
 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 2ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 

Αριθμ. Απόφασης : 8 / 2020 

  

Σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 

και ώρα 18:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 

ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 34/21-02-2020 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των                         

έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) μέλη δηλαδή: 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ   
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ        

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          

ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

   

 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση                   

Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης δήλωσε ασθενής λίγη ώρα πριν την                     

συνεδρίαση για τον λόγο αυτό χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η σύμβουλος Χαλαζιά -                       

Βαλλιάνατου Ανδριανή μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Συμβουλίου .  

 

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και                     

εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Τουρλίδα και Αγία Τριάδα (εξελίξεις για την                       

διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου)  

 

 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της μιλώντας για αποκαρδιωτική κατάσταση του                     

παραλιακού μετώπου της Κοινότητας Μεσολογγίου. Τόσο η παραλία της Τουρλίδας, όσο                     

και της Αγίας Τριάδας, τα προηγούμενα χρόνια δεν έτυχαν της προσοχής και φροντίδας                         

για την ασφαλή, λειτουργική και ομαλή πρόσβαση των λουομένων στον αιγιαλό και την                         
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παραλία. Για τον λόγο αυτό, το θέμα αυτό αναδείχθηκε από τα πρώτα θέματα, στο πρώτο                             

συμβούλιο Κοινότητας και το έργο περιλήφθηκε στις προτάσεις του Συμβουλίου                   

Κοινότητας Μεσολογγίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράς Πόλεως                   

Μεσολογγίου 2020 (απόφαση 16/23-10-2019 Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου).             

Επίσης εστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Δήμαρχο, τους                   

αντιδημάρχους και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στις                     

20-11-2019, το οποίο επαναλήφθηκε στις 30-01-2020, γνωμοδότηση για το καθεστώς                   

που διέπει την περιοχή της Τουρλίδας και προτάσεις για ενέργειες στις οποίες οφείλει να                           

προβεί ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Η γνωμοδότηση μπαίνει ως παράρτημα στην                       

παρούσα απόφαση, προς γνώση κάθε ενδιαφερόμενου. Στην συνεδρίαση του δημοτικού                   

συμβουλίου για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος αναφέρθηκε ότι ο Δήμος                     

Μεσολογγίου θα διαθέσει το ποσό των 107.000 ευρώ. Η Κοινότητα Μεσολογγίου οφείλει                       

να διεκδικήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για το παραλιακό της μέτωπο πριν ξεκινήσει η                         

καλοκαιρινή περίοδος. Οι προτάσεις για το παραλιακό μέτωπο είναι οι εξής: 

Στόχος οφείλει να είναι, εντός Μαΐου να είναι έτοιμο το παραλιακό μέτωπο στις δύο                           

βασικές παραλίες της Κοινότητας Μεσολογγίου. Τουρλίδα και Αγία Τριάδα. Και στις δύο                       

περιοχές θα χρειαστεί: 

� διαμόρφωση της παραλίας αφού κατά την διάρκεια του χειμώνα υπήρξαν                   

προσχώσεις. ίσως χρειαστεί παρέμβαση και στον πυθμένα αφού παρατηρούνται                 

φαινόμενα στόμωσης.  

� τοποθέτηση αξιόλογου αστικού εξοπλισμού: ομπρέλες για σκίαση, ντουζιέρες,               

αλλακτήρια, πρόσβαση ΑΜΕΑ, χημικές τουαλέτες, διαγράμμιση του χώρου               

πάρκινγκ  

� Στην Τουρλίδα, στο κομμάτι του αιγιαλού που έχουν σπάσει τα τσιμέντα οφείλει να                         

γίνει άμεσα έργο για την αποκατάστασή του και να τοποθετηθεί ειδικό deck για την                           

ασφαλή πρόσβαση των λουομένων. Επίσης σκάλες, αλλακτήρια, ομπρέλες,               

παγκάκια.  

� Η Αγία Τριάδα λόγω του ιδιαίτερου κοινού που δέχεται, άτομα τρίτης ηλικίας,                       

οφείλει να έχει ειδικά διαμορφωμένες μπάρες για την πρόσβασή τους εντός του                       

νερού. Να ενισχυθούν η σκίαση και τα παγκάκια. Καθαριότητα παραλίας,                   

καθαριότητα από μυτερές πέτρες, ειδικές ράμπες. 

