αναμφιςβθτιτωσ υπό
τθν κατοχιν του Δθμοςίου, τιμωρείται, διωκόμενοσ και αυτεπαγγζλτωσ, διά φυλακίςεωσ τουλάχιςτον 6
μθνϊν, θσ δεν ςυγχωρείται θ μετατροπι, και διά χρθματικισ ποινισ, τουλάχιςτον, 100.000 δραχμϊν (τίκεται
όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του Α.Ν. 263/1968).
2. Με τασ αυτάσ ποινάσ τιμωρείται και ο αναγνωρίςασ μεν τθν κυριότθτα του Δθμοςίου, μθ παραδίδων όμωσ,
προκαλοφμενοσ υπό του Δθμοςίου, το κτιμα ι μθ παραλείπων τθν κατοχιν του.
3. Με τασ αυτάσ επίςθσ ποινάσ τιμωρείται και ο πωλϊν ι οπωςδιποτε μεταβιβάηων τθν κυριότθτα ι
ςυνιςτϊν εμπράγματον δικαίωμα επί αλλοτρίου ακινιτου πράγματοσ ι εκμιςκϊν ι παρζχων τθν χριςιν
ακινιτου κατεχομζνου υπό του Δθμοςίου, αν εν τω ςχετικϊ εγγράφω δεν γίνθ ρθτι μνεία περί τθσ κατοχισ
του Δθμοςίου».
β. θ αρ. πρ. 2131.24/20930/16/08-03-2016 Διαταγι ΔΛΑ (διοικθτικζσ κυρϊςεισ). Τονίηεται ότι με τθν επζκταςθ
τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςτον αιγιαλό και ςτθν παραλία ο Γ.Κ.Λ. ιςχφει πλζον και ςτουσ εν
λόγω χϊρουσ.
Ρεραιτζρω οδθγίεσ για τθν περίπτωςθ τθσ παράνομθσ “απλισ χριςθσ” χϊρου, παρατίκενται ςτο Κεφ. Δ. τθσ
παροφςασ.

6

ΑΔΑ: Ω8Α74653ΠΩ-Ο44
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΕΛΕΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 29 ΣΟΤ Ν. 2971/2001
Γ.1. Διαπίςτωςθ παράβαςθσ και επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων
Εάν τα κλιμάκια περιπολιϊν των Υπθρεςιϊν ςασ διαπιςτϊςουν, κατά τθ διενζργεια εκτάκτων ι τακτικϊν
αςτυνομικϊν περιπολιϊν επί τθσ ακτογραμμισ, νζεσ χριςεισ, αλλοιϊςεισ περιβάλλοντοσ ι νζα ζργαεπεμβάςεισ ςτθν περιοχι του αιγιαλοφ, τθσ παραλίασ, τθσ κάλαςςασ, τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνοσ και
εξομοιοφμενων χϊρων, ελζγχουν, κατ’ αρχιν, τθν φπαρξθ αδειοδότθςθσ για τα υπόψθ ζργα-παρεμβάςεισ.
Εφόςον διαπιςτωκεί ότι οι γενόμενεσ ι εκτελοφμενεσ παρεμβάςεισ ςυντελζςτθκαν ι εκτελοφνται χωρίσ
άδεια ι με υπζρβαςθ αυτισ ι με άδεια που εξεδόκθ κατά παράβαςθ του ιςχφοντοσ νομικοφ πλαιςίου, τα
εντεταλμζνα ςτελζχθ, προβαίνουν ςτθ λιψθ φωτογραφικοφ υλικοφ και ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
α) Εάν οι παραβάτεσ καταλθφκοφν «επ’ αυτοφϊρω» να διενεργοφν παράνομεσ παρεμβάςεισ, επιβάλλεται
άμεςθ διακοπι των εργαςιϊν και ακολουκείται θ προβλεπόμενθ ποινικι διαδικαςία. Σε διαφορετικι
περίπτωςθ ακολουκείται απευκείασ το επόμενο βιμα (β). Σε περίπτωςθ που δεν είναι απόλυτα ςαφζσ, αλλά
πικανολογείται ότι θ παράνομθ παρζμβαςθ εμπίπτει εντόσ των οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ,
ενθμερϊνεται ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ (αναφζρονται τα πραγματικά περιςτατικά, θ ςοβαρότθτα και οι
επιπτϊςεισ αυτϊν, θ ταυτότθτα των υπαιτίων κλπ) για να δϊςει ςχετικζσ εντολζσ. Θ Λιμενικι Αρχι ενεργεί
ςφμφωνα με τθν παραγγελία του Ειςαγγελζα, χωρίσ να δφναται να εξετάςει τθν αρμοδιότθτα και να αρνθκεί
τθν εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ.
Πςον αφορά ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ των Υπθρεςιϊν, θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ν.Δ. 444/1970
αναφζρει ότι τα όργανα τόςο των Σωμάτων Αςφαλείασ, όςο και του Λιμενικοφ Σϊματοσ: «…επιλθφκζντα
ανακριτικισ τινόσ ι άλλθσ αςτυνομικισ ενζργειασ, δια πράξιν λαβοφςαν χϊραν εισ τθν κατά τόπον
αρμοδιότθτα του ετζρου Σϊματοσ, ενεργοφν πάςασ τασ επιβαλλομζνασ πράξεισ, ειδοποιοφν δε αμελλθτί τθν κατά
τόπον αρμοδίαν Αρχιν, εισ τθν διάκεςιν τθσ οποίασ κζτουν άπαντα τα ςυλλεγζντα ςτοιχεία, ιτισ και ςυνεχίηει τασ
εισ εκάςτθν περίπτωςιν επιβαλλομζνασ περαιτζρω ενζργειασ», διάταξθ θ οποία κα πρζπει να εφαρμόηεται ςε
κάκε περίπτωςθ, προκειμζνου να αποφεφγονται καταςτάςεισ που προκαλοφν κωλυςιεργία ςε περίπτωςθ που
υπάρχει ανάγκθ διενζργειασ επειγουςϊν προανακριτικϊν ενεργειϊν.

β) Θ Λιμενικι Αρχι ενθμερϊνει εγγράφωσ αμελλθτί τθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία, όπου αιτείται τθ
διενζργεια αυτοψίασ και τθ ςφνταξθ ςχετικισ ζκκεςθσ (ωσ Ραράρτθμα V, Υπόδειγμα 1), αποςτζλλοντασ το
λθφκζν φωτογραφικό υλικό και κοινοποιϊντασ παράλλθλα τθν αναφορά τθσ ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα και
ςτθν Υπθρεςία μασ2. Θ ωσ άνω ζκκεςθ αυτοψίασ ηθτείται ςτο πλαίςιο τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ των
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου και δεδομζνου ότι οι Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ είναι ςυνικωσ ςτελεχωμζνεσ από
υπαλλιλουσ ςχετικϊν ειδικοτιτων και διακζτουν τα απαραίτθτα τεχνικά μζςα.
i.

2

Σε περιπτϊςεισ που θ οικεία Κτθματικι Υπθρεςία είτε δθλϊνει αδυναμία για διενζργεια αυτοψίασ, είτε
κακυςτερεί υπζρμετρα και, επιπλζον, τα χαρακτθριςτικά και ο βακμόσ πολυπλοκότθτασ τθσ γενόμενθσ
ελεγχόμενθσ παράνομθσ επζμβαςθσ, κατά τθν κρίςθ των Λιμενικϊν Οργάνων, επιτρζπουν τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ
αυτοψίασ εκ μζρουσ τουσ, τότε οι Λιμενικζσ Αρχζσ δφνανται να ενεργοφν ανεξάρτθτα από τθν οικεία Κτθματικι
Υπθρεςία και να διενεργοφν οι ίδιεσ επιτόπιεσ αυτοψίεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ αυκαίρετων επεμβάςεων
ςτισ περιοχζσ αρμοδιότθτάσ τουσ, αποτυπϊνοντασ ςε ςκαρίφθμα τισ αυκαίρετεσ καταςκευζσ με τισ διαςτάςεισ
τουσ. Απαραίτθτθ ωςτόςο προχπόκεςθ για τθ διενζργεια αυτοψίασ εκ μζρουσ των Λιμενικϊν Αρχϊν είναι να
προκφπτει ξεκάκαρα ότι θ γενόμενθ παράνομθ επζμβαςθ ευρίςκεται εντόσ των περιοχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ.
Θ ζκκεςθ αυτοψίασ που ςυντάςςει θ Λιμενικι Αρχι κοινοποιείται ςτθν οικεία Κτθματικι Υπθρεςία για τθν

Σε περίπτωςθ που δεν είναι απόλυτα ςαφζσ, αλλά πικανολογείται ότι θ παράνομθ παρζμβαςθ εμπίπτει εντόσ των
οριογραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ, τότε θ αναφορά κοινοποιείται και ςτο οικείο Αςτυνομικό Τμιμα.
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ενθμζρωςι τθσ και τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ.
Επιπλζον και μόνο για τθν περίπτωςθ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα, είναι δυνατό θ Λιμενικι Αρχι να αιτθκεί από τον
αρμόδιο φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα τθ διενζργεια αυτοψίασ, εφόςον ο τελευταίοσ διακζτει
Τεχνικι Υπθρεςία και δεν αποδίδεται ςε αυτόν θ ελεγχόμενθ επζμβαςθ, κακϊσ και από τθν οικεία Υπθρεςία
Δόμθςθσ, εφόςον πρόκειται για ζργα για τθν ανζγερςθ των οποίων απαιτείται άδεια τθσ εν λόγω Υπθρεςίασ.
Ενδεικτικι περίπτωςθ που επιτρζπει τθ διενζργεια αυτοψίασ εκ μζρουσ των Λιμενικϊν Οργάνων, εφόςον
ςυντρζχουν οι προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ, αποτελεί αυτι των παράνομων πλωτϊν εξεδρϊν τθσ παρ. 5
του άρκρου 14 του Ν. 2971/2001. Οι εν λόγω επεμβάςεισ αφενόσ βρίςκονται καταφανϊσ εντόσ καλαςςίου
χϊρου, αφετζρου δεν απαιτείται ιδιαίτερθ τεχνικι γνϊςθ για να περιγραφοφν ςε ζκκεςθ αυτοψίασ/ελζγχου
(αρκεί να μετρθκεί το μικοσ και πλάτοσ αυτισ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να προςδιοριςτεί και το εμβαδόν
παράνομθσ κατάλθψθσ καλαςςίου χϊρου) και να αποτυπωκοφν ςε ςκαρίφθμα (μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
απόςπαςμα του ιςχφοντοσ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κακοριςμοφ των οριογραμμϊν αιγιαλοφ-παραλίασ
ςτθν υπόψθ κζςθ και να ςθμειωκεί επ’ αυτοφ θ κζςθ τθσ πλωτισ εξζδρασ) από τα Λιμενικά Πργανα.

ii.

iii.

γ) Θ Λιμενικι Αρχι ςχθματίηει φάκελο δικογραφίασ κατά παντόσ υπευκφνου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
δικογραφίασ (λιψθ μαρτυρικϊν κατακζςεων, απολογιϊν κλπ), αυτι υποβάλλεται ςε πρωτότυπο ςτον
αρμόδιο Ειςαγγελζα τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ τθσ Λιμενικισ Αρχισ για τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ. Το
διαβιβαςτικό ζγγραφο κοινοποιείται ςτθ Δ.Λ.Α., αλλά και ςτο Ν.Σ.Κ (αρμόδιο Δικαςτικό Γραφείο), ϊςτε να
λάβει γνϊςθ τθσ υπόκεςθσ και να δϊςει παραγγελία για τθν παράςταςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ
πολιτικοφ ενάγοντοσ, εκτόσ αν πρόκειται για αυτόφωρθ διαδικαςία.
Γ.2. Διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων
Με τθ λιψθ τθσ αιτθκείςασ ζκκεςθσ αυτοψίασ3 τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, θ Λιμενικι Αρχι κινεί τθ
διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων (κατ’ άρκρο 157 του Ν.Δ. 187/1973 όπωσ ιςχφει), ςφμφωνα με
το άρκρο 29 του Ν.2971/2001, ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 23 και 24 του άρκρου 3 του Ν.2242/1994, ωσ εξισ:
α) Στζλεχοσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ μεταβαίνει άμεςα ςτθν υπόψθ περιοχι και ςυντάςςει Ζκκεςθ Βεβαίωςθσ
Ραράβαςθσ4, ςτθν οποία κα πρζπει να αποτυπϊνεται θ πραγματικι κατάςταςθ, κατά τθν θμερομθνία
ςφνταξισ τθσ, και να περιγράφεται με ςαφινεια και με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια θ διαπιςτωκείςα
παράβαςθ. Με τθν ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ καλείται ο φερόμενοσ ωσ υπαίτιοσ διάπραξθσ τθσ
παράβαςθσ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν, προκειμζνου να απολογθκεί για τθν αποδιδόμενθ ςε αυτόν
παράβαςθ. Για τθν επίδοςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του κϊδικα διοικθτικισ δικονομίασ *Ν.2717/99(Αϋ97),
Κεφ. Γ «Επιδόςεισ», άρκρα 47-57].
i.

