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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Για όσους θέλουν να μάθουν τι συνέβαινε τα δέκα αυτά χρόνια γύρω 
από τη Μαρίνα Μεσολογγίου αλλά και τι μπορεί να γίνει σήμερα, 
συγκεντρώσαμε όσο περισσότερο υλικό μπορέσαμε. Έτσι, ανάμεσα στο υλικό 
μας θα βρείτε τους Νόμους που ίσχυσαν κατά καιρούς, δημόσια έγγραφα και 
αλληλογραφία μεταξύ δημοσίων φορέων και ιδιωτών, δημοσιεύματα του 
τύπου, διαμαρτυρίες, ανακοινώσεις, καταγγελίες κ.α. Εξυπακούεται, ότι το 
υλικό αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του συνολικού υλικού που έχει 
παραχθεί, δημοσιευτεί και κυκλοφορήσει. Αρκεί να πούμε ότι τα έγγραφα του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της εταιρείας «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.» που 
διαθέτουμε, είναι ελάχιστα. 
 

Το υλικό χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια.  
Α. Στο πρώτο γίνεται μια γενική αναφορά στους Τουριστικούς Λιμένες – 
Μαρίνες με κάποια  γενικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία. 
 
Β. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια χρονολογική ιστορική αναφορά στο 
νομικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα για τους Τουριστικούς Λιμένες 
– Μαρίνες και ταυτόχρονα μια χρονολογική ενημέρωση μέσα από αυθεντικά 
έγγραφα που διαθέτουμε και που θεωρούμε ότι δείχνουν ανάγλυφα τη 
σημερινή κατάσταση των πραγμάτων.  
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους. 
α)Η πρώτη αφορά την περίοδο  πριν την υπογραφή πρώτης σύμβασης 
παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της (χερσαίας και θαλάσσιας) 
ζώνης του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου (19-07-1993 / 03-03-2009). 
β)Η δεύτερη το διάστημα μεταξύ της πρώτης και δεύτερης σύμβασης (04 -03-
2009 / 17-12-2013). 
γ)Η τρίτη το διάστημα μεταξύ της δεύτερης σύμβασης και τροποποιημένης 
(τρίτης) σύμβασης (17-12-2013 / 02-05-2019) 
δ)Η τέταρτη το διάστημα μεταξύ της τροποποιημένης (τρίτης) σύμβασης έως 
τις 13-01-2020. (02-05- 2019 /13-01-2020). 
 
Γ. Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται πλήρεις οι τρεις συμβάσεις: 
η από 05-0302009, αυτή από 17-12-2013 και η από 02-05-2019 τροποποίηση 
της προηγούμενης. 
 
Δ. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται το Γ΄ μέρος του Ν. 2160/19-07-1993 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/19-07-1993)  που φέρει τον τίτλο: «Δημιουργία και λειτουργία 
τουριστικών λιμένων, όπως ισχύει σήμερα». Είναι δηλαδή, ο Νόμος με όλες 
τις τροποποιήσεις, προσθέσεις, αντικαταστάσεις και καταργήσεις εδαφίων, 
παραγράφων και άρθρων, που ισχύει σήμερα και τον οποίο θα πρέπει να έχει 
υπόψη του όποιος ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τους 
τουριστικούς λιμένες – Μαρίνες. 
 

Εδώ θα βρείτε το Α’,  Β’(α) και Δ’ κεφάλαιο   

ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΜΑΡΙΝΩΝ 

Η Ελλάδα αναδεικνύεται  ολοένα και περισσότερο σε διεθνή τουριστικό 

προορισμό. Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι ότι διαθέτει συνολικά 

περίπου 16.000 χλμ. ακτών, τα μισά από τα οποία βρίσκονται στα χιλιάδες 

ελληνικά νησιά, ενώ τα υπόλοιπα εκτείνονται κατά μήκος των παραλίων της 

ηπειρωτικής χώρας. Αυτό που χαρακτηρίζει τις φημισμένες ελληνικές ακτές 

είναι η μοναδική ποικιλομορφία τους, η καθαρότητά τους και η διαύγεια των 

νερών, που τις έχουν καταστήσει παγκοσμίως γνωστές και για το λόγο αυτό 

εξαιρετικά δημοφιλείς. 

Έτσι, οι προοπτικές ανάπτυξης του ευρύτερου θαλάσσιου τουρισμού είναι 

θετικές . Με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η αγορά των 

ιστιοπλοϊκών και των σκαφών αναψυχής στη χώρα εμφανίζει ετησίως συνεχή 

άνοδο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται και οι ανάγκες για ελλιμενισμό τους. Η 

αυξημένη ζήτηση προήλθε ακόμη από το επαγγελματικό yachting με τις 

ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών στην Ελλάδα να καθίστανται  ολοένα και 

περισσότερο δημοφιλείς στις αγορές της Βρετανίας, της Ολλανδίας, της 

Γερμανίας, της Σουηδίας κ.α. αλλά και από μεγάλες ιδιωτικές θαλαμηγούς.  

Τα τελευταία 40 χρόνια, ο Ε.Ο.Τ. , ορισμένες από τις 13 διοικητικές 

περιφέρειες και κάποια Λιμενικά Ταμεία έχουν θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα 

δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγκυροβολίας και συναφών 

υπηρεσιών για σκάφη, κατά μήκος των ελληνικών ακτών. Στην Ελλάδα 

λειτουργούν ήδη ή τίθενται σταδιακά σε λειτουργία  αρκετές νέες σύγχρονες 

μαρίνες που διαθέτουν χιλιάδες  θέσεις ελλιμενισμού, προκειμένου να 

καλύψουν με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο και υπό τις ασφαλέστερες 

συνθήκες τις ανάγκες των τουριστών, που φθάνουν στην Ελλάδα από τη 

θάλασσα, προσφέροντας συγχρόνως υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Οι μαρίνες διεθνώς θεωρούνται ο κορμός γύρω από τον οποίο 

αναπτύσσονται μια σειρά από δραστηριότητες. Ένας Τουριστικός Λιμένας 

(Μαρίνα) αποτελεί επένδυση σύνθετη, τόσο στα στάδια του σχεδιασμού και 

της κατασκευής, όσο και στο στάδιο της διαχείρισης, γι αυτό και πρέπει να 

ληφθεί υπόψη μία σειρά από ποικίλες παραμέτρους, μέσω των οποίων 

εξασφαλίζονται η λειτουργικότητα, η βιωσιμότητα και η κοινωνικοοικονομική 

αποτελεσματικότητα (ανταποδοτικότητα) της επένδυσης. 

Μία τυπική (οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα) Μαρίνα παρέχει 

υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο θαλάσσιας ζώνης (λιμενολεκάνης), όσο και σε 

επίπεδο χερσαίας ζώνης. Οι διευκολύνσεις της χερσαίας ζώνης 

προσδιορίζουν τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Τουριστικού Λιμένα. Έτσι, από άποψη εκμετάλλευσης οι παροχές της 
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χερσαίας ζώνης αποδίδουν το 81,6% των ετήσιων εσόδων ενός Τ.Λ. Με βάση 

τα παραπάνω δεδομένα, ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας 

ενός Τ.Λ., νοούμενου ως αυτοτελούς επιχειρηματικής μονάδας, αποτελεί ο 

ορθολογικός σχεδιασμός των εξυπηρετήσεων της χερσαίας ζώνης του, αφού 

βέβαια έχουν επιλυθεί τα ζητήματα της χωροθέτησης. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ένας τυπικός σχεδιασμός (αρχές 

σχεδιασμού) ενός Τουριστικού Λιμένα, με υπόθεση κατανομής των χρήσεων 

στη θαλάσσια και στη χερσαία ζώνη 50:50. 

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ  ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ 

Μόνιμες Θέσεις Ελλιμενισμού 21% Χώροι Στάθμευσης Πελατών 14% 

Κρηπιδώματα 20% Χώροι Στάθμευσης Προσωπικού 1% 

Προβλήτες - Μώλοι 4% Περιφράξεις–Εξωτερικοί 
Πεζόδρομοι 

0,5% 

Προβλήτες Καυσίμων 2% Εσωτερικοί Πεζόδρομοι 1% 

Θέσεις Απόθεσης Σκαφών (στη 
θάλασσα) 

3% ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΟΔΟΙ 

16,5% 

  Καταστήματα Γενικού Εμπορίου 5% 

  Καταστήματα Ανταλλακτικών 
Σκαφών 

2,5% 

   Γραφεία διοίκησης, τελωνείου, 
κ.λπ.  

2,5% 

   Κτίρια Αναψυχής, εστιατόριο, κ.λπ.) 1% 

   Υπηρεσίες Εφοδιασμού Σκαφών 2,5% 

   Τουριστικά Πρακτορεία 0,5% 

   Γραφεία Πληροφοριών 1% 

   ΚΤΙΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 15% 

   Κλειστοί Χώροι Επισκευών 5% 

   Υπαίθριος Χώρος Επισκευών  2,5% 

   Χώροι Διαχείμασης Σκαφών 2,5% 

   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗ 
ΣΚΑΦΩΝ 

10% 

   Χώροι Περιπάτου και αναψυχής 2,5% 

   Διαμόρφωση Κήπων 2% 

   ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4,5% 

   ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 4% 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ 50%  ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 50% 

 

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργική χωροθέτηση ενός Τουριστικού Λιμένα 

αποτελεί η εξασφάλιση της πρόσβασης και η γειτνίαση του με βασικούς 

κόμβους μεταφορών (εθνικό οδικό δίκτυο, επαρχιακές οδοί, σιδηροδρομικό 

δίκτυο, αεροδρόμιο, ελικοδρόμιο). Κατά κανόνα, μία Μαρίνα πρέπει να 

οριοθετείται σαφώς από άλλες χρήσεις. Αν δεν ενδείκνυνται περιφράξεις και 

κεντρικός έλεγχος εισόδου, απαιτείται τουλάχιστον η ύπαρξη κάποιων ήπιας 

μορφής διαχωριστικών, όπως πεζόδρομοι, φύτευση, κ.λπ. Βασικό στοιχείο 

που συνηγορεί στην επιλογή της χωροθέτησης μίας τυπικής Μαρίνας, από 
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επιχειρησιακής άποψης, αποτελεί η γειτνίαση με ξενοδοχεία, συνεδριακά 

κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτισμικού ενδιαφέροντος, 

εγκαταστάσεις αναψυχής, περιοχές εξοχικών κατοικιών, υπηρεσίες πώλησης 

σκαφών, κλπ. Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ζήτηση και προσέλκυση 

χρηστών / πελατών για τον Τ.Λ. 

Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα  με πρωτοβουλία του οικείου Λιμενικού 

Ταμείου μπορεί να γίνει μόνον αν ο υπό χωροθέτηση Τουριστικός Λιμένας 

ευρίσκεται εντός των ορίων της Ζώνης Λιμένα ευθύνης του υπόψη Λιμενικού 

Ταμείου. Για τη χωροθέτηση απαιτείται σχετική απόφαση της Λιμενικής 

Επιτροπής, στην οποία θα οριοθετείται η περιοχή μπροστά από την οποία θα 

κατασκευασθεί ο Τουριστικός Λιμένας.  Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε ο υπό 

χωροθέτηση Τ.Λ. να μην παρακωλύει τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα ή 

τις μελλοντικές επεκτάσεις των έργων του λιμένα. Σχετική είναι και η 

Γνωμοδότηση 473/96 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). 

 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Τα οικονομικά στοιχεία ανά δραστηριότητα σε τουριστικό λιμένα, φαίνονται 

στον πίνακα που ακολουθεί:. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ 
(ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) 

Ανελκύσεις – καθελκύσεις σκαφών 20% 40% 

Διαχείμαση σκαφών 10% 27% 

Επισκευές και συντήρηση 12% 27% 

 
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Καινούρια σκάφη και μηχανές σκαφών 10% 8% 

Μεταχειρισμένα σκάφη και μηχανές 
σκαφών 

8% 9% 

Ανταλλακτικά σκαφών 13% 23% 

Προϊόντα πετρελαίου 9% 15% 

Ενοικιάσεις σκαφών 4% 15% 

Αναψυχή – Εφοδιασμός (εστιατόρια, είδη γενικού 
εμπορίου, κ.λπ.) 

14% 15% 

ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 

Οι διευκολύνσεις της χερσαίας ζώνης είναι οι περισσότερο κερδοφόρες στο 

πλαίσιο της λειτουργίας ενός Τ.Λ. Στον Πίνακα αποτυπώνονται, ενδεικτικά, ο 

κύκλος εργασιών και το ποσοστό καθαρού κέρδους (απόδοση κεφαλαίου) ανά 

κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες 

ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία, αποδίδουν 
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καθαρό κέρδος (προ φόρων) της τάξης του 40%, ενώ διαμορφώνουν το 20% 

του κύκλου εργασιών μιας Μαρίνας διεθνών προδιαγραφών. 

 

 

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

Το λειτουργικό κόστος (running costs) μιας Μαρίνας - σύμφωνα με τις 

συνθήκες που συναντώνται στις Μαρίνες της Βόρειας Ευρώπης - 

διαμορφώνεται από διαφορετικού τύπου "εκροές", όπως φαίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Μισθοδοσία  23% 

Βυθοκορήσεις 20% 

Δημοτικός Φόρος 19% 

Απόσβεση Κεφαλαίου 17% 

Ασφάλεια 5% 

Λιμενικά Τέλη 4% 

Καθαριότητα 2% 

Ενοίκια 3% 

Παροχές(Τ/Φ, ΔΕΗ, κ.λπ.) 4% 

Διάφορα 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Το 23% του λειτουργικού κόστους ενός Τουριστικού Λιμένα αφορά στη 

μισθοδοσία του προσωπικού του. 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

Το τυπικό Οργανόγραμμα ενός τυπικού Τουριστικού Λιμένα 250 -350 θέσεων 

περιλαμβάνει: 

Γενικός Διευθυντής 1 άτομο 

Γραμματέας 1 άτομο 

Υπεύθυνος Τομέων Διαχείρισης εγκαταστάσεων χερσαίας 
ζώνης και προβολής Τουριστικού Λιμένα 

1 άτομο 

Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών 1 άτομο 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα 1 άτομο 

Λογιστήριο/Δημόσιες Σχέσεις 3 άτομα 

Τεχνικό Προσωπικό 5 άτομα 

Διοικητικό Προσωπικό 2 άτομα 

ΣΥΝΟΛΟ 15 άτομα 

 

Η οργανωμένη διαχείριση ενός τυπικού Τ.Λ. 250-350 θέσεων (με την 

υπόθεση εκμίσθωσης των λοιπών εκμεταλλεύσεων) απαιτεί 15 περίπου 

άτομα (εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου φορέα διαχείρισης,  ιδιωτών 

μετόχων ή  Αυτοδιοίκησης). 
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ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ κλπ. 