� θα πρέπει να καθαριστεί ο πυθμένας από τυχόν ξύλα που μπορεί να υπάρχουν,                         

ιδιαίτερα στην περιοχή της Τουρλίδας περιοχή Δημοτικών Αλυκών. 

� Να γίνουν άμεσα οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τους χώρους Τουρλίδας και                     

Αγίας Τριάδας, ώστε να μην χάσει ο Δήμος τις προθεσμίες για το δικαίωμα                         

μίσθωσης.  

� Ναυαγοσώστης (αν χρειάζεται) 

� Να γίνει εξέταση για μπλε σημαία 

 

Στην συνέχεια πήραν τον λόγο οι υπόλοιποι Σύμβουλοι καθώς και πολίτες του                       

Μεσολογγίου που βρέθηκαν στην συνεδρίαση. Προτάθηκε να ζητηθεί από τον αρμόδιο                     

αντιδήμαρχο η μελέτη που τυχόν έχει εκπονηθεί για τις επεμβάσεις στην παραλία της                         

Τουρλίδας και να αναζητηθεί στην Περιφέρεια τυχόν αρχιτεκτονική μελέτη που μπορεί να                       

υπάρχει από το έργο που είχε γίνει με τους κυματοθραύστες. Να παρθούν δείγματα του                           

νερού για να γίνει έλεγχος για μπλε σημαία. Να υπάρξει μέριμνα για δενδροφύτευση για                           
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καλύτερη, μονιμότερη και φυσική σκίαση. Να υπάρξει μέριμνα για τα αποτσίγαρα,                     

ειδικές κατασκευές από φυσικά υλικά για να τοποθετούνται εκεί. Να υπάρξει συνεννόηση                       

και συνεργασία με τους επαγγελματίες που μισθώνουν στην περιοχή της Τουρλίδας. 

Υπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το                         

Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  

μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Να προτείνει για την παραλία της Τουρλίδας και της Αγίας Τριάδας: διαμόρφωση                       

της παραλίας, παρέμβαση στον πυθμένα αφού παρατηρούνται φαινόμενα               

στόμωσης, τοποθέτηση αξιόλογου αστικού εξοπλισμού: ομπρέλες για σκίαση,               

ντουζιέρες, αλλακτήρια, πρόσβαση ΑΜΕΑ, στο κομμάτι του αιγιαλού που έχουν                   

σπάσει τα τσιμέντα άμεσα έργο για την αποκατάστασή του και τοποθέτηση ειδικού                       

δαπέδου για την ασφαλή πρόσβαση των λουομένων, σκάλες, αλλακτήρια,                 

ομπρέλες, παγκάκια. Στην Αγία Τριάδα λόγω του ιδιαίτερου κοινού, άτομα τρίτης                     

ηλικίας, ειδικά διαμορφωμένες μπάρες για την πρόσβασή τους εντός του νερού,                     

σκίαση, παγκάκια, καθαριότητα παραλίας, ειδικές ράμπες. Καθαρισμός πυθμένα               

από τυχόν ξύλα που μπορεί να υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περιοχή της Τουρλίδας                       

περιοχή Δημοτικών Αλυκών. Άμεση διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για                 

μισθώσεις στους χώρους της Τουρλίδας και Αγίας Τριάδας. Ναυαγοσώστης, εξέταση                   

προϋποθέσεων για μπλε σημαία. Συνεννόηση, συνεργασία με τους επαγγελματίες                 

που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή. Να αναζητηθούν τυχόν έτοιμες μελέτες                   

από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νίας. Να δει το Συμβούλιο Κοινότητας τυχόν                       

μελέτη που έχει συντάξει η τεχνική υπηρεσία για τις επεμβάσεις που θα γίνουν στο                           

παραλιακό μέτωπο.  

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους, στους                   

δημοτικούς συμβούλους και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μεσολογγίου προς                 

ενημέρωσή τους.  

