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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μυκόνου με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά αυθαίρετων
κατασκευών που διαπιστώθηκαν σε παραλίες του νησιού, σας ενημερώνει για το
νομοθετικό καθεστώς που ισχύει σχετικά με τη χρήση των παραλιών αλλά και την
αρμοδιότητα του Δήμου, η οποία όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω,
περιορίζεται στη διαπίστωση καταστρατήγησης του Νόμου και την ενημέρωση
των ελεγκτικών μηχανισμών.
Αρχικά, οφείλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι:
1. Η διαχείριση του αιγιαλού και των παραλίων ανήκει στο Υπουργείο
Οικονομικών και όχι στους Δήμους.
2. Κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση παραχωρείται το δικαίωμα
απλή χρήσης του αιγιαλού και παραλίας, ήτοι η τοποθέτηση
ομπρελοξαπλωστρών, από το Υπουργείο Οικονομικών στους Δήμους,
προκειμένου να το μισθώσει στους δικαιούχους επιχειρηματίες, στο
πλαίσιο ενός νομικού πλαισίου, το οποίο οι Δήμοι οφείλουν να
ακολουθούν δίχως να έχουν αποφασιστικό προς τούτο ρόλο.
3. Σύμφωνα με το Νόμο, το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των
κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, διατηρεί το δικαίωμα για
την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές
αρμοδιότητες
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Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και τα Αυτοτελή
Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας.
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4. Στην περίπτωση που οιοσδήποτε μισθωτής παραλίας παραβιάζει τους
όρους παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού - παραλίας, δύναται να
αποβληθεί από την Παραλία με Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής,
το οποίο εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο
Δημόσιας Περιουσίας.
5. Τέλος, όσον αφορά κατασκευές εντός των θαλάσσιων υδάτων,
αρμόδιο τόσο για ελέγχους, όσο και για την ανάλογη επιβολή
διοικητικών προστίμων είναι το Λιμεναρχείο και συγκεκριμένα για το
νησί μας το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

Ο εκάστοτε Δήμος, όπως και ο δικός μας, είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση
που διαπιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις να ενημερώνει τα κατά
τόπον αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, για το Δήμο Μυκόνου
του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας που εδρεύει στη Σύρο.
Δεδομένης της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας από το 2013, ο
Δήμος Μυκόνου απώλεσε τους 23 δημοτικούς αστυνόμους που είχε στη διάθεσή
του και σήμερα δε διαθέτει υπηρεσία, η οποία να δύναται να προβεί σε κατά
τόπους ελέγχους πιθανών παραβιάσεων της χρήσης του αιγιαλού και της
παραλίας.
Παρόλα αυτά σε όλες τις περιπτώσεις που η Δημοτική Αρχή έλαβε γνώση
καθ’ οιοδήποτε τρόπο (γραπτές καταγγελίες, προφορικές αναφορές, αναρτήσεις σε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) για αυθαιρεσίες ή καταπατήσεις έχει –άμεσα και
αυτεπάγγελτα- προβεί σε καταγγελίες αυτών των γεγονότων προς τις αρμόδιες
αρχές (Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, Ελληνική Αστυνομία και
Λιμεναρχείο), προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προς διασφάλιση του
δημοσίου και κοινού συμφέροντος.
Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα έχουν ήδη σχηματισθεί δικογραφίες κατόπιν
της αυτόφωρης διαδικασίας.
Συμπερασματικά, ο Δήμος δεν έχει το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε
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κατασταλτικά τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες. Καθήκον το
οποίο ο Δήμος Μυκόνου επιτελεί απαρέγκλιτα.
Για το ζήτημα των τιμών των ομπρελοξαπλωστρών στις παραλίες, ο Δήμος
Μυκόνου καθόριζε διαχρονικά ανώτατο όριο τιμών, ωστόσο ήδη από πέρσι το
Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του απαγόρευσε τη θέσπιση από τον Δήμο
τέτοιων περιοριστικών όρων με αποτέλεσμα ιδιαίτερα φέτος να εκτοξευθούν οι
τιμές και να εμφανιστούν κρούσματα αισχροκέρδειας, πρακτική την οποία έχει
καταγγείλει

ο
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επιχειρηματίες.
Η μη ύπαρξη υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας
στη Μύκονο και η μη επαρκής στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου
και του Λιμεναρχείου, επιδεινώνει την επιχειρουμένη αυθαιρεσία στο νησί μας,
την οποία ο Δήμος Μυκόνου καταδικάζει απερίφραστα και πολεμά με τα
διαθέσιμα μέσα του και με το ελλιπές προσωπικό του.
Η Δημοτική Αρχή ασκεί πιέσεις και κάνει προτάσεις ώστε να αλλάξει το
νομικό καθεστώς και να αποκτήσει ο Δήμος τον πρώτο λόγο στη διαχείριση των
παραλιών και τη δυνατότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε κάθε είδους
παραβάτη. Καλούμε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της Μυκόνου να
συνδράμουν τον Δήμο στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε το φυσικό
περιβάλλον του νησιού.
Λαϊκισμοί από δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας που θέλουν να
κερδίσουν τις εντυπώσεις, θολώνοντας τα νερά και επιρρίπτοντας τις ευθύνες για
την τήρηση της νομιμότητας στο Δήμο, ενώ σαφέστατα γνωρίζουν πως δεν είναι
αρμόδιος, εξυπηρετούν μικροπολιτικά οφέλη και έχουν σκοπό να παραπλανήσουν
τους δημότες μας.
Η αποτελεσματική προάσπιση της ομορφιάς και της μοναδικότητας του
νησιού μας, και η θέσπιση όρων και διαδικασιών που θα την προστατεύουν είναι
υπόθεση όλων μας και σε καμία περίπτωση αντικείμενο φτηνής πολιτικής
εκμετάλλευσης και εντυπώσεων.
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