3
4

Θ ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ κα πρζπει να ςυντάςςεται άμεςα μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ
αυτοψίασ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται, κατά το δυνατόν, ότι οι
περιγραφόμενεσ καταςκευζσ ςε αμφότερεσ τισ εκκζςεισ ταυτίηονται. Σε περίπτωςθ που κατά τθν μετάβαςθ
ςτθν υπόψθ περιοχι -για ςφνταξθ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ- διαπιςτωκεί ότι το ςφνολο των
καταςκευϊν ζχει απομακρυνκεί, εξακολουκεί να είναι δυνατι θ επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων ςε βάροσ
του υπαίτιου τθσ μεταβολισ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ προσ ςφνταξθ ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ κα
ςτθριχτεί αποκλειςτικά ςτθ διενεργθκείςα ζκκεςθ αυτοψίασ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ. Συνεπϊσ, θ ςφνταξθ
τθσ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ κα πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν προκφπτει από κανζνα
ςθμείο αυτισ ότι κατά τθν θμερομθνία ςφνταξισ τθσ οι καταςκευζσ υπιρχαν, πράγμα που κα ιταν αναλθκζσ
και ςίγουρα επιςφαλζσ ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ μετζπειτα προςφυγισ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ
αποκατάςταςθ τθσ γενόμενθσ μεταβολισ λαμβάνεται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του φψουσ του
προςτίμου.

Ι μετά τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ αυτοψίασ από ςτελζχθ τθσ Λιμενικισ Αρχισ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ.
Εάν θ Λιμενικι Αρχι διενζργθςε θ ίδια τθν ζκκεςθ αυτοψίασ, τότε θ ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ ςυντάςςεται
ταυτόχρονα με τθν ζκκεςθ αυτοψίασ.
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ii.

Ενκαρρφνεται θ ανάλθψθ πρωτοβουλίασ από μζρουσ ςασ για τθν από κοινοφ διενζργεια αυτοψίασ μεταξφ
ςτελεχϊν ςασ και υπαλλιλων τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ (εφόςον αυτό είναι εφικτό), κατά τθ διάρκεια τθσ
οποίασ κα ςυντάςςετε επιτόπου τθν ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ.

β) Με τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ λαμβάνονται εκ νζου τουλάχιςτον δφο (02)
φωτογραφίεσ των παράνομων παρεμβάςεων με κεϊρθςθ τθσ θμερομθνίασ λιψθσ τουσ, οι οποίεσ κα
υποβλθκοφν αργότερα ςτθ ΔΛΑ μαηί με τθν τελικι απόφαςθ επιβολισ προςτίμου.
γ) Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ αφοφ λάβει υπόψθ του τθν ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ, τθν
απολογία του υπαιτίου, τθν ζκκεςθ αυτοψίασ και μετά από εκτίμθςθ των πραγματικϊν περιςτατικϊν και των
αποδεικτικϊν ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν υπαιτιότθτα, τον τόπο, τον χρόνο, τθν ζκταςθ, τθ ςοβαρότθτα και
τισ ςυνζπειεσ τθσ παράνομθσ πράξθσ, εκδίδει Απόφαςθ Επιβολισ Προςτίμου (ωσ Ραράρτθμα V, Υπόδειγμα
2), το δε φψοσ αυτοφ προςδιορίηεται από το αποτζλεςμα του αλγορίκμου τθσ παρ. 24 του άρκρου 3 του Ν.
2242/1994. Κατϋ εξουςιοδότθςθ τθσ παραπάνω παραγράφου, εκδόκθκε θ αρ. πρ. 2131.24/47431/18/25-062018 Υ.Α. «Κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ (ςβ1…ν) ςτον τφπο του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 24 του
άρκρου 3 του ν. 2242/1994 (Αϋ162) και λοιπϊν παραμζτρων για τον υπολογιςμό διοικθτικϊν προςτίμων για
παραβάςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 2971/2001 (Αϋ285)» (Βϋ2839), ςτθν οποία περιγράφεται με
ςαφινεια ο τρόποσ υπολογιςμοφ των προςτίμων του άρκρου 29 του Ν.2971/2001, εφαρμόηοντασ
ςυγκεκριμζνο τφπο υπολογιςμοφ, ταξινομοφνται ενδεικτικά ςε κατθγορίεσ τα ςυνικθ αυκαίρετα
ζργα/επεμβάςεισ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα και τισ εκτιμϊμενεσ επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον και
κακορίηονται οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. Ρροβλζπονται επίςθσ περιπτϊςεισ διπλαςιαςμοφ του
υπολογιςκζντοσ προςτίμου κακϊσ και μείωςθσ αυτοφ λόγω αποκατάςταςθσ τθσ γενόμενθσ μεταβολισ.
Ο αλγόρικμοσ προςδιοριςμοφ προςτίμου δεν κα πρζπει να αναφζρεται ςτο ςϊμα τθσ απόφαςθσ.
H αιτιολογία τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου πρζπει να είναι ςαφισ, ειδικι και επαρκισ και να
προκφπτει από τα ςτοιχεία του φακζλου. Στο Ραράρτθμα ΛΛΛ «ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΕΡΛΒΟΛΘΣ ΡΟΣΤΛΜΟΥ»
παρζχονται ςχετικζσ οδθγίεσ.
Θ διοικθτικι διαδικαςία κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται το ςυντομότερο δυνατό από τθ ςτιγμι τθσ
τεκμθρίωςθσ τθσ παράβαςθσ, προκειμζνου οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ να λειτουργοφν όχι μόνο
καταςταλτικά, αλλά κυρίωσ προλθπτικά για τθν αποτροπι τζλεςθσ παρόμοιων παραβάςεων. Ο χρόνοσ
περάτωςισ τθσ δε κα πρζπει να εξαρτάται από τθν τυχόν πρόκεςθ του παραβάτθ να αποκαταςτιςει τον
χϊρο ςτθν προτζρα κατάςταςθ.
Επιμζρουσ οδθγίεσ αναφορικά με τουσ παραβάτεσ και τον χειριςμό ειδικϊν περιπτϊςεων, παρατίκενται ςτο
Ραράρτθμα ΛΛ «ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΕΛΡΤΩΣΕΛΣ» τθσ παροφςασ.
i.
ii.

iii.

Το φψοσ του επιβαλλόμενου προςτίμου δε κα πρζπει να αποκλίνει από το αρικμθτικό αποτζλεςμα του
αλγόρικμου υπολογιςμοφ τθσ αρ. πρ. 2131.24/47431/18/25-06-2018 Υ.Α. (Βϋ2839).
Σε περίπτωςθ που το προςδιοριςκζν πρόςτιμο υπερβαίνει το όριο δικαιοδοςίασ τθσ Λιμενικισ Αρχισ, ιτοι
είκοςι εννζα χιλιάδεσ τριακόςια ςαράντα επτά ευρϊ και τρία λεπτά (29.347,03€), τότε το πρόςτιμο
επιβάλλεται από τον Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, φςτερα από πρόταςθ τθσ οικείασ
Λιμενικισ Αρχισ. Ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ επιβάλλει πρόςτιμα φψουσ μζχρι
διακοςίων ενενιντα τριϊν χιλιάδων τετρακοςίων εβδομιντα ευρϊ και είκοςι εννζα λεπτϊν (293.470,29€),
ενϊ ςε περιπτϊςεισ που εκ των παρανόμων προςχϊςεων προκαλείται ευρείασ ζκταςθσ οικολογικι
καταςτροφι λόγω τοξικότθτασ των υλικϊν τθσ πρόςχωςθσ, το παραπάνω πρόςτιμο δφναται να ανζλκει μζχρι
του ποςοφ των πεντακοςίων ογδόντα ζξι χιλιάδων εννιακοςίων ςαράντα ευρϊ και πενιντα επτά λεπτϊν
(586.940,57€).
Στθν ανωτζρω (ii) περίπτωςθ, διαβιβάηεται από τθ Λιμενικι Αρχι ςτθ Διεφκυνςθ Λιμενικισ Αςτυνομίασ, ο
ςχετικόσ φάκελοσ με τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ-πρόταςθ (αιτιολογικι ζκκεςθ), ςυνοδευόμενθ από αναλυτικό
προςδιοριςμοφ του φψουσ, βάςει αλγορίκμου, προσ ζκδοςθ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου από τον κ.
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iv.

v.

ΥΝΑΝΡ.
Στο άρκρο 3 τθσ αρ. πρ. 2131.24/47431/18/25-06-2018 ΥΑ (Βϋ2839), κακορίηεται πρόςτιμο χιλίων πεντακοςίων
ευρϊ (1.500€) για τθν περίπτωςθ πλιρουσ αποκατάςταςθσ τθσ γενόμενθσ παράνομθσ μεταβολισ. Σε
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί μερικι αποκατάςταςθ, τότε επιβάλλεται πρόςτιμο, ςφμφωνα με τον αλγόρικμο,
μόνο για τισ εναπομείνουςεσ παρεμβάςεισ.
Υπενκυμίηεται ότι με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 27 του Ν. 2831/2000, ζχει απαλειφκεί θ φράςθ «…και
οπωςδιποτε προ τθσ επιβολισ του προςτίμου...» από το ςχετικό εδάφιο τθσ παρ. 23 του άρκρου 3 του Ν.
2242/1994, που αφορά ςτθν ελαφρυντικι περίπτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ γενομζνθσ μεταβολισ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ από τον υπαίτιο και ςυνεπϊσ θ τυχόν αποκατάςταςθ λαμβάνεται υπόψθ και μετά
τθν επιβολι προςτίμου (πχ. ςε τυχόν αςκθκείςα αίτθςθ κεραπείασ).

δ) Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίμου κοινοποιείται ςτον υπαίτιο με αποδεικτικό επίδοςθσ *Ν.2717/99(Αϋ97),
Κεφ. Γ «Επιδόςεισ», άρκρα 47-57].
ε) Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίμου υποβάλλεται ςτθ ΔΛΑ, ςυνοδευόμενθ από τον αλγόρικμο
προςδιοριςμοφ τθσ και δφο (02) κεωρθμζνεσ φωτογραφίεσ για τθν αναφερόμενθ περίπτωςθ παράβαςθσ με
ςθμείωςθ όπιςκεν τθσ θμερομθνίασ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ και τθσ θμερομθνίασ λιψθσ τουσ.
Εφόςον θ γενόμενθ μεταβολι ζχει μερικϊσ ι ολικϊσ αποκαταςτακεί, κατά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτθ
ΔΛΑ, κα πρζπει ομοίωσ να υποβάλλεται θ ζκκεςθ αυτοψίασ για τθν αποκατάςταςθ και ςχετικό φωτογραφικό
υλικό (με κεωρθμζνθ θμερομθνία λιψθσ). Εφόςον θ γενόμενθ αποκατάςταςθ διαπιςτϊκθκε από ζτερθ Αρχι
τότε υποβάλλεται θ ζκκεςθ τθσ Αρχισ αυτισ και μόνο. Στθν περίπτωςθ ολικισ αποκατάςταςθσ δεν απαιτείται
θ υποβολι αλγορίκμου υπολογιςμοφ προςτίμου μαηί με τθν απόφαςθ.

