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(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8570/25.8.2021 ερώτηση 

      Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8570/25.8.2021 ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα. K. 

Μάλαμα,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

   Στην παραλία της Κοινότητας Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής, του Δήμου Νέας Προποντίδας, Π.Ε. 

Χαλκιδικής, υφίσταται παλιό πετρόκτιστο διώροφο κεραμοσκεπές κτήριο, διαστάσεων 26 x 15 μ. 

περίπου, το οποίο με την υπ' αριθ. Γ/5185/228/10-02-1983 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, 

χαρακτηρίστηκε “Ιστορικό διατηρητέο μνημείο” (ΦΕΚ Β΄128/23-3-1983). 

Στην ίδια ως άνω θέση καθορίσθηκαν οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού με 

την υπ' αρ. 1006829/646/Β0010/19-02-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Δ΄224/21-

3-2002). Δοθέντος ότι δεν ήταν σε γνώση της αρμόδιας επιτροπής αιγιαλού, ο χαρακτηρισμός ως 

ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παραπάνω κτηρίου και επειδή δεν υπήρξε προς αυτήν, 

οποιοδήποτε αίτημα εξαίρεσης του κτηρίου από τον αιγιαλό-παραλία ως διατηρητέου, οι 

οριογραμμές καθορίσθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε η οριογραμμή της παραλίας τέμνει το κτήριο κατά 

μήκος και περίπου στο μέσο του, με αποτέλεσμα το μισό νότιο τμήμα του κτηρίου να εμπίπτει στην 

κοινόχρηστη παραλία και το βόρειο μισό να εμπίπτει στον παλιό αιγιαλό, που έχει καταγραφεί ως 

δημόσιο κτήμα με ΑΒΚ 300. 

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και ο Δήμος Νέας Προποντίδας αιτήθηκαν τον επανακαθορισμό της παραλίας, ώστε 

μετά την ολοκλήρωσή του, το κτήριο να μην περιλαμβάνεται πλέον στην κοινόχρηστη παραλία και 

να μπορούν να γίνουν ευχερέστερα οι εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και 

επαναχρησιμοποίησής του. 

Η υπόθεση του εν λόγω επανακαθορισμού εισήχθη στην επιτροπή αιγιαλού, η οποία διενήργησε επί 

τόπου αυτοψία την 25-06-2021. Η απόφαση για επανακαθορισμό της παραλίας, υπήρξε θετική και η 

διαδικασία τείνει προς ολοκλήρωση (σύνταξη σχετικής έκθεσης της επιτροπής και του τοπογραφικού 
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διαγράμματος – ορθοφωτοχάρτη, εγκριτική απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης, δημοσίευση σε ΦΕΚ). 

Τέλος σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αρ. πρωτ. Α.Π.11368/2.09.2021, έγγραφο της  ΕΤΑΔ.

                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

       

Συνυμμένα σελ. 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Βεσυρόπουλου 
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορ. Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου


