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Αποθήκευση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises)
Ν 2971/2001:
Α ρθρο :

0

Κατ'Ε ξουσιοδότηση
εκδοθείσα
6
Ν ομοθεσία :

ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2971
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις

Α ρθρο :

1

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
18
Α ρθογραφ ία
:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Αρθρο 1
Ορισμοί
1. "Αιγιαλός" είναι η ζώ νη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από
τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις τω ν κυμάτω ν της.
2. "Παραλία" είναι η ζώ νη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό,
καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την
οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινω νίας της ξηράς με
τη θάλασσα και αντίστροφα.
3. "Παλαιός αιγιαλός" είναι η ζώ νη της ξηράς, που προέκυψε από τη
μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές
προσχώ σεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού
και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.
4. "Οχθη" τω ν μεγάλω ν λιμνώ ν και τω ν πλευσίμω ν ποταμώ ν είναι η
χερσαία ζώ νη, που περιστοιχίζει αυτούς και βρέχεται από τις μεγαλύτερες
αλλά συνήθεις αναβάσεις τω ν υδάτω ν τους.
5. "Παρόχθια ζώ νη" τω ν μεγάλω ν λιμνώ ν και τω ν πλευσίμω ν ποταμώ ν είναι
η με τη συνδρομή τω ν προϋποθέσεω ν της παραγράφου 2 προστιθέμενη στην
όχθη ζώ νη ξηράς, που καθορίζεται σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα
από το προς την ξηρά όριο της όχθης.
6. "Παλαιά όχθη" τω ν μεγάλω ν λιμνώ ν και τω ν πλευσίμω ν ποταμώ ν είναι η
ζώ νη της ξηράς, που προέκυψε από τη μετακίνηση της οριογραμμής της
όχθης τω ν μεγάλω ν λιμνώ ν και πλευσίμω ν ποταμώ ν.
7. "Λιμένας" είναι ζώ νη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και
εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίω ς την υποδοχή κάθε είδους πλω τώ ν μέσω ν
και σκαφώ ν αναψυχής, τη φορτοεκφόρτω ση, αποθήκευση, παραλαβή και
προώ θηση τω ν φορτίω ν τους, την εξυπηρέτηση επιβατώ ν και οχημάτω ν και
την ανάπτυξη επιχειρηματικώ ν δραστηριοτήτω ν, που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.
8. "Λιμενικά έργα" είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώ ς ή μερικώ ς
στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώ νη, μέσα στη
θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώ ς
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και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφω ση ή αλλοίω ση τω ν χώ ρω ν αυτώ ν ή που
προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικώ ν Ταμείω ν.
9. "Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα" είναι κάθε δημόσιος
φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιω τικός ή μικτός φορέας που έχει,
κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα.

Α ρθρο :

2

Σύνδεση με
Ν ομολογία και
Α ρθογραφ ία :

7

Κατ'Ε ξουσιοδότηση
εκδοθείσα
1
Ν ομοθεσία :

Αρθρο 2
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώ νης και χρησιμότητα αυτώ ν
1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώ νη είναι πράγματα
κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα
προστατεύει και τα διαχειρίζεται
2. Η προστασία του οικοσυστήματος τω ν ζω νώ ν αυτώ ν είναι ευθύνη του
Κράτους.
3. Ο κύριος προορισμός τω ν ζω νώ ν αυτώ ν είναι η ελεύθερη και ακώ λυτη
πρόσβαση προς αυτές. Κατ` εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η
παρόχθια ζώ νη μπορούν να χρησιμεύσουν για κοινω φελείς περιβαλλοντικούς
και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του
άρθρου 13, καθώ ς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου
συμφέροντος.
4. Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώ νη δεν
επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτω ν και εν γένει κατασκευασμάτω ν, παρά
μόνο για την επιδίω ξη τω ν σκοπώ ν, που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο.
5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιω τική
περιουσία του Δημοσίου και καταγράφονται ω ς δημόσια κτήματα.

Α ρθρο :

3

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
3
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 3
Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
1. Ο καθορισμός τω ν ορίω ν του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού
αιγιαλού γίνεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο νομού με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικώ ν και αποτελείται από: α) τον
προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ω ς πρόεδρο, β) έναν μηχανικό της
Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού και
αν δεν υπάρχει έναν τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό, ενώ σε περίπτω ση που
η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχανικό τω ν ανω τέρω ειδικοτήτω ν,
συμμετέχει στην Επιτροπή μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμω ν και
Κοινοτήτω ν (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή άλλης υπηρεσίας του Δημοσίου, γ) τον αρμόδιο
Λιμενάρχη, δ) τον διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ε) τον διευθυντή Χω ροταξίας και Περιβάλλοντος της
Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.
Σε εξαιρετικές περιπτώ σεις, μετά από εκτίμηση τω ν πραγματικώ ν
περιστατικώ ν, ο Υπουργός Οικονομικώ ν δύναται να συστήσει και δεύτερη
επιτροπή.
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2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Κτηματικής
Υπηρεσίας.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μια φορά
το μήνα και έκτακτα, προκειμένου να τηρείται η προθεσμία της παρ. 3 του
άρθρου 5 είτε κατά τις ώ ρες λειτουργίας τω ν δημοσίω ν υπηρεσιώ ν είτε σε
άλλη ώ ρα. Το θέμα στην Επιτροπή εισηγείται ο Πρόεδρος.
4. Η αποζημίω ση τω ν μελώ ν της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικώ ν.

Α ρθρο :

4

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
1
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 4
Προδιαγραφές και διαγράμματα
1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται από την Επιτροπή του άρθρου 3
ω ς πολυγω νική γραμμή πλησιέστερη στην πραγματική φυσική γραμμή και
απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα με ερυθρό χρώ μα. Οι οριογραμμές της
παραλίας και του παλαιού αιγιαλού απεικονίζονται με κίτρινο και κυανούν
χρώ μα αντίστοιχα. Οι κορυφές τω ν πολυγω νικώ ν γραμμώ ν έχουν ορθογώ νιες
συντεταγμένες εξαρτημένες από το τριγω νομετρικό δίκτυο της χώ ρας.
2. Η χάραξη γίνεται σε κτηματογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα, με
κλίμακα τουλάχιστον 1:1000 στο οποίο αποτυπώ νονται και τα όρια τω ν
περιλαμβανόμενω ν επί μέρους ιδιοκτησιώ ν και οι εικαζόμενοι κύριοι
αυτώ ν. Το διάγραμμα αυτό είναι εξαρτημένο από το τριγω νομετρικό δίκτυο
της χώ ρας, αναφέρεται σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίω ν (500)
μέτρω ν ή περισσοτέρω ν, εφόσον το τμήμα που απομένει μέχρι το επόμενο
καθορισμένο τμήμα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέτρα, και
συντάσσεται από φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ιδιώ τες μηχανικούς, που έχουν από το νόμο το
δικαίω μα για τη σύνταξη τέτοιω ν διαγραμμάτω ν. Στην τελευταία περίπτω ση
το διάγραμμα συνοδεύεται από την απόδειξη παροχής υπηρεσιώ ν του
συντάκτη του και ελέγχεται και θεω ρείται για την ακρίβειά του από
μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας και ελλείψει αυτού από την Τ.Υ.Δ.Κ.
του νομού.
3. Η Επιτροπή του άρθρου 3 παράλληλα με τη χάραξη τω ν οριογραμμώ ν
συντάσσει υποχρεω τικά έκθεση, που συνοδεύεται από το σχετικό διάγραμμα.
4. Με κοινή απόφαση τω ν Υπουργώ ν Οικονομικώ ν και Περιβάλλοντος,
Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για
τη σύνταξη του διαγράμματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.

Α ρθρο :

5

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
16
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 5
Διαδικασία καθορισμού οριογραμμώ ν αιγιαλού,
παραλίας και παλαιού αιγιαλού
1. Εκτός της δυνατότητας της αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας,
όποιος ενδιαφέρεται για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας,
απευθύνεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης ενημερώ νει τον ενδιαφερόμενο αν
έχει ήδη γίνει καθορισμός. Σε περίπτω ση, που δεν έχει γίνει ο
καθορισμός αιγιαλού και παραλίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει
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στην Κτηματική Υπηρεσία αίτηση καθορισμού και τοπογραφικό διάγραμμα
σύμφω να με τις προδιαγραφές του άρθρου 4.
2. Αν το διάγραμμα έχει συνταχθεί από ιδιώ τη μηχανικό, η Κτηματική
Υπηρεσία μεριμνά για τον έλεγχο και τη θεώ ρησή του εντός μηνός από την
υποβολή του και στη συνέχεια το θέμα εισάγεται ενώ πιον της Επιτροπής
στην πρώ τη τακτική συνεδρίασή της.
3. Η Επιτροπή καθορίζει τις οριογραμμές του αιγιαλού, της παραλίας
και του παλαιού αιγιαλού εντός μηνός από την εισαγω γή της υπόθεσης σε
αυτήν και συντάσσει σχετική έκθεση. Η Επιτροπή καθορίζει την παλαιά
θέση του αιγιαλού, που υπήρχε μέχρι το έτος 1884 αν υφίστανται κατοχές
ιδιω τώ ν, αλλά και προγενέστερα εάν δεν υφίστανται τέτοιες κατοχές,
εφόσον η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί του
εδάφους ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εξαιρουμένω ν τω ν μαρτυρικώ ν
καταθέσεω ν.
4. Δεν μπορούν να περιληφθούν οικίες ή κτίσματα εντός της ζώ νης του
αιγιαλού, του οποίου για πρώ τη φορά χαράσσεται η οριογραμμή, εφόσον
έχει γίνει διάβρω ση της ακτής πριν από τη χάραξη και τα κτίσματα είχαν
ανεγερθεί πριν από τη διάβρω ση και εκτός του τμήματος μέχρι του οποίου
έφθανε άλλοτε η θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις
τω ν κυμάτω ν της. Τα κτίσματα αυτά δύνανται να απαλλοτριώ νονται σύμφω να
με το άρθρο 7 του νόμου αυτού.
5. Η έκθεση και το διάγραμμα επικυρώ νονται, κατόπιν σύμφω νης γνώ μης
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικώ ν και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρω τική αυτή απόφαση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς. Η παραπάνω σύμφω νη γνώ μη του Γ.Ε.Ν.
διατυπώ νεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριώ ν (3) μηνώ ν. Η έκθεση και
το διάγραμμα αναρτώ νται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του αρμόδιου
κατά τόπο δήμου ή κοινότητας για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. Η
ανάρτηση αποδεικνύεται από έκθεση του δημάρχου ή προέδρου της
κοινότητας, η οποία αποστέλλεται εντός μηνός στην αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία.
6. Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικώ ν
μεταγράφεται μαζί με την έκθεση και το διάγραμμα με φροντίδα της
αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας στη μερίδα του Δημοσίου στα βιβλία
μεταγραφώ ν του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Υποθηκοφυλακείω ν, αν η
περιοχή καθορισμού εμπίπτει στην περιφέρεια περισσότερω ν
Υποθηκοφυλακείω ν.
7. Το πρω τότυπο της έκθεσης της Επιτροπής και του διαγράμματος μαζί
με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικώ ν και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής της
παραμένουν στο αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας.
8. Η Κτηματική Υπηρεσία στέλνει ένα θεω ρημένο αντίγραφο του
τοπογραφικού διαγράμματος με σημείω ση επ` αυτού του Φ.Ε.Κ. που
δημοσιεύθηκε, στις παρακάτω Υπηρεσίες:
α) στη Διεύθυνση Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν του Υπουργείου Οικονομικώ ν,
β) στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) Γ.Ε.Ν.,
γ) στη Διεύθυνση Πολεοδομίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
δ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν/
Διεύθυνση Χω ροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
ε) στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμένω ν και Λιμενικώ ν
Εργω ν και στο αρμόδιο Λιμεναρχείο,
στ) στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα,
ζ) στην Κτηματολόγιο Α.Ε.,
η) στο Υπουργείο Γεω ργίας/Γενική Διεύθυνση Αλιείας και
θ) στο Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρμοδιότητάς του.
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9. Σε περίπτω ση εσφαλμένου καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού ή
του παλαιού αιγιαλού ή της παραλίας επιτρέπεται ο επανακαθορισμός κατά
τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία για τον επανακαθορισμό
κινείται είτε αυτεπαγγέλτω ς από την Κτηματική Υπηρεσία είτε ύστερα από
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου και προσκόμιση στοιχείω ν που να αποδεικνύουν
το σφάλμα του πρώ του καθορισμού. Ο επανακαθορισμός της παραλίας, εφόσον
συνεπάγεται μείω ση της ζώ νης της παραλίας που είχε αρχικώ ς καθορισθεί
επιτρέπεται μόνον αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική
απαλλοτρίω ση.
10. Η προηγούμενη παράγραφος έχει εφαρμογή και στις περιπτώ σεις, κατά
τις οποίες τα όρια του αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας έχουν
καθοριστεί με βάση τον α.ν. 2344/1940.

Α ρθρο : 6

Αρθρο 6
Στοιχεία για τον καθορισμό του παλαιού αιγιαλού
Η Επιτροπή αναζητά και συνεκτιμά όλα τα απαιτούμενα για την ακριβή
οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού στοιχεία, τα οποία και παραθέτει στην
έκθεσή της, ιδίω ς φυσικές ενδείξεις (όπω ς το αμμώ δες, ελώ δες ή βαλτώ δες
εκτάσεω ν συνεχομένω ντου αιγιαλού), αεροφω τογραφίες, χάρτες και
διαγράμματα διαφόρω ν ετώ ν, γεω λογικές μελέτες.

Α ρθρο :

7

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
6
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 7
Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί
1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό και τη
χάραξη του αιγιαλού προσδιορίζει και την παραλία, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
Η παραλία χαράσσεται στο ίδιο διάγραμμα για τον αιγιαλό με κίτρινη
πολυγω νική γραμμή, όπω ς αναφέρεται στο άρθρο 4.
2. Εμπράγματα δικαιώ ματα ιδιω τώ ν, επί ακινήτω ν της παραλίας,
απαλλοτριώ νονται λόγω δημόσιας ω φέλειας με και από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς της απόφασης του Υπουργού Οικονομικώ ν, που
επικυρώ νει την έκθεση και το διάγραμμα του αιγιαλού και παραλίας κατά
την παράγραφο 5 του άρθρου 5, χω ρίς να απαιτείται άλλη πρόσθετη
διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίω σης. Τα νομικά πρόσω πα δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παραχω ρούν χω ρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο τα
εμπράγματα δικαιώ ματά τους επί ακινήτω ν που βρίσκονται στην παραλία.
3. Για την παραλία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτριώ σεω ν λόγω
ρυμοτομίας. Αρμόδια υπηρεσία για την περαιτέρω διαδικασία είναι το
Πολεοδομικό Γραφείο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Δήμοι και
κοινότητες, που ω φελούνται από τη δημιουργία της παραλίας, δύνανται να
συνεισφέρουν στην αποζημίω ση για την αναγκαστική απαλλοτρίω ση τω ν
ακινήτω ν, που καταλαμβάνει η παραλία, κατά τα οριζόμενα με προεδρικά
διατάγματα, που εκδίδονται κατόπιν πρότασης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν ειδικά για κάθε
περίπτω ση.
4. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικώ ν με την
οποία δημιουργείται η παραλία, οι κύριοι τω ν κτημάτω ν που
καταλαμβάνονται από αυτή, θεω ρούνται ότι έλαβαν γνώ ση περί τούτου και
οφείλουν για μια διετία να μην προβούν σε οποιαδήποτε γενικά κατασκευή,
βελτίω ση, δενδροφύτευση ή άλλη τυχόν προσθήκη στα ακίνητα αυτά, ενώ
αύξηση της αξίας τους που οφείλεται σε μία από τις πιο πάνω ενέργειες
δεν αποζημιώ νεται.
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5. Οπου υφίσταται σχέδιο πόλεω ς, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί
να υπερβεί την εγκεκριμένη γραμμή δόμησης. Σε παραδοσιακούς οικισμούς η
οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη γραμμή δόμησης, όπω ς
αυτή νομίμω ς έχει διαμορφω θεί. Σε πόλεις και οικισμούς που
δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από 2.000
κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη διαμορφω μένη γραμμή
δόμησης, όπω ς αυτή νομίμω ς έχει διαμορφω θεί. Στα δύο προηγούμενα
εδάφια η γραμμή δόμησης προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χω ροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας. Κατά την
έγκριση ή επέκταση σχεδίω ν πόλεω ν η γραμμή δόμησης σε κάθε περίπτω ση
δεν μπορεί να υπερβαίνει την οριογραμμή της παραλίας με την επιφύλαξη
τω ν περιπτώ σεω ν, που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα
κτίσματα και κατασκευές. Σε περιοχές εκτός σχεδίου εξαιρούνται από τη
ζώ νη παραλίας τα χαρακτηρισμένα ω ς διατηρητέα κτίσματα ή κατασκευές.
6. Οπου έχει καθορισθεί ζώ νη παραλίας με το καθεστώ ς του Α.Ν.
2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α) αντίθετα από τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, μπορούν να επανακαθορισθούν τα όριά της κατά την παράγραφο
αυτή, με την προϋπόθεση ότι η απαλλοτρίω ση για την παραλία δεν έχει
συντελεσθεί. Οι διαδικασίες και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση τω ν Υπουργώ ν
Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν και Οικονομικώ ν.
7. Σε περιοχές που είναι ήδη χαρακτηρισμένες ω ς ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, η άδεια και ο έλεγχος πάσης φύσεω ς εργασίας (οικοδομή, τεχνικά
έργα κ.λπ.) εντός της καθορισμένης ζώ νης αιγιαλού και παραλίας γίνεται
από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, εφόσον
πρόκειται για περιοχές της αρμοδιότητάς του.

Α ρθρο :

8

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
1
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 8
Περιπτώ σεις υποχρεω τικής χάραξης αιγιαλού - παραλίας
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, πριν από την έγκριση ή επέκταση
του σχεδίου πόλης ή από οποιαδήποτε εκποίηση ή παραχώ ρηση δημόσιου
κτήματος ή από την εκτέλεση λιμενικώ ν, βιομηχανικώ ν, τουριστικώ ν και
συγκοινω νιακώ ν έργω ν ή από την έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες,
εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν μέχρι εκατό
(100) μέτρα από την ακτογραμμή, απαιτείται να γίνει, με ποινή
ακυρότητας τω ν πράξεω ν αυτώ ν, ο καθορισμός του αιγιαλού και της
παραλίας στην περιοχή αυτή. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται
προκειμένου για εκμισθώ σεις ή παραχω ρήσεις δημόσιω ν λιμνώ ν και θαλασσώ ν
με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση σύμφω να με την αλιευτική νομοθεσία,
εφόσον δεν κατασκευάζονται μόνιμα κτίσματα.
2. Για την έκδοση άδειας οικοδομής σε ακίνητα που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο προσδιορίζεται, με ευθύνη του μηχανικού που
υπογράφει τη μελέτη της άδειας, η ακριβής θέση του αιγιαλού σε
αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, που απαραίτητα συνοδεύει την
αίτηση.
3. Προκειμένου για έκδοση οικοδομικής άδειας που αφορά τουριστικά
έργα ή εγκαταστάσεις, ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας
γίνεται εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης.

Α ρθρο :

9

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
2
Α ρθογραφ ία
:
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Αρθρο 9
Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
1. Η Επιτροπή για τη χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού και της
παραλίας λαμβάνει υπόψη της ύστερα από αυτοψία τις φυσικές και λοιπές
ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας και
ενδεικτικά:
α) τη γεω μορφολογία του εδάφους, αναφορικά με κατηγορίες υψηλώ ν και
χαμηλώ ν ακτώ ν, τη σύστασή του, καθώ ς και το φυσικό όριο βλάστησης,
β) την ύπαρξη, τα όρια και το είδος τω ν παράκτιω ν φυσικώ ν πόρω ν,
γ) τα πορίσματα από την εκτίμηση τω ν μετεω ρολογικώ ν στοιχείω ν της
περιοχής,
δ) τη μορφολογία του πυθμένα,
ε) τον τομέα ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το μέτω πο της ακτής,
στ) την ύπαρξη τεχνικώ ν έργω ν στην περιοχή, που νομίμω ς υφίστανται,
ζ) τις τυχόν εγκεκριμένες χω ροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης
που επηρεάζουν την παράκτια ζώ νη,
η) την ύπαρξη δημόσιω ν κτημάτω ν κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε
άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώ νη,
θ) τυχόν υφιστάμενο Κτηματολόγιο και
ι) την ύπαρξη ευπαθώ ν οικοσυστημάτω ν και προστατευόμενω ν περιοχώ ν.
2. Με κοινή απόφαση τω ν Υπουργώ ν Οικονομικώ ν και Περιβάλλοντος,
Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν καθορίζονται οι προδιαγραφές και λοιπές
λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ 108953π.ε./8205 π.ε./Β0010/2005 (ΦΕΚ 595
Β΄/2005) περί "στοιχείω ν καθορισμού αιγιαλού και παραλίας"

Α ρθρο :

10

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
4
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 10
Απαλλοτρίω ση ιδιω τικώ ν κτημάτω ν
Αναγγελία δικαιω μάτω ν
1. Σε περίπτω ση που ιδιώ τες προβάλλουν ιδιοκτησιακά δικαιώ ματα επί
χώ ρω ν που χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 3 ότι ανήκουν
στον αιγιαλό, τα δικαιώ ματα αυτά θεω ρούνται αναγκαστικώ ς
απαλλοτριω θέντα υπέρ του Δημοσίου για να περιληφθούν στον αιγιαλό από
και με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς της έκθεσης της
Επιτροπής μαζί με το διάγραμμα, όπω ς ορίζεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 5.
2. Στους κυρίους τω ν κτημάτω ν αυτώ ν και σε αυτούς που αξιώ νουν άλλα
δικαιώ ματα σε αυτά, παρέχεται εξάμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση που
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός της οποίας οφείλουν να
αναγγείλουν στον Υπουργό Οικονομικώ ν τις αξιώ σεις τους, υποβάλλοντας
συγχρόνω ς και τους τίτλους, στους οποίους στηρίζουν τα δικαιώ ματα που
προβάλλουν.
3. Ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίω σης και την περαιτέρω
διαδικασία απαλλοτρίω σης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί
αναγκαστικώ ν απαλλοτριώ σεω ν.
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4. Μετά την πάροδο άπρακτης της εξάμηνης προθεσμίας της παραγράφου 2,
τυχόν αξιώ σεις για αποζημίω ση, που δεν αναγγέλθηκαν στον Υπουργό
Οικονομικώ ν κρίνονται κατά την τακτική διαδικασία.
5. Μετά τον προσω ρινό καθορισμό του τιμήματος της απαλλοτρίω σης και
την κατάθεσή του, οι αξιώ σεις που αναγγέλθηκαν στρέφονται μόνο κατά του
τιμήματος, που παρακατατέθηκε.
6. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 2 ή σε
περίπτω ση εμπρόθεσμης αναγγελίας αξιώ σεω ν ιδιω τώ ν για αποζημίω ση, μετά
την παρακατάθεση της αποζημίω σης που καθορίσθηκε στο Ταμείο
Παρακαταθηκώ ν και Δανείω ν, ο αιγιαλός θεω ρείται ότι καθορίσθηκε
οριστικά και η απόδειξή του για τη Διοίκηση και τα Δικαστήρια γίνεται
μόνο με την έκθεση και το διάγραμμα του άρθρου 4.

Α ρθρο :

11

Κατ'Ε ξουσιοδότηση
εκδοθείσα
2
Ν ομοθεσία :

Αρθρο 11
Εργα και εγκαταστάσεις που υπάρχουν
στον αιγιαλό και την παραλία
1. Μετά τη λήξη σύμβασης που έχει συναφθεί από το Δημόσιο, τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) ή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
ή τους Ο.Τ.Α. με τρίτους ή τη λήξη παραχώ ρησης του Δημοσίου κατ`
εφαρμογή διατάξεω ν αναπτυξιακώ ν νόμω ν, που αφορούν τεχνικά έργα τα
οποία έχουν γίνει μέσα στον αιγιαλό ή την παραλία και έχουν εκτελεσθεί
ύστερα από άδεια αρμόδιας αρχής, ο Υπουργός Οικονομικώ ν και ο καθ` ύλην
αρμόδιος Υπουργός, ύστερα από γνώ μη του αρμόδιου κατά περίπτω ση
Περιφερειακού, Νομαρχιακού ή Κεντρικού Συμβουλίου Χ.Ο.Π., της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, του αρμόδιου κατά τόπο Ο.Τ.Α., σε
περίπτω ση δε έργω ν προς εξυπηρέτηση πλω τώ ν μέσω ν και σύμφω νη γνώ μη του
Γ.Ε.Ν. και του Υ.Ε.Ν., αποφασίζουν αιτιολογημένα, για τη διατήρηση ή
όχι αυτώ ν και καθορίζουν τη χρήση τους.
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικώ ν ή σε περίπτω ση που αφορούν βιομηχανικές και
τουριστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδώ ν, επιχειρήσεις
μεταλλευτικώ ν, λατομικώ ν και βιομηχανικώ ν ορυκτώ ν, με κοινή απόφαση τω ν
Υπουργώ ν Οικονομικώ ν και Ανάπτυξης.

Α ρθρο :

12

Σύνδεση με
Ν ομολογία
και
1
Α ρθογραφ ία
:

Αρθρο 12
Προστατευτικά έργα - Προσχώ σεις
1. Αν η Επιτροπή του άρθρου 3 διαπιστώ σει ότι η ακτή διαβρώ νεται από
τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίω ν
έργω ν, τω ν αναγκαίω ν τεχνικώ ν έργω ν στον αιγιαλό, την παραλία ή στη
θάλασσα για την αποτροπή της διάβρω σης.
2. Αν από τη διάβρω ση απειλείται ιδιω τικό κτήμα, μπορεί να επιτραπεί
στον κύριό του να κατασκευάσει με δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του,
και με την επίβλεψη μηχανικού, που έχει από το νόμο σχετικό δικαίω μα,
τα ανω τέρω προστατευτικά έργα βάσει μελέτης που έχει εγκριθεί από τη
Διεύθυνση Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει
και τον έλεγχο του έργου.
3. Τα έργα τω ν παραγράφω ν 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανήκουν στο
Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε
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για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας χω ρίς
καμία υποχρέω σή του, για αποζημίω ση ή για καταβολή της δαπάνης του
ιδιώ τη. Τα έργα αυτά εκτελούνται κατόπιν αδείας του Υπουργού
Οικονομικώ ν, που εκδίδεται μετά από σύμφω νη γνώ μη του Γ.Ε.Ν., του
Υ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Πολιτισμού και απλή γνώ μη της αρμόδιας
Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) ύστερα από εμπεριστατω μένη
ακτομηχανική μελέτη θεω ρημένη από τη Διεύθυνση Λιμενικώ ν Εργω ν της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν,
καθώ ς και ύστερα από την προβλεπόμενη από το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α)
μελέτη περιβαλλοντικώ ν επιπτώ σεω ν. Σε περίπτω ση παραδοσιακώ ν οικισμώ ν
απαιτείται και σύμφω νη γνώ μη του αρμόδιου γι` αυτούς Υπουργού.
4. Αν γίνουν προσχώ σεις χω ρίς άδεια ή με υπέρβαση της άδειας ή δεν
εκτελούνται νόμιμα τα σχετικά έργα, δεν επιτρέπεται η αναχάραξη του
αιγιαλού ή της παραλίας. Οι εκτάσεις που δημιουργούνται από τις
προσχώ σεις αυτές θεω ρούνται αιγιαλός.