ςτ) Εν ςυνεχεία, οι Λιμενικζσ Αρχζσ, μζςω των πιςτοποιθμζνων χρθςτϊν τουσ, καταχωροφν θλεκτρονικά ςτο
θλεκτρονικό μθτρϊο προςταςίασ αιγιαλοφ-παραλίασ (https://prostima.hcg.gr) τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ. Το
ίδιο μθτρϊο ενθμερϊνεται για τθν περαιτζρω εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ (υποβολι αίτθςθ κεραπείασ, ιεραρχικισ
προςφυγισ, προςφυγισ ςε Διοικθτικό Ρρωτοδικείο κλπ) και τθν κάκε αλλαγι που επζρχεται ςτθν κατάςταςθ
προςτίμου (εξοφλικθκε, απεςτάλθ ςε ΔΟΥ προσ βεβαίωςθ, βεβαιϊκθκε από ΔΟΥ κλπ).
i. Ζωσ τθν 15θ Φεβρουαρίου εκάςτου ζτουσ κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται θ καταχϊριςθ ςτθν εφαρμογι του
θλεκτρονικοφ μθτρϊου (https://prostima.hcg.gr) των προςτίμων αιγιαλοφ-παραλίασ που εκδόκθκαν κατά το
προθγοφμενο ζτοσ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να ςυγκεντρωκοφν ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν είςπραξθ εςόδων υπζρ
του ειδικοφ λογαριαςμοφ «ΓΑΛΑΗΛΟ ΤΑΜΕΛΟ».
ii. Θ καταχϊρθςθ προςτίμων, που εκδίδονται από τον κ. ΥΝΑΝΡ, ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι του μθτρϊου
προςτίμων αιγιαλοφ-παραλίασ (https://prostima.hcg.gr), γίνεται από τθ ΔΛΑ. Ρροκειμζνου, ωςτόςο, να είναι
εφικτι θ ενθμζρωςθ του πεδίου “κατάςταςθ προςτίμου” τθσ υπόψθ εφαρμογισ, για οποιαδιποτε μεταβολι
ςτθν κατάςταςθ μεγάλου προςτίμου (ειςπράχκθκε/απεςτάλθ ςε Δ.Ο.Υ. προσ βεβαίωςθ/βεβαιϊκθκε από
Δ.Ο.Υ./ανεςτάλθ θ καταβολι του κλπ.), να υποβάλετε ςχετικι αναφορά ςτθ ΔΛΑ.

η) Ο κιγόμενοσ, για τθν αποκατάςταςθ τθσ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ των εννόμων ςυμφερόντων του που
προκαλείται από τθ διοικθτικι πράξθ επιβολισ προςτίμου, δφναται να αςκιςει ζνδικα και μθ μζςα, τα οποία
παρατίκενται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα IV «ΕΝΔΛΚΑ ΚΑΛ ΜΘ ΜΕΣΑ ΚΛΓΟΜΕΝΩΝ». Στο ίδιο Ραράρτθμα
περιγράφονται και οι, κατά περίπτωςθ, ενζργειεσ των Λιμενικϊν Αρχϊν.
Γ.3. Απαλλακτικι Απόφαςθ
Εάν τα περιςτατικά δε κεμελιϊνουν ευκφνθ προςϊπου για τθν παράβαςθ εκδίδεται απαλλακτικι
Απόφαςθ. Ραρόμοια, εφόςον από τα ςτοιχεία του φακζλου προκφπτει ότι ζχει παρζλκει ο απϊτεροσ χρόνοσ
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για τθν κίνθςθ και περάτωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ (παραγραφι), τότε εκδίδεται απόφαςθ με τθν
οποία θ Λιμενικι Αρχι απζχει από τθν επιβολι κυρϊςεων ςε βάροσ του υπαιτίου για τον λόγο αυτό.
Θ επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων από τθ Λιμενικι Αρχι επιτρζπεται για παραβάςεισ ςυντελεςκείςεσ μετά
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 2242/1994, όχι δε για παραβάςεισ ςυντελεςκείςεσ ςε προγενζςτερο χρόνο.
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 511/1996 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ ζκδοςθ
διοικθτικισ πράξεωσ επιβολισ προςτίμου, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 3, παρ. 23 του Ν.2242/1994
πρζπει να γίνεται ςε εφλογο χρόνο, που είναι οπωςδιποτε πζντε (05) χρόνια από τθ διάπραξθ τθσ
παραβάςεωσ, μπορεί όμωσ να είναι κατά κρίςθ ουςιαςτικι και ανϊτεροσ ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ
κάκε περιπτϊςεωσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ κίνθςθ και περάτωςθ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να λάβει χϊρα
εντόσ του χρόνου τθσ παραγραφισ, θ οποία είναι θ προβλεπόμενθ ςτθ γενικι διάταξθ του άρκρου 249 του
ΑΚ εικοςαετισ παραγραφι, αφετθριαηομζνθ από τθν επομζνθ τθσ διαπράξεωσ τθσ παράβαςθσ
(609/Φ.Ερ.22/11/21-04-2011 Γνωμοδοτικό ζγγραφο του Ν.Σ.Κ. ΥΚΥΝΑΛ).
Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ απαλλακτικισ απόφαςθσ, γίνεται απλι κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτθ ΔΛΑ.
Γ.4. Πλθρωμι-Βεβαίωςθ προςτίμου
Ο υπαίτιοσ οφείλει να μεριμνιςει για τθν καταβολι του προςτίμου μζςω τθσ ζκδοςθσ παραβόλου από τθν
εφαρμογι Θλεκτρονικοφ Ραραβόλου (e-παράβολο), ςφμφωνα με τθν αρικ. ΡΟΛ1131/24-06-2015 (ΦΕΚ 1324
Βϋ/2015) Απόφαςθ ΥΡ.ΟΛΚ. και να προςκομίςει ι αποςτείλει ταχυδρομικϊσ το ζντυπο πλθρωμισ του
παραβόλου ςτθ Λιμενικι Αρχι που εξζδωςε τθ ςυγκεκριμζνθ διοικθτικι πράξθ, ϊςτε θ τελευταία να το
δεςμεφςει. Θ Λιμενικι Αρχι αναγράφει ςτθν απόφαςθ ότι αυτι εκτελζςτθκε και ςθμειϊνει τον αρικμό και
τθν θμερομθνία εκδόςεωσ του παραβόλου ςτο ςϊμα τθσ απόφαςθσ.
Με τθν παρζλευςθ τριάντα (30) θμερϊν από τθ νομότυπθ επίδοςθ τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου ςτον
υπαίτιο ι ςτουσ ςυνυπεφκυνουσ, εφόςον το διοικθτικό πρόςτιμο δεν ζχει εξοφλθκεί, θ Λιμενικι Αρχι
προχωρά ςε βεβαίωςθ του διοικθτικοφ προςτίμου ςτθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) που υπάγεται ο
παραβάτθσ.
Θ διαδικαςία βεβαίωςθσ των παραπάνω προςτίμων κακορίηεται από το Ρ.Δ. 839/78 (Αϋ 195), με το οποίο
τροποποιικθκαν οριςμζνεσ διατάξεισ του Β.Δ 757/69 «Ρερι τθσ διαρκρϊςεωσ των Δθμοςίων Ταμείων κλπ»
(Αϋ241). Το διάταγμα αυτό ορίηει ότι οι τίτλοι είςπραξθσ (αποφάςεισ, χρθματικοί κατάλογοι, καταλογιςμοί
κλπ), που ςτζλνονται για βεβαίωςθ, πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από περιλθπτικζσ καταςτάςεισ
βεβαίωςθσ, ςυμπλθρωμζνεσ ςε τρία (3) αντίτυπα.
Μετά τθ βεβαίωςθ των προςτίμων ακολουκεί θ είςπραξι τουσ από τισ Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ΚΕΔΕ).
Θ ίδια διαδικαςία, για τθ βεβαίωςθ προςτίμου ςτθ Δ.Ο.Υ., τθρείται από τθ Λιμενικι Αρχι και ςτθν περίπτωςθ
που το διοικθτικό πρόςτιμο επιβάλλεται απευκείασ από τον κ. ΥΝΑΝΡ. Εφόςον, μεταβλθκεί θ “κατάςταςθ
προςτίμου” (δθλ. εξοφλθκεί/ αποςταλεί για βεβαίωςθ ςτθ Δ.Ο.Υ./ βεβαιωκεί/ αναςταλεί για οποιοδιποτε
λόγο), θ Λιμενικι Αρχι υποβάλλει ςχετικι αναφορά ςτθ ΔΛΑ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να ενθμερωκεί το
αντίςτοιχο πεδίο τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του μθτρϊου προςτίμων αιγιαλοφ-παραλίασ
(https://prostima.hcg.gr).
Ο φάκελοσ για κάκε παράβαςθ φυλάςςεται ςτο αρχείο τθσ Λιμενικισ Αρχισ που επιβάλλει το πρόςτιμο.

