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Εκτύπωση  Αποθήκευση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises)

Ν 2971/2001: 

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

 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                      ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

                             Αρθρο 1
                             Ορισμοί       

  1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από
τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

  2. "Παραλία" είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό,
καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την
οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με
τη θάλασσα και αντίστροφα.

  3. "Παλαιός αιγιαλός" είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη
μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές
προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού
και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.

  4. "Οχθη" των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών είναι η
χερσαία ζώνη, που περιστοιχίζει αυτούς και βρέχεται από τις μεγαλύτερες
αλλά συνήθεις αναβάσεις των υδάτων τους.

  5. "Παρόχθια ζώνη" των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών είναι
η με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 προστιθέμενη στην
όχθη ζώνη ξηράς, που καθορίζεται σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα
από το προς την ξηρά όριο της όχθης.

  6. "Παλαιά όχθη" των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών είναι η
ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη μετακίνηση της οριογραμμής της
όχθης των μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών.

  7. "Λιμένας" είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και
εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων
και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και
προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και
την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

  8. "Λιμενικά έργα" είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς
στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη
θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς
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και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που
προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων.

  9. "Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα" είναι κάθε δημόσιος
φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει,
κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα.

                             Αρθρο 2
          Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας         
                   ζώνης και χρησιμότητα αυτών

  1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα
κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα
προστατεύει και τα διαχειρίζεται

  2. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του
Κράτους.

  3. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη
πρόσβαση προς αυτές. Κατ` εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η
παρόχθια ζώνη μπορούν να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς
και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του
άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου
συμφέροντος.

  4. Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν
επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει κατασκευασμάτων, παρά
μόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο.

  5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική
περιουσία του Δημοσίου και καταγράφονται ως δημόσια κτήματα.

 

                             Αρθρο 3
           Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας          

  1. Ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού
αιγιαλού γίνεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο νομού με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από: α) τον
προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ως πρόεδρο, β) έναν μηχανικό της
Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού και
αν δεν υπάρχει έναν τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό, ενώ σε  περίπτωση που
η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχανικό των ανωτέρω ειδικοτήτων,
συμμετέχει στην Επιτροπή μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και
Κοινοτήτων (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 Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της
Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εκτίμηση των πραγματικών
περιστατικών, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να συστήσει και δεύτερη
επιτροπή.

 

Α ρθρο : 2

Σύνδεση με
Νομολογία και
Α ρθογραφ ία :

7

Κατ'Εξουσιοδότηση
εκδοθείσα
Νομοθεσία :

1

Α ρθρο : 3

Σύνδεση με
Νομολογία
και
Α ρθογραφ ία
:

3

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_total_prs.php


ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/2_nomothesia_artl_total_prs.php

3 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

  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 ώρες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών είτε σε
άλλη ώρα. Το θέμα στην Επιτροπή εισηγείται ο Πρόεδρος.

  4. Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.

                             Αρθρο 4
                   Προδιαγραφές και διαγράμματα            

  1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται από την Επιτροπή του άρθρου 3
ως πολυγωνική γραμμή πλησιέστερη στην πραγματική φυσική γραμμή και
απεικονίζεται στο σχετικό διάγραμμα με ερυθρό χρώμα. Οι οριογραμμές της
παραλίας και του παλαιού αιγιαλού απεικονίζονται με κίτρινο και κυανούν
χρώμα αντίστοιχα. Οι κορυφές των πολυγωνικών γραμμών έχουν ορθογώνιες
συντεταγμένες εξαρτημένες από το τριγωνομετρικό δίκτυο της χώρας.

  2. Η χάραξη γίνεται σε κτηματογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα, με
κλίμακα τουλάχιστον 1:1000 στο οποίο αποτυπώνονται και τα όρια των
περιλαμβανόμενων επί μέρους ιδιοκτησιών και οι εικαζόμενοι κύριοι
αυτών. Το διάγραμμα αυτό είναι εξαρτημένο από το τριγωνομετρικό δίκτυο
της χώρας, αναφέρεται σε μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500)
μέτρων ή περισσοτέρων, 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 ιδιώτες μηχανικούς, που έχουν από το νόμο το
δικαίωμα για τη σύνταξη τέτοιων διαγραμμάτων. Στην τελευταία περίπτωση
το διάγραμμα συνοδεύεται από την  απόδειξη παροχής υπηρεσιών του
συντάκτη του και ελέγχεται και θεωρείται 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 των οριογραμμών
συντάσσει υποχρεωτικά έκθεση, που συνοδεύεται από το σχετικό διάγραμμα.

  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για
τη σύνταξη του διαγράμματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.

 

                             Αρθρο 5
             Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών 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 ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο αν
έχει ήδη γίνει καθορισμός. Σε περίπτωση, 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 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 4.

  2. Αν το διάγραμμα έχει συνταχθεί από ιδιώτη μηχανικό, η Κτηματική
Υπηρεσία μεριμνά για τον έλεγχο και τη θεώρησή του εντός μηνός από την
υποβολή του και στη συνέχεια το θέμα εισάγεται ενώπιον της Επιτροπής
στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της.

  3. Η Επιτροπή καθορίζει τις οριογραμμές του αιγιαλού, της παραλίας
και του παλαιού αιγιαλού εντός μηνός από την εισαγωγή 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
ιδιωτών, αλλά και προγενέστερα εάν δεν υφίστανται τέτοιες κατοχές,
εφόσον η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί του
εδάφους  ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εξαιρουμένων των μαρτυρικών
καταθέσεων.

  4. Δεν μπορούν να περιληφθούν οικίες ή κτίσματα εντός της ζώνης του
αιγιαλού, του οποίου για πρώτη φορά χαράσσεται η οριογραμμή, εφόσον
έχει γίνει διάβρωση της  ακτής πριν από τη χάραξη και τα κτίσματα είχαν
ανεγερθεί πριν από τη διάβρωση και εκτός του τμήματος μέχρι του οποίου
έφθανε άλλοτε η θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις
των κυμάτων της. Τα κτίσματα αυτά δύνανται να απαλλοτριώνονται σύμφωνα
με το άρθρο 7 του νόμου αυτού.

  5. Η έκθεση και το διάγραμμα επικυρώνονται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.
διατυπώνεται το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η έκθεση και
το διάγραμμα αναρτώνται 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 Κυβερνήσεως, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
μεταγράφεται μαζί με την έκθεση και το διάγραμμα με φροντίδα της
αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας στη μερίδα του Δημοσίου στα βιβλία
μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Υποθηκοφυλακείων, αν η
περιοχή καθορισμού εμπίπτει στην περιφέρεια περισσότερων 
Υποθηκοφυλακείων.

  7. Το πρωτότυπο της έκθεσης της Επιτροπής και του διαγράμματος μαζί
με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής της
παραμένουν στο αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας.

  8. Η Κτηματική Υπηρεσία στέλνει ένα θεωρημένο αντίγραφο του
τοπογραφικού διαγράμματος με σημείωση επ` αυτού του Φ.Ε.Κ. που
δημοσιεύθηκε, στις παρακάτω Υπηρεσίες:

  α) στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

  β) στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) Γ.Ε.Ν.,

  γ) στη Διεύθυνση Πολεοδομίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,

  δ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων/
Διεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού,

  ε) στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών
Εργων και στο αρμόδιο Λιμεναρχείο,

  στ) στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα,

  ζ) στην Κτηματολόγιο Α.Ε.,

  η) στο Υπουργείο Γεωργίας/Γενική Διεύθυνση Αλιείας και

  θ) στο Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρμοδιότητάς του.
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  9. Σε περίπτωση 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 αυτεπαγγέλτως από την Κτηματική Υπηρεσία είτε ύστερα από
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου και προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν
το σφάλμα του πρώτου καθορισμού. Ο επανακαθορισμός της παραλίας, εφόσον
συνεπάγεται μείωση της ζώνης της παραλίας που είχε αρχικώς καθορισθεί
επιτρέπεται μόνον αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική
απαλλοτρίωση.

  10. Η προηγούμενη παράγραφος έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις, κατά
τις οποίες τα όρια του αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας έχουν
καθοριστεί με βάση τον α.ν. 2344/1940.

                             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, ιδίως φυσικές ενδείξεις (όπως το αμμώδες, ελώδες ή βαλτώδες
εκτάσεων συνεχομένωντου αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και
διαγράμματα διαφόρων ετών, γεωλογικές μελέτες.

 

                             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
πολυγωνική γραμμή, όπως αναφέρεται στο  άρθρο 4.

  2. Εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών, επί ακινήτων της παραλίας,
απαλλοτριώνονται λόγω δημόσιας ωφέλειας με και από τη δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που
επικυρώνει την έκθεση και το διάγραμμα του αιγιαλού και παραλίας κατά
την παράγραφο 5 του  άρθρου 5, χωρίς να απαιτείται άλλη πρόσθετη
διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα στο Δημόσιο τα
εμπράγματα δικαιώματά τους επί ακινήτων που βρίσκονται στην παραλία.

  3. Για την παραλία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων λόγω 
ρυμοτομίας. Αρμόδια υπηρεσία για την περαιτέρω διαδικασία είναι το
Πολεοδομικό Γραφείο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Δήμοι και
κοινότητες, που ωφελούνται  από τη δημιουργία της παραλίας, δύνανται να
συνεισφέρουν στην αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των
ακινήτων, που καταλαμβάνει η παραλία, κατά τα οριζόμενα με προεδρικά
διατάγματα, που εκδίδονται κατόπιν πρότασης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ειδικά για κάθε 
περίπτωση.

  4. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την
οποία δημιουργείται η παραλία, οι κύριοι των κτημάτων που
καταλαμβάνονται από αυτή, θεωρούνται ότι έλαβαν γνώση περί τούτου και
οφείλουν για μια διετία να μην προβούν σε οποιαδήποτε γενικά κατασκευή,
βελτίωση, δενδροφύτευση ή άλλη τυχόν προσθήκη στα ακίνητα αυτά, ενώ
αύξηση της αξίας τους που οφείλεται σε μία από τις πιο πάνω ενέργειες
δεν αποζημιώνεται.
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  5. Οπου υφίσταται σχέδιο πόλεως, 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, όπως
αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. 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 διαμορφωμένη γραμμή
δόμησης, όπως αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. Στα δύο  προηγούμενα
εδάφια η γραμμή δόμησης προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος -
Χωροταξίας (ΔΙΠΕΧΩ) της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας. Κατά την
έγκριση ή επέκταση σχεδίων πόλεων η γραμμή δόμησης σε κάθε περίπτωση
δεν μπορεί να υπερβαίνει την οριογραμμή της παραλίας με την επιφύλαξη
των περιπτώσεων, που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα
κτίσματα και κατασκευές. Σε περιοχές εκτός σχεδίου εξαιρούνται από τη
ζώνη παραλίας τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίσματα ή κατασκευές.

  6. Οπου έχει καθορισθεί ζώνη παραλίας με το καθεστώς 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 απαλλοτρίωση για την παραλία δεν έχει
συντελεσθεί. Οι διαδικασίες και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Οικονομικών.

  7. Σε περιοχές που είναι ήδη χαρακτηρισμένες ως ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους, η άδεια και ο έλεγχος πάσης φύσεως εργασίας (οικοδομή, τεχνικά
έργα κ.λπ.) εντός της καθορισμένης ζώνης αιγιαλού και παραλίας γίνεται
από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, εφόσον
πρόκειται για περιοχές της αρμοδιότητάς του.