 

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

19-07-1993 – 03 Μαρτίου 2009 (Υπογραφή πρώτης σύμβασης 

παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της (χερσαίας και 

θαλάσσιας) ζώνης του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου). 

  

Με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154/τ. Α΄/18-05-1940 

(συν. 1) «οι χώροι και εν γένει τα κτήματα τα περιλαμβανόμενα εντός της 

ζώνης του λιμένος είναι της κατηγορίας των κοινοχρήστων Δημοσίων 

κτημάτων και ων η κυριότης ανήκει εις το Δημόσιον, η χρήσις όμως και η 

εκμετάλλευσις αυτών δια σκοπούς καθαρώς λιμενικούς ανήκει εις το Λιμενικόν 

Ταμείον». 

  

Με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-

2001) (συν. 2), οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα, που περιλαμβάνονται 

στη ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο 

κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. 

  

Με το Κεφ. Γ΄ του Ν. 2160/19-07-1993 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/19-07-1993) (συν. 3) 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2206/18-04--1994 

(ΦΕΚ/62/τ.Α΄/20-04-1994) (συν. 4) ρυθμίστηκαν θέματα των τουριστικών 

λιμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του παραπάνω Νόμου "Τουριστικός 

λιμένας" σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος 

που  προορίζεται,  κατά  κύριο  λόγο,  για  την  εξυπηρέτηση  σκαφών  

αναψυχής,  είτε  για αγκυροβόλημα, είτε για μακροχρόνια ή παροδική χερσαία 

εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόμενων σκαφών. Σε κάθε 

τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
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τμήμα ξηράς  (χερσαία  ζώνη)  και  θαλάσσης  (θαλάσσια  ζώνη),  στην  οποία 

επιτρέπεται  η  εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως 

χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη 

δημιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική ανάπτυξη, την εκμετάλλευση, 

αξιοποίηση  και  την  οικονομική  βιωσιμότητα  του  λιμένα.  Η  χερσαία  και  

θαλάσσια  ζώνη συναποτελούν  τη  "ζώνη  τουριστικού  λιμένα".  

Όπου αναφέρεται η φράση "φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα" νοείται το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει 

αναλάβει με σύμβαση μετά του Δημοσίου "ή μετά της "Ελληνικά Τουριστικά 

Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία"" " ή εκ του νόμου" την κατασκευή, λειτουργία και 

εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και έλεγχος των τουριστικών λιμένων 

ανήκει στο Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας. Με  απόφαση  του  Υπουργού  

Τουριστικής  Ανάπτυξης  συγκροτείται  εννεαμελής  “Επιτροπή Τουριστικών  

Λιμένων”.   

Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού 

ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου. 

  

Με το αριθμ. 116/28-07-1993 αίτημά του το Λιμενικό και Εξυγιαντικό Ταμείο 

Μεσολογγίου ζήτησε τη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα εντός της ζώνης 

Λιμένος Μεσολογγίου. 

Με το αριθμ. Τ/527/8-5-1996 έγγραφο του, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης/Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων του υπέβαλε τα εξής 

ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους α) Αν τα Λιμενικά Ταμεία 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 2160/1993, ώστε με πρωτοβουλία αυτών 

να κινείται η διαδικασία χωροθέτησης τουριστικού λιμένα μέσα σε ζώνη 

εμπορικού λιμένα και στη συνέχεια να αποτελούν το φορέα διαχείρισης του 

τουριστικού λιμένα, β) αν νομιμοποιείται τρίτος, στον οποίο έχει παραχωρηθεί 

από Λιμενικό Ταμείο η χρήση χώρου της ζώνης εμπορικού λιμένα, να ζητήσει 

τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα στο χώρο αυτό και γ) αν, σε περίπτωση 

αρνητικής απάντησης στα δύο προηγούμενα ερωτήματα, η επέκταση ή 

μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό μπορεί να γίνει μόνο με 

πρωτοβουλία της Γραμματείας Στήριξης Τουριστικών Λιμένων.  

Με την αριθμ. 473/1996 (συν. 5) γνωμοδότησή της η ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. 

γνωμοδότησε ομόφωνα ότι στο τιθέμενο ερώτημα η απάντηση είναι ότι η 

χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα 

μπορεί να γίνει μόνο με πρωτοβουλία του οικείου λιμενικού ταμείου. Από τις 

διάφορες διατάξεις που παρατέθηκαν, προκύπτει ότι,  εφόσον η διάταξη της 
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παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993, δεν αφαιρεί ρητά από τα λιμενικά 

ταμεία τη διοίκηση και διαχείριση του αντίστοιχου χώρου, δεν μπορεί  η 

χωροθέτηση αυτή να γίνει ούτε με πρωτοβουλία της Γραμματείας Στήριξης 

Τουριστικών Λιμένων, αφού το Δημόσιο έχει μόνο την κυριότητα όχι και τη 

χρήση και εκμετάλλευση του αντίστοιχου χώρου, ούτε με πρωτοβουλία 

οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, αφού και το πρόσωπο 

αυτό δεν έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2160/1993, αλλά μόνο με 

πρωτοβουλία του οικείου λιμενικού ταμείου, το οποίο έχει εκ του νόμου τη 

χρήση και την εκμετάλλευση του χώρου (που κατά κυριότητα ανήκει στο 

Δημόσιο) και το οποίο συνεπώς νομιμοποιείται να ζητήσει τη χωροθέτηση και 

κατά ακολουθία να αναδειχτεί και φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα, 

μετέχοντας, είτε μόνο του είτε με άλλα πρόσωπα μαζί, στην σχετική 

διαδικασία, όπως αυτή ειδικά προβλέπεται από το Ν. 2160/1993 και ιδίως 

από το άρθρο 31 αυτού και αναπτύσσοντας όλες τις δραστηριότητες που 

προβλέπονται από τον ίδιο νόμο και ιδίως από το άρθρο 31 αυτού. Ειδικότερα 

δε ο τρίτος, στον οποίο έχει παραχωρηθεί από το λιμενικό ταμείο η χρήση του 

αντίστοιχου χώρου της ζώνης εμπορικού λιμένα, δε νομιμοποιείται να ζητήσει 

τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει 

ο νόμος 2160/1993 (κυριότητα ή επικαρπία) και πάντως γιατί η χρήση που 

του έχει παραχωρηθεί είναι προσωρινή και όχι οριστική όπως προϋποθέτουν 

οι διατάξεις του Ν. 2160/1993.  

Μετά από έγγραφα και αποφάσεις διαφόρων φορέων, όπως του Δήμου 

Μεσολογγίου, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Λιμενικού Ταμείου 

του Νομού Αιτωλ/νίας, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, της Δ/νσης 

Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ, της Δ/νσης Γ΄ του ΕΟΤ, της Δ/νσης Τ.Υ. 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Αιτωλ/νίας και τελικά την υποβολή των πρακτικών της Διϋπουργικής 

Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων  δημοσιεύτηκε η αριθμ. Τ/1421/07-04-1997 

(ΦΕΚ 307/τ. Δ΄/16-04-1997) (συν. 6) Υπουργική Απόφαση για τη χωροθέτηση 

του Τουριστικού λιμένα εντός της ζώνης Λιμένος Μεσολογγίου στο δυτικό 

τμήμα της λιμνολεκάνης, δυναμικότητας 250 θέσεων ελλιμενισμού στη 

θάλασσα και 60 θέσεων στην ξηρά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 

2.260.000.000 δρχ. Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 27.500 τ.μ., το 

εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης είναι 69.700 τ.μ. Το εμβαδόν των επιχώσεων 

είναι 20.000 τ.μ.. Το εμβαδόν της συνολικής εκμεταλλεύσεως είναι 1.722 τ.μ. 

Προβλέπονται 198 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και καθορίζονται 

αναλυτικά οι όροι δόμησης, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι χρήσεις γης, το 

κτηριολογικό πρόγραμμα του τουριστικού λιμένα  και οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις, όπως να υπάρχει παροχή νερού, ρεύματος και δυνατότητα 

τηλεφωνικής σύνδεσης ανά θέση ελλιμενισμού σκαφών, να συνδεθούν όλες οι 

εγκαταστάσεις αποχέτευσης των νέων κτηρίων της μαρίνας με τον 

προτεινόμενο βιολογικό καθαρισμό, να υπάρχει άπλετος ηλεκτροφωτισμός 

του χώρου και να εξασφαλίζεται η οδική προσπέλαση στον τουριστικό λιμένα, 
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, να προβλεφθεί δεξαμενή για τη συγκέντρωση και αποκομιδή των ελαιωδών 

καταλοίπων, τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν να εφοδιαστούν με τις 

απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες κλπ. 

Με την με αρ.1096812/6720/Β0010/02-10-97 (ΦΕΚ 1002/τ.Δ΄/20-11-97) 

(συν.  7)  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίστηκαν οι 

οριογραμμές του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού στη 

θέση Τουρλίδας – Νησί Τουρλίδας και Δήμου Μεσολογγίου, σύμφωνα με την 

έκθεση της ορισθείσας Επιτροπής. 

  

Με το αριθμ. 49/21-11-1997 ερώτημά του, το Υπουργείο 

Ανάπτυξης/Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων ερώτησε το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους αν, επί δημιουργίας τουριστικού λιμένα με 

πρωτοβουλία του φυσικού ή νομικού προσώπου που τυγχάνει κύριος ή 

επικαρπωτής του κατ’ άρθρο 30. παρ. 1 του Ν. 2169.1993 παράκτιου 

ακινήτου, υπάρχει η δυνατότητα ο αιτών τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα 

μετά την έγκριση αυτής να συμπράξει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

συστήνοντας ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συμβληθεί με το Δημόσιο και θα 

αποτελεί φορέα διαχείρισης.  

Με την αριθμ. 54/1998 (συν. 8) γνωμοδότησή του το Γ΄ τμήμα του Ν.Σ.Κ. 

γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται κατ’ 

άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 2160/1993 να ζητήσει τη χωροθέτηση και δημιουργία 

τουριστικού λιμένα μπορεί, εντός οκταμήνου από τη δημοσίευση της 

υπουργικής απόφασης περί εγκρίσεως της χωροθέτησης, να συμπράξει με 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συστήσει ανώνυμη εταιρεία, η οποία 

θα αναλάβει με σύμβαση με το Δημόσιο την κατασκευή, λειτουργία και 

εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα και θα αποτελέσει το φορέα διαχείρισης 

αυτού. 

Με την αριθμ. 412/02-05-2000 ΦΕΚ 41/τ. Παράρτημα/18-05-2000) απόφαση 

του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Αιτωλ/νίας (συν. 9) προκηρύχθηκε 

Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές (χωρίς 

αντιπροσφορές) για την ανάδειξη αναδόχου – επενδυτή που: α) θα αναλάβει 

την εκτέλεση των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων του Τουριστικού 

Λιμένα Μεσολογγίου. β) Θα συστήσει με το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλ/νίας 

Ανώνυμη Εταιρεία που θα είναι ο φορέας διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα 

Μεσολογγίου. Τα χρόνια διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα θα καθορισθούν 

με τη σύμβαση παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο. γ) Θα παραδίδει το 

σύνολο των εγκαταστάσεων και τα έργα που θα κατασκευαστούν Στο 

Ελληνικό Δημόσιο μετά τη λήξη της παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Τα περιεχόμενα της προκήρυξης αφορούν τους ορισμούς, τις γενικές οδηγίες, 

το αντικείμενο του διαγωνισμού, το δικαίωμα συμμετοχής, τα κριτήρια 
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αποκλεισμού, τη διάρκεια διαχείρισης, το χρόνο ισχύος προσφορών, τις 

εγγυήσεις, τα υποβαλλόμενα στοιχεία – διαφοροποιήσεις, το περιεχόμενο της 

προσφοράς, την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών, την 

κατοχύρωση αποτελέσματος, τη σύμβαση – δαπάνες –άρνηση παραλαβής 

μισθίου, τις υποχρεώσεις αναδόχου – επενδυτή, το αντάλλαγμα, τη 

μεταβίβαση της εκμετάλλευσης, τον έλεγχο του μισθίου, τις κυρώσεις, την 

παράδοση – παραλαβή μισθίου, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το δίκτυο 

πυρασφάλειας, την προστασία δικαιωμάτων Δημοσίου, τους περιορισμούς 

λειτουργίας, τη δωσιδικία - εφαρμοστέο Δίκαιο και τις δημοσιεύσεις. Επίσης, 

την απόφαση συνοδεύουν 4 παραρτήματα. 

  

Με την αριθ. 34897/Φ.700.1/ 21-06-2002 Υ.Α  (ΦΕΚ 844/τ.Β΄/08-07-2002 

(συν. 10) εγκρίθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 10/2002 με την οποία 

καθορίστηκαν τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής και 

συγκεκριμένα σε στεγασμένους, ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους εντός 

αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή των πυρκαγιών και ατυχημάτων 

καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή 

διακινούνται μέσα σε αυτούς. Με την απόφαση καθορίστηκε: 1) το πεδίο 

εφαρμογής της, 2) η δομική πυροπροστασία με τη διαμερισματοποίηση και 

τους δείκτες πυραντίστασης, το φωτισμό ασφαλείας, τη σήμανση, του 

επικίνδυνους χώρους και τις οδεύσεις διαφυγής, 3) η ενεργητική 

πυροπροστασία με τα προληπτικά και τα ενεργητικά μέσα  καθώς και την 

οργάνωση και η εκπαίδευση του προσωπικού, και 4) η διαδικασία εφαρμογής 

με τη μελέτη πυροπροστασίας – τη χορήγηση πιστοποιητικού και τις 

αποκλίσεις, τον έλεγχο τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας, τις κυρώσεις 

και τις τελικές – μεταβατικές διατάξεις. 