11

ΑΔΑ: Ω8Α74653ΠΩ-Ο44
Δ. ΠΑΡΑΝΟΜΗ “ΑΠΛΗ ΧΡΗΗ” ΧΩΡΟΤ
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράνομθσ “απλισ χριςθσ” χϊρου ςτον αιγιαλό, ςτθν παραλία, ςτθν χερςαία
ηϊνθ λιμζνα (και ςτουσ εξομοιοφμενουσ με ηϊνθ λιμζνα χϊρουσ), θ Λιμενικι Αρχι εφαρμόηει τα
διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 23 του Α.Ν. 1539/1938 (Αϋ488), όπωσ ιςχφει (ποινικζσ κυρϊςεισ), κακϊσ και τθν
αρ. πρ. 2131.24/20930/16/08-03-2016 Διαταγι ΔΛΑ (διοικθτικζσ κυρϊςεισ).
Συγκεκριμζνα ακολουκεί τα παρακάτω βιματα:
α) Σε ςυνεργαςία με τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο φορζα διαχείριςθσ του υπόψθ χϊρου (πχ. Λ.Τ., Ο.Λ. Α.Ε.,
Κτθματικι Υπθρεςία, Ο.Τ.Α., ΕΤΑΔ κλπ.), θ Λιμενικι Αρχι ελζγχει τθν φπαρξθ ι όχι ςχετικισ
απόφαςθσ/ζγκριςθσ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ χϊρου5 ι τυχόν υπζρβαςι τθσ. Σε αρνθτικι περίπτωςθ,
αφοφ προβεί ςτθ λιψθ φωτογραφικοφ υλικοφ, ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ ποινικι διαδικαςία.
β) Ζπειτα, θ Λιμενικι Αρχι ενθμερϊνει αμελλθτί εγγράφωσ τθν αρμόδια Κτθματικι Υπθρεςία για τθν
παράνομθ “απλι χριςθ” χϊρου, αποςτζλλοντασ το λθφκζν φωτογραφικό υλικό. Θ αναφορά τθσ Λιμενικισ
Αρχισ κοινοποιείται επιπλζον ςτον αρμόδιο Ειςαγγελζα, ςτθ ΔΛΑ και:
i) εάν πρόκειται για ηϊνθ λιμζνα, ςτο Δ.Λ.Τ. ι Λ.Τ. ι Λ.Τ.Ν. ι Ο.Λ. Α.Ε.
ii) εάν πρόκειται για αιγιαλό-παραλία, ςτον οικείο Ο.Τ.Α. και ςτο αρμόδιο Αςτυνομικό Τμιμα.
γ) Θ Λιμενικι Αρχι ςχθματίηει φάκελο δικογραφίασ κατά παντόσ υπευκφνου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
δικογραφίασ (λιψθ μαρτυρικϊν κατακζςεων, απολογιϊν κλπ), αυτι υποβάλλεται ςε πρωτότυπο ςτον
αρμόδιο Ειςαγγελζα τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ τθσ Λιμενικισ Αρχισ για τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ.
δ) Ραράλλθλα, θ Λιμενικι Αρχι κινεί τθ διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων που προβλζπει θ αρ. πρ.
2131.24/20930/16/08-03-2016 Διαταγι ΔΛΑ, ςφμφωνα με τθν οποία:
i. Εκδίδει ςφμφωνα με το άρκρο «Τιρθςθ διατάξεων Κανονιςμοφ κλπ.» του Γ.Κ.Λ. -το οποίο ςτουσ
περιςςότερουσ Γ.Κ.Λ. αρικμείται με το νοφμερο 296 (πχ. Γ.Κ.Λ. Βόλου ΦΕΚ 461 Βϋ/1978)- ζγγραφθ ςφςταςθ
προσ τον υπαίτιο για άμεςθ απομάκρυνςθ και αποκατάςταςθ του χϊρου, μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία
δφο (02) θμερϊν από τθν νομότυπθ επίδοςι τθσ, προκειμζνου να μθν κινθκεί θ διαδικαςία επιβολισ
διοικθτικϊν κυρϊςεων. Σε αυτιν αναφζρεται οπωςδιποτε ο χρόνοσ και ο τόποσ διαπίςτωςθσ τθσ αυκαίρετθσ
απλισ χριςθσ χϊρου Χ.Η.Λ., αιγιαλοφ ι παραλίασ, ο υπαίτιοσ, θ περιγραφι και το εκτιμϊμενο εμβαδό τθσ
παράνομθσ απλισ χριςθσ.
ii. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, κινεί άμεςα διαδικαςία επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων ςε βάροσ
του υπαιτίου, για παράβαςθ του παραπάνω άρκρου του Γ.Κ.Λ., που τιμωρείται με το άρκρο 157 του Κϊδικα
Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, που κυρϊκθκε με το άρκρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «περί κϊδικοσ Δθμοςίου
Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ261), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ταυτόχρονα ενθμερϊνει τθν αρμόδια
Κτθματικι Υπθρεςία για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ.
i. Διευκρινίηεται ότι κα πρζπει να κεωρείται ωσ “απλι χριςθ” χϊρου:
α. θ τοποκζτθςθ ανακλίντρων, ομπρελϊν και τραπεηοκακιςμάτων.
β. οι καταςκευζσ-διαμορφϊςεισ που προβλζπονται ςτθν ιςχφουςα κάκε φορά ΚΥΑ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ – Οικονομικϊν για τθν απευκείασ παραχϊρθςθ, με αντάλλαγμα, του δικαιϊματοσ
απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν, ςτουσ
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) Αϋ Βακμοφ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που τίκενται
ςε αυτιν. Θ εν λόγω ΚΥΑ εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 13 του Ν. 2971/2001, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει. Τονίηεται ότι θ υπόψθ ΚΥΑ ςε καμία περίπτωςθ δεν ζχει εφαρμογι ςε χϊρουσ που θ
διαχείριςι τουσ ανικει ςε άλλουσ φορείσ πλθν του Υπουργείου Οικονομικων (Λ.Τ., Ο.Λ.Α.Ε., ΕΤΑΔ, κλπ).
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Διευκρινίηεται ότι ο διενεργοφμενοσ ζλεγχοσ προσ διαπίςτωςθ αυκαίρετων καταλιψεων-υπερβάςεων ςε
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ αιγιαλοφ-παραλίασ-ηϊνθσ λιμζνα ζμπροςκεν καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ
(Κ.ΥΕ.) , δε ςχετίηεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο με τον ζλεγχο λειτουργίασ των τελευταίων.
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ii. Θ τοποκζτθςθ καταςκευϊν υπό μορφι καναπζδων ι ξαπλωςτρϊν που ζχουν τθ μορφι διπλοφ κρεβατιοφ και
φζρουν επ’ αυτϊν ςκιάδεσ δεν προβλζπεται ςφμφωνα με το αρ. πρ. 1082501/3668/Β0010/16-07-2010 ζγγραφο
Υπουργείου Οικονομικϊν/ΓΓΦΤΚ/ΓΔΔΡΕΚ/Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ/Τμ. Βϋ, κακϊσ αναιρεί τον
κοινόχρθςτο χαρακτιρα των χϊρων του αιγιαλοφ και τθσ παραλίασ, ανεξαρτιτωσ του τρόπου ςφνδεςθσ με το
ζδαφοσ (πάκτωςθ ι μθ). Επομζνωσ, θ τοποκζτθςθ τουσ επιςφρει τισ κυρϊςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του Ν.
2971/2001.
iii. Οι παραχωριςεισ “απλισ χριςθσ” χϊρων Ηϊνθσ Λιμζνα διζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 24 του
Ν. 2971/2001, όπωσ ιςχφει.
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Ε. ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
α) Με τθν παροφςα Εγκφκλιο δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ από τθ διάπραξθ παραβάςεων τθσ
νομοκεςίασ που αφορά ςτθν προςταςία αιγιαλοφ, παραλίασ, κάλαςςασ και ηϊνθσ λιμζνα. Για τον ςκοπό αυτό
οι Λιμενικζσ Αρχζσ κα πρζπει να διενεργοφν εκτάκτωσ (όχι ςε προκακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα) περιπολίεσ
τθσ ακτογραμμισ από ξθράσ και καλάςςθσ, κατά τθν κρίςθ του Ρροϊςταμζνου τουσ και λαμβάνοντασ υπόψθ
τθ ςυχνότθτα διάπραξθσ ςχετικϊν παραβάςεων ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, ζτςι ϊςτε να καταβάλλεται
προςπάκεια να επικεωρείται όλθ θ περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα.
Κατά τθν περιπολία να αναηθτοφνται παράνομεσ χριςεισ, αλλοιϊςεισ περιβάλλοντοσ, αυκαίρετεσ
καταςκευζσ πάςθσ φφςεωσ ςτθν περιοχι του αιγιαλοφ, τθσ παραλίασ, τθσ κάλαςςασ, τθσ χερςαίασ ηϊνθσ
λιμζνοσ και εξομοιοφμενων χϊρων και να κινείται άμεςα θ προβλεπόμενθ διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων
κατά των παραβατϊν.
β) Οι Ρροϊςτάμενοι των Υπθρεςιϊν ςασ κακίςτανται υπεφκυνοι για τον κατάλλθλο ςυντονιςμό και τθν
αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν ςασ. Θ κατά τα ωσ άνω δραςτθριοποίθςθ, θ αςτυνομικι ςασ απόδοςθ
ςτον τομζα αυτό και θ εφαρμογι των διαλαμβανομζνων τθσ παροφςασ, κα αξιολογείται/ελζγχεται από τθν
αρμόδια ΡΕ.ΔΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και από τθν Κεντρικι Υπθρεςία.
γ) Τθσ παροφςθσ να λάβουν γνϊςθ ενυπογράφωσ όλα τα ςτελζχθ που αςχολοφνται με το αντικείμενο τθσ
παροφςασ. Επιπλζον να ενθμερϊςετε τα υποτεταγμζνα ςασ κλιμάκια για τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ,
παρζχοντασ κατάλλθλεσ οδθγίεσ για ανάλογεσ ενζργειεσ ςε τοπικό επίπεδο.
ε) Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Εγκυκλίου καταργείται θ υπ’ αρικμ. 01/2013 Εγκφκλιοσ ΥΝΑ/ΓΓΛΛΡ/ΔΛΥ
και όλεσ οι προγενζςτερεσ που αφοροφν το κζμα αυτό, κακϊσ και όλεσ οι ςχετικζσ Διαταγζσ που ζρχονται ςε
αντίκεςθ με το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.
Θ παροφςα Εγκφκλιοσ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.hcg.gr.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Ο Γενικόσ Γραμματζασ

Διονφςθσ ΣΕΜΠΟΝΕΡΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΛΛΜΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ)
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ/ΓΕΝΛΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ/ ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΣΛΑΣ
ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ & ΚΟΛΝΩΦΕΛΩΝ ΡΕΛΟΥΣΛΩΝ/ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ
2. ΥΡΕΚΑ / ΡΑΣΛΝΟ ΤΑΜΕΛΟ (Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Γαλάηιο Ταμείο)
3. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΔΛΟΛΚΘΣΕΛΣ
4. ΦΟΕΛΣ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΛΛΜΕΝΩΝ (Ο.Λ. Α.Ε. – Λ.Τ. – Δ.Λ.Τ)
5. ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.Ε. – Ε.Ν.Ε. - ΡΕ.ΔΛ.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. 1Θ-2Θ-3Θ -4Θ -5Θ -6Θ -7Θ-8Θ -9Θ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ.κ. ΥΡΟΥΓΟΥ - ΑΝΑΡΛΘΩΤΘ ΥΡΟΥΓΟΥ - Γ.Γ. - Γ.Γ.Λ.Λ.Ρ.Ν.Ε – Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Αϋ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. –
Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Δ.Κ.Α.ϋ
2. ΓΓΛΛΡΝΕ/ΓΔΛΛΡΝΕ/ΔΛΡ-ΔΛΛΛΚΥΡ
3. ΔΡΚΡ- ΔΡ
4. ΔΛΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΧΕΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ

Ρζραν του Ν. 2971/2001 (Αϋ285) εφαρμογι ζχουν οι ακόλουκεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν:
α) Α.Ν. 1539/1938 «Ρερί προςταςίασ των Δθμοςίων κτθμάτων» (Αϋ488),
β) Α.Ν 263/1968 Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ των διατάξεων περί Δθμοςίων κτθμάτων (Αϋ12),
γ) Ν.Δ. 444/1970 «Ρερί αρμοδιοτιτων Λιμενικοφ Σϊματοσ και ςχζςεων προσ τασ αρμοδιότθτασ των Σωμάτων
Αςφαλείασ» (Αϋ39),
δ) Ν.Δ. 187/1973 «Ρερί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» (Αϋ 261),
ε) Ν. 2242/1994 «Ρολεοδόμθςθ περιοχϊν δεφτερθσ κατοικίασ ςε Ηϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου, προςταςία
φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ162),
ςτ) Ν. 2717/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ» (Αϋ97),
η) Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ45),
θ) Ν. 2831/2000 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» και άλλεσ
πολεοδομικζσ διατάξεισ» (Αϋ 140),
κ) Ν. 3922/2011 «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ, Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ»
(Α’35),
ι) Ν. 4067/2012 «Νζοσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ» (Αϋ79),
ια) Ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ (Α’ 102),
ιβ) N. 4178/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ−Ρεριβαλλοντικό Λςοηφγιο και άλλεσ διατάξεισ»
(Αϋ174),
ιγ) Ν. 4256/2014 «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ92),
ιδ) Ν. 4282/2014 «Ανάπτυξθ Υδατοκαλλιεργειϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 182),
ιε) N. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ,
ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ,
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184),
ιςτ) Ν. 4495/2017 «Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ167),
ιη) Ν. 4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε.-Διατάξεισ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ λιμενικισ
διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ (Αϋ35),
ιθ) Ρ.Δ. 70/2015 «…Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ…» (Αϋ114),
κ) Ρ.Δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν (Αϋ181),
κα) Ρ.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Αϋ26),
κβ) Υπ’ αρικμόν 1090652/6799/Β0010/21-09-2005 Κ.Υ.Α. «Ρρωτόκολλα κατεδάφιςθσ κτιςμάτων, καταςκευϊν
και ζργων, ςε αιγιαλό, παραλία και καλάςςιο χϊρο» (Βϋ1393),
κγ) Υπ’ αρικμόν 8220/131/14/19-06-2014 ΥΑ «Τοποκζτθςθ πλωτϊν εξεδρϊν, επιφάνειασ μζχρι εκατό πενιντα
(150) τετραγωνικϊν μζτρων, ςτθ κάλαςςα, χωρίσ επζμβαςθ ςτον αιγιαλό, για εποχιακι χριςθ» (Βϋ1651),
κδ) Υπ’ αρικμόν ΔΡ0007378/0454ΒΕΞ/2017/12-05-2017 Κ.Υ.Α. «Κακοριςμόσ όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν
κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ,
όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν» (Βϋ1636),
κε) Υπ’ αρικμόν 2131.24/47431/18/25-06-2018 ΥΑ «Κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ (ςβ1…ν) ςτον τφπο
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 24 του άρκρου 3 του ν. 2242/1994 (Αϋ162) και λοιπϊν παραμζτρων για τον
υπολογιςμό διοικθτικϊν προςτίμων για παραβάςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 2971/2001 (Αϋ285)»
(Βϋ2839).