                             Αρθρο 8
         Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού - παραλίας          

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, πριν από την έγκριση ή επέκταση
του σχεδίου πόλης ή από οποιαδήποτε εκποίηση ή παραχώρηση δημόσιου
κτήματος ή από την εκτέλεση λιμενικών, βιομηχανικών, τουριστικών και
συγκοινωνιακών έργων 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 των πράξεων αυτών, ο καθορισμός του αιγιαλού και της 
παραλίας στην περιοχή αυτή. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται
προκειμένου για εκμισθώσεις ή παραχωρήσεις δημόσιων λιμνών και θαλασσών
με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευση σύμφωνα 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.
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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 γεωμορφολογία του εδάφους, αναφορικά με κατηγορίες υψηλών και
χαμηλών ακτών, τη σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης,

  β) την ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων,

  γ) τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολογικών στοιχείων της
περιοχής,

  δ) τη μορφολογία του πυθμένα,

  ε) τον τομέα ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το μέτωπο της ακτής,

  στ) την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που νομίμως υφίστανται,

  ζ) τις τυχόν εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης
που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη,

  η) την ύπαρξη δημόσιων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε
άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη,

  θ) τυχόν υφιστάμενο Κτηματολόγιο και

  ι) την ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών.

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων 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 "στοιχείων καθορισμού αιγιαλού και παραλίας"

                          Αρθρο 10
                Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων        
                    Αναγγελία δικαιωμάτων         

  1. Σε περίπτωση που ιδιώτες προβάλλουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί
χώρων που χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 3 ότι ανήκουν
στον αιγιαλό, τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται αναγκαστικώς
απαλλοτριωθέντα υπέρ του Δημοσίου για να περιληφθούν στον αιγιαλό από
και με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της έκθεσης της
Επιτροπής μαζί με το διάγραμμα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 5.

  2. Στους κυρίους των κτημάτων αυτών και σε αυτούς που αξιώνουν άλλα
δικαιώματα σε αυτά, παρέχεται εξάμηνη προθεσμία από τη δημοσίευση που
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός της οποίας οφείλουν να
αναγγείλουν στον Υπουργό Οικονομικών τις αξιώσεις τους, υποβάλλοντας
συγχρόνως και τους τίτλους, στους οποίους στηρίζουν τα δικαιώματα που
προβάλλουν.

  3. Ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης και την περαιτέρω
διαδικασία απαλλοτρίωσης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 
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  4. Μετά την πάροδο άπρακτης της εξάμηνης προθεσμίας της παραγράφου 2,
τυχόν αξιώσεις για αποζημίωση, που δεν αναγγέλθηκαν στον Υπουργό
Οικονομικών κρίνονται κατά την τακτική διαδικασία.

  5. Μετά τον προσωρινό καθορισμό του τιμήματος της απαλλοτρίωσης και
την κατάθεσή του, οι αξιώσεις που αναγγέλθηκαν στρέφονται μόνο κατά του
τιμήματος, που παρακατατέθηκε.

  6. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 2 ή σε
περίπτωση εμπρόθεσμης αναγγελίας αξιώσεων ιδιωτών για αποζημίωση, μετά
την παρακατάθεση της αποζημίωσης που καθορίσθηκε στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ο αιγιαλός θεωρείται ότι καθορίσθηκε
οριστικά και η απόδειξή του για τη Διοίκηση και τα Δικαστήρια γίνεται
μόνο με την έκθεση και το διάγραμμα του άρθρου 4.

                             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 παραχώρησης του Δημοσίου κατ`
εφαρμογή διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, που αφορούν τεχνικά έργα τα
οποία έχουν γίνει μέσα στον αιγιαλό ή την παραλία και έχουν εκτελεσθεί
ύστερα από άδεια αρμόδιας αρχής, ο Υπουργός Οικονομικών και ο καθ` ύλην
αρμόδιος Υπουργός, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου κατά περίπτωση
Περιφερειακού, Νομαρχιακού ή Κεντρικού Συμβουλίου Χ.Ο.Π., της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, του αρμόδιου κατά  τόπο Ο.Τ.Α., σε
περίπτωση δε έργων προς εξυπηρέτηση πλωτών μέσων και  σύμφωνη γνώμη του
Γ.Ε.Ν. και του Υ.Ε.Ν., αποφασίζουν αιτιολογημένα, για τη διατήρηση ή
όχι αυτών και καθορίζουν τη χρήση τους.

  2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών ή σε περίπτωση που αφορούν βιομηχανικές και
τουριστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, επιχειρήσεις
μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

                             Αρθρο 12
                   Προστατευτικά έργα - Προσχώσεις           

  1. Αν η Επιτροπή του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από
τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων
έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή στη
θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης.

  2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό 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 δικαίωμα,
τα ανωτέρω προστατευτικά έργα βάσει μελέτης που έχει εγκριθεί από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα έχει
και τον έλεγχο του έργου.

  3. Τα έργα των παραγράφων 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 χωρίς
καμία υποχρέωσή του, για αποζημίωση ή για καταβολή της δαπάνης του
ιδιώτη. Τα έργα αυτά εκτελούνται κατόπιν αδείας του Υπουργού
Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., του
Υ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Πολιτισμού και απλή γνώμη της αρμόδιας
Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) ύστερα από εμπεριστατωμένη
ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από τη Διεύθυνση Λιμενικών Εργων της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων,
καθώς και ύστερα από την προβλεπόμενη από το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε περίπτωση παραδοσιακών οικισμών 
απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου γι` αυτούς Υπουργού.

  4. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς 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
προσχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός.

                             Αρθρο 13
             Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας        

  1. Απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας είναι κάθε χρήση, εφόσον
από αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων πραγμάτων
και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά
στοιχεία τους.

"2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έναντι ανταλλάγματος, κατά 
τις διατάξεις για την εκμίσθωση δημόσιων κτημάτων. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και 
παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, 
μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της 
απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού."
Σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης
Λιμένων, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Δ.Δ. η παραχώρηση δύναται
να γίνει και απευθείας με ή χωρίς αντάλλαγμα. Σε ιδιωτικό φορέα
διαχείρισης η παραχώρηση γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα.

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.10         
Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003
  

  3. Είναι δυνατή η παραχώρηση, με τη διαδικασία και τους όρους του
πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού
για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν τους λουομένους ή την
αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία  τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λπ.). Αν
παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών,
η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα
πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν
περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων,
πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να
υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100)
μέτρων μήκους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται
εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και
ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το
χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους.

  4. Είναι δυνατή η παραχώρηση με τη διαδικασία και τους όρους που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, χωρίς 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 πρώτο εδάφιο της προηγούμενης
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παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγμα για την 
παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί 
Τουριστικά Δημόσια Κτήματα (Τ.Δ.Κ.), ως και των κτισμάτων ή εν γένει
των εγκαταστάσεων που υφίστανται επ` αυτών, καθορίζεται με απόφαση του
φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των Τ.Δ.Κ., κατά τη διέπουσα
αυτόν νομοθεσία. Το  αντάλλαγμα, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την παραχώρηση της απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην των Τ.Δ.Κ. σε όμορες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο Δημόσιο,  υπολογίζεται από τον
πολλαπλασιασμό του ενός δευτέρου (1/2) της τιμής δίκλινου δωματίου μετά
λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή καθορίζεται από
τον Ε.Ο.Τ. για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθμό των κλινών
αυτής. Σε περίπτωση που το προκύπτον κατά τα ανωτέρω αντάλλαγμα τελεί
σε δυσαναλογία προς το μίσθωμα που προκύπτει βάσει των μισθωτικών
συνθηκών 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 πρώτου και δεύτερου τρόπου
υπολογισμού του ανταλλάγματος θεωρείται ότι υπάρχει όπου η μεταξύ τους
απόκλιση είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοστά (50/100).