  

Με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3049/06-09-2002 (ΦΕΚ 212/τ.Α’ /10-09-

2002 (συν. 10α) προστέθηκαν εδάφια σύμφωνα με τα οποία το συνολικό 

κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών 

λιμένων που παραχωρούνται, μπορεί να χρηματοδοτείται από το Δημόσιο 

έσω του ΠΔΕ, αφού υποβληθεί σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους 

– οφέλους για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα του λιμένα καα εκδοθεί 

κοινή Υ.Α. με τους όπους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της 

συγχρηματοδότησης. Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου που προστέθηκε στην 

παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 2160/1993, η εκτέλεση, η χρήση και η 

εκμετάλλευση ή μόνο η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω έργων 

μπορεί να παραχωρείται απευθείας στους οικείους ΟΤΑ, έναντι 

ανταλλάγματος.  
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Η παρ. 1, του άρθρου 38 του Ν. 3105/2003  (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/10-02-2003) (συν. 

11) αντικαταστάθηκε  με την παρ. 10 του άρθρου 8 του N. 3270/08-10-2004 

(ΦΕΚ 187/τ.Α΄/11-10-2004) (συν. 12) και συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού  Ανάπτυξης και πάλι 9μελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων». Η 

Επιτροπή γνωματεύει για τη χωροθέτηση, την έγκριση των χρήσεων γης και 

των όρων και περιορισμών δόμηση του  τουριστικού  λιμένα  ή  για  τη  

μετατροπή υπάρχοντος  λιμένα  σε  τουριστικό. Στα  πλαίσια  άσκησης  των  

αρμοδιοτήτων  της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί 

πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 

της οικείας, εκ του τόπου του τουριστικού λιμένα, νομαρχίας. Η χωροθέτηση, 

η έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως κατά τη 

διαδικασία του  παρόντος  νόμου  δεν  απαιτείται  εάν  η  θέση  δημιουργίας  

του  τουριστικού  λιμένα  έχει νομίμως εγκριθεί με βάση άλλες διατάξεις πριν 

από την ισχύ του παρόντος νόμου. Σε  περίπτωση  χωροθέτησης  τουριστικού  

λιμένα  εντός  ζώνης  υφιστάμενου  εμπορικού λιμένα, η Επιτροπή, πριν από 

την έκδοση της αποφάσεώς της, διαβιβάζει το σχετικό φάκελο  

στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει εντός 

διμήνου το αργότερο από της  λήψεως  του  φακέλου  αν  εκ  του  υπό  

χωροθέτηση  τουριστικού  λιμένα  παρακωλύεται  η λειτουργία του εμπορικού 

λιμένα ή η κατασκευή προγραμματισμένων έργων επέκτασης αυτού ή 

παραβλάπτεται  η  ασφάλειά  του  ή  των  υπαρχουσών  εγκαταστάσεων  

αυτού.  Αν  παρέλθει άπρακτη  η  πιο  πάνω  προθεσμία  τεκμαίρεται  ότι  το  

Υπουργείο  Εμπορικής  Ναυτιλίας  έχει γνωμοδοτήσει θετικά. 

Για    τη  χωροθέτηση  και  δημιουργία  τουριστικού  λιμένα  απαιτείται  να  

υποβληθούν  στη Γραμματεία από τον ενδιαφερόμενο τα παρακάτω 

δικαιολογητικά (άρθρο 31, παρ. 2 του Ν. 2160/19-07-1993 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/19-

07-1993) (συν. 3):  

(α)    Γενικό  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  κλίμακας  1:10.000,  ή  απόκομμα  

χάρτου,  στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι 

χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής.  

(β)  Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 ή 1:2.000, στο οποίο 

εμφαίνονται η αιτούμενη ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η τυχόν 

καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της  παραλίας  και  του  τυχόν  

παλαιού  αιγιαλού  και  η  πρόταση  καθορισμού  των  νέων οριογραμμών 

αιγιαλού και παραλίας.  

(γ)    Σχέδιο  γενικής  διάταξης  κλίμακος  1:500  ή  1:1.000  των  

προτεινόμενων  έργων  και κατασκευών,  στο  οποίο  θα  εμφαίνονται  τα  

στοιχεία  της  περιπτώσεως  (β),  η  έκταση  των προτεινόμενων  

προσχώσεων  στο  θαλάσσιο  χώρο,  η  οριοθέτηση  της  χερσαίας  ζώνης,  οι 

προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, η έκτασης της 
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περίφραξης κλπ. Ο συντελεστής δόμησης δεν θα υπερβαίνει το 0, 4 στο 

σύνολο της χερσαίας ζώνης, τα δε κτίρια  

δύνανται να ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή της παραλίας.  

δ)  Ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της Υ.Α.69269/5387/90  

(ΦΕΚ 678/τ. Β'/1990).  

(ε)  'Εκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που 

απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων 

χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως και των βασικών έργων 

υποδομής για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητα 

αυτών.  

(στ) Προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.  

(ζ)    Τίτλοι  κυριότητας  ή  δικαιώματα  επικαρπίας  ή  συμβολαιογραφικό  

προσύμφωνο  της παράκτιας έκτασης.  

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της υποβολής της αίτησης με όλα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται  παραπάνω,  η  Επιτροπή  Τουριστικών  

Λιμένων αποφαίνεται περί της σκοπιμότητας δημιουργίας του αιτούμενου 

τουριστικού λιμένα και εγκρίνει ή  απορρίπτει  τη  δημιουργία  αυτού 

(σύμφωνα με άρθρο 38, παρ. 3 του Ν. 3105/2003  (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/10-02-2003) 

(συν. 11) που πρόσθεσε το άρθρο 31α, μετά το άρθρο 30 του Ν 2160/1993).  

Η  έγκριση  της χωροθέτησης, των απαιτούμενων προσχώσεων και των 

χρήσεων αυτών, των χρήσεων γης και των  όρων και  περιορισμών δόμησης 

συντελείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από  γνώμη  της  

Επιτροπής  Τουριστικών  Λιμένων,  που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως. 

Μετά τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα η εκτέλεση όλων των έργων που 

απαιτούνται για τη δημιουργία,  λειτουργία,  εκμετάλλευση  και  οικονομική  

βιωσιμότητα  αυτού  μπορεί  να παραχωρείται  σε  επιχείρηση  ή  επιχειρήσεις  

(δημόσιες  ή  ιδιωτικές)  ή  σε  όμιλο  επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών).  

Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  ύστερα  από  πρόσκληση  

του  Υπουργού  για  εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Με 

αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύονται  στην  

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  καθορίζονται  οι  όροι  διενέργειας  του 

διαγωνισμού  και  η  διαδικασία  μέχρι  την  υπογραφή  της  συμβάσεως,  που  

αναφέρεται  στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Επιτροπή του 

διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30  του  παρόντος  νόμου.  Η 

κατακύρωση  του  διαγωνισμού  γίνεται  μετά  από  εισήγηση  της Επιτροπής 

και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην 
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι διενέργειας του 

διαγωνισμού και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της συμβάσεως, που 

αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Επιτροπή του  

διαγωνισμού  είναι  η  Επιτροπή  του  άρθρου  30  του παρόντος νόμου. Η 

κατακύρωση του διαγωνισμού  γίνεται  μετά  από  εισήγηση  της  Επιτροπής  

και  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

  

Με την αριθμ. Τ/9803/05-09-2003 (ΦΕΚ 1323/τ.Β’ /16-09-2003) (συν. 13) 

ορίστηκε ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων που 

εφαρμόζεται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη όλων των τουριστικών λιμένων 

ανεξάρτητα  από το φορέα διαχείρισής τους. Με την απόφαση αυτή 

καθορίστηκαν: το πεδίο εφαρμογής της, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 

εξυπηρετήσεις, τα μέτρα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η προστασία του 

περιβάλλοντος – η καθαριότητα και η διαχείριση απορριμμάτων και 

καταλοίπων, η ευταξία του λιμένα - οι υποχρεώσεις των  χρηστών – η κίνηση 

των τροχοφόρων, η συντήρηση του τουριστικού λιμένα, ο είσπλους – η 

αγκυροβολία – η πρυμνοδέτηση  - η πλαγιοδέτηση και ο έκπλους, ο 

ελλιμενισμός – η παραμονή και η μεθόρμηση των σκαφών και τελικά οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή στους παραβάτες 

των άρθρων της απόφασης.  

  

Με το άρθρο 11 του Ν. 3517/19-12-2006, (ΦΕΚ 271/Τ.Α΄/21-12-2006) (συν. 

14), ορίζεται ότι : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομίας  και  

Οικονομικών,  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Εμπορικής  Ναυτιλίας δύναται  να  

παραχωρείται  σε  Οργανισμό  Λιμένα  Α.Ε.  η  παράκτια  και  θαλάσσια  

περιοχή  που προορίζεται για τη δημιουργία του τουριστικού λιμένα που έχει 

χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  30  παρ.  5  εδάφιο ε   

του Ν. 2160/19-07-1993 (ΦΕΚ 118/τ.Α  /19-07-1993) (συν. 3), με σκοπό την 

ενιαία εκτέλεση και διαχείριση των προβλεπόμενων έργων. Με την παραπάνω 

απόφαση τροποποιείται και συμπληρώνεται η οικεία σύμβαση παραχώρησης 

μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένα Α.Ε. και ρυθμίζονται 

ομοίως οι όροι και η διάρκεια της παραχώρησης, μετά τη λήξη της οποίας 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 7 του ν. 

2160/1993 (συν. 3). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η προθεσμία μέσα στην 

οποία πρέπει να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης, μετά την άπρακτη 

παρέλευση της οποίας η παραχώρηση αίρεται αυτοδικαίως. 

Εντός οκταμήνου από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της 

παραγράφου 3 του παρόντος  άρθρου  ή  από  την  υπογραφή  της  

σύμβασης παραχώρησης,  ο  φορέας  διαχείρισης τουριστικού  λιμένα  
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υποχρεούται  να  υποβάλλει  στη  Γραμματεία  τα  πιο  κάτω  έγγραφα  και 

δικαιολογητικά: (α)  Τις μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση 

των οικοδομικών και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα του 

τουριστικού λιμένα και για τις 

εγκαταστάσεις αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι πιο πάνω μελέτες 

θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί και να είναι υπογεγραμμένες από αδειούχους 

μηχανικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων και να προβλέπουν,  αναφορικά  με  

τις  εγκαταστάσεις  του  τουριστικού  λιμένα,  κατ' ελάχιστο  τα ακόλουθα  

όπως:  

-Εγκαταστάσεις  για  τη  διοίκηση  του  τουριστικού  λιμένα  

συμπεριλαμβανομένων  του  λιμενικού  σταθμού,  τελωνείου  και  άλλων  

συναφών  αρχών.  

-Θέσεις πρόσδεσης σκαφών του λιμενικού σώματος και άλλων αρχών.  

-Ιατρείο.  

-Σταθμό ανεφοδιασμού σκαφών.  

-Εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης σκαφών.  

-Δίκτυο παροχής νερού  και  ηλεκτρικού  ρεύματος.  

-Παροχές τηλεφωνικών γραμμών.  

-Εγκαταστάσεις υποδοχής  λυμάτων  και  επεξεργασίας  αυτών.  

-Χώρους  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και ρυμουλκών σκαφών αναψυχής.  

-Συγκροτήματα αποχωρητηρίων και ντους.  

-Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού λιμένα.  

-Εγκαταστάσεις αποθηκών.  

-Καταστήματα  

διάθεσης  ειδών  πρώτης  ανάγκης.   

(β)    Μελέτη  περιβαλλοντικών επιπτώσεων,   

γ)  Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  των  έργων  του  λιμένα  και  των  

εγκαταστάσεων  αυτού.  

(δ)  Αντίγραφα θεωρημένα των συστατικών πράξεων του φορέα διαχείρισης 

τουριστικού λιμένα και των  νομιμοποιητικών  του  εγγράφων.   
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(ε)    Συμβολαιογραφική  πράξη  σύστασης  ανώνυμης εταιρείας  κατά  το  

Ελληνικό  Δίκαιο  της  οποίας  ιδρυτές 

-μέτοχοι  θα  είναι  τα  πρόσωπα  που απαρτίζουν το φορέα διαχείρισης 

τουριστικού λιμένα στην περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης  

τουριστικού λιμένα αποτελείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα. (στ) 

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο της χρηματοδότησης του συνόλου των 

δαπανών που είναι απαραίτητες για τη μελέτη και κατασκευή του λιμένα μέχρι 

να τεθεί σε λειτουργία, συνοδευόμενη από βεβαίωση τράπεζας που  

λειτουργεί  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό,  για  την  πιστοποίηση 

ύπαρξης  των  

απαιτούμενων  κεφαλαίων  ή  πιστώσεων  για την απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση των έργων του τουριστικού λιμένα.  

(ζ)  Εγγύηση καλής εκτέλεσης από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα είτε στην  

Ελλάδα είτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ύψος της εγγύησης 

αυτής καθορίζεται με απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Οικονομίας και 

(η)   σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 38, του Ν. 3105/2003 (συν. 11) τον  

Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας και τα τιμολόγια του τουριστικού λιμένα. 

  

Με την  παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 3105/2003 (συν. 11),  η Διεύθυνση 

Θαλάσσιου Τουρισμού και Τουριστικών Λιμένων ελέγχει τις υποβαλλόμενες 

από το φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα μελέτες και σχέδια που 

αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα του τουριστικού λιμένα και των 

εγκαταστάσεων αυτού και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση 

της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή τη σύμβαση παραχώρησης τις 

προωθεί εντός τριάντα (30) ημερών στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να 

εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία του 

τουριστικού λιμένα. Οι άδειες χορηγούνται  από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός 

τετραμήνου από της υποβολής των σχετικών μελετών  και  σχεδίων  από  τη  

Διεύθυνση  Θαλάσσιου  Τουρισμού  και  Τουριστικών  Λιμένων. 

 Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού 

λιμένα στο φορέα διαχείρισης  τουριστικού  λιμένα  διέπεται  από  τους  όρους  

της  σύμβασης,  τις  διατάξεις  του παρόντος  νόμου  και  του  Αστικού  

Κώδικα.  Η  σύμβαση  υπογράφεται  για  λογαριασμό  του Δημοσίου από τον 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα και 

περιλαμβάνει, τουλάχιστο, λεπτομερή περιγραφή των έργων που 

αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα, το 

ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον  τρόπο  κάλυψης  αυτής,  

τη  χρονική  διάρκεια  της παραχώρησης,  που  δεν  δύναται  να υπερβαίνει τα 
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99 έτη κατ' ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη 

χρονική  διάρκεια  της παραχώρησης,  τις  ποινικές  ρήτρες  για  παραβάσεις  

της  σύμβασης  τους λόγους λύσης της σύμβασης, την επίλυση των διαφορών 

που ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και του φορέα διαχείρισης τουριστικού 

λιμένα με διεθνή ή εσωτερική διαιτησία και οποιονδήποτε άλλο όρο 

συνδεόμενο με την παραχώρηση ή την εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα 

και την εξασφάλιση  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου.  Στη  σύμβαση,  από  

την  εμπρόθεσμη  κατάθεσή τους,  προσαρτώνται  και  αποτελούν 

αναπόσπαστο  μέρος  της  όλες  οι  μελέτες,  τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα 

και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος 

άρθρου. Τροποποίηση  της  σύμβασης  δεν  επιτρέπεται  χωρίς  τη  

συγκατάθεση  του φορέα  διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Με  τη  σύμβαση  

μπορεί  να  καθορίζεται  και  αριθμός  θέσεων  για  ελλιμενισμό  

ναυταθλητικών σκαφών (παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 3105/2003 (συν. 11). 

Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα οφείλει, εντός διμήνου από την 

ολοκλήρωση του συνόλου των έργων του τουριστικού λιμένα, να υποβάλει 

αίτηση στη Γραμματεία στην οποία θα επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα 

και πλήρη σειρά σχεδίων του τουριστικού λιμένα και των εγκαταστάσεων 

αυτού, όπως κατασκευάσθηκαν προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας 

του τουριστικού  λιμένα και όλων των εγκαταστάσεων αυτού. Η Γραμματεία 

προωθεί εντός τριών ημερών τα σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Ε.Ο.Τ. η οποία πραγματοποιεί τον έλεγχο και  εντός  τριάντα  ημερών  

υποβάλλει  σχετική  έκθεση  στη  Γραμματεία.  Η  άδεια λειτουργίας εκδίδεται 

εντός διμήνου από την υποβολή της πιο πάνω αιτήσεως. Η Γραμματεία 

υποχρεούται  να  μεριμνήσει  για  τον  οριστικό καθορισμό  της  νέας  

οριογραμμής  αιγιαλού  και παραλίας  και  για  την καταγραφή  του  δημοσίου  

κτήματος  που  δημιουργήθηκε  με  την ολοκλήρωση  των  έργων  του  

τουριστικού  λιμένα.  Στο  φορέα  διαχείρισης τουριστικού  λιμένα δύνανται  να  

χορηγηθούν  από  τη  Γραμματεία  και τμηματικές  άδειες  για  τη  λειτουργία 

διακεκριμμένων  τμημάτων  του  υπό  κατασκευή  τουριστικού  λιμένα,  εντός  

διμήνου  από  την υποβολή σχετικής αίτησής του, που θα συνοδεύεται από τα 

δικαιολογητικά που θα απαιτούνται κατά περίπτωση από τη Γραμματεία. Η 

μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων του τουριστικού 

λιμένα, η καθαριότητα,  με  επιφύλαξη  των  υποχρεώσεων  των  οικείων  

δήμων  και  κοινοτήτων  για αποκομιδή  των  απορριμμάτων,  η  ανανέωση  

του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια  εμπίπτει  στις  

υποχρεώσεις  του φορέα  διαχείρισης.  Αρμόδια  για  τον  έλεγχο  της 

λειτουργίας των τουριστικών λιμένων είναι η Διεύθυνση. 

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κλπ.) καθώς και οι 

οικείοι δήμοι και  κοινότητες  οφείλουν  να  εκτελούν  τα  απαραίτητα  έργα  

υποδομής  για  τη  σύνδεση  του τουριστικού λιμένα με τα δίκτυα τους. Εάν οι 

πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση  των  έργων  
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υποδομής,  δύναται  να  επιτραπεί  με  απόφαση του  οικείου  νομάρχη  η 

χρησιμοποίηση  άλλων  τρόπων  εξυπηρέτησης  του  τουριστικού  λιμένα 

(αυτοδύναμη παραγωγή  

ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός κλπ.). 

Κάθε αίτηση χωροθέτησης που υποβάλλεται στη Γραμματεία Στήριξης 

Τουριστικών Λιμένων συνοδεύεται από ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου το 

ύψος του οποίου ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες  (500.000)  δραχμές,  εάν  

αφορά  σε  τουριστικό  λιμένα.  Τα παραπάνω ποσά μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό που 

δεν θα υπερβαίνει ετησίως το πέντε τοις εκατό (5%). 

  

Με το άρθρο 38 του Ν. 3105/2003 (συν. 11), προστέθηκε το άρθρο 31α στο 

Ν. 2160/1993 και θεσπίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας τουριστικών λιμένων 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας που 

έχει  εφαρμογή  σε  όλους  τους τουριστικούς λιμένες, από το χρόνο έναρξης 

λειτουργίας τους. 

Έτσι, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών 

όπως:  

α. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε 

είδους κίνδυνο εντός της ζώνης του λιμένα.  

β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα.  

γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και 

ευθύνες των ιδιοκτητών των  ελλιμενιζομένων  σκαφών  και  όσων  κάνουν  

χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα.  

δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή 

πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών 

στον τουριστικό λιμένα.  

ε. Η κίνηση φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων καθώς και λοιπών 

τροχοφόρων εντός του τουριστικού λιμένα.  

στ. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.  

ζ.  Κάθε  άλλο  θέμα σχετικό  με  την  ασφάλεια,  προστασία  και  την  

εύρυθμη  λειτουργία  των τουριστικών λιμένων.  

Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων 

επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες 
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κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 του 

Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.  

Σύμφωνα τέλος με το άρθρο 38 του Ν. 3105/2003 (συν. 11) προβλέπεται να 

εγκρίνονται με  αποφάσεις  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  που  εκδίδονται μετά 

από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών  Λιμένων  και  δημοσιεύονται  στην  

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,    οι Ειδικοί Κανονισμοί  για καθέναν από τους 

λιμένες της παραγράφου 1. Οι  κανονισμοί  αυτοί  ρυθμίζουν  τους  ειδικούς  

όρους  λειτουργίας  και  εκμετάλλευσης  κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα 

εξής θέματα:  

α.  Την  οργάνωση  της  διοίκησης,  τη  στελέχωση  και  τις  ειδικές  συνθήκες  

λειτουργίας  του τουριστικού λιμένα.  

β. Το σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του 

λιμένα.  

γ. Το μέγεθος (ελάχιστο-μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία 

σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορούν να 

ελλιμενιστούν.  

δ.  Τον  τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα 

και το σύστημα αγκυροβολίας τους.  

ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις.  

στ. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του 

λιμένα.  

ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. 

Με  αποφάσεις  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  που  εκδίδονται μετά από γνώμη 

της Επιτροπής Τουριστικών  Λιμένων  που  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  

της  Κυβερνήσεως,  εγκρίνονται  τα τιμολόγια  ελλιμενισμού και  των  λοιπών 

παρεχόμενων  προς  τα  σκάφη  υπηρεσιών  από  τους τουριστικούς λιμένες.  

Για τον καθορισμό των τιμολογίων λαμβάνονται ιδίως, υπόψη το μέγεθος των 

σκαφών σε μέτρα ολικού  μήκους  ή  πλάτους, η διάρκεια ελλιμενισμού, η 

εποχή ελλιμενισμού, η κατηγορία των σκαφών και οι λοιπές παρεχόμενες από 

τον τουριστικό λιμένα εξυπηρετήσεις σύμφωνα με το επενδυτικό και εν γένει 

το επιχειρηματικό σχέδιο του φορέα διαχείρισης.  

Οι  Ειδικοί  Κανονισμοί  και  τα  Τιμολόγια  των  τουριστικών  λιμένων  

καταρτίζονται  από τους φορείς  διαχείρισης  και  υποβάλλονται  στο  

Υπουργείο  Ανάπτυξης  για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

προηγούμενες παραγράφους. 
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Όσοι  κάνουν  χρήση  των  τουριστικών  λιμένων  υπόκεινται και στους 

ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων 

(λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους). 

Με την παρ. 2, του άρθρου 5 του Ν. 3270/08-10-2004 (ΦΕΚ 187/τ.Α΄/11-10-

2004) (συν. 12) τα  τιμολόγια  ελλιμενισμού  και των λοιπών παρεχόμενων 

υπηρεσιών, καθώς και οι Ειδικοί Κανονισμοί  Λειτουργίας  των  τουριστικών  

λιμένων  που  ανήκουν  κατά  διοίκηση  και  διαχείριση στην Εταιρεία 

Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.), καταρτίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο του  εκάστοτε,  σύμφωνα με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  29  

του  Ν.  2160/1993,  φορέα διαχείρισης  και  εγκρίνονται  με  απόφαση  του  

Υπουργού  Τουριστικής  Ανάπτυξης  που δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  

Κυβερνήσεως.  

Με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 2160/1993 (συν. 3) απαγορεύεται η με 

οποιονδήποτε τρόπο χρήσης της ζώνης του τουριστικού λιμένα από 

οποιονδήποτε τρίτο,  χωρίς  τη  συγκατάθεση  του  φορέα  διαχείρισης  

τουριστικού  λιμένα, το δε  Δημόσιο υποχρεούται στην έκδοση των αναγκαίων 

διοικητικών πράξεων και διαταγών, ώστε να παρέχεται αποτελεσματική 

προστασία στο φορέα διαχείρισης. 

Με το άρθρο 33 του Ν. 2160/1993 (συν. 3) που αφορά τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση από το φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα ή τους 

δικαιοπάροχους αυτού, της ζώνης τουριστικού λιμένα, των έργων και 

εγκαταστάσεων αυτού για σκοπό  διάφορο  από  αυτόν  που  προβλέπεται  

στη  σχετική  σύμβαση.  Παράβαση  της απαγορεύσεως  αυτής  συνεπάγεται  

την  έκπτωση  του  φορέα  διαχείρισης  τουριστικού  λιμένα σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης.  

Ο  φορέας  διαχείρισης  τουριστικού  λιμένα  δικαιούται  να  παραχωρεί  

διαρκή  ή  πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε σε σκάφη αναψυχής που 

λιμενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα είτε σε τρίτους που 

αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης  

αυτού  (ιδίως  μίσθωση  ή  παραχώρηση  εκμετάλλευσης  εστιατορίου,  μπαρ,  

τουριστικών καταλυμάτων,  οικιών,  διαμερισμάτων,  σταθμού ανεφοδιασμού).  

Επίσης,  δικαιούται  να παραχωρεί τα πιο πάνω δικαιώματα για το χρονικό 

διάστημα που ισχύει η παραχώρηση προς το φορέα διαχείρισης του 

τουριστικού λιμένα με το σύστημα της χρονομεριστικής μίσθωσης. Κατά τα 

λοιπά ισχύει ο Ν.1652/21-10-1986 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30-10-1986) (συν. 15) . 

Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται,  επί  ποινή  

ακυρότητας,  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Οικονομίας  και  την  καθ' ύλη αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. εντός ενός μηνός από την υπογραφή τους. Κατά τη λήξη ή την καθ' 

οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παραχώρησης του Δημοσίου με το 

φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, οι μισθώσεις ή άλλα ενοχικά 
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δικαιώματα οιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιμένα και τις 

εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται.  

Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από την 

Επιτροπή την υποκατάστασή του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση 

παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  

που  απορρέουν  από  αυτήν.  Η  υποκατάσταση  συντελείται  με απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, 

η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής 

χρησιμοποιήσεως των εγκαταστάσεων  του  τουριστικού  λιμένα  δεν  

οφείλεται  αποζημίωση  στο  φορέα  διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον 

καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο αυτά.  

Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της 

σύμβασης, η ζώνη τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις 

περιέρχονται στο Δημόσιο χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης 

τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση αυτήν το Δημόσιο χωρίς καμία 

αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα.  Στην  περίπτωση  

αυτήν  το  Δημόσιο  δύναται  να  προβεί  σε νέα παραχώρηση κατά τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

  

Με την αριθμ. 2123/01/04/14-04-2004 (ΦΕΚ 631/τ. Β’ /30-04-2004) Κ.Υ.Α. 

(συν. 16) τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5.2 του άρθρου 5 της 

αριθμ. Τ/9803/05-09-02003 και ο φορέας διαχείρισης μπορεί, μετά από 

ενημέρωση και έγκριση της λιμενικής αρχής, να μην επιτρέπεται την είσοδο ή 

στάθμευση στον τουριστικό λιμένα τροχοφόρου οχήματος, αν κρίνει ότι 

διαταράσσεται η τάξη και η ασφαλής λειτουργία του. 

  

Με τα άρθρα 5 και 12 του Π.Δ. 149/16-08-2005 (ΦΕΚ 211/τ.Α΄/22-08-2005) 

(συν. 17)  η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης συγκροτήθηκε σε Διευθύνσεις μεταξύ των οποίων την 

Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων που περιέλαβε το Τμήμα Χωροθέτησης 

Τουριστικών Λιμένων και το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης με τις σχετικές 

αρμοδιότητές τους. 