16

ΑΔΑ: Ω8Α74653ΠΩ-Ο44

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ

Ραρακάτω αναφζρονται οδθγίεσ για χειριςμό ειδικϊν περιπτϊςεισ παραβάςεων ςε αιγιαλό, παραλία,
κάλαςςα ι ηϊνθ λιμζνα:
i.
Συμμετοχι περιςςοτζρων του ενόσ ςτθν παράβαςθ
Θ ποινικι διάταξθ του νόμου περί προςταςίασ αιγιαλοφ και παραλίασ ζχει ωσ υποκείμενο, αυτόν που
επιφζρει παράνομα μεταβολι ςτον αιγιαλό, τθν παραλία, τθ κάλαςςα και ηϊνθ λιμζνα, πλθν όμωσ, ςφμφωνα
με τισ γενικζσ αρχζσ του ποινικοφ κϊδικα, αν υπάρχει ςυμμετοχι πλειόνων ςτο αδίκθμα (ςυναυτουργϊν,
θκικοφ αυτουργοφ, άμεςου και απλοφ ςυνεργοφ), υπάρχει αξιόποινθ και τιμωρθτι πράξθ ενόσ εκάςτου.
Εξάλλου, οποιοςδιποτε από τουσ δράςτεσ μπορεί να είναι και υποκείμενο του διοικθτικοφ αδικιματοσ, για
το οποίο προβλζπεται θ διοικθτικι ποινι του προςτίμου και, κατά ςυνζπεια, θ διοικθτικι ποινι επιβάλλεται
ςε βάροσ κάκε υπαιτίου δράςθσ.
ii.
Φπαρξθ εντολζα και εντολοδόχου
Σε περίπτωςθ που παράβαςθ ςυντελείται από πρόςωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολι άλλου προςϊπου, θ
διοικθτικι ποινι επιβάλλεται ςε βάροσ και των δυο με ξεχωριςτζσ αποφάςεισ.
Το φψοσ του προςτίμου που επιβάλλεται ςτον εντολζα, για λογαριαςμό του οποίου γίνεται το ζργο,
ακολουκεί τον αλγόρικμο προςδιοριςμοφ, ςε αντίκεςθ με αυτό που επιβάλλεται ςτον εντολοδόχο το οποίο
ςυςτινεται να είναι το ελάχιςτο προβλεπόμενο.
iii.
Ραράβαςθ ςε Νομικό Ρρόςωπο
Πταν θ παράβαςθ ςυνδζεται με νομικό πρόςωπο το διοικθτικό πρόςτιμο κα πρζπει να επιβάλλεται ςε αυτό
και όχι επ’ ονόματι του νομίμου εκπροςϊπου, ι των διοικοφντων αυτοφ, οι οποίοι είναι μεν δυνατόν να
καταςτοφν υποκείμενα ποινικισ ευκφνθσ, όχι όμωσ και διοικθτικϊν κυρϊςεων. Θ προαναφερόμενθ άποψθ
ςυνάδει άλλωςτε και με τισ αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων, τα οποία κατά κανόνα, δζχονται
προςφυγζσ ιδιοκτθτϊν επιχειριςεων, ςτουσ οποίουσ ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα ωσ φυςικά πρόςωπα, ενϊ
εκπροςωποφν αντίςτοιχα νομικά πρόςωπα, όπωσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, ομόρρυκμεσ εταιρίεσ, κ.λπ.
iv.
Συνιδιοκτιτεσ
Σε περίπτωςθ καταςκευισ παράνομου ζργου από ςυνιδιοκτιτεσ, εκδίδεται μία πράξθ επιβολισ ενόσ
προςτίμου ςε βάροσ όλων, οι οποίοι ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο ο κακζνασ, υπό τθν ζννοια
ότι το πρόςτιμο ειςπράττεται μία φορά από οποιονδιποτε το καταβάλλει (αρ. πρ. 1552/φ.Ερ.34/11/15-062011 Γνωμοδοτικό ζγγραφο Νομικοφ Συμβοφλου ΥΚΥΝΑΛ).
v.
Χριςτθσ παράνομθσ καταςκευισ
Το διοικθτικό πρόςτιμο επιβάλλεται ςε βάροσ του υπαίτιου παραβάτθ τθσ μεταβολισ του αιγιαλοφ κ.λ.π. και
ςυνεπεία τθσ μεταβολισ και όχι ςε βάροσ του χριςτθ των καταςκευϊν και ςυνεπεία τθσ χριςθσ αυτϊν, για
τθν οποία προβλζπεται αποηθμίωςθ αυκαιρζτου χριςθσ, κακοριηόμενθ με πρωτόκολλο εκδιδόμενο κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 115 του π.δ. τθσ 11/12-11-1929. Ωςτόςο, εφόςον ο χριςτθσ των παράνομων
καταςκευϊν προβεί ςε οποιαδιποτε τροποποίθςθ-επζκταςθ-μεταβολι τουσ, τότε θ Λιμενικι Αρχι οφείλει
να κινιςει διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων για τισ γενόμενεσ παρεμβάςεισ.
vi.
Κάνατοσ παραβάτθ
Σφμφωνα με τθν αρικμ. 74/2006 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ., το προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ του άρκρου 29
παρ.1 του Ν. 2971/01 πρόςτιμο, αποςκοπεί ςτον κολαςμό του παραβάτου και ζχει προςωποπαγι χαρακτιρα,
θ δ’ εξ αυτοφ οφειλι του υπόχρεου παραβάτου είναι ανεπίδεκτθ κακολικισ διαδοχισ, αποςβζννυται δια του
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κανάτου του και δε δφναται να επιβλθκεί ςε βάροσ των κλθρονόμων του, τυχόν δε επιβλθκζν προ του
κανάτου του υπόχρεου παραβάτθ δε δφναται πλζον να βεβαιωκεί ταμειακϊσ ι και να επιδιωχκεί θ είςπραξι
του ςε βάροσ των κλθρονόμων του.
vii.
Υδατοκαλλιζργειεσ
Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 28 του Ν. 4282/2014 δεν εφαρμόηονται, ωσ προσ τθν επιβολι διοικθτικϊν
προςτίμων, ςε όςουσ καταλαμβάνουν αυκαίρετα καλάςςιεσ ι λιμναίεσ υδάτινεσ εκτάςεισ με μόνιμεσ ι
προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ υδατοκαλλιζργειασ οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 29 του Ν.
2971/2001 (Αϋ 285). Ωςτόςο, ςφμφωνα με το άρκρο 25 παρ.4 του ίδιου νόμου, μεταξφ των αρμοδίων
ελεγκτικϊν Αρχϊν για τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων των παρ. 1, 2 και 3(β) του ίδιου άρκρου, είναι και οι
Λιμενικζσ Αρχζσ. Διευκρινίςεισ επί του κζματοσ παρζχονται με τθν αρ.πρ.295/27571/03-03-2016 εγκφκλιο ΥΡ.
ΑΓ. ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΛΜΩΝ/ Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤ/ΓΕΛΩΝ & ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΡΟΛΟΝΤΩΝ (ΑΔΑ: 7ΛΤΛ4653ΡΓ-7ΩΞ).
Επιςθμαίνεται ότι οι ωσ άνω διατάξεισ του Ν.4282/2014 δεν αφοροφν ςτα διοικθτικά πρόςτιμα που
επιβάλλονται ςτισ μονάδεσ υδατοκαλλιεργειϊν για τυχόν υποςτθρικτικζσ υποδομζσ ςτον εγγφσ αιγιαλόπαραλία, τα οποία εξακολουκοφν να επιβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 29 του Ν. 2971/2001.
viii.
Ροινι παρ. 2 , άρκρου 29, Ν. 2971/2001
Θ ποινι αυτι αφορά εξ’ οριςμοφ ςε ποινικι ευκφνθ των εμπλεκόμενων υπαλλιλων που εκδίδουν άδεια κατά
παράβαςθ των διατάξεων του Ν. 2971/2001 και όχι ςτα διοικθτικισ φφςεωσ πρόςτιμα που μνθμονεφονται
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 29 (αρ. πρ. 1144405/6236/Β0010/15-12-2010 ζγγραφο Υπουργείου Οικονομικϊν/
Δνςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ/Τμ . Βϋ).
ix.
Ροινικι και διοικθτικι διαδικαςία
Θ διαδικαςία τθσ διοικθτικισ παράβαςθσ είναι αυτοτελισ και διακεκριμζνθ ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ ποινικισ
διαδικαςίασ και δε δεςμεφεται εκ τθσ τυχόν προθγθκείςθσ ακωωτικισ αποφάςεωσ του ποινικοφ
δικαςτθρίου. Ραρόμοια εκκρεμισ ποινικι δίωξθ δεν αναςτζλλει τθν πρόοδο τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ.
x.
Άπαξ επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου παρ. 1 άρκρου 29 Ν. 2971/2001
Κάκε πρόςτιμο επιβάλλεται άπαξ και όχι εξακολουκθτικϊσ για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ μεταβολι
(αρ. πρ. 1987/φ.Ερ.84/10/4-11-2010 Γνωμοδοτικό ζγγραφο Νομικοφ Συμβοφλου ΥΚΥΝΑΛ).
xi.
Αρμοδιότθτα Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ για επιβολι προςτίμου ςτθ ΧΗΛ
Διευκρινίηεται ότι τα ζργα που εκτελοφνται χωρίσ άδεια ι με υπζρβαςθ αυτισ ι με άδεια που εκδίδεται κατά
παράβαςθ του νόμου ςτθ Χ.Η.Λ., δεν υπάγονται ςτισ ςχετικζσ με τα αυκαίρετα διατάξεισ τθσ πολεοδομικισ
νομοκεςίασ, αλλά ςτο ειδικό κακεςτϊσ του Ν. 2971/2001 και του Ν. 2987/2002 και ωσ εκ τοφτου δεν
υφίςταται αρμοδιότθτα τθσ πολεοδομίασ για τθν βεβαίωςθ των παραβάςεων και τθ διαδικαςία επιβολισ
κυρϊςεων. Άλλωςτε το κζμα ζχει οριςτικά αποςαφθνιςτεί με τθν υπ. αρικμ. 334/2010 γνωμοδότθςθ του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από τον κ. Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ,
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ςφμφωνα με τθν οποία, ςε περίπτωςθ αυκαίρετθσ καταςκευισ ςε χερςαία
ηϊνθ λιμζνα, θ οικεία Λιμενικι Αρχι ζχει τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου και
όχι θ/και θ Ρολεοδομία (Υπθρεςία Δόμθςθσ).
xii)
Βεβαίωςθ προςτίμου μετά τθν εξόφλθςι του
Αν προςκομιςτεί ςτθ Λιμενικι Αρχι ζντυπο πλθρωμζνου παραβόλου με θμερομθνία προγενζςτερθ από τθν
θμερομθνία βεβαίωςθσ του προςτίμου ςτθ Δ.Ο.Υ. θ Λιμενικι Αρχι οφείλει να ςυντάξει και αποςτείλει ςτθ
Δ.Ο.Υ. Τ.Α.Φ.Ε. με φ/φο του εντφπου πλθρωμισ για να ακυρωκεί θ βεβαίωςθ και να αποφευχκεί διπλι
καταβολι του προςτίμου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΟΤ

Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίμου αποτελεί ατομικι διοικθτικι πράξθ και μάλιςτα δυςμενι για τον
διοικοφμενο, λόγω τθσ βλάβθσ που προκαλεί θ εκτζλεςι τθσ ςτα ζννομα ςυμφζροντά του. Για τον λόγο αυτό,
θ απαίτθςθ για αιτιολόγθςι τθσ είναι ιδιαίτερα αυξθμζνθ. Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 17 του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, θ αιτιολογία πρζπει να είναι ςαφισ, ειδικι και επαρκισ και να προκφπτει από τα
ςτοιχεία του φακζλου.
Θ αιτιολογία είναι ςαφισ όταν διατυπϊνονται με τρόπο διαυγι και με τθ χριςθ κατάλλθλων εκφράςεων τθσ
νεοελλθνικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο γραμματικισ και ςυντακτικοφ οι κζςεισ τθσ Διοίκθςθσ. Θ αιτιολογία δεν
είναι ςαφισ αν περιορίηεται ςτθν επανάλθψθ ςτερεότυπων εκφράςεων που προζρχονται από τον νόμο που
διζπει τθν υπόκεςθ οφτε αν ςτθρίηεται ςε αντιφατικά ςυμπεράςματα.
Θ αιτιολογία είναι ειδικι όταν δεν είναι γενικι και αόριςτθ, όταν δθλαδι από όλα τα ςτοιχεία που
αναφζρονται ςτθ Διοικθτικι Ρράξθ, κακίςταται αδιαμφιςβιτθτθ θ περίπτωςθ τθν οποία ρυκμίηει και δεν
είναι δυνατόν να προκφψουν αμφιβολίεσ για τον παραβάτθ και τθν εκτζλεςθ του παράνομου ζργου για το
οποίο τιμωρείται.
Θ αιτιολογία είναι επαρκισ όταν ς' αυτι περιζχονται ςαφϊσ και εξειδικευμζνα όλα τα ςτοιχεία τθσ κατά
τρόπο ϊςτε να μθν καταλείπονται κενά και να μθν δφναται να παρειςφριςουν αμφιβολίεσ αναφορικά με τθν
ορκότθτα τθσ κρίςθσ τθσ Διοίκθςθσ και εν προκειμζνω τθσ Λιμενικισ Αρχισ. Οι Υπθρεςίεσ ςασ κα πρζπει να
εντοπίηουν τθν ςυγκεκριμζνθ διάταξθ νόμου που παραβιάηεται ςε κάκε περίπτωςθ και εν ςυνεχεία να
αξιολογοφν και να υπάγουν τα πραγματικά περιςτατικά ςτθν εν λόγω διάταξθ. Θ αιτιολογία είναι ανεπαρκισ
αν απλϊσ απαρικμοφνται οι προχποκζςεισ που κζτει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ χωρίσ όμωσ να αναδεικνφεται
ο ουςιϊδθσ ςφνδεςμοσ με το ελεγχόμενο περιςτατικό.
Συνεπϊσ, θ αναφορά του υπαιτίου, του τόπου, του χρόνου, τθσ ζκταςθσ και τθσ παραβιαςκείςασ διάταξθσ
νόμου αποτελοφν ουςιϊδθ ςτοιχεία που κα πρζπει να αναφζρονται υποχρεωτικά ςτισ αποφάςεισ επιβολισ
διοικθτικϊν κυρϊςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του Ν. 2971/2001, διαφορετικά οι αποφάςεισ ςτεροφνται
αιτιολογίασ. Ομοίωσ, θ απόφαςθ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθσ τουσ ιςχυριςμοφσ που προβάλλει ο
(φερόμενοσ) υπαίτιοσ ςτθν απολογία του και να τουσ αντικροφει, δίχωσ να περιορίηεται ςτθν απλι
αναγραφι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ Επιπλζον, εάν προκφπτει ότι ο παραβάτθσ είναι υπότροποσ ι εάν θ
παράβαςθ τελζςτθκε ςε περιβαλλοντικά ευαίςκθτθ περιοχι ι εάν ζχει επζλκει αποκατάςταςθ τθσ
γενόμενθσ μεταβολισ, αυτό κα πρζπει να αναφζρεται ξεκάκαρα ςτθν απόφαςθ επιβολισ προςτίμου και να
αιτιολογείται.
Σε ςυνάφεια με τα ανωτζρω, τo ηιτθμα ποιοσ είναι ο παραβάτθσ, ςε βάροσ του οποίου εκδίδεται θ πράξθ
επιβολισ του προςτίμου είναι πραγματικό και μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο διαπίςτωςθσ του
προςϊπου του από τθ διενζργεια ερεφνθσ και μάλιςτα προανακριτικισ, κατά τθν οποία είναι λθπτζα υπόψθ
κρίςιμα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ (καταγγελίεσ τρίτων, μαρτυρικζσ κατακζςεισ κ.λπ.) αρκεί να είναι πειςτικά
ςτο αρμόδιο για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ πράξθσ όργανο, το οποίο ζχει και τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα,
ςτθ δε ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ μπορεί να αναφζρονται και να αξιολογοφνται και τα ςτοιχεία αυτά.
Επίςθσ, θ μνεία του χρόνου ςτθν εκδιδόμενθ πράξθ είναι απολφτωσ αναγκαία, διότι ςχετίηεται με τθν
εφαρμογι ι μθ του ςυγκεκριμζνου νόμου (Ν. 2242/1994), χωρίσ να είναι απαραίτθτθ και θ αναγραφι
ςυγκεκριμζνθσ θμερομθνίασ διαπράξεωσ τθσ παράβαςθσ, αρκεί να προςδιορίηεται χρονικό διάςτθμα (αρ. πρ.
2447π.ζ./φ.Ερ.95/10/04-01-2011 Γνωμοδοτικό ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΚΥΝΑΛ).
Είναι πικανόν ο χρόνοσ διάπραξθσ τθσ παράβαςθσ να μθν ζχει διευκρινιςκεί πλιρωσ, κατά τθ ςφνταξθ τθσ
ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ. Ωςτόςο, θ Λιμενικι Αρχι λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία μεταγενζςτερα από
τθν ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ (πχ. απολογία του κατθγορουμζνου, τοπογραφικά διαγράμματα
παλαιότερων ετϊν, αεροφωτογραφίεσ-φωτογραφίεσ, μαρτυρικζσ κατακζςεισ, καταγγελίεσ κ.λπ.) δφναται να
τεκμθριϊςει τον χρόνο ι το χρονικό διάςτθμα διάπραξθσ τθσ παράβαςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΕΝΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΑ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ

Σφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2690/1999, ο κιγόμενοσ, για τθν αποκατάςταςθ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ
των εννόμων ςυμφερόντων του που προκαλείται από τθ διοικθτικι πράξθ επιβολισ προςτίμου για
οποιοδιποτε λόγο, δφναται με αίτθςι του, να ηθτιςει είτε από τθ Λιμενικι Αρχι θ οποία εξζδωςε τθν
απόφαςθ, τθν ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςι τθσ (αίτθςθ κεραπείασ), είτε, από τθν αρχι (ΔΛΑ), θ οποία
προΐςταται εκείνθσ που εξζδωςε τθν απόφαςθ, τθν ακφρωςι τθσ (ιεραρχικι προςφυγι).
Κατά των αποφάςεων επιβολισ προςτίμου, ο παραβάτθσ, αλλά και κάκε υπόχρεοσ για τθν καταβολι του,
ζχει δικαίωμα να αμφιςβθτιςει τθν παράβαςθ και να αςκιςει προςφυγι ενϊπιον του αρμόδιου
Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου.
Α. ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1. Κατάκεςθ-Ενζργειεσ
Θ αίτθςθ κεραπείασ κατατίκεται ςτθν αρχι που εξζδωςε τθ διοικθτικι πράξθ, θ οποία καλείται να
επανεξετάςει τθν υπόκεςθ (ζλεγχοσ νομιμότθτασ και ουςίασ) και να αξιολογιςει τουσ προβαλλόμενουσ
ιςχυριςμοφσ του αιτοφντα και τυχόν πρόςκετα ςτοιχεία, εκδίδοντασ νζα απόφαςθ. Θ απόφαςθ επί αίτθςθσ
κεραπείασ ζχει τον ίδιο τφπο με τθν απόφαςθ επιβολι προςτίμου (προοίμιο νομοκετικϊν διατάξεων,
αιτιολογικό μζροσ-ςκεπτικό , αποφαςιςτικό μζροσ). Θ αιτιολόγθςθ τθσ απόφαςθσ κα πρζπει να είναι ςαφισ,
ειδικι και επαρκισ και να λαμβάνει υπόψθ τθσ τουσ ιςχυριςμοφσ του προςφεφγοντα αντικροφοντάσ τουσ,
δίχωσ να περιορίηεται ςτθν απλι αναγραφι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ). Αποδοχι τθσ
αίτθςθσ κεραπείασ ςυνεπάγεται τθν τροποποίθςθ ι ακφρωςθ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ.
2. Χρονικζσ Ρροκεςμίεσ
Αν και δεν τάςςεται προκεςμία για τθν υποβολι αίτθςθσ κεραπείασ, αυτι δεν είναι επιτρεπτι μετά τθν
πάροδο μακροφ χρόνου, υπό τθν ζννοια ότι μπορεί να κρικεί απορριπτζα γι’ αυτό το λόγο και όχι ότι θ αρχι
προσ τθν οποία απευκφνεται δικαιοφται να αρνθκεί τθν παραλαβι τθσ. Θ διοικθτικι αρχι ςτθν οποία
υποβάλλεται θ αίτθςθ κεραπείασ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον ενδιαφερόμενο τθν απόφαςι τθσ, το
αργότερο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ. Αν αρμόδια για τθν εξζταςι τθσ είναι άλλθ
διοικθτικι αρχι, εκείνθ ςτθν οποία κατατζκθκε αναρμοδίωσ θ αίτθςθ κεραπείασ οφείλει να τθ διαβιβάςει
ςτθν αρμόδια αρχι το αργότερο μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ και να ενθμερϊςει και τον ενδιαφερόμενο. Και
ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ςτον ενδιαφερόμενο πρζπει να
γίνεται μζςα ςτθν κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο προκεςμία.
3. Αναςτολι κυρϊςεων
H άςκθςθ αίτθςθσ κεραπείασ δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ καταβολισ του προςτίμου και
είναι ανεξάρτθτθ από τθν άςκθςθ ιεραρχικισ προςφυγισ ι προςφυγισ ενϊπιον Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου.

Β. ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΤΓΗ

1. Κατάκεςθ-Ενζργειεσ
Θ ιεραρχικι προςφυγι κατατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ Λιμενικισ Αςτυνομίασ (Δ.Λ.Α.) του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ι ςτθν
αρμόδια Λιμενικι Αρχι.
Εν ςυνεχεία θ ΔΛΑ τθ διαβιβάηει ςτθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι ηθτϊντασ πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ και
ζκκεςθ υπθρεςιακϊν απόψεων επί των ιςχυριςμϊν που προβάλλει ο προςφεφγων.
Σε περίπτωςθ, που θ ιεραρχικι προςφυγι κατατεκεί ςτθ Λιμενικι Αρχι, τότε θ τελευταία τθ διαβιβάηει ςτθ
ΔΛΑ, το αργότερο εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, μαηί με πλιρθ φάκελο τθσ
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υπόκεςθσ και ζκκεςθ υπθρεςιακϊν απόψεων επί των ιςχυριςμϊν που προβάλλει ο προςφεφγων. Θ ζκκεςθ
Υπθρεςιακϊν απόψεων τθσ Λιμενικισ Αρχισ κα πρζπει να είναι αναλυτικι, εμπεριςτατωμζνθ και να
λαμβάνει υπόψθ τθσ τουσ ιςχυριςμοφσ του προςφεφγοντα, αντικροφοντάσ τουσ.
Θ ιεραρχικι προςφυγι ςυνεπάγεται μόνο ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ και
επομζνωσ δεν μπορεί να μειωκεί το πρόςτιμο για λόγουσ ουςίασ, παρά μόνο να ακυρωκεί.
2. Χρονικζσ Ρροκεςμίεσ
Ομοίωσ με αίτθςθ κεραπείασ (βλ. παραπάνω)
3. Αναςτολι κυρϊςεων
Ομοίωσ με αίτθςθ κεραπείασ (βλ. παραπάνω)

Γ. ΠΡΟΦΤΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟΤ

Κατά τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου, ο παραβάτθσ, αλλά και κάκε υπόχρεοσ για τθν καταβολι του, ζχει
δικαίωμα να αμφιςβθτιςει τθν παράβαςθ και να αςκιςει προςφυγι ενϊπιον του αρμόδιου Διοικθτικοφ
Ρρωτοδικείου, ςε αποκλειςτικι προκεςμία εξιντα (60) θμερϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2717/99 (Αϋ
97), θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ επίδοςθσ τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου ςτον παραβάτθ.
1. Αναςτολι εκτζλεςθσ απόφαςθσ
Θ άςκθςθ προςφυγισ από τον κιγόμενο κατά τθσ αποφάςεωσ επιβολισ προςτίμου δεν αναςτζλλει τθν
καταβολι αυτοφ (άρκρο 3, παρ. 23, Ν. 2242/1994).
Αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου επζρχεται μόνο με τθ χοριγθςθ προςωρινισ
αναςτολισ με πράξθ του δικαςτι (προςωρινι διαταγι), ι/και με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ του δικαςτθρίου που
κάνει δεκτι ςχετικι αίτθςθ του κακ’ ου το πρόςτιμο και διατάςςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ
απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου μζχρι ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ςθμείου. Διευκρινίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ
αυτι θ απόφαςθ επιβολισ προςτίμου κακίςταται προςωρινά ανενεργι και ωσ εκ τοφτου εμποδίηεται κάκε
περαιτζρω ενζργεια τείνουςα ςε βεβαίωςθ και είςπραξθ του ποςοφ του προςτίμου, ζωσ ότου παφςει θ ιςχφσ
τθσ προςωρινισ διαταγισ ι τθσ απόφαςθσ περί αναςτολισ.
2. Ενζργειεσ Λιμενικισ Αρχισ
Εφόςον αςκθκεί προςφυγι, ςφμφωνα με τα παραπάνω, θ αρμόδια Λιμενικι Αρχι καταρτίηει τον ςχετικό
φάκελο ςτον οποίο επιςυνάπτει ζκκεςθ υπθρεςιακϊν απόψεων και τον διαβιβάηει ςτο αρμόδιο Διοικθτικό
Ρρωτοδικείο. Αντίγραφο του φακζλου αυτοφ και τθσ ζκκεςθσ υπθρεςιακϊν απόψεων διαβιβάηεται
οπωςδιποτε και ςτο Ν.Σ.Κ. (αρμόδιο Δικαςτικό Γραφείο), προσ το οποίο γνωςτοποιεί τθν άςκθςθ τθσ
προςφυγισ και ηθτά τον διοριςμό δικθγόρου που κα παραςτεί κατά τθν εκδίκαςθ, προσ υπεράςπιςθ των
ςυμφερόντων του Δθμοςίου.
Στισ περιπτϊςεισ ακφρωςθσ ι μείωςθσ του προςτίμου από το Διοικθτικό Ρρωτοδικείο, θ αρμόδια Λιμενικι
Αρχι αμζςωσ μετά τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ απόφαςθσ διαβιβάηει ςτο Ν.Σ.Κ.(αρμόδιο Δικαςτικό Γραφείο)
με επείγουςα αναφορά τθσ, τα παρακάτω ςτοιχεία.
α) Θμερομθνία επίδοςθσ τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου
β) Στοιχεία τθσ απόφαςθσ επιβολισ προςτίμου που ακυρϊκθκε ι μειϊκθκε.
γ) Στοιχεία τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου.
δ) Αιτιολογθμζνεσ απόψεισ περί τθσ αποδοχισ ι όχι τθσ απόφαςθσ.
Το Ν.Σ.Κ./Δικαςτικό Γραφείο αποφαίνεται αν πρζπει να αςκθκεί ζφεςθ κατά τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ
Ρρωτοδικείου. Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 92 του Ν. 2717/1999, όπωσ ιςχφει: «Δεν υπόκεινται ςε
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ζφεςθ αποφάςεισ που αφοροφν ςε χρθματικζσ διαφορζσ, αν το αντικείμενό τουσ δεν υπερβαίνει το ποςό των
5.000 ευρϊ»
Ραράλλθλα, θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Ρρωτοδικείου κα αποςτζλλεται ςτθ Δ.Λ.Α., ϊςτε αφενόσ μεν να
ςχθματιςκεί ορκι κρίςθ για τθν εκδικαςκείςα υπόκεςθ, αφετζρου δε, να παραςχεκοφν οδθγίεσ για
μελλοντικι αποφυγι ελλείψεων-ςφαλμάτων, που ενδεχομζνωσ να οδθγιςουν ςε ακυρϊςεισ αποφάςεων
από τα αρμόδια Διοικθτικά Δικαςτιρια και κατ’ επζκταςθ απϊλεια εςόδων από τα Δθμόςια Ταμεία του
Κράτουσ.
Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω θ αρμόδια Λιμενικι Αρχι ςυντάςςει και διαβιβάηει ςτο αρμόδιο Δθμόςιο
Ταμείο, ΤΑΦΕ ςε τρία (03) αντίγραφα, εφόςον ζχει επζλκει βεβαίωςθ. Τα ανωτζρω ιςχφουν αναλόγωσ και επί
αποφάςεωσ που εκδίδεται κατ’ ζφεςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΤΡΩΕΩΝ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

(Αυκαίρετεσ επεμβάςεισ παρ. 1 άρκρου 29 Ν. 2971/2001)
ΔΛΑΥΛΟΣ
FAX

ΧΩΟΣ ΓΛΑ ΧΘΣΘ ΣΘΜΑΤΩΕΛΟΥ

ΚΩΔ. ΑΛΚ. :
ΒΑΚΜΟΣ
ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ

ΑΡΠ: ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΑΧΘ
FROM : ……………

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΕΚΔΟΣΘΣ

ΩΑ

ΕΞ. ΕΡΕΛΓΟΝ
ΒΑΚΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ
ΑΔ

ΡΟΣ : ΚΤΘΜΑΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ………….
ΤΟ :
ΚΟΛΝ : ΕΛΣΑΓΓΕΛΕΑ ΡΩΤΟΔΛΚΩΝ …….. (υτα) - ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ (υτα) –
ΥΝΑΝΡ/ΓΓΛΛΡΝΕ/ΓΔΛΛΡΝΕ/ΔΛΛΛΚΥΡ (υτα) – Ο.Λ. Α.Ε ι Δ.Λ.Τ. ι Λ.Τ. ι Ο.Τ.Α.
INFO :
7

9

ΘΕΜΑ: «ΡΑΑΝΟΜΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ ΕΝΤΟΣ …… …….. ΣΤΘΝ ΡΕΛΟΧΘ …… ……… »
ΧΕΣ:
6

7

ΚΑΤΟΡΛΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΜΑΣ ΔΛΑΡΛΣΤΩΚΘΚΕ Θ ΥΡΑΞΘ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ………… ………….. ΕΝΤΟΣ ……… ……..…..
8
……………///……… ………./// ΡΑΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΡΩΣ ΔΛΕΝΕΓΘΣΕΤΕ ΑΥΤΟΨΛΑ ΣΤΘΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΡΕΛΟΧΘ ΚΑΛ ΜΑΣ ΔΛΑΒΛΒΑΣΕΤΕ ΣΧΕΤΛΚΘ
ΕΚΚΕΣΘ ΜΕΤΑ ΣΥΝΘΜΜΕΝΟΥ ΤΟΡΟΓΑΦΛΚΟΥ ΔΛΑΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΡΟΛΟ ΝΑ ΑΡΕΛΚΟΝΛΗΟΝΤΑΛ ΟΛ ΥΡΟΨΘ ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ
ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ Θ ΥΡΘΕΣΛΑ ΜΑΣ ΡΟΒΕΛ ΣΕ ΡΕΑΛΤΕΩ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ/// ΡΟΣ ΥΡΟΒΟΘΚΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
ΣΑΣ ΕΡΛΣΥΝΑΡΤΟΥΜΕ ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΥΡΟΨΘ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ/// ΑΡΟ ΥΡΘΕΣΛΑ ΜΑΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΤΑΛ ΡΟΑΝΑΚΛΣΘ/// Ο
ΛΛΜΕΝΑΧΘΣ …………..//-

ΣΤΟΛΧΕΛΑ
ΔΛΕΚΡΕΑΛΩΣΘΣ

ΘΩΛ

ΜΕΤΑΒΛΒΑΣΘ

ΡΑΑΛΑΒΘ

ΣΕΛΛΔΑ 1_____ ΑΡΠ 1 ΣΕΛΛΔΑ______
PAGE 1
OF PAGE 1

6
7
8

9

Περιγράθεηαι η παρέμβαζη
Χερζαίας Ζώνης λιμένα/ αιγιαλού /παραλίας…
Σηο ζημείο ασηό αναθέρονηαι ηστόν επιπλέον ζηοιτεία (πτ. ζηοιτεία σπαίηιοσ παραβάηη, αναληθθείζες ενέργειες ηης Λιμενικής Αρτής
κ.λπ.).
Περιοτή – θέζη διαπίζηωζης
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

(Απόφαςθ επιβολισ προςτίμου που εκδίδεται από Κ.Λ/Χ και Λ/Χ για παράβαςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του
Ν. 2971/2001)

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣ & ΝΘΣΛΩΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ
ΑΧΘΓΕΛΟ ΛΛΜΕΝΛΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ
ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΑΧΘ ……………….

(Τόποσ, θμ/νία)
Αρ. Ρρωτ.:
Αρ. Απόφαςθσ:

ΑΡΟΦΑΣΘ
Ο

(Λιμενάρχθσ)