Α ρθρο :

13

Σύνδεση με
Ν ομολογία
12
και
Α ρθογραφ ία :
Π ροισχύσασες
μορφ ές
2
άρθρου :

Αρθρο 13
Παραχώ ρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας
1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον
από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ω ς κοινόχρηστω ν πραγμάτω ν
και δεν επέρχεται αλλοίω ση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά
στοιχεία τους.
"2. Η παραχώ ρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικώ ν έναντι ανταλλάγματος, κατά
τις διατάξεις για την εκμίσθω ση δημόσιω ν κτημάτω ν. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και
παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώ ροι,
μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώ ρηση της
απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφω νη γνώ μη του Υπουργού Πολιτισμού."
Σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης
Λιμένω ν, οργανισμούς κοινής ω φέλειας και Ν.Π.Δ.Δ. η παραχώ ρηση δύναται
να γίνει και απευθείας με ή χω ρίς αντάλλαγμα. Σε ιδιω τικό φορέα
διαχείρισης η παραχώ ρηση γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα.
*** Το πρώ το εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ω ς άνω με την παρ.2 άρθρ.10
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003
3. Είναι δυνατή η παραχώ ρηση, με τη διαδικασία και τους όρους του
πρώ του εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού
για την άσκηση δραστηριοτήτω ν, που εξυπηρετούν τους λουομένους ή την
αναψυχή του κοινού (όπω ς εκμίσθω ση θαλάσσιω ν μέσω ν αναψυχής,
καθισμάτω ν, ομπρελώ ν, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Αν
παραχω ρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθω ση καθισμάτω ν και ομπρελώ ν,
η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώ ρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα
πεντακόσια (500) τετραγω νικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν
περισσότερες παραχω ρήσεις για την εκμίσθω ση ομπρελώ ν και καθισμάτω ν,
πρέπει μεταξύ τω ν διάφορω ν χώ ρω ν του αιγιαλού που έχουν παραχω ρηθεί να
υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώ νης τουλάχιστον εκατό (100)
μέτρω ν μήκους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται
εάν πρόκειται να παραχω ρηθεί αιγιαλός για να εκμισθω θούν καθίσματα και
ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το
χώ ρο εμπρός από τα καταστήματά τους.
4. Είναι δυνατή η παραχώ ρηση με τη διαδικασία και τους όρους που
αναφέρονται στο πρώ το εδάφιο της παραγράφου 1, χω ρίς δημοπρασία, της
απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες
ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπιγκ ή κέντρα αναψυχής, για
τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώ το εδάφιο της προηγούμενης
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παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγμα για την
παραχώ ρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί
Τουριστικά Δημόσια Κτήματα (Τ.Δ.Κ.), ω ς και τω ν κτισμάτω ν ή εν γένει
τω ν εγκαταστάσεω ν που υφίστανται επ` αυτώ ν, καθορίζεται με απόφαση του
φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση τω ν Τ.Δ.Κ., κατά τη διέπουσα
αυτόν νομοθεσία. Το αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικώ ν, για την παραχώ ρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην τω ν Τ.Δ.Κ. σε όμορες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο Δημόσιο, υπολογίζεται από τον
πολλαπλασιασμό του ενός δευτέρου (1/2) της τιμής δίκλινου δω ματίου μετά
λουτρού, χω ρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπω ς η τιμή αυτή καθορίζεται από
τον Ε.Ο.Τ. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό τω ν κλινώ ν
αυτής. Σε περίπτω ση που το προκύπτον κατά τα ανω τέρω αντάλλαγμα τελεί
σε δυσαναλογία προς το μίσθω μα που προκύπτει βάσει τω ν μισθω τικώ ν
συνθηκώ ν της περιοχής ή προς το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22 του Ν.
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), καταβάλλεται στο Δημόσιο το αντάλλαγμα του
εδαφίου αυτού. Δυσαναλογία μεταξύ πρώ του και δεύτερου τρόπου
υπολογισμού του ανταλλάγματος θεω ρείται ότι υπάρχει όπου η μεταξύ τους
απόκλιση είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50/100).
5. Με κοινή απόφαση τω ν Υπουργώ ν Εσω τερικώ ν, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρω σης και Οικονομικώ ν επιτρέπεται η απευθείας παραχώ ρηση με ή
χω ρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε
δήμους και κοινότητες για την άσκηση τω ν δραστηριοτήτω ν της παραγράφου
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώ ς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Α ρθρο :

14

Σύνδεση με
Ν ομολογία και
Α ρθογραφ ία :

15

Κατ'Ε ξουσιοδότηση
εκδοθείσα
2
Ν ομοθεσία :

Αρθρο 14
Παραχώ ρηση αιγιαλού, παραλίας
για την εκτέλεση έργω ν
1. Η παραχώ ρηση του δικαιώ ματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώ ρου, ή του πυθμένα, για την
εκτέλεση έργω ν που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς,
συγκοινω νιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικώ ν
κατά τη διαδικασία που προβλέπει η επόμενη παράγραφος. Η παραχώ ρηση
μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την
εξυπηρέτηση λειτουργικώ ν αναγκώ ν τω ν έργω ν αυτώ ν. Η διαδικασία αυτή
απαιτείται και για τα έργα του Δημοσίου στους παραπάνω χώ ρους.
2. α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο σύμφω να με το άρθρο 8
της κοινής απόφασης (ΚΥΑ) 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678 Β) τω ν Υπουργώ ν
Εσω τερικώ ν, Εθνικής Οικονομίας, Γεω ργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής
Ναυτιλίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν, Μεταφορώ ν και
Επικοινω νιώ ν.
β) Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός
το σχετικό φάκελο στους παρακάτω αναφερόμενους για να διατυπώ σουν μέσα
σε προθεσμία τριώ ν (3) μηνώ ν τη γνώ μη τους, κατά τις αρμοδιότητες
καθενός για την εκτέλεση τω ν έργω ν:
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν Εργω ν, Διεύθυνση
Χω ροταξίας και Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος - Χω ροταξίας της αρμόδιας Περιφέρειας (σε τρία αντίγραφα)
για την προέγκριση χω ροθέτησης.
2) Γ.Ε.Ν. (σε δύο αντίγραφα).
3) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
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4) Νομαρχιακή Επιτροπή Χω ροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.ΧΩ.Π.).
5) Υπουργείο Πολιτισμού (σε τρία αντίγραφα).
6) Ε.Ο.Τ.
7) Υπουργείο Γεω ργίας για έργα σε λιμένες και ποταμούς, ω ς και για
την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου με σκοπό την προστασία
επαγγελματικώ ν αλιευτικώ ν σκαφώ ν.
8) Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α.
9) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για παραχώ ρηση αιγιαλού σε
βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδώ ν και σε επιχειρήσεις
μεταλλευτικώ ν, λατομικώ ν και βιομηχανικώ ν ορυκτώ ν.
10) Το Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρμοδιότητάς του.
γ) Μετά την προέγκριση χω ροθέτησης και τη διατύπω ση τω ν γνω μώ ν της
προηγούμενης περίπτω σης β` εκπονείται και εγκρίνεται η μελέτη
Περιβαλλοντικώ ν Επιπτώ σεω ν, σύμφω να με τις κείμενες διατάξεις και τα
προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β). Ακολούθω ς
μετά από γνώ μη του Γ.Ε.Ν., για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της
ναυσιπλοίας, γνώ μη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για λόγους
ορθολογικής ναυτιλιακής ανάπτυξης, προστασίας αιγιαλού, παραλίας,
ελέγχου και ασφάλειας της ναυσιπλοίας και συγκοινω νίας και γνώ μη της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού για λόγους προστασίας
αρχαίω ν, εγκρίνεται αρμοδίω ς η οριστική μελέτη, κατά τη σύνταξη της
οποίας λαμβάνονται υπόψη υποχρεω τικά οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί
όροι. Γνώ μες διατυπώ νονται το αργότερο εντός προθεσμίας τριώ ν (3)
μηνώ ν. Η εγκεκριμένη οριστική μελέτη με τις ανω τέρω γνώ μες διαβιβάζεται
στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης
παραχώ ρησης.
3. Επιτρέπεται κατά τη διαδικασία τω ν παραγράφω ν 1 και 2 η παραχώ ρηση
του δικαιώ ματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα και: α)
για σκοπούς κοινω φελείς ή αναβάθμισης του περιβάλλοντος εφόσον τα έργα
εκτελούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχειρήσεις κοινής ω φέλειας,
β) για ναυταθλητικά έργα βάσει μελετώ ν, που έχουν εγκριθεί από τη
Γ.Γ.Α., γ) για έργα εξυπηρετήσεω ς υδατοκαλλιεργειώ ν, δ) για
ερευνητικούς σκοπούς και ε) για προσαμμω τικά έργα ή έργα ανάπλασης από
το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή από ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες στο χώ ρο
που βρίσκεται μπροστά από αυτές.
4. Στα έργα που μπορούν να εκτελεσθούν για την επιδίω ξη τω ν σκοπώ ν
τω ν παραγράφω ν 1, 3 και 6 περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιω ν
αγω γώ ν και καλω δίω ν εν γένει, ναυδέτω ν, πλω τώ ν προβλητώ ν και εξεδρώ ν
και η πόντιση τεχνητώ ν υφάλω ν.
5. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν στη θάλασσα, χω ρίς επέμβαση στον
αιγιαλό, με απόφαση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, που εκδίδεται
κατόπιν σύμφω νης γνώ μης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, του Γ.Ε.Ν., της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας υπηρεσίας
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημόσιω ν
Εργω ν και γνώ μης του οικείου Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, πλω τές εξέδρες
επιφάνειας μέχρι 100 μ2, και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (6) μηνώ ν,
για την επιδίω ξη σκοπώ ν που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις καθώ ς
και για πολιτιστικούς σκοπούς. Για την παραχώ ρηση δεν απαιτείται η
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Δεν επιτρέπεται η
παραχώ ρηση για χρήση τω ν εξεδρώ ν ω ς εστιατορίω ν ή κέντρω ν αναψυχής. Με
απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
6. Με απόφαση τω ν Υπουργώ ν Οικονομικώ ν, Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και
Δημόσιω ν Εργω ν και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από γνώ μη της Επιτροπής Δημοσίω ν
Κτημάτω ν, στην οποία μετέχει ειδικώ ς για την περίπτω ση αυτή και
αντιπρόσω πος του προτείνοντος Υπουργείου, επιτρέπεται η χω ρίς
δημοπρασία, απευθείας, παραχώ ρηση του δικαιώ ματος χρήσης αιγιαλού και
παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα και του υπεδάφους του σε αυτούς που έχουν
ιδρύσει ή έχουν την πρόθεση να ιδρύσουν, σε ιδιω τικούς χώ ρους, επί τω ν
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οποίω ν έχουν κυριότητα ή δικαίω μα χρήσης με ενοχική σχέση, εμπορικές
επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χύδην φορτία, εργοστάσια ή άλλες
βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή
υδατοκαλλιεργητικές, αλιευτικές επιχειρήσεις ή σε αυτούς που
εκμεταλλεύονται μεταλλεία ή λατομεία, για να κατασκευάσουν προβλήτες ή
άλλα έργα, προοριζόμενα να εξυπηρετούν τις παραπάνω επιχειρήσεις τους ή
τις επιχειρήσεις τρίτω ν που έχουν ω ς σκοπό τη διακίνηση, φόρτω ση και
εκφόρτω ση φορτίω ν κάθε είδους στο χώ ρο της προβλήτας. Αυτοί που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλουν ετησίω ς αποζημίω ση, που
καθορίζεται ανά πενταετία κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν.
5895/1933 (ΦΕΚ 335 Α) με πρω τόκολλο, το οποίο συντάσσεται από τριμελή
επιτροπή που αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικώ ν:
α) τον Προϊστάμενο του τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας της Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας και β) τον Προϊστάμενο του τμήματος Αντικειμενικού
Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτω ν της Διεύθυνσης Τεχνικώ ν
Υπηρεσιώ ν και από δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό. Η χρησιμοποίηση τω ν έργω ν και τω ν
εγκαταστάσεω ν γενικά από τρίτους υπόκειται σε αντάλλαγμα, το οποίο
καθορίζεται με απόφαση τω ν Υπουργώ ν Οικονομικώ ν και Εμπορικής Ναυτιλίας
και εισπράττεται ω ς δημόσιο έσοδο. Αν δεν αποδοθεί, εκδίδεται, μετά
από γνώ μη του αρμόδιου Λιμεναρχείου, απόφαση του προϊσταμένου της ω ς
άνω Κτηματικής Υπηρεσίας αμέσω ς εκτελεστή, με την οποία επιβάλλεται σε
βάρος του καθυστερούντος παραχω ρησιούχου, εκτός από το μη αποδοθέν
αντάλλαγμα, και πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του ανταλλάγματος που δεν
αποδόθηκε.
7. Η κατασκευή τω ν έργω ν, που απαιτούνται στο πλαίσιο της παραπάνω
παραχώ ρησης, γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
τηρουμένω ν τω ν γενικώ ν και ειδικώ ν πολεοδομικώ ν διατάξεω ν, καθώ ς και
τω ν οικείω ν διατάξεω ν για τους λιμένες. Η κατασκευή τω ν έργω ν δεν
μπορεί να αρχίσει εάν προηγουμένω ς η απόφαση παραχώ ρησης δεν κατατεθεί
στην αρμόδια Λιμενική αρχή και δεν εκδοθεί από αυτή σχετική,
αστυνομικής φύσεω ς, άδεια. Για τα έργα έχει εφαρμογή η διάταξη του
πρώ του εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12. Ο επιβλέπω ν μηχανικός
είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, σύμφω να με την πράξη
παραχώ ρησης και την εγκεκριμένη οριστική μελέτη.
8. Εργα καθαρισμού του πυθμένος στις προβλήτες από προσχώ σεις που
προέρχονται από απώ λειες φορτοεκφορτω νόμενου υλικού και για την
επαναφορά σε αυτόν του βάθους που προβλέπεται από τη μελέτη κατασκευής
τω ν έργω ν και εγκαταστάσεω ν, επιτρέπονται κατόπιν άδειας της αρμόδιας
Λιμενικής αρχής της περιοχής, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου στον οποίο έχει παραχω ρηθεί η χρήση αιγιαλού και
παραλίας. Στη σχετική άδεια θα ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης του
υλικού που θα αποκομίζεται από τον καθαρισμό του πυθμένα της θάλασσας.
Αδειες κατασκευής και χρήσης λιμενικώ ν έργω ν που έχουν χορηγηθεί
ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις.
"9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικώ ν που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, επιτρέπεται η παραχώ ρηση του δικαιώ ματος χρήσης αιγιαλού,
παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώ ρου ή πυθμένα θάλασσας για
την εκτέλεση εργασιώ ν εγκατάστασης σταθμώ ν παραγω γής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε.. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται, πέραν αυτώ ν που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 και η τοποθέτηση υποσταθμώ ν, καθώ ς και η κατασκευή κάθε έργου που
κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
Για την παραχώ ρηση του ανω τέρω δικαιώ ματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, την οποία κοινοποιεί στον Υπουργό
Ανάπτυξης. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου. Η Κτηματική
Υπηρεσία διαβιβάζει το σχετικό φάκελο σε τρία (3) αντίγραφα, εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερώ ν από την υποβολή της αίτησης, στην αρχή που είναι
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση προκειμένου να τηρηθεί η
διαδικασία Ε.Π.Ο., σύμφω να με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση Ε.Π.Ο. διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την έκδοση
της απόφασης παραχώ ρησης, κατά το πρώ το εδάφιο."
*** Η παρ.9 προστέθηκε με την παρ.Δ άρθρου 24 Ν.3468/2006,
ΦΕΚ Α 129/27.6.2006.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 7 Ν.3468/2006 ορίζεται ότι:
"Οι σταθμοί παραγω γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώ ς και
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κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους,
συμπεριλαμβανομένω ν τω ν έργω ν οδοποιίας πρόσβασης και τω ν έργω ν σύνδεσής τους
με το Σύστημα ή το Δίκτυο, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:
α) Σε γήπεδο ή σε χώ ρο, επί τω ν οποίω ν ο αιτώ ν έχει το δικαίω μα νόμιμης
χρήσης.
β) Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί, επ` αυτώ ν, η εκτέλεση
έργω ν σύμφω να με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπω ς
ισχύει, ή το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπω ς ισχύει.
γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχω ρηθεί το
δικαίω μα χρήσης τους σύμφω να με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄),
όπω ς ισχύει".
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