  

Με το Τεύχος Δημοπράτησης για την  αξιοποίηση του Τουριστικού Λιμένα 

(Μαρίνας) Μεσολογγίου μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης, που εξέδωσε το 

Λιμενικό Ταμεία Αιτωλ/νίας το Φεβρουάριο του 2007 (συν. 18), το Λιμενικό 

Ταμείο αναφέρεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού, στο δικαίωμα 
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συμμετοχής, στα βασικά στοιχεία της σύμβασης, στο φάκελο προσφοράς, 

στην αξιολόγηση των προσφορών, στη διαδικασία του διαγωνισμού και στους 

λοιπούς όρους, ενώ περιλαμβάνονται  και 4 παραρτήματα. Στην εισαγωγή του 

τεύχους αναφέρονται οι παρακάτω βασικοί στόχοι για την αξιοποίηση του 

Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Μεσολογγίου, που είναι: η λειτουργία μιας 

σύγχρονης και βιώσιμης Μαρίνας, η εξασφάλιση της λειτουργίας της σε 

συνθήκες ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εξασφάλιση έμπειρης 

και αποτελεσματικής διοίκησης, η ανάπτυξη και παροχή τουριστικών 

λιμενικών υπηρεσιών ποιότητας στην περιοχή που θα συμβάλλουν στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της προβολής της 

Αιτωλ/νίας.  

  

Με το ΦΕΚ 10360/τ.Ανωνύμων Εταιριών/09-09-2008 (συν. 19) ανακοινώθηκε 

ή καταχώρηση της σύστασης  της εταιρείας «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.». 

Σύμφωνα με το καταστατικό η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την 

καταχώρησή της στο Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 

2058. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 60.000 € (6.000 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστη) και θα καλυφθεί από 

τους δύο μετόχους κατά 50% έκαστος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 

από 3 μέλη και η θητεία του είναι για 3 έτη. Το πρώτο Δ.Σ. διοίκησε την 

εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2010, δηλ. μέχρι τη σύγκλιση της 

πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

Με δύο Ιδιωτικά Συμφωνητικά που υποβλήθηκαν στην Δ/νση Εμπορείου της 

Νομαρχίας Αιτωλ/νίας παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος και σύμφωνα με 

τα όσα ρητώς ορίζονται  στο εκπονηθέν από το Λιμενικό Ταμείο Τεύχος 

Δημοπράτησης (άρθρο 3.2) στο Λιμενικό Ταμείο το ποσοστό 5% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.»,  το 

οποίο μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας κατά το ως άνω ποσοστό. 

Ρητά δε συμφωνείται πως το ως άνω ποσοστό είναι αδιαπραγμάτευτο και θα 

ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της 

εταιρείας «Μαρίνα Μεσολόγγι Α.Ε.». Ουδόλως δε επηρεάζεται από 

οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, δε μεταβιβάζεται και δεν 

εκχωρείται, σε καμιά δε περίπτωση το Λ.Τ. δεν έχει δικαίωμα αύξησης του ως 

άνω ποσοστού, το οποίο παραχωρήθηκε άνευ ανταλλάγματος προς 

εκπλήρωση των όρων του Τεύχους Δημοπράτησης και ως εκ τούτου είναι 

αναγκαστικός μέτοχος και μόνο. 

Με το αριθμ.15503/31-10-2008 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου 

καθορίστηκε η αντικειμενική αξία του συνόλου της χερσαίας ζώνης του 

χωροθετημένου τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου έκτασης 27.500 τ.μ. που 

ανήλθε στο ποσό των 87.001,20 €. 
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Με το αριθμ. 59150/4810/08-08-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων 

της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας εγκρίθηκε το πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αξιοποίηση τουριστικού Λιμένα Μαρίνας 

Μεσολογγίου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με το οποίο 

πλειοδότης για το έργο αναδεικνύεται η προαναφερόμενη ανώνυμη εταιρεία. 

 Με την αριθμ. 26211/18-12-2008 Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής 

Ανάπτυξης καθορίστηκε το ύψος της εγγύησης για την καλή και έγκαιρη 

εκτέλεση των πάσης φύσεως έργων του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου. 

 

… 
 

ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2160 ΦΕΚ 118/ 19.07.1993 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΟΜΟΥ Γ΄ 

 

ΑΡΘΡΑ 29 – 37 

Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος καζίνων 

Άρθρο 8 
Αρχές - Ορισμοί Θ.Φ. 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων 

Άρθρο 29 
Ορισμοί - Έκταση εφαρμογής 

1. «Τουριστικός λιμένας» σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος 
χώρος που προορίζεται κατά κύριο λόγο για/και υποστηρίζει λειτουργικά τον 
ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού. Οι τουριστικοί λιμένες 
διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια. Εντός ζώνης 
τουριστικού λιμένα μπορεί να συνυπάρχουν οι παραπάνω κατηγορίες 
τουριστικών λιμένων 

 «Μαρίνα» είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες 
εγκαταστάσεις και υποδομές προδιαγραφών που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 31, για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και των χρηστών 
τους. 

 «Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριολογικές υποδομές 
εμβαδού μέχρι 300 τ.μ. και με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, 
ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και 
απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής. 

 «Αγκυροβόλιο» είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός 
προστατευμένου όρμου, εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, ο 
οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με περιορισμένο 
αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις. 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 

 2. Σε κάθε τουριστικό λιμένα καθορίζεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, τμήμα ξηράς (χερσαία ζώνη) και θαλάσσης (θαλάσσια ζώνη), στην 
οποία επιτρέπεται η εκτέλεση λιμενικών έργων και κατασκευή πάσης φύσεως 
χερσαίων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη 
δημιουργία, τη λειτουργία, την τουριστική ανάπτυξη την εκμετάλλευση, 
αξιοποίηση και την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα. Η χερσαία και 
θαλάσσια ζώνη συναποτελούν τη ζώνη τουριστικού λιμένα. Στα ανωτέρω 
έργα και εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται ιδίως οι απαραίτητες προσχώσεις 
του θαλάσσιου χώρου (παράλιου και χερσαίου) για εναπόθεση, συντήρηση 
και επισκευή σκαφών αναψυχής, καθώς και οι πάσης φύσεως κτιριακές 
εγκαταστάσεις για δραστηριότητες υποστήριξης του τουριστικού λιμένα, 
τουριστικής αξιοποίησης, εκμετάλλευσής τους και υποστήριξης των συναφών 
και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανέγερσης κατοικιών στη ζώνη τουριστικού λιμένα για μακροχρόνια 
εκμετάλλευση. 
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 3. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η φράση "φορέας διαχείρισης 
τουριστικού λιμένα" νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει αναλάβει με σύμβαση μετά του Δημοσίου "ή 
μετά της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία"" " ή εκ του νόμου" 
την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.16 άρθρ.39   Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 
29/10.2.2003 και με την παρ.4 άρθρ.49 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004. 

  4. Η "χερσαία ζώνη" του τουριστικού λιμένα αποτελείται από τον αιγιαλό και 
τους συνεχομένους χώρους, που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των έργων 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Όπου υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο 
ρυμοτομία, η εσωτερική οριακή γραμμή της χερσαίας ζώνης δεν μπορεί να 
υπερβεί την πλησιέστερη ρυμοτομική γραμμή. Εάν η έκταση της χερσαίας 
ζώνης δεν επαρκεί για τις ανάγκες του τουριστικού λιμένα δύναται να 
επεκταθεί, με τροποποίηση του τυχόν υφισταμένου σχεδίου ρυμοτομίας με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων έργων ύστερα από 
γνώμη του κεντρικού συμβουλίου χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος και 
του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποζημιώσεις από την 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, που κατά τις κείμενες διατάξεις 
βαρύνουν το δήμο ή την κοινότητα, καταβάλλονται από το φορέα διαχείρισης 
τουριστικού λιμένα. Επιτρέπεται η περίφραξη μέρους ή του συνόλου της 
χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια και η τάξη στη ζώνη του λιμένα. 

 5. Η "θαλάσσια ζώνη" του τουριστικού λιμένα περιλαμβάνει τις λιμενολεκάνες 
και τους διαύλους που ορίζονται από τα εξωτερικά (μώλοι, κυματοθραύστες) 
και εσωτερικά (κρηπίδες, όρια επιχώσεων) λιμενικά έργα ή ταυτίζεται με 
θαλάσσιους προφυλαγμένους όρμους. Η θαλάσσια ζώνη δεν μπορεί να 
επεκταθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα 
όρια της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα προς την ανοικτή θάλασσα Η 
έκταση αυτή ορίζεται εκατέρωθεν από νοητό τόξο κύκλου που γράφεται με 
κέντρα τα άκρα της χερσαίας ζώνης και ακτίνα πεντακοσίων μέτρων. Εάν η 
προ του αιγιαλού θαλάσσια ζώνη είναι αβαθής, επιτρέπεται η επέκτασή της 
και πέρα από τη γραμμή των πεντακοσίων (500) μέτρων, μέχρι να συναντήσει 
θάλασσα βάθους δέκα (10) μέτρων. 

 6. α) Για τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα ή για την επέκταση, 
συμπλήρωση ή μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, εφαρμόζονται 
αποκλειστικά οι διατάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία 
και τη διαχείριση του συνόλου των τουριστικών λιμένων ανεξαρτήτως του 
χρόνου δημιουργίας τους και του καθεστώτος διαχείρισης τους. 

 β) Η αποκατάσταση ζημιών και οι μικρές συμπληρωματικές εργασίες, πλην 
ανέγερσης σταθερών κατασκευών στη χερσαία ζώνη του λιμένα, δεν 
λογίζονται - στο βαθμό που δεν θίγεται η εγκεκριμένη χωροθετηση - ως 
μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελούνται 
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με ευθύνη και δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούμενης 
γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. 

γ) Ο καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα – αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών 
εντός θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα, όπως τα βάθη αυτά 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη χωροθέτηση και τις εγκεκριμένες 
οριστικές μελέτες για τον τουριστικό λιμένα, δεν λογίζεται ως μετατροπή, 
συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελείται με ευθύνη και 
δαπάνες του φορέα διαχείρισής του. Για τις ανωτέρω εργασίες ενημερώνεται, 
πριν από την εκτέλεσή τους, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Τουρισμού και η κατά τόπο αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Μετά το πέρας των 
εργασιών, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό – βυθομετρικό 
διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 και υπεύθυνη δήλωση τήρησης όσων 
αναφέρονται στην απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα και στην 
περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Για την έναρξη των εργασιών λαμβάνονται 
οι απαιτούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς. 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 

Άρθρο 30 
Διοίκηση - Διαχείριση - Εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών 

λιμένων 

1. Η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και ο έλεγχος των τουριστικών 
λιμένων ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Οι κατά το 
νόμο αυτόν διαδικασίες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, 
ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου 
χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του παρόντος και σταδίων 
λειτουργίας τους ανατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Τουρισμού. Για τις ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι 
διατάξεις της 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει. 

Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού δημιουργείται και 
τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) 
που αφορά τη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, 
έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας 
τους. Η παρακολούθηση της λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω του φορέα 
διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή 
ετήσιας έκθεσης, πλην των τουριστικών λιμένων που διέπονται από τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει, των οποίων η 
παρακολούθηση της λειτουργίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης παραχώρησης. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης της λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, ο χρόνος 
υποβολής, οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται η έκθεση, οι κυρώσεις σε 
περίπτωση μη υποβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ετήσια έκθεση 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 
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Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 

2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
συγκροτείται εννεαμελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων». Η Επιτροπή 
αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή τον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών του 
ίδιου ως άνω Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφορείας 
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν (1) εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ κατηγορίας Νομικού 
ή Οικονομολόγου ή Μηχανικού. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και ο 
πτυχιούχος ΑΕΙ ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. 

 β. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο 
Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Με την ίδια 
απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και ο 
γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. 

 γ. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται με 
απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών. 

 δ. Η σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής είναι δυνατόν να τροποποιείται με 
απόφαση του κάθε φορά αρμόδιου για θέματα τουρισμού Υπουργού. 

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.38 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 29, παρ.10 
άρθρ.8 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187,άρθρο 34 παρ.2 Ν.4014/2011,ΦΕΚ Α 209 
και με το άρθρο 41 Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ Α` 175,αντικαταστάθηκε πάλι με το 
άρθρο 46 Ν.4342/2015,ΦΕΚ Α 143/9.11.2015. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζονται 
θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Η αποζημίωση των μελών και 
του γραμματέα της Επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 
3205/2003, όπως ισχύει.»] 

Όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.1 άρθρ.38 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 
29/10.2.2003, την παρ.10 άρθρ.8 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187/11.10.2004 και με 
το άρθρο 34 παρ.2 Ν.4014/2011,ΦΕΚ Α 209/21.9.2011, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με 
την παρ.3 του άρθρου 43 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α` 175 8/8/2013). 

4.  Για τη χωροθέτηση, την ανάκληση χωροθέτησης, την τροποποίηση, τη 
συμπλήρωση, την έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών 
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δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε 
τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 
λιμενικών έργων της παραγράφου 4β του άρθρου 31 απαιτείται η γνώμη της 
Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 31. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
χωροθέτησης, τροποποίησης, συμπλήρωσης του τουριστικού λιμένα ή τη 
μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων της παραγράφου 4β του 
άρθρο 31 απαιτείται να έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και 
παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001. 

 Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να 
διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία 
από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή 
Δήμου. Η χωροθετηση, η έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης κατά τη διαδικασία του νόμου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση 
δημιουργίας του τουριστικού λιμένα έχει νομίμως εγκριθεί με βάση άλλες 
διατάξεις πριν από την ισχύ του νόμου αυτού. 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 

 5. Εγκρίνονται από της ισχύος του παρόντος νόμου στις ακόλουθες θέσεις 
και περιοχές η χωροθέτηση, τα όρια της χερσαίας ζώνης, οι προσχώσεις, 
καθώς και οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως 
εμφαίνονται στο συνημμένο παράρτημα ΙΙ του Άρθρου 41 του παρόντος 
νόμου, για τη δημιουργία των κάτωθι τουριστικών λιμένων. Οι ρυθμίσεις 
αυτές, για καθεμία περίπτωση που χωροθετείται, εμφαίνονται σε πρωτότυπα 
διαγράμματα με κλίμακα 1 :1000, που δημοσιεύονται στο άρθρο 41 του 
παρόντος νόμου. Οι θέσεις και περιοχές που εγκρίνονται με την παρούσα 
παράγραφο είναι: 

α. ΑΡΕΤΣΟΥ ι. ΚΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ια. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

β. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιβ. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   

γ. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

δ. ΧΙΟΣ ιγ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ στ. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Ιδ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 

ζ. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ιε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

η. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ιστ. Ο εμπορικός 

θ. ΡΟΔΟΣ τουριστικός λιμένας ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 31 του παρόντος ισχύουν και για τις 
ανωτέρω θέσεις και περιοχές και η παραχώρηση και εκμετάλλευση των 
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ανωτέρω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται 
στο άρθρο 31 παρ. 4 και 7 του παρόντος νόμου. 

  Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετημένου 
τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης καζίνο, κατά τις 
διατάξεις του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) η παραχώρηση της χρήσης και 
εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και της 
χερσαίας ζώνης διενεργείται από την Επιτροπή των διατάξεων των 
παραγράφων 7 και 8 και τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 
του ν. 2206/1994, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 
30 του ν.2160/1993. Η παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία, 
που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 12, 13, 14, 15 του 
άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, σε συνδυασμό με την παρ. 7 
του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. 

Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων, καθώς και 
των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με 
πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ. και εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί 
φορείς διαχείρισης και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της 218/2012 (Β΄ 2322) 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί να παραχωρείται, ύστερα από σύμβαση 
παραχώρησης στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 31, σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή σε εταιρεία στην 
οποία μετέχει ο Ο.Τ.Α., ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα και αναλαμβάνει 
τη δέσμευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του 
τουριστικού λιμένα έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να είναι κύριος ή 
επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου στη χερσαία ζώνη. 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται η 
τροποποίηση της χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α` 
μέχρι ιστ` ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις 
προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης 
κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. 

Η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ είναι 
δυνατόν να τροποποιείται, ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας 
ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς 
δόμησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

6. α. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης 
υφιστάμενου εμπορικού λιμένα, η Επιτροπή πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει το 
σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο 
από τη λήψη του φακέλου, αν από τον υπό χωροθέτηση τουριστικό λιμένα 
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παρακωλύεται η λειτουργία του εμπορικού λιμένα ή η κατασκευή 
προγραμματισμένων έργων επέκτασής του ή παραβλάπτεται η ασφάλειά του 
ή των υπαρχουσών εγκαταστάσεών του. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 
προθεσμία τεκμαίρεται ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
έχει γνωμοδοτήσει θετικά. 

β. Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού 
λιμένα, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων 
της περίπτωσης α΄ μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του οικείου φορέα 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου 
δεν αναλάβει πρωτοβουλία και η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα κρίνεται 
σκόπιμη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή η ανάληψη της 
σχετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό Τουρισμού με σκοπό τη 
χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 35 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

7. α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς ή 
αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των πέντε 
(5) ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος 
τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω απαγόρευση 
εξαιρούνται τα σκάφη, για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού 
λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους». 

 β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
προσδιορίζονται οι κυρώσεις, η διαδικασία και το όργανο επιβολής τους για 
παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής. 

( Όπως η παρ.7, όπως προστέθηκε με την παρ.3 άρθρου 158 
Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 και η περ. α` αυτής αντικαταστάθηκε ως 
άνω με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4179/2013, ΦΕΚ Α 
175, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περ. 2 της υποπαρ. ΣΤ16 της παρ. ΣΤ του 
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014 )  

Άρθρο 31 
Δημιουργία μαρίνων. Πρωτοβουλία - Διαδικασία - Εκμετάλλευση 

( Όπως το άρθρο 31 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 160 
Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012. ) 

1α. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. 

 β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν 
εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών ή 
εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, ή βρίσκονται 
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εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις 
του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών 
προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην 
παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας» (Δ΄ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ., 
περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες 
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.» 

 γ. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την 
έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών 
Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και γνώμη 
της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα: 

γ. αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 η έκταση της χερσαίας 
και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης. 

 ββ. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, ανά τομέα, επί της χερσαίας 
ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να 
περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία/τράπεζες/κτίρια 
διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα 
παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/ αναψυκτήρια/κέντρα διασκέδασης, κατοικίες 
για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά κτίρια, 
χώροι πρασίνου, κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια 
καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 γγ. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, 
επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η 
έκταση της απαιτούμενης περίφραξης. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης. 

 δδ. Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της 
μαρίνας, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η 
οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δημοσιοποιείται κατά το άρθρο 7 της 
κοινής απόφασης 107017/2006 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Έργων και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β` 1225). 

 δ. Για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία 
των υποπεριπτώσεων αα`, ββ` και γγ` της προηγούμενης περιπτώσεως γ` και 
έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της ΣΜΠΕ, στην οποία 
περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του 
σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και 
όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των 
ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή 
υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά 
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας 
δημοτικής ενότητας. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα 
του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του ειδικού χωροταξικού 
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πλαισίου για τον τουρισμό και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους 
εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με το πιο πάνω προεδρικό 
διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για την περιοχή της 
μαρίνας γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα όρια 
της χερσαίας ζώνης, καθώς και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και 
όρους δόμησης, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο εν όψει του ειδικού και 
σύνθετου χαρακτήρα της μαρίνας, τεκμηριώνεται ειδικώς στην παραπάνω 
ειδική έκθεση και δεν ανατρέπεται πάντως η γενική χωροταξική λειτουργία της 
ευρύτερης περιοχής. Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ή στα 
όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το πιο πάνω 
προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των 
ανωτέρω υδατορεματων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την 
ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι 
μικρότερες των 20 μέτρων από την προσωρινή οριογραμμή. Για τον 
καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο ενδιαφερόμενος, πέραν των 
δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας 
περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από 
υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων 
προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεματων, ενώ επιπλέον 
αποτυπώνει τις σχετικές οριογραμμές στο τοπογραφικό διάγραμμα του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης. 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενεργώντας ως «Αρχή 
Σχεδιασμού», διαβιβάζει το αίτημα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της 
κατατιθέμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, διακινεί τη σχετική αλληλογραφία που αφορά την πληρότητα του 
φακέλου και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία 
διαβούλευσης με το κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον 
αιτούντα τη χωροθέτηση. 

 ε.Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζεται και σε κάθε 
αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού μαρινών που 
πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της περίπτωσης β΄, με εξαίρεση 
τις μαρίνες που έχουν χωροθετηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 
παρ. 5 και 41 του ν. 2160/1993. 

 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις 
τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασμό των ανωτέρω μαρίνων. Στην 
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η σκοπούμενη τροποποίηση 
υποβάλλεται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, μόνον 
εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 107017/2006 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων ‘Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Β`1225), ότι ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
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 στ. Την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ακολουθεί το δεύτερο στάδιο 
της χωροθέτησης κατά το οποίο εγκρίνονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία της μαρίνας, οι απαιτούμενες 
προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, 
καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα 
υποδομής, οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι 
περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή 
τροποποίηση της μαρίνας, καθώς και τη λειτουργία αυτής, ύστερα από 
τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 
3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ` και ζζ`. Για την έκδοση 
της παραπάνω απόφασης, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων, μετά από υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 
2 και εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5». 

Σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες μπορεί, μετά από αίτηση του φορέα 
διαχείρισης και υποβολή των προβλεπόμενων συνοδών μελετών, να 
δημιουργούνται ανεξάρτητες θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. 

( Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 59 ΝΟΜΟΣ 4559/2018 και ισχύει από 
3/8/2018 ) 

2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων 
αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας ή για τροποποίηση 
απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των κατωτέρω δικαιολογητικών: 

α) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, 
στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης 
της ευρύτερης περιοχής, 

β) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο οποίο εμφαίνονται η 
αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η 
καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού 
αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού 
και παραλίας, 

γ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων ή/και 
υφιστάμενων έργων και κατασκευών, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της 
περίπτωσης β΄, η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο 
χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά 
στοιχεία, όπως το εμβαδόν χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού 
λιμένα και υφιστάμενων ή προτεινόμενων υποδομών, οι προτεινόμενες 
χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης. 

Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι την οριογραμμή της ζώνης παραλίας. Για τον 
κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 
του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν, 

javascript:void(0);


 

33 
 

δ) φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εις διπλούν με συνοδευτικά 
έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, 

ε) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, 
που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων 
χρήσεων γης και των όρων και των περιορισμών δόμησης και των βασικών 
έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και 
οικονομική βιωσιμότητά τους, 

στ) προβλεπόμενο ύψος επένδυσης, ζ) τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων 
επικαρπίας, εφόσον τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα περιλαμβάνει 
εκτάσεις όπισθεν της καθορισμένης γραμμής παραλίας, απόσπασμα 
κτηματολογικού διαγράμματος και πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών 
εγγραπτέων δικαιωμάτων ή βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας για περιοχές στις 
οποίες λειτουργεί κτηματολογικό ή κτηματογραφικό γραφείο, 

η) έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία 
και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων 
(κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 

9 Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και 
ισχύει από 11/12/2018 ) 

3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρίνων, 
πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ανεξαρτήτως της περιβαλλοντικής κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία 
Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η 
διαδικασία των παραγράφων 2β΄ και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην 
των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄. Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά 
δικαιολογητικών στον οικείο δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη 
για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα 
στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας 
συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης 
τουριστικού λιμένα υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 
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4. α) Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή 
Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων 
προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της 
γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα. 

Για την έγκριση ή την τροποποίηση της χωροθέτησης, των επιτρεπόμενων 
χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων 
προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, 
καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων 
υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των 
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, τη μετατροπή, τη μετασκευή, την 
προσθήκη ή την τροποποίηση και τη λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με 
μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση 
των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

β) Σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες κυριότητας του Ελληνικού 
Δημοσίου, οι οποίοι διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και αξιοποιούνται 
από το Ελληνικό Δημόσιο, την ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας, επιτρέπεται η νομιμοποίηση των υφιστάμενων καθ’ υπέρβαση ή 
χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας 
και θαλάσσιας ζώνης, τα οποία συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν 
αρχικά εγκριθεί μέσω της απόφασης χωροθέτησης, με απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

 5. Αν χωροθετηθεί νέα μαρίνα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συντάσσονται με μέριμνα και 
δαπάνες της ή άλλων δημόσιων φορέων. 

 6. Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που 
απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική 
βιωσιμότητα της, μπορεί να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις 
(δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών). Η 
παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από 
πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο 
διαγωνισμό. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι 
διενέργειας του και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, της 
παραγράφου 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι η 
Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού. 
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 Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των 
μαρίνων που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται 
από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος: 

 α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους για τη 
βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα της μαρίνας, η οποία υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού). 

 β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία 
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της 
συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

 Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων, που 
παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις 
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α` και β`, και στις περιπτώσεις των μαρίνων 
για τις οποίες έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει 
υπογραφεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 

 Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού. 

 7. Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο 
φορέας διαχείρισης μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία 
Τουρισμού φάκελο με σειρά παραστατικών που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μέσα σε ένα τρίμηνο από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού. «Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο 
χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των απαιτούμενων 
παραστατικών χωρίς ευθύνη του φορέα διαχείρισης της μαρίνας. 

( Όπως τροποποιήθηκε  με τη παρ.6α του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 
Α` 175 8/8/2013) ) 

 8. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τον φορέα 
διαχείρισης της μαρίνας μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης 
φύσεως έργα της μαρίνας και των εγκαταστάσεων της και εφόσον συμφωνούν 
με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ή τη 
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σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στις 
αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και 
λοιπές άδειες για τη δημιουργία της μαρίνας. Οι άδειες χορηγούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες εντός τετραμήνου από την υποβολή των σχετικών 
μελετών και σχεδίων από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού. 

 9. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης της μαρίνας 
στον φορέα διαχείρισης διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και του Αστικού Κώδικα. Η σύμβαση υπογράφεται για 
λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, 
καθώς και από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μέσα σε οκτώ (8) μήνες 
από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης. «Εάν παρέλθει 
άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, η υπουργική απόφαση χωροθέτησης του 
άρθρου αυτού δύναται να ανακληθεί με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. 

 Η σύμβαση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, λεπτομερή περιγραφή των έργων 
που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας, το 
ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, 
τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 99 
έτη κατ` ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη 
χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της 
σύμβασης, τους λόγους λύσης της σύμβασης, την επίλυση των διαφορών που 
ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και του φορέα διαχείρισης της μαρίνας 
ενώπιον των καθ` ύλην και κατά τόπο αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων και 
οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόμενο με την παραχώρηση ή την εκμετάλλευση 
της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Στη 
σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλες οι 
μελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στην 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται κατ` 
εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. 

 Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό 
ναυταθλητικών σκαφών. 