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ (όπωσ ιςχφουν):
α) του Ν.Δ. 444/70 (Αϋ 39) «Περί αρμοδιοτιτων Λιμενικοφ Σϊματοσ και ςχζςεων προσ τασ αρμοδιότθτασ
των Σωμάτων Αςφαλείασ»,
β) του Ν. 2242/1994 (Αϋ 162) άρκρο 3, παρ. 23 και 24 «Πολεοδόμθςθ περιοχϊν δεφτερθσ κατοικίασ ςε
Ζϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου προςταςίασ φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει,
γ) του Ν. 2690/1999(Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
δ) του Ν. 2717/1999 (Αϋ97) «Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ»,
ε) του Ν. 2971/2001 (Αϋ 285) «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ»
ςτ) του Ν.3922/2011 (Α’35) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ, Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ
διατάξεισ»,
η) του Ν. 4150/2013 (Αϋ 102) «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ
διατάξεισ»,
θ) του Ν. 4256/2014 (Αϋ92) «Τουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ»,
κ) του Ν. 4504/2017 (Αϋ184) «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα
πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ»,
ι) του Ρ.Δ. 70/2015 άρκρο 2 (Αϋ 114), «… Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και
μετονομαςία του ςε Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ ….»,
ια) του Ρ.Δ. 13/2018 (Α' 26) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ»,
ιβ) τθσ αρ. πρ. 2131.24/47431/18/25-06-2018 απόφαςθσ κ. ΥΝΑΝΡ (Βϋ2839) «Κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν
βαρφτθτασ (ςβ1…ν) ςτον τφπο του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 24 του άρκρου 3 του ν. 2242/1994 (Αϋ162)
και λοιπϊν παραμζτρων για τον υπολογιςμό διοικθτικϊν προςτίμων για παραβάςεισ τθσ παρ. 1 του
άρκρου 29 του ν. 2971/2001 (Αϋ285)».
2. Τθν υπ’ αρικμ. 01/2019 Εγκφκλιο ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ (αρ. πρ. 2131.24/26738/19/11-04-2019).
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3. Τθν από …………………. ζκκεςθ αυτοψίασ ……………(1)……………..
4. Τθν από …………......... Ζκκεςθ Βεβαίωςθσ Ραράβαςθσ του ……………….. (όργανο Λ.Σ.) κατά του
……………(2)………………, από τθν οποία προκφπτει ότι ο/θ ανωτζρω, ςε γενόμενο ζλεγχο από προςωπικό τθσ
Υπθρεςίασ μασ ςτθν περιοχι………………..., είχε προβεί τθν ………(3)…………. ςτθν καταςκευι
………………..……………(4)………………………………….. εντόσ …………(5)………. χωρίσ τισ προβλεπόμενεσ άδειεσ των
αρμοδίων Αρχϊν.
5. Τθν από ………………………… ζγγραφθ απολογία του υπαιτίου, θ οποία υποβλικθκε
εμπρόκεςμα/εκπρόκεςμα ςτθν Υπθρεςία μασ.
6. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία του διοικθτικοφ φακζλου.
ΕΠΕΙΔΗ
Απ’ όλα τα παραπάνω εκτεκζντα προκφπτει ότι ο/θ ………(2)………….. προζβθ τθν ……………(6)………………,
ςτθν περιοχι ……………….. ςτθν καταςκευι ……………………(4)……………….. εντόσ………………(5)……………………, χωρίσ
τισ προβλεπόμενεσ άδειεσ των αρμοδίων Αρχϊν.
Οι ιςχυριςμοί που προβάλλει ο/θ υπαίτιοσ/α ότι…………………………………………………………………………….
…………………………………………….......................................................................
κρίνονται
……………(7)……………,
διότι………………………………………………………………..………………………………………..…(8)……………………….....................
.........................................................................................................................................
Θ παραπάνω πράξθ (ι παράλειψθ) ςυνιςτά παράβαςθ του…….……(9)…………., όπωσ τιμωρείται με τθν παρ.
1 του άρκρου 29 του Ν. 2971/2001 (Αϋ285), ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 23 και 24 του άρκρου 3 του Ν.
2242/1994 (Αϋ162).
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
1. Επιβάλλουμε ςε βάροσ του/τθσ ……………(2)………….. (ΑΦΜ:………., ΔΟΥ:…………) διοικθτικό πρόςτιμο
……………(10)………… ΕΥΩ, που ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων
Εςόδων.
2. Το παραπάνω πρόςτιμο ειςπράττεται υποχρεωτικά με τθν ζκδοςθ θλεκτρονικοφ παραβόλου, μζςω τθσ
εφαρμογισ Θλεκτρονικοφ Ραραβόλου (e-παράβολο) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.) (www.gsis.gr), ςφμφωνα με τθν αρίκ. ΡΟΛ.1131/24-06-2015 (Βϋ1324) Απόφαςθ
ΥΡ.ΟΛΚ. “Συμπλιρωςθ − Τροποποίθςθ τθσ ΡΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Βϋ/2013) «Όροι και
διαδικαςία είςπραξθσ– επιςτροφισ για τθν εφαρμογι του θλεκτρονικοφ παραβόλου», όπωσ ιςχφει. Το
ςχετικό αποδεικτικό πλθρωμισ προςκομίηεται ςτθν Λιμενικι Αρχι ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ. Σε περίπτωςθ
μθ δυνατότθτασ καταβολισ του θλεκτρονικοφ παραβόλου ι μθ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτθ διαδικτυακι
πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), δφναται θ ζκδοςθ και θ καταβολι
του παραβόλου να διενεργείται ςτισ Δ.Ο.Υ. κατά τθν κρίςθ του προϊςταμζνου τουσ. Το παραπάνω
πρόςτιμο βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ςτον κωδικό αρικμό εςόδων (ΚΑΕ) προχπολογιςμοφ
(1) :Τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που ςυνζταξε τθν ζκκεςθ αυτοψίασ (π.χ. Κτθματικισ Υπθρεςίασ………………, Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Ταμείου……………., Υπθρεςίασ Δόμθςθσ ………………….. κλπ ι ςτελεχϊν τθσ Λιμενικισ Αρχισ …………..).
(2): Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι επωνυμία νομικοφ προςϊπου
(3): Χρόνοσ τζλεςθσ παράβαςθσ ι χρονικό διάςτθμα (πχ. τθν 01/01/2017 ι από 01/01/2017 ζωσ 01/12/2017). Ο χρόνοσ αναφζρεται ςτο
ςθμείο αυτό μόνο εφόςον είχε εξακριβωκεί κατά τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ.
(4) : Ρεριγραφι είδουσ & ζκταςθσ παράβαςθσ
(5): Χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα/ αιγιαλοφ/παραλίασ/ καλάςςιου χϊρου
(6) : Αναφζρεται απαραιτιτωσ ο χρόνοσ τζλεςθσ τθσ παράβαςθσ ι το χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο οποίο αυτι ζλαβε χϊρα (πχ. τθν
01/01/2017 ι πχ. από 01/01/2017 ζωσ 01/12/2017).
(7): Ανεπαρκείσ/αναλθκείσ/αβάςιμοι
(8): Αντικροφονται με ςαφι και τεκμθριωμζνο τρόπο ζνα προσ ζνα τα επιχειριματα που προβάλλει ο υπαίτιοσ ςτθν απολογία του.
(9): Αναγράφεται θ διάταξθ που παραβιάηεται (πχ. το άρκρο 12 ι 14 ι 18 ι 24 του Ν. 2971/2001)
(10): Ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ
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1560904001, περιζρχεται ςτο ΡΑΣΛΝΟ ΤΑΜΕΛΟ και τθρείται ςτον ειδικό λογαριαςμό αυτοφ «ΓΑΛΑΗΛΟ
ΤΑΜΕΛΟ». Ροςοςτό 3% από το επιβλθκζν πρόςτιμο αποδίδεται κατά τθν είςπραξθ ςτο Ταμείο
Αλλθλοβοικειασ Ναυτικοφ (Τ.Α.Ν.) ςτον Κ.Α.Ε. 82526, όπωσ κακορίςτθκε με τθν αρ. πρ. 2441.1/05/02/1505-2002 Κ.Υ.Α. (Βϋ 649/2002).
3. Ο υπαίτιοσ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ του εν λόγω χϊρου ςτθν πρότερι του κατάςταςθ εντόσ
χρονικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ του πρωτοκόλλου κατεδάφιςθσ που
εκδίδει ο προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ Κτθματικισ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, κα
ενεργθκεί κατεδάφιςθ και αποκατάςταςθ με ευκφνθ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και θ
ςχετικι δαπάνθ κα καταλογιςτεί ςε βάροσ του ανωτζρω υπόχρεου και κα ειςπραχκεί κατά τισ διατάξεισ
περί είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων (11).
4. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ επιτρζπεται θ άςκθςθ προςφυγισ ενϊπιον του αρμόδιου Διοικθτικοφ
Ρρωτοδικείου ςε αποκλειςτικι προκεςμία εξιντα (60) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ επίδοςισ τθσ. Θ
άςκθςθ τθσ προςφυγισ δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ απόφαςθσ καταβολισ του προςτίμου.
5. Να κοινοποιθκεί νόμιμα με αποδεικτικό επίδοςθσ.

Ο Λιμενάρχθσ

ΚΟΛΝΟΡΟΛΘΣΕΛΣ:
1. ΥΝΑΝΡ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ (υ.τ.α.)
2. ……ΡΕΔΛΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
3. ΚΤΘΜΑΤΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ……………….
4. ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ …………………..
5. ΔΟΥ ……………….. (με χρθματικό κατάλογο και τριπλότυπθ περιλθπτικι
κατάςταςθ).
6. ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΛΛΜΕΝΑ………… ι ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ………….. (12)
7. ΔΘΜΟΣ ………………(13)
(11) Θ παράγραφοσ αυτι παραλείπεται όταν οι παράνομεσ καταςκευζσ ζχουν απομακρυνκεί προ τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ
επιβολισ προςτίμου.
(12): Κοινοποίθςθ ςτον οικείο φορζα διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ γίνεται μόνο εφόςον θ παράβαςθ πραγματοποιικθκε εντόσ
ηϊνθσ λιμζνα
(13): Κοινοποίθςθ ςτον Διμο γίνεται μόνο εφόςον θ παράβαςθ είναι εντόσ αιγιαλοφ – παραλίασ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΘΚΕ και ειςπράχκθκε το πιο πάνω
πρόςτιμο με τθν ζκδοςθ παραβόλου μζςω τθσ
εφαρμογισ Θλεκτρονικοφ Ραραβόλου (eπαράβολο).
Κωδικόσ παραβόλου …………………..
Θμερ. ……………

Θ Λιμενικι Αρχι

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Θ πλθρωμι του προςτίμου γίνεται ΑΡΟΚΛΕΛΣΤΛΚΑ μζςω τθσ
εφαρμογισ e-παράβολο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν
Συςτθμάτων (www.gsis.gr ->Υπθρεςίεσ προσ πολίτεσ ->e-παράβολο >Εφαρμογι θλεκτρονικοφ παραβόλου -> για πιςτοποιθμζνουσ ι μθ
χριςτεσ Taxisnet) επιλζγοντασ:

Φορζασ
Δθμοςίου:
Ναυτιλίασ
και
Νθςιωτικισ
Ρολιτικισ/Λοιπζσ Υπθρεςίεσ

Κατθγορία παραβόλου: Είςπραξθ Ρροςτίμων

Τφποσ παραβόλου: Ραραβάςεισ περί «αιγιαλοφ και παραλίασ»
Εντόσ 30 θμερϊν κα πρζπει να προςκομίςετε ςτθ Λιμενικι Αρχι το
ζντυπο του πλθρωμζνου παραβόλου ϊςτε να γίνει ο ζλεγχοσ και θ
δζςμευςθ του, διαφορετικά το πρόςτιμο κα βεβαιωκεί ςτθ Δ.Ο.Υ.
υπαγωγισ ςασ. Θ πλθρωμι του e-παραβόλου πραγματοποιείται με τθ
χριςθ του μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ ςτισ τράπεηεσ, ςτα ΕΛ.ΤΑ. ι
απευκείασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ με τθ χριςθ πιςτωτικισ
/χρεωςτικισ /προπλθρωμζνθσ κάρτασ.

26

ΑΔΑ: Ω8Α74653ΠΩ-Ο44
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ

Παράδειγμα 1
Αυκαίρετθ επίςτρωςθ άμμου ςε χϊρο αιγιαλοφ ςε ζκταςθ 150τ.μ. και πρόςχωςθ (μπάηωμα) καλαςςίου
χϊρου με αμμοχάλικο ςε ζκταςθ 100τ.μ..
- Αρχικά από τον πίνακα του άρκρου 1 τθσ αρ. πρ. 2131.24/47431/18/25-06-2018 (Βϋ2839) Υ.Α. ταξινομϊ τισ
παραπάνω αυκαίρετεσ επεμβάςεισ ςε κατθγορίεσ:
1. Επίςτρωςθ άμμου ςτον αιγιαλό Eμβ1=150τ.μ.  Κατθγορία 1 (Μικρι μεγζκουσ αλλοίωςθ εδάφουσ) 
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ ςβ1=2
2. Ρρόςχωςθ (μπάηωμα) καλαςςίου χϊρου με αμμοχάλικο Εμβ2=100τ.μ.  Κατθγορία 4 (Προςχϊςεισ και
ζργα ςτο καλάςςιο χϊρο)  Συντελεςτισ Βαρφτθτασ ςβ2=6
- Συνεπϊσ, ο Αλγόρικμοσ Ρροςδιοριςμοφ Ρροςτίμου κα είναι:
Π= ΚΠ + (Εμβ1*ςβ1+…+Εμβν*ςβν)*10
 Ρ = 1.467,35 + (150*2 + 100 *6 )*10
 Ρ = 10.467,35€ και με ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ εκατοντάδα προκφπτει πρόςτιμο φψουσ
 Π=10.500,00€

Παράδειγμα 2
Αυκαίρετεσ παρεμβάςεισ ςτον αιγιαλό και ςε κοινόχρθςτθ παραλία:
1. Καταςκευι βάςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα Εμβ1=26τ.μ.
2. Αμμολθψία Εμβ2=24τ.μ.
3. Καταςκευι μεταλλικοφ ςτεγάςτρου Εμβ3=16τ.μ.
4. Τοποκζτθςθ πλακϊν χωρίσ ςυνδετικό υλικό Εμβ4=25τ.μ.. Κατά τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ βεβαίωςθσ
παράβαςθσ διαπιςτϊκθκε ότι οι πλάκεσ είχαν απομακρυνκεί.
- Αρχικά από τον πίνακα του άρκρου 1 τθσ αρ. πρ. 2131.24/47431/18/25-06-2018 (Βϋ2839) Υ.Α. ταξινομϊ τισ
παραπάνω αυκαίρετεσ επεμβάςεισ ςε κατθγορίεσ:
1. Καταςκευι βάςθσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα Εμβ1=26τ.μ.  Κατθγορία 3 (Καταςκευζσ μονίμου φφςεωσ
από ςκυρόδεμα)  Συντελεςτισ Βαρφτθτασ ςβ1=5
2. Αμμολθψία Εμβ2=24τ.μ.  Κατθγορία 1 (Μικρι μεγζκουσ αλλοίωςθ εδάφουσ)  Συντελεςτισ Βαρφτθτασ
ςβ2=2
3. Καταςκευι μεταλλικοφ ςτεγάςτρου Εμβ3=16τ.μ Κατθγορία 2 (Ελαφριζσ καταςκευζσ από μζταλλο) 
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ ςβ3=3
4. Εφόςον οι πλάκεσ απομακρφνκθκαν δεν υπολογίηονται ςτον αλγόρικμο
- Συνεπϊσ, ο Αλγόρικμοσ Ρροςδιοριςμοφ Ρροςτίμου κα είναι:
Π= ΚΠ + (Εμβ1*ςβ1+…+Εμβν*ςβν)*10
 Ρ = 1.467,35 + (26*5 + 24 *2+16*3 )*10
 Ρ = 3.727,35€ και με ςτρογγυλοποίθςθ ςτθν αμζςωσ επόμενθ εκατοντάδα προκφπτει πρόςτιμο φψουσ
Π=3.800,00€
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