3. Στην παρούσα μπαίνει ως παράρτημα η γνωμοδότηση που έχει κατατεθεί από                     

20-11-2019, με θέμα το νομικό καθεστώς αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή                 

Τουρλίδα Μεσολογγίου  

 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    8 / 2020. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  28 – 02 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
2019-2023 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σελ. 1-11 
    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σελ. 10-11 
Θέμα: “Περιοχή Τουρλίδας και Κλείσοβας Μεσολογγίου” 
 
Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

1. Το νομικό καθεστώς του ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΖΩΝΗΣ      

ΛΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ και ιδιαίτερα στην θέση Τουρλίδα  

2. Σημερινή Κτηματογραφική Κατάσταση 

3. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Αλυκής Τουρλίδας- Λιμνοθάλασσας Κλείσοβας  

4. ΝΟΜΟΣ 2971/2001 περί αιγιαλού, Με όλες τις αλλαγές από τους διάφορους           

Νόμους, Π.Δ., Υ.Α  μέχρι 15/11/2019 

 
Θέμα: “Περιοχή Τουρλίδας Μεσολογγίου” 

 
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, 20-11-2019 

 

Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
  

Ιστορικό: 

Με βάση το υπ’αριθμ. 197 τεύχος Β’ ΦΕΚ 31-03-1966: «ανατίθενται στον           

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού την διοίκησιν και διαχείριση των χαρακτηρισθέντων δια          

του εν τω σκεπτικω Β. Δ.)τος, ως τουριστικών δημοσίων κτημάτων, τμημάτων αιγιαλών            

και δημοσίων εδαφικών εκτάσεων, ως περιγράφονται εν τω Διαταγμάτι αυτώ». 

Στο από 23 Φεβρουαρίου 1965 Β.Διάταγμα περί χαρακτηρισμού αιγιαλών και          

δημοσίων εκτάσεων ως τουριστικών δημοσίων κτημάτων (ΦΕΚ 35)Α)1966) η έκταση          
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Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
2019-2023 

της Τουρλίδας Μεσολογγίου δεν περιλαμβάνεται. Εντούτοις με το υπ’αριθμ. 108 τεύχος           

Α ΦΕΚ 12-06-1969 έχουμε ρητό χαρακτηρισμό ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος          

εκτάσεως και του αντιστοιχούντος αυτή αιγιαλού στην Τουρλίδα Μεσολογγίου:         

«Χαρακτηρίζομεν ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα, εδαφικήν έκτασιν, μετά του έμπροσθεν          

αυτής αιγιαλού, συνολικού εμβαδού 11250 μ2, εφ ης αι λουτρικαι εγκαταστάσεις του            

ΕΟΤ, εις Τουρλίδα Μεσολογγίου, ως αυτή σημαιούται εις το υπ’αριθμ. 567)7)21434)           

4.11.68 τοπογραφικό διάγραμμα του ΕΟΤ υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ» 

Εν συνεχεία με το υπ’αριθμ. 606 τεύχος Β’ ΦΕΚ 25-09-1969 έχουμε ανάθεση            

διοικήσεως και διαχειρίσεως στον ΕΟΤ του Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος στην          

Τουρλίδα Μεσολογγίου: «Ανατίθεμεν εις τον Ελληνικόν Οργανισμόν Τουρισμού, την         

διοίκησιν και διαχείρισιν του χαρακτηρισθέντος δια του ανωτέρου Βασιλικού Διατάγματος          

Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος εκτάσεως και του του αντιστοιχούντος αυτή αιγιαλού εις           

Τουρλίδα Μεσολογγίου. Το από 29-05-1969 Βασιλικό Διάταγμα «περί χαρακτηρισμού         

ως Τουριστικού Δημοσίου κτήματος εκτάσεως και του αντιστοιχούντος αυτή αιγιαλού εις           

Τουρλίδα Μεσολογγίου ΦΕΚ 108)Α)12.6.69». 

Παράλληλα, στο υπ’αριθμ. 240 τεύχος Α ΦΕΚ 14-10-1968 έχουμε δημοσίευση          

της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας          

«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» περί παραχωρήσεως προς εκμετάλλευσιν εις την εταιρεία Χημικών         

Προϊόντων Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ τμήματος της Λιμνοθαλάσσης περιοχής Μεσολογγίου.        

Συγκεκριμένα: «Το Δημόσιο έχει εις την αποκλειστικήν αυτού κυριότητα, νομήν και           

κατοχήν: α) Την περιοχή της λιμνοθαλάσσης Τουρλίδος- Κλεισόβης υπό στοιχεία Α1,           

Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α1, εκτάσεως περίπου 23.100 στρεμμάτων ή                
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Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
2019-2023 

όσων και αν είναι. .... Το Δημόσιο παραχωρεί κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του Α.Ν.             

522) 1968, τας ανωτέρω εκτάσεις εις την Εταιρεία κατά δικαίωμα επικαρπίας ... Η             

παραχώρησις ισχύει δια χρονική περίοδο 50 ετών από της ενάρξεως ισχύος της            

παρούσης συμβάσεως υπό την επιφύλαξη των εν άρθρω 2 οριζομένων». 

Στα α) το από 20-4-1977 πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης καθώς και β)            

την απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υπ’αριθμ. 211172/30-09-1977, γίνεται         

μνεία της συμβάσεως Ελληνικού Δημοσίου και ανωνύμου Εταιρείας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» και          

της παραχώρησης της περιοχής λιμνοθαλάσσης Τουρλίδος-Κλεισόβης. Στο γενικό        

βιβλίο καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας εμφανίζεται η εξής καταγραφή: «εικονίζεται          

εις τα σχετικά διαγράμματα της από 27-9-1968 συμβάσεως (ΦΕΚ 240/14-10-1968 τ. Α’)            

και της από 7-11-1970 ομείας (ΦΕΚ 250/23-11-1970 τ. Α’) του Ελληνικού Δημοσίου,            

μαζί με όλα τα μόνιμα έργα, κτίσματα και εγκαταστάσεις όπως αυτά μνημονεύονται στο             

από 20-04-1977 πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης των τ.μ.        

339.392,30,6,7,625,626,627,628,629,630,631,632,765,766 ΚΑΙ 767 .... των     

εκκαθαριστών της ανωνύμου εταιρείας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» και των αντιπροσώπων του         

Ελληνικού Δημοσίου. Η καταγραφή έγινε ύστερα από την αριθμ. Β. Ι79/95/24-1-1977           

διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών. 2) Το εμβαδόν του κτήματος αυτού αναλύεται ως            

εξής: 

Σύμβαση έτος 1968 μ2 73.200.000,00, Σύμβαση έτους 1970 μ2 560.000,00, Σύνολο:           

73.760.000,00 

Μείον εμβαδόν των αριθμ. ΒΚ 5, 6, 7, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 765, 766                  

και 767 δημοσίων κτημάτων μ2 339.392,30. Υπόλοιπο μ2 73.420.607,70 . 
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Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 6700/6-7-1982 με έγγραφο της η Νομαρχία Αιτ/νίας           

ενημερώνει την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για την διαγραφή των ΒΚ 6, 7, 630,              

631, 632 δημοσίων κτημάτων, τα οποία όπως αναφέρει εμπίπτουν «μέσα στην έκταση            

των 1750 στρεμμάτων της Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου, η οποία παραχωρήθηκε          

κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δήμο Μεσολογγίου». Η κατά κυριότητα           

παραχώρηση έλαβε χώρα με την υπ’αριθμ. 1592/10-3-1982 Κοινή Υπουργική         

Απόφαση (ΦΕΚ 148/5-4-1982 τ. Β’). 

Στο από 15-6-1982 πρωτόκολλο παράδοσεως και παραλαβής της Κρατικής         

Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου στο Δήμο Ι.Π. Μεςολογγίου αναφέρονται και όλες οι           

κτιριακές εγκαταστάσεις που περιέρχονται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δήμο. 