 Από την υποχρέωση σύναψης της σύμβασης παραχώρησης του άρθρου 
αυτού εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες που τελούν υπό καθεστώς 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης από Οργανισμό Λιμένα Α.Ε. δυνάμει 
σύμβασης που έχει συναφθεί κατά τα άρθρα 24 και 35 του ν. 2932/2001 και 
κατά το άρθρο 17 του ν. 2892/2001. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που η σύμβαση παραχώρησης απαιτείται να 
καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, 
καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται έως την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα 
βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών, ζώνες αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών). Αν η 
κυριότητα, διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων 
ανήκει στην ΕΤΑΔ, η σύμβαση παραχώρησης, καθώς και η τροποποίηση των 
όρων της υπογράφεται από την ΕΤΑΔ. 
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( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

10.1.Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων, να υποβάλει αίτηση για 
την έκδοση άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Τουρισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα και παραστατικά 
στοιχεία: 

α) θεωρημένες οικοδομικές άδειες, 

β) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, όπως τα έργα αυτά 
κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις 
μηχανικών ως προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών, 

γ) σχέδιο ειδικού κανονισμού λειτουργίας, 

δ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση 
παραχώρησης ή τη σύμβαση παραχώρησης, 

ε) πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. Αν υποβληθεί βεβαίωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, το 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Σε 
περίπτωση που το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν υποβληθεί μέσα στην 
προθεσμία των έξι (6) μηνών, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 10.2.β 
του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, 

στ) άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων, 

ζ) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των 
λιμενικών έργων, 

η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον 
επανακαθορισμό αιγιαλού – παραλίας. 

Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
ως προς την πληρότητά τους και ενημερώνει το φορέα διαχείρισης για 
ελλείψεις ή εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Τα ανωτέρω 
παραστατικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού. 

10.2. α) Για την άδεια λειτουργίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 και των κολυμβητικών 
δεξαμενών, καθώς και για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού 
λιμένα, περιλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων και 
αγκυροβολίων, αρμόδια είναι η Υπηρεσία του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 
(Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
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λειτουργίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 151, 152, 153 και 
154 του ν. 4070/2012. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η 
διαδικασία της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και των περιορισμών 
δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα. 

10.2. β) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τρόπος 
τήρησης και ελέγχου των διατάξεων των παραγράφων 10.1 και 10.2, ο 
ελεγκτικός μηχανισμός, οι κυρώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινής στέρησης 
άδειας λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

10.2.γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα 
παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις, 
παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, 
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες 
σε ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι η Υπηρεσία του 
άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης 
Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού). Για τη χορήγηση της 
άδειας του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ, ύστερα από 
έγκριση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης 
επιτηδεύματος, σύμφωνα με το ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και τα άρθρα 13 και 29 
του ν. 1642/1986 (Α΄ 125), 

γ) βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του 
δικαιώματα για την ασφαλή και καλή εγκατάσταση και λειτουργία των 
παιχνιδιών, 

δ) βεβαίωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με τα 
επαγγελματικά του δικαιώματα περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, 

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του 
δικαιώματα για την επικινδυνότητα των χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων 
υλών, 

στ) βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού, σύμφωνα με τα 
επαγγελματικά του δικαιώματα για την ασφάλεια των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων άνω των δέκα (10) ίππων. 

Οι κινηματογράφοι και τα θέατρα εντός τουριστικών λιμένων αδειοδοτούνται 
από την ΕΥΠΑΤΕ και λειτουργούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους 
αναγκαστικούς νόμους 445 και 446/1937 και το από 15/17 Μαΐου 1956 
βασιλικού διατάγματος (Α΄ 123), σε συνδυασμό με τη νομοθεσία 
πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης κοινού και ειδικότερα, σύμφωνα με 
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την 3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 529), όπως κάθε φορά ισχύει για 
κινηματογράφους που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια και του άρθρου 10 
του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που 
στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια. Για τη λειτουργία κινηματογράφων δηλώνεται 
επιπλέον ο αριθμός των θέσεων. 

Για τους υπαίθριους παιδότοπους εντός τουριστικών λιμένων, τηρούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις της 36873/2007 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1364) και υποβάλλονται στην ΕΥΠΑΤΕ τα 
δικαιολογητικά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της 
απόφασης αυτής. 

Σε περίπτωση που ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002, η 
παραπάνω άδεια εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 10..3. Ο φορέας διαχείρισης μεριμνά για τον οριστικό καθορισμό της νέας 
οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημόσιου 
κτήματος που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Τουρισμού χορηγεί στον 
φορέα διαχείρισης της μαρίνας, μετά από αίτησή του, τμηματικές άδειες για τη 
λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων της υπό κατασκευή μαρίνας εντός δύο (2) 
μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Η πιο πάνω αίτηση συνοδεύεται 
από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 10.1 του ν. 
2160/1993, η υποβολή των οποίων συνιστά προϋπόθεση χορήγησης της 
τμηματικής άδειας λειτουργίας. 

10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και 
διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών 
λιμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων, 
αγκυροβολίων και ξενοδοχειακών λιμένων, τα παραπάνω έργα ανήκουν 
αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της 
εκσκαφής έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη 
του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες 
του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της 
μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ή με 
σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται 
πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την 
ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να 
μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις, 
κατά τον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού είτε μέσω 
κατάλληλης γεφύρωσης ή άλλου τεχνικού έργου, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο 
τρόπο. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.7 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

 11. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, 
η καθαριότητα, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκομιδή 
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των απορριμμάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη 
σχετική ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος 
της λειτουργίας των μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Τουρισμού. 

 12. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.. Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), καθώς 
και οι οικείοι Ο.Τ.Α. οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδομής για 
τη σύνδεση της μαρίνας με τα δίκτυα τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς 
αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να 
επιτραπεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η χρησιμοποίηση άλλων 
τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, 
βιολογικός καθαρισμός κ.λπ.). 

13. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις 
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις 
των μαρινών για τις οποίες: 

α) δεν έχει συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 9, 

β) η σύμβαση που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Τουρισμού έχει λυθεί για 
οποιονδήποτε λόγο ή έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών 
σκαφών που προβλέπονται στο άρθρο 34. 

( Όπως προστέθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

14. Σε περιπτώσεις που γίνεται ανάκληση της απόφασης χωροθέτησης, η 
κατά τόπον αρμόδια κτηματική υπηρεσία, είναι αρμόδια να λαμβάνει όλα τα 
μέτρα προστασίας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 
του ν. 2971/2001 και αφορούν σε καταπατήσεις, ή εκτέλεση έργων άνευ 
αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής στις οριοθετημένες κοινόχρηστες ζώνες 
αιγιαλού και παραλίας των τουριστικών λιμένων. 

( Όπως προστέθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

Άρθρο 31α 
Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων 

( Όπως το άρθρο 31α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 161 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 
82/10.4.2012 ). 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο Κανονισμός έχει εφαρμογή σε όλες τις 
μαρίνες, στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών 
ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισης τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και από το 
χρόνο έναρξης λειτουργίας τους. 
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 2. Με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων ρυθμίζονται 
θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών, όπως: 

 α. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε 
άλλο κίνδυνο εντός της ζώνης του λιμένα που δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί 
με την επίδειξη της δέουσας, κατά τα συναλλακτικά ήθη, επιμέλειας. 

 β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα. 

 γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και 
ευθύνες των ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων σκαφών και όσων κάνουν 
χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα. 

 δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολιά, πρυμνοδέτηση ή 
πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών 
στον τουριστικό λιμένα. 

 ε. Η κίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και λοιπών τροχοφόρων εντός 
του τουριστικού λιμένα. 

στ. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών. 

 ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη 
λειτουργία των τουριστικών λιμένων. 

 3. Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων 
επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες 
κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 του 
Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, (ν.δ. 187/1973, Α` 261). 

 4. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει 
στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Τουριστικού Λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί 
Κανονισμοί για ένα έκαστο από τους λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές 
αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός ενός μηνός από την 
υποβολή των Ειδικών Κανονισμών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Τουρισμού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω 
χρονικού διαστήματος οι Ειδικοί Κανονισμοί τεκμαίρονται εγκεκριμένοι. 

 Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα: 

 α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες 
λειτουργίας του τουριστικού λιμένα. 

 β. Το σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) 
του λιμένα. 
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 γ. Το είδος των σκαφών, το μέγεθος (ελάχιστο μέγιστο) κατά μονάδα και τον 
αριθμό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και το συνολικό αριθμό των σκαφών, 
που μπορεί να ελλιμενιστούν. 

 δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα 
και το σύστημα αγκυροβολιάς τους. 

 ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των εξυπηρετήσεων ατόμων με αναπηρία. 

 στ. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του 
λιμένα. 

 ζ. Η διάταξη κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης τροχοφόρων και της 
αντίστοιχης σήμανσης εντός του τουριστικού λιμένα κατ` αναλογική εφαρμογή 
των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 η. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

5. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται 
σε προηγούμενη γνωστοποίηση των τιμολογίων ελλιμενισμού και λοιπών 
παρεχομένων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα στο Υπουργείο Τουρισμού. 

( Όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4179/2013, 
(ΦΕΚ Α` 175 8/8/2013) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περ. 6β της υποπαρ. ΣΤ15 
της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014) ) 

6. Οι Ειδικοί Κανονισμοί των τουριστικών λιμένων καταρτίζονται από τους 
φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 4 και 5. 

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την υποπερ. 6α της υποπαρ. ΣΤ15 της παρ. 
ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014) 

7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ή λειτουργίας, υπόκεινται 
στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των 
λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους). 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

Άρθρο 31β 

Για την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των 
εγκαταστάσεων και εν γένει για τα θέματα λειτουργίας των υφιστάμενων 
ναυταθλητικών μαρινών εφαρμόζονται τα άρθρα 29 επ. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

43 
 

( Όπως προστέθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

Άρθρο 32 
Απαλλοτριώσεις 

1. Ιδιοκτησίες που τυχόν υφίστανται εντός της χερσαίας ζώνης του 
τουριστικού λιμένα δύνανται να απαλλοτριωθούν υπέρ του Δημοσίου, με 
δαπάνες του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού, για τον οποίο γίνεται η 
παραχώρηση. Η απαλλοτρίωση θεωρείται κατεπείγουσα και κηρύσσεται για 
δημόσια ωφέλεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών. Κατά τα λοιπά ισχύει το ν.δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α`). 

 2. Εάν από την εκτέλεση των έργων του λιμένα σχηματισθούν γήπεδα από 
πρόσχωση, τεχνητή ή φυσική, στη θάλασσα ή στον αιγιαλό, η κυριότητά τους 
ανήκει στο Δημόσιο. Τα γήπεδα αυτά περιλαμβάνονται στη ζώνη του 
τουριστικού λιμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εν γένει ανάγκες 
του τουριστικού λιμένα και για την εκτέλεση των έργων, εγκαταστάσεων και 
λοιπών κατασκευών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του 
παρόντος, παραχωρουμένης της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών στο φορέα 
διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. 

 3. Μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσεως, που 
αφορούν με οποιονδήποτε τρόπο τις παραχωρούμενες από το Δημόσιο 
εκτάσεις για τη δημιουργία ή την επέκταση τουριστικού λιμένα, καταργούνται 
αυτοδικαίως από τη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, όποιος έχει τη νομή ή κατοχή της 
παραχωρούμενης έκτασης ή τμήματος αυτής αποβάλλεται από το φορέα 
διαχείρισης τουριστικού λιμένα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 
του Κώδικα Πολ. Δικονομίας. 

 4. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ζώνης του τουριστικού λιμένα από 
οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη συγκατάθεση του φορέα διαχείρισης 
τουριστικού λιμένα, απαγορεύεται. Το Δημόσιο υποχρεούται στην έκδοση των 
αναγκαίων διοικητικών πράξεων και διαταγών, ώστε να παρέχεται 
αποτελεσματική προστασία στο φορέα διαχείρισης. 

 5. Επιτρέπεται για τη διευκόλυνση της ελεύθερης επικοινωνίας με τη ζώνη 
του τουριστικού λιμένα, κατόπιν συντάξεως και εγκρίσεως τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου, η αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων προς διάνοιξη 
των απαιτούμενων οδών προσπέλασης ικανού πλάτους σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

6. Οι Ειδικοί Κανονισμοί και τα Τιμολόγια των τουριστικών λιμένων 
καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια 
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.] 

( Όπως η παρ. 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την υποπερ. 6α της υποπαρ. ΣΤ15 της 
παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014 )  
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 7. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες 
διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς 
ελέγχους). 

Άρθρο 33 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα 

( Όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 162 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 
).   

1.0 φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα δικαιούται να παραχωρεί σε 
τρίτους διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε για επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται εντός της ζώνης του 
τουριστικού λιμένα είτε για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της 
χερσαίας ζώνης του (ιδίως μίσθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης 
εστιατορίων, μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών, διαμερισμάτων, 
σταθμού ανεφοδιασμού) είτε τέλος για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 
σύνολο του τουριστικού λιμένα. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 1652/1986 (Α` 167). 
Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή 
ακυρότητας, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και την καθ` ύλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
εντός ενός μηνός από την σύναψη τους. 

 Κατά τη λήξη ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης 
παραχώρησης του Δημοσίου με τον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, οι 
μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσης, που αφορούν 
τον τουριστικό λιμένα και τις εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται. 

 2. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από 
την Επιτροπή την υποκατάσταση του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση 
παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται με απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 3. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής 
χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται 
αποζημίωση στον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ` 
οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση 
του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού να παραταθεί η διάρκεια της παραχώρησης του 
τουριστικού λιμένα. 

 4. Μετά τη λήξη της σύμβασης ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο λύση της, η 
ζώνη τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται 
στο Δημόσιο χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού 
λιμένα. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο δύναται να προβεί σε νέα 
παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
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Άρθρο 34 
Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων Δημιουργία ζωνών 

αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών 

( Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 (Α 
198) ) 

 1. Η δημιουργία ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών 
περιλαμβάνει τη χωροθέτησή τους και την εκτέλεση όλων των έργων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία τους. 

 2. Ζώνη αγκυροβολίου με ελαφρύ εξοπλισμό δημιουργείται εντός 
προστατευμένων όρμων, όταν δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που μπορεί να επιφέρουν οριστική αλλοίωση 
του περιβάλλοντος. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών δημιουργείται εντός 
λιμένων ή προστατευμένων όρμων, όπου παρέχονται κατ` ελάχιστον, οι 
παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, κοινόχρηστου τηλεφώνου, 
παροχής καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων, απορριμμάτων, πυρόσβεσης 
και ενδιαιτήσεως υγιεινής. 

 3. Η ζώνη αγκυροβολίου και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών αποτελούν 
είδη τουριστικού λιμένα. Η θαλάσσια ζώνη τους καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος. Η χερσαία ζώνη τους 
μπορεί να περιλαμβάνει αιγιαλό, παραλία, τμήμα χερσαίας ζώνης, λιμένα και 
ενδεχόμενες προσχώσεις που έχουν καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα. 

4.α) Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων θεμάτων 
χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων 
τουριστικών σκαφών, ή την τροποποίηση της χωροθέτησής τους ή την 
ανάκληση της χωροθέτησης ή της παραχώρησης απαιτείται η υποβολή 
αντίστοιχου αιτήματος. 

Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Τουρισμού είτε ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε 
ενδιαφερομένου προς την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Τουρισμού. 

β) Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού 
περισσότερες αιτήσεις για τη χωροθέτηση – παραχώρηση αγκυροβολίου-
καταφυγίου τουριστικών σκαφών έμπροσθεν των εγκαταστάσεων 
λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, παρέχεται δικαίωμα στον ιδιοκτήτη 
της ανωτέρω μονάδας, να υποβάλει μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση τα δικαιολογητικά της περίπτωσης δ΄. 

γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της περίπτωσης β΄, διενεργείται 
διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31. Σε περίπτωση 
αίτησης χωροθέτησης το έργο οφείλει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) 
έτη από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, διαφορετικά διενεργείται 
διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31. 
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δ) Για το σκοπό της χωροθέτησης και της παραχώρησης απαιτείται να 
υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά: 

αα) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, 
στον οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση των έργων, καθώς και οι χρήσεις γης 
της ευρύτερης περιοχής, 

ββ) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, στο οποίο εμφαίνονται κατ΄ 
ελάχιστον η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα, τα όρια της 
ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας και του 
παλαιού αιγιαλού, καθώς και η πρόταση καθορισμού νέων οριογραμμών 
αιγιαλού και παραλίας, 

γγ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και 
εγκαταστάσεων, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτωσης β΄, η 
έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση 
της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά στοιχεία όπως το εμβαδόν 
της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, και υφιστάμενων η 
προτεινόμενων υποδομών, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι όροι και οι 
περιορισμοί δόμησης. Τα κτίρια εγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας, 

δδ) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων 
και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης που 
απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων 
χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, 

εε) φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα 
αυτού και σχέδια τεκμηρίωσης σε δύο (2) αντίγραφα, 

στστ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Ε.Α.Τ.) για το 
χερσαίο τμήμα και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος 
τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων 
(κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012), μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

 5. Η χωροθέτηση ζώνης αγκυροβολίου και καταφυγίου τουριστικών σκαφών 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του 
παρόντος. Η χωροθέτηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών εντός της ζώνης 
υφιστάμενου εμπορικού λιμένα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 
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( Όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.9β του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 
(ΦΕΚ Α` 175 8/8/2013). 

 6. Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών με πρωτοβουλία της Γραμματείας, η εκτέλεση όλων των 
προβλεπόμενων έργων για τη δημιουργία και λειτουργία τους ανατίθεται σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Η χρήση και η 
εκμετάλλευσή τους παραχωρείται στον κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάδοχο 
των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 
2160/1993. 

  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η εκτέλεση, η χρήση και 
εκμετάλλευση ή μόνο η χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω έργων 
μπορεί να παραχωρείται απευθείας στους οικείους Ο.Τ.Α., έναντι 
ανταλλάγματος. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.3049/2002 (Α΄ 
212) και με την παρ.9γ του άρθρου 10 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α` 175 
8/8/2013). 

7. Σε περίπτωση χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης ζώνης 
αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, ύστερα από αίτηση 
οποιουδήποτε τρίτου, η χρήση και η εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή 
του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε αυτόν (φορέα 
διαχείρισης), έναντι ανταλλάγματος, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω αίτηση 
ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού στον 
οικείο δήμο, ο οποίος υποχρεούται να την αναρτήσει στο κατάστημά του επί 
τριάντα (30) ημέρες. Αν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας, 
περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και 
εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που 
διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 
2160/1993. Η ανωτέρω διαδικασία δεν απαιτείται, όταν η προς έκδοση 
απόφαση αφορά την επέκταση της χερσαίας ζώνης, η οποία γίνεται εντός των 
ορίων της ήδη χωροθετημένης θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα. 

Ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τα 
προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία και τη λειτουργία της ζώνης 
αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του 
παραχωρήθηκε με την παραπάνω διαδικασία. 

( Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

 8. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στις ζώνες 
αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών, ανήκουν κατά 
κυριότητα στο Δημόσιο. 
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9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11 και 12 του άρθρου 31 
εφαρμόζονται αναλόγως και στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια 
τουριστικών σκαφών. 

( Όπως η παρ. 9 προστέθηκε με το άρθρο 163 παρ.2 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 
82/10.4.2012 ). 

Άρθρο 34α 

Για την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση των 
εγκαταστάσεων, καθώς και για θέματα λειτουργίας των υφιστάμενων λιμένων 
ξενοδοχειακών μονάδων εφαρμόζονται τα άρθρα 29 επ.. 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί με απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση των 
τουριστικών λιμένων και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής 
ανταλλάγματος για διάστημα είκοσι (20) ετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν 
αντάλλαγμα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για 
τη λειτουργία και κάθε θέμα σχετικό με τη χωροθέτηση ή τροποποίηση ή 
ανάκληση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τους 
τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993. Η εξαίρεση από την υποχρέωση 
καταβολής του ανταλλάγματος ισχύει για τις ξενοδοχειακές μονάδες που 
αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία των 
είκοσι (20) ετών από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιμένα 
ξενοδοχειακών μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος μετά 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η διαδικασία, οι όροι 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

( Όπως προστέθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

Άρθρο 34β 

 Ο τρόπος υπολογισμού του καταβλητέου προς το Ελληνικό Δημόσιο 
οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης 
τουριστικών λιμένων, γίνεται μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Τουριστικών Λιμένων, του άρθρου 30 του ν. 2160/1993. 

( Όπως προστέθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4582/2018 και ισχύει 
από 11/12/2018 ) 

Άρθρο 35 
Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων 

( Όπως το άρθρο 35 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 167 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 
82/10.4.2012 ).  

1. Επιτρέπεται από ξενοδοχειακές μονάδες η δημιουργία τουριστικών λιμένων 
στον αιγιαλό και την παραλία που βρίσκεται προ των εγκαταστάσεών τους, 
για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους, εξαιρουμένων των περιοχών που 
προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 100 Α`), με την 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

49 
 

προϋπόθεση ότι η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν θα 
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των δωματίων της 
ξενοδοχειακής μονάδας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε ξενοδοχειακές 
μονάδες, οι οποίες διαθέτουν άνω των 200 δωματίων και βρίσκονται σε 
απόσταση πέραν του ενός (1) χλμ. από υφιστάμενο τουριστικό λιμένα 
αναψυχής. 

 2. Για τη χωροθέτηση και δημιουργία των λιμένων της παραπάνω 
παραγράφου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 
καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του Άρθρου 31 του παρόντος 
νόμου. 

 3. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις, που κατασκευάζονται στον αιγιαλό και την 
παραλία με μέριμνα των ξενοδοχειακών μονάδων κατά την παράγραφο 1 του 
παρόντος Άρθρου, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Η χρήση, η 
διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση τους παραχωρείται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στις ξενοδοχειακές μονάδες για την 
εξυπηρέτηση των οποίων κατασκευάστηκαν, χωρίς να καταβάλλεται από 
αυτές αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή η προς τρίτο 
παραχώρηση των λιμένων αυτών, παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμη 
της Επιτροπής και συνεπάγεται αυτοδικαίως τη χωρίς αποζημίωση στέρηση 
του δικαιώματος χρήσεως του τουριστικού λιμένα από την ξενοδοχειακή 
μονάδα.  

4. Η διάρκεια της χρήσης συναρτάται άμεσα με τη λειτουργία της 
ξενοδοχειακής μονάδας. Για τα πρώτα είκοσι (20) έτη λειτουργίας τουριστικού 
λιμένα από ξενοδοχειακή μονάδα δεν οφείλεται αντάλλαγμα για τη χρήση της 
ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μετά την πάροδο εικοσαετίας από την έναρξη 
λειτουργίας του τουριστικού λιμένα ξενοδοχειακής μονάδας δύναται να 
παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και να καθοριστεί 
το ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος. 

 5. Για τη δημιουργία τουριστικού λιμένα από ξενοδοχειακή μονάδα για τον 
ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής, που θα υπερβαίνει το ποσοστό της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
31 του παρόντος νόμου. 

 6. Στις ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν λάβει, κατά τις διατάξεις που 
ίσχυαν πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου, έγκριση χωροθέτησης και 
έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεως έργων και παραχωρήσεων 
του αιγιαλού από τους οικείους νομάρχες, παρέχεται η δυνατότητα έναρξης 
των εργασιών κατασκευής του τουριστικού λιμένα με την προϋπόθεση 
υποβολής στη Γραμματεία των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν με την 
έκδοση των ως άνω αποφάσεων καθώς και αντίγραφα αυτών. 

Άρθρο 36 
Φορολογικά, αρχαιολογικά και γενικά θέματα 
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 1. Τα ανταλλάγματα, που εισπράττει ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα 
από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων αυτού, θεωρούνται ως 
ακαθάριστα έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 31 επ. του ν.δ. 3323/1955. 

 2. Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α`) εφαρμόζονται 
αναλόγως και στην περίπτωση των έργων κατασκευής τουριστικού λιμένα με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

( Όπως η παρ.2 καταργήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 1997 με την περ.5 άρθρ.3 
Ν.2459/1997 )  

 3. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα θα καταβάλλει ετησίως στο δήμο 
ή την κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τουριστικός λιμένας, 
ανταποδοτικά τέλη, φόρους και δικαιώματα για τις παρεχόμενες προς αυτόν 
υπηρεσίες. Το άθροισμα των πιο πάνω τελών, φόρων και δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του φορέα 
διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση που η ζώνη του τουριστικού 
λιμένα εμπίπτει στην περιφέρεια περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων το πιο 
πάνω ποσό των ανταποδοτικών τελών θα επιμερίζεται μεταξύ αυτών με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. "Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται 
αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων 
τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο άρθρο 34 του παρόντος, του 
προαναφερθέντος ποσοστού μειωμένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%). 

( Όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2636/1998 (Α 
198)  

4. Σε περίπτωση ανεύρεσης αντικειμένων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ειδοποιείται η αρμόδια αρχαιολογική 
υπηρεσία, η οποία υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες, τόσο για τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων όσο και για 
την υπόδειξη τρόπων συνέχισης των έργων, ώστε να μην καθυστερούν οι 
σχετικές εργασίες. 

( Όπως η παράγραφος 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 167 
Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012 ). 

5. Από της ισχύος του παρόντος νόμου οι θέσεις και περιοχές που 
αναφέρονται στα άρθρα 6 παράγραφοι 19β` και 19γ`, 30 παράγραφος 5, 
καθώς και οι θέσεις και περιοχές των τουριστικών λιμένων που 
δημιουργούνται κατά τα άρθρα 31 επ. του παρόντος νόμου, εντάσσονται στο 
γενικό χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας και καταργείται κάθε διάταξη νόμου 
που ρυθμίζει πολεοδομικά ζητήματα των παραπάνω θέσεων και περιοχών. 

Άρθρο 37 
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 ( Όπως το άρθρο 37 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 167 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 
82/10.4.2012 ).  

1. Συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γραμματεία Στήριξης 
Τουριστικών Λιμένων (Γραμματεία) υπαγομένη απευθείας στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου. 

 Η Γραμματεία έχει ως έργο την υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 30 
παράγραφος 2 του παρόντος, την προετοιμασία των φακέλων και τον έλεγχο 
της πληρότητάς τους, την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, τη 
διενέργεια εισηγήσεων προς την Επιτροπή του άρθρου 30 παράγραφος 2 του 
παρόντος, τη μέριμνα για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις 
ανακοινώσεις στον τύπο, τη μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας του 
άρθρου 31 του παρόντος και την κατάρτιση των σχετικών πράξεων, την 
προώθηση των υποβαλλόμενων μελετών και σχεδίων της παραγράφου 6 του 
άρθρου 31 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θεσπίζεται 
με τον παρόντα νόμο. 

 2. Για τις ανάγκες της Γραμματείας συνιστώνται: 

 α) Μία θέση προϊσταμένου του κλάδου ΠΕ. 

 Β) Έξι θέσεις εισηγητών. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 γ) Πέντε θέσεις του κλάδου ΔΕ. 

 Απαραίτητο προσόν για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων είναι η επαρκής 
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. 

3. Η θέση του προϊσταμένου πληρούται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλου 
του κλάδου Π.Ε. άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ. ή υπαλλήλου ν.π.ι.δ. δημοσίου 
τομέα. Οι υπόλοιπες θέσεις της παρ. 2, πληρούνται με μετακίνηση υπαλλήλου 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή άλλου υπουργείου ή ν.π.δ.δ. ή 
υπαλλήλου ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα.  

 4. Η Γραμματεία δύναται να στελεχώνεται και το προσωπικό να αμείβεται 
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 80 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`). 

 5. Δημιουργείται στον Ε.Ο.Τ. Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού, η οποία έχει 
την ευθύνη του ελέγχου της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
που αφορούν στη σύνθεση και στις αρμοδιότητες της Διευθύνσεως 
Θαλάσσιου Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. τροποποιουμένων αναλόγως των σχετικών 
ισχυουσών διατάξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Εταιρείες αναπτύξεως έργων υποδομής 

. 

. 

. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Μύκονος, 19 Ιουλίου 1993 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ   

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   

 ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤ. ΜΑΝΟΣ   

 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Θ. 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ  

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ 
ΕΡΓΩΝ Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1993. 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ 
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