  5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομικών επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση με ή
χωρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε
δήμους και κοινότητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου
2. Με την ίδια  απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

                             Αρθρο 14
                   Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας        
                      για την εκτέλεση έργων         

  1. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, για την
εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς,
συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
κατά τη διαδικασία που προβλέπει η επόμενη παράγραφος. Η παραχώρηση
μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών. Η διαδικασία αυτή
απαιτείται και για τα έργα του Δημοσίου στους παραπάνω χώρους.

  2. α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 8
της κοινής απόφασης (ΚΥΑ) 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678 Β) των Υπουργών
Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής
Ναυτιλίας, Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

  β) Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός
το σχετικό φάκελο στους παρακάτω αναφερόμενους για να διατυπώσουν μέσα
σε προθεσμία τριών (3) μηνών τη γνώμη τους, κατά τις αρμοδιότητες
καθενός για την εκτέλεση των έργων:

  1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Διεύθυνση 
Χωροταξίας και Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ή τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος - Χωροταξίας της αρμόδιας Περιφέρειας (σε τρία αντίγραφα)
για την προέγκριση χωροθέτησης.

  2) Γ.Ε.Ν. (σε δύο αντίγραφα).

  3) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
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  4) Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.ΧΩ.Π.).

  5) Υπουργείο Πολιτισμού (σε τρία αντίγραφα).

  6) Ε.Ο.Τ.

  7) Υπουργείο Γεωργίας για έργα σε λιμένες και ποταμούς, ως και για
την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου με σκοπό την προστασία
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

  8) Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α.

  9) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε 
βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις 
μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών.

  10) Το Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρμοδιότητάς του.

  γ) Μετά την προέγκριση χωροθέτησης και τη διατύπωση των γνωμών της 
προηγούμενης περίπτωσης β` εκπονείται και εγκρίνεται η μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα
προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β). Ακολούθως
μετά από γνώμη του Γ.Ε.Ν., για θέματα εθνικής άμυνας και  ασφάλειας της
ναυσιπλοίας, γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για λόγους
ορθολογικής ναυτιλιακής ανάπτυξης, προστασίας αιγιαλού, παραλίας,
ελέγχου και ασφάλειας της ναυσιπλοίας και συγκοινωνίας και γνώμη της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού για λόγους προστασίας
αρχαίων, εγκρίνεται αρμοδίως η  οριστική μελέτη, κατά τη σύνταξη της
οποίας λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί
όροι. Γνώμες διατυπώνονται το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3)
μηνών. Η εγκεκριμένη οριστική μελέτη με τις ανωτέρω γνώμες διαβιβάζεται
στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης
παραχώρησης.

  3. Επιτρέπεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 η παραχώρηση
του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα και: α)
για σκοπούς κοινωφελείς ή αναβάθμισης του περιβάλλοντος εφόσον τα έργα
εκτελούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
β) για ναυταθλητικά έργα βάσει μελετών, που έχουν εγκριθεί από τη
Γ.Γ.Α., γ) για έργα εξυπηρετήσεως υδατοκαλλιεργειών, δ) για
ερευνητικούς σκοπούς και ε) για προσαμμωτικά έργα ή έργα ανάπλασης από
το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή από ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες στο χώρο
που βρίσκεται μπροστά από αυτές.

  4. Στα έργα που μπορούν να εκτελεσθούν για την επιδίωξη των σκοπών
των παραγράφων 1, 3 και 6 περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων
αγωγών και καλωδίων εν γένει, ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξεδρών
και η πόντιση τεχνητών υφάλων.

  5. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον
αιγιαλό, με απόφαση της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, που εκδίδεται
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, του Γ.Ε.Ν., της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της αρμόδιας υπηρεσίας
περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων και γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, πλωτές εξέδρες
επιφάνειας μέχρι 100 μ2, και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (6) μηνών,
για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις καθώς
και για πολιτιστικούς σκοπούς. Για την παραχώρηση δεν απαιτείται η 
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση για χρήση των εξεδρών ως εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής. Με
απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

  6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από γνώμη της Επιτροπής Δημοσίων
Κτημάτων, στην οποία μετέχει ειδικώς για την περίπτωση αυτή και
αντιπρόσωπος του προτείνοντος Υπουργείου, επιτρέπεται η χωρίς
δημοπρασία, απευθείας, παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και
παραλίας, θάλασσας ή πυθμένα και του υπεδάφους του σε αυτούς που έχουν
ιδρύσει ή έχουν την πρόθεση να ιδρύσουν, σε ιδιωτικούς χώρους, επί των
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οποίων έχουν κυριότητα ή δικαίωμα 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 τρίτων που έχουν ως σκοπό τη διακίνηση, φόρτωση και
εκφόρτωση φορτίων κάθε είδους στο χώρο της προβλήτας. Αυτοί που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καταβάλλουν ετησίως αποζημίωση, που
καθορίζεται ανά πενταετία κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 
5895/1933 (ΦΕΚ 335 Α) με πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από τριμελή 
επιτροπή που αποτελείται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) τον  Προϊστάμενο του τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας της Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας και β) τον Προϊστάμενο του τμήματος Αντικειμενικού
Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και από δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό. Η χρησιμοποίηση των έργων και των
εγκαταστάσεων γενικά από τρίτους υπόκειται σε αντάλλαγμα, το οποίο
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. Αν δεν αποδοθεί,  εκδίδεται, μετά
από γνώμη του αρμόδιου Λιμεναρχείου, απόφαση του προϊσταμένου της ως
άνω Κτηματικής Υπηρεσίας αμέσως εκτελεστή, με την οποία επιβάλλεται σε
βάρος του καθυστερούντος παραχωρησιούχου, εκτός από το μη αποδοθέν
αντάλλαγμα, και πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του ανταλλάγματος που δεν
αποδόθηκε.

  7. Η κατασκευή των έργων, που απαιτούνται στο πλαίσιο της παραπάνω 
παραχώρησης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
τηρουμένων των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και
των οικείων διατάξεων για τους λιμένες. Η κατασκευή των έργων δεν
μπορεί να αρχίσει εάν προηγουμένως η απόφαση παραχώρησης δεν κατατεθεί
στην αρμόδια Λιμενική αρχή και δεν εκδοθεί από αυτή σχετική,
αστυνομικής φύσεως, άδεια. Για τα έργα έχει εφαρμογή η διάταξη του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12. Ο επιβλέπων μηχανικός
είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την πράξη
παραχώρησης και την εγκεκριμένη οριστική μελέτη.

  8. Εργα καθαρισμού του πυθμένος στις προβλήτες από προσχώσεις που
προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτωνόμενου υλικού και για την
επαναφορά σε αυτόν του βάθους που προβλέπεται από τη μελέτη κατασκευής
των έργων και εγκαταστάσεων, επιτρέπονται κατόπιν άδειας της αρμόδιας
Λιμενικής αρχής της περιοχής, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου στον οποίο έχει παραχωρηθεί 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 λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί
ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις.

 "9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα θάλασσας για 
την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε.. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται, πέραν αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 και η τοποθέτηση υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου που 
κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

 Για την παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, 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) ημερών από την υποβολή της αίτησης, στην αρχή που είναι 
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση προκειμένου να τηρηθεί η 
διαδικασία Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Η απόφαση Ε.Π.Ο. διαβιβάζεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για την έκδοση 
της απόφασης παραχώρησης, κατά το πρώτο 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 παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και 
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κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης και των έργων σύνδεσής τους 
με το Σύστημα ή το Δίκτυο, επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν:
 α) Σε γήπεδο ή σε χώρο, επί των οποίων ο αιτών έχει το δικαίωμα νόμιμης 
χρήσης.
β) Σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει επιτραπεί, επ` αυτών, η εκτέλεση 
έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως 
ισχύει, ή το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της, εφόσον έχει παραχωρηθεί το 
δικαίωμα χρήσης τους σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄), 
όπως ισχύει".
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