Τέλος, οι εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων μέσα στην λιμνοθάλασσα της         

Κλείσοβας, δηλαδή διβάρια και συνοδευτικές κατασκευές, με βάση την σύμβαση          

παραχώρησης 58931/12-9-1983, ΦΕΚ 22-09-1983,553 τ.Β’, παραχωρήθηκαν από το        

Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για αλιευτική εκμετάλλευση         

(παραχώρηση χρήσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης με σκοπό αποκλειστικό την        

αλιευτική δραστηριότητα). 

Με την με αρ.1096812/6720/Β0010/2-10-97 (ΦΕΚ 1002/Δ/20-11-97) απόφαση       

του Υπουργού Οικονομικών, καθορίστηκαν οι οριογραμμές του αιγιαλού και της          

παραλίας στη θέση Τουρλίδα του Δήμου Μεσολογγίου.  

Με το ΦΕΚ 105/Δ/1-3-2000 (απόφαση 21732/99 του Γενικού Γραμματέα         

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) καθορίστηκε η Χερσαία Ζώνη στην Περιοχή Λιμένα          

Τουρλίδας Μεσολογγίου Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η διοίκηση και η εκμετάλλευση           
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της οποίας ανατέθηκε στο Λιμενικό Ταμείο του Ν. Αιτωλοακαρνανίας. “Η οριογραμμή           

της χερσαίας ΄ζώνης λιμένα στην πινακίδα καθορίζεται ως κοινή με την οριογραμμή του             

αιγιαλού στα σημεία 1,2,3,4,46, και 160. Η οριογραμμή της χερσαίας ζώνης λιμένα            

καθορίζεται κοινή με την οριογραμμή της παραλίας στα σημεία 5’, 6’, 7’, 8’, 23’, 26’, 27’,                

28’ κλπ. Στην οριοθετούμενη Ζώνη Λιμένα δεν περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα ή           

κτίσματα. Και στις δύο περιπτώσεις Α’ και Β’, η θαλάσσια ζώνη, περικλείει έκταση σε              

απόσταση 500 μέτρων από της Χερσαίας Ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Α.Ν.              

2344/40. Η απόφαση αυτή με τα Τοπογραφικά Διαγράμματα συνταχθέντα από τον           

Κων/νο Ρόκο, Πολιτικό Μηχανικό, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και να δημοσιευτεί          

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”  

Με το ΦΕΚ 564/τ.αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών       

θεμάτων/11-12-2008 έχουμε επανακαθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και αυτή πλέον         

διαμορφώνει την κατάσταση ως εξής: ολόκληρο το Τουριστικό ακίνητο της Τουρλίδας           

βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ολόκληρη η έκταση των 17 και πλέον            

στρεμμάτων αποτελεί χερσαία ζώνη λιμένα.  

Επίσης πολύ σημαντικό ότι η περιοχή της Τουρλίδας Μεσολογγίου,         

εντάσσεται σε χαρακτηρισμένη περιοχή ως Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών        

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και          

νήσων Εχινάδων” για την οποία ισχύουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις που αφορούν την           

προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, βάσει της 22306 ΚΥΑ(             

ΦΕΚ 477/Δ/31-5-2006).  

5 

ΑΔΑ: ΩΡΥΗΩΡΖ-ΒΝΥ



Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
2019-2023 

Το 2009 υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης ανάμεσα στην εταιρεία        

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (μισθωτής) και Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων          

(ΕΤΑ-εκμισθωτής) με την οποία μισθώνεται εδαφική έκταση 16.422 τ.μ. και με το αριθμ.             

2662/06-05-2009 έγγραφο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα “Μίσθωση         

Τουριστικού Περιπτέρου Τουρλίδας Μεσολογγίου” γίνεται γνωστό στον παραπάνω        

μισθωτή ότι στο αντικείμενο της σύμβασης μισθώσεως περιλαμβάνεται και η Ζώνη           

Αιγιαλού εμβαδού 1.782 τ.μ., δηλαδή 18.204 τ.μ., ολόκληρο το Τουριστικό Ακίνητο της            

Τουρλίδας.  

Σημείωση: 1. Η εδαφική διαφορά που προκύπτει για το ακίνητο της Τουρλίδας, δηλαδή             

από 11.250 τ.μ. σε 18.000 περίπου τ.μ. οφείλεται στις προσχώσεις που δημιουργήθηκαν με την              

πάροδο των ετών. Με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του αρθ.39 του Ν. 3105/2003                

ορίζεται ότι και τα δημόσια κτήματα που δημιουργούνται από την μετακίνηση της ακτογραμμής             

προς την θάλασσα, συνεπεία φυσικών προσχώσεων ή τεχνικών έργων, περιέρχονται στην           

διοίκηση, διαχείριση της ΕΤΑ, ανεξαρτήτως αν εχώρησε επανακαθορισμός της οριογραμμής του           

αιγιαλού ή της παραλίας. Επομένως οι εκτάσεις που δημιουργήθηκαν στο Τουριστικό Δημόσιο            

Κτήμα αποτελούν δημόσιο κτήμα, ανήκουν δηλαδή στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, επί            

του οποίου η ΕΤΑ είχε αρχικά την διοικηση και διαχείριση και στη συνέχεια απέκτησε αυτομάτως               

και χωρίς αντάλλαγμα την κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 196 παρ. 4 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ                

94/Α/30-05-2016). 

2. ΕΟΤ=Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμός που έγινε ΕΤΑ=Εταιρεία Τουριστικών        

Ακινήτων (του Δημοσίου) 

Σημερινή κατάσταση - Ποιο καθεστώς διέπει την περιοχή της Τουρλίδας: 

  

6 

ΑΔΑ: ΩΡΥΗΩΡΖ-ΒΝΥ



Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
2019-2023 

Κτηματολογικό Γραφείο Μεσολογγίου: Στην περιοχή της Τουρλίδας υπάρχουν τα         

εξής ευρήματα που ισχύουν αυτή την στιγμή: 

- ΚΑΕΚ 011318719003 με έκταση 7.630,65 τ.μ., κύριος=ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ       

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, παραχωρητήριο 363, 12/06/1969, ΦΕΚ      

108/Α/12-06-1969. 

- ΚΑΕΚ 011318719004 με έκταση 7.734,68, κύριος=άγνωστος. 

- ΚΑΕΚ 011318719005 με έκταση 13.971,53 τ.μ. κύριος=άγνωστος. 

Νομοθεσία εν ισχύ:  

- Χαρακτηρισμένη περιοχή ως Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών      

Μεσολογγίου-Αιτωλικού (βάσει της 22306 ΚΥΑ( ΦΕΚ 477/Δ/31-5-2006)       

συγκεκριμένες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν εντός της.  

- Χαρακτηρισμένη περιοχή ως Χερσαία Ζώνη Λιμένα Με το ΦΕΚ         

564/τ.αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων/11-12-2008  

- Ενεργή μίσθωση μεταξύ μισθωτής-(ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)        

εκμισθωτής-Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων (ΕΤΑ).  

- Διατάξεις για τον αιγιαλό Ν.4607/2019 (παραχωρήσεις απλής χρήσης έναντι         

ανταλλάγματος με γνώμη ΟΤΑ α’ βαθμού) 

- ΚΥΑ/ ∆∆Π/ Β0010068/ 0624ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017) άρθρα 10,11,12        

(αρμοδιότητες Δήμων και καθ’ών για τους αιγιαλούς) 

  

Σειρά πράξεων στην περιοχή της Τουρλίδας: 
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Α. Η περιοχή της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας καθώς και η περιοχή της            

Τουρλίδας ανήκε κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Β. Το Ελληνικό Δημόσιο χαρακτήρισε την περιοχή της Τουρλίδας - συγκεκριμένα           

περιοχή εμβαδού 11250 μ2 - ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και παραχώρησε           

την διοίκηση και διαχείριση στον ΕΟΤ. 

Γ. Το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε κατά χρήση την λιμνοθάλασσα της          

Κλείσοβας μαζί με όλα τα παρακολουθήματα της, κτιριακές εγκαταστάσεις         

κλπ, στην Ανώνυμη Εταιρεία ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, εξαιρώντας από την παραχώρηση         

τα ΒΚ 5, 6, 7, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 765, 766 και 767                 

δημόσια κτήματα. (1968) 

Δ. Εν έτη 1982 παραχωρούνται στον Δήμο Μεσολογγίου 1.750 στρέμματα της           

Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου κατά κυριότητα, νόμη και κατοχή και έχουμε          

διαγραφή των ΒΚ 6, 7, 630, 631, 632 από δημόσια κτήματα. 

Ε. Το 1983 η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας παραχωρείται, με σύμβαση          

παραχώρησης χρήσης για αλιευτική δραστηριότητα στο Δήμο Μεσολογγίου.        

Ο Δήμος Μεσολογγίου ιδρύει την Δημοτική Επιχείρηση Αλυκών Τουρλίδας.  

ΣΤ. Το 2000 χαρακτηρίζεται η περιοχή της Τουρλίδας Χερσαία Ζώνη Λιμένα και            

γίνεται επανακαθορισμός το 2009.  

ΣΤ. Το 2009 η ΕΤΑΔ (πρώην ΕΟΤ) μισθώνει σε ιδιώτη μίσθιο εμβαδού 16.422             

τ.μ. (με βαση την υπ’αριθμ. 310/29-12-2008 συνεδρίαση του Διοικητικού         

Συμβουλίου της ΕΤΑ όπου κατακυρώνεται το αποτέλεσμα διαγωνισμού στην         

εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε). και με το αριθμ.          
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2662/06-05-2009 έγγραφο της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης με θέμα        

“Μίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου Τουρλίδας Μεσολογγίου” γίνεται γνωστό       

στον παραπάνω μισθωτή ότι στο αντικείμενο της σύμβασης μισθώσεως         

περιλαμβάνεται και η Ζώνη Αιγιαλού εμβαδού 1.782 τ.μ., δηλαδή 18.204 τ.μ.,           

ολόκληρο το Τουριστικό Ακίνητο της Τουρλίδας. Η μίσθωση είναι για 15           

χρόνια και λήγει το 2024.  

 

Συμπερασματικά: 

❖ Το Ελληνικό Δημόσιο χαρακτήρισε την περιοχή της Τουρλίδας - συγκεκριμένα          

περιοχή εμβαδού 11250 μ2 - ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και παραχώρησε την            

διοίκηση και διαχείριση στον ΕΟΤ. 

❖ Το 1982 παραχωρούνται στον Δήμο Μεσολογγίου 1.750 στρέμματα της Αλυκής          

Τουρλίδας Μεσολογγίου κατά κυριότητα, νόμη και κατοχή. Ο Δήμος Μεσολογγίου          

έχει στην κυριότητα του τα ΒΚ 6, 7, 630, 631, 632. Τα υπόλοιπα ανήκουν όλα               

κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο είτε τα έχει δώσει σε διοίκηση             

και διαχείριση στον ΕΟΤ, χαρακτηρίζοντας τα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, ή τα           

έχει παραχωρήσει για αλιευτική δραστηριότητα στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.  

❖ Το 2009 η ΕΤΑΔ προχωρά σε μίσθωση του Τουριστικού ακινήτου της Τουρλίδας,            

το οποίο μετρά με τοπογραφικό της (υπ’αριθμ. 454/18-08-2008) ως ακίνητο με           

εδαφικό τμήμα 12.142 τ.μ., ζώνη παραλίας 4.280 τ.μ. και ζώνη αιγιαλού 1.782            

τ.μ.  
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❖ Ταυτόχρονα το 2008 έχουμε επανακαθορισμό της περιοχής ως χερσαίας ζώνης          

λιμένα.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:  

- Διεκδίκηση από τον Δήμο Μεσολογγίου για παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης          

του Τουριστικού Ακινήτου της Τουρλίδας μετά το πέρας της μίσθωσης το 2024. Η             

διεκδίκηση οφείλει να ξεκινήσει από τώρα.  

- Διεκδίκηση τουλάχιστον του γεωτεμαχίου ΚΑΕΚ 011318719004, είτε       

επανυποβάλλοντας αίτηση του Δήμου Μεσολογγίου διόρθωσης προδήλου       

σφάλματος έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της αριθμ. 346/11-09-2014        

απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου, είτε με        

άσκηση αγωγής ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Αυτό θα         

πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό αφού αν γίνει αίτηση η προθεσμία            

άσκησης της αγωγής της παρ. 2. του αρθρ.6 του Ν. 2664/1998 τροποποιήθηκε            

με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό             

κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση κα έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και           

είναι πια δεκατεσσάρων ετών από την αρχικά προβλεπόμενη (ημερομηνία         

έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ορίστηκε η 18 Μαΐου 2006). Άρα, η            

προθεσμία λήγει λίαν προσεχώς, δηλ. στις 18 Μαΐου 2020. 
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- Αποχαρακτηρισμός της περιοχής από χερσαία ζώνη λιμένα. Διατήρηση χερσαίας         

ζώνης λιμένα μονάχα στο κομμάτι που υπάρχει πρόσδεση αλιευτικών σκαφών,          

δηλαδή εντός διαύλου.  

- Ολοκλήρωση χάραξης αιγιαλού-παραλίας από την περιοχή των Δημοτικών        

Αλυκών και ανατολικά.  

- Ανάληψη ευθυνών για αιγιαλό και παραλία που απορρέουν από Ν.4607/2019 και           

ΚΥΑ 2017, για παρεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία της Τουρλίδας από            

πλευράς Δήμου Μεσολογγίου 

- Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε συνεργασία με ΕΤΑ  

- Εφαρμογή συντεταγμένων ώστε να αποτυπωθούν επακριβώς τα 1.750 τ.μ. της          

Δημοτικής Αλυκής.  

 

Όταν υπάρξει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και έχοντας πάντα υπόψη την 22306           

ΚΥΑ(ΦΕΚ 477/Δ/31-5-2006) που θέτει όρους για τον τόπο και το τοπίο ως Εθνικό             

Πάρκο, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων. Πολύ σημαντική η          

οριοθέτηση του αιγιαλού προς Δημοτικές Αλυκές ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και            

προς τα εκεί δραστηριότητες. Επίσης σημαντική η διεκδίκηση παραχώρησης         

χρήσης (ή παραχώρηση κυριότητας της εδαφικής έκτασης) της περιοχής του          

Τουριστικού Ακινήτου της Τουρλίδας (νυν μίσθιο της εταιρείας ΜΕΝΑΓΙΑ) από τον           

Δήμο Μεσολογγίου. Τέλος να ληφθεί υπόψη ότι έχει κριθεί με απόφαση του ΣτΕ             

(3944/2015) ότι η παραχώρηση όλων των αιγιαλών στους Δήμους είναι          
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αντισυνταγματική και οι παραχωρήσεις απλής χρήσης γίνονται από τον Υπουργό          

Οικονομικών με δημοπρασία η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική.  

 

 

 

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ – 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ - ΝΗΣΙ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 

  

Αμέσως μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο άρχισαν οι προσπάθειες για την οργάνωση και             

την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα και ψηφίστηκαν οι πρώτοι νόμοι. 

  

Έτσι, σύμφωνα με το από 06-05-1946 Ν.Δ. «Περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως και             

διοικήσεως αυτών» (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/07-05-1946), {συν. 1} αλλά και με την παρ. 1, του              

άρθρου 12 του Ν.Δ. 180/1946 (ΦΕΚ 324/τ.Α΄/30-10-1946), {συν. 2} όπως αυτό           

συμπληρώθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 12α του Α.Ν. 827/1948 (ΦΕΚ 258/τ.             

Α΄/20-09-1948) {συν. 3} «Δια Β. Διαταγμάτων ….. δύναται να χαρακτηρίζεται ως           

‘‘Τουριστικόν Δημόσιον Κτήμα’’ ακίνητον ανήκον εις το Δημόσιον ( Κτίσματα, τμήματα           

αιγιαλών, ή ακαλύπτων χώρων κλπ.) χρήσιμον δια την ανάπτυξιν του Τουρισμού».           
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Οποιοδήποτε ακίνητο μπορεί να χαρακτηριστεί ως Τ.Δ.Κ. αρκεί να είναι χρήσιμο για την             

ανάπτυξη του τουρισμού}. 

 
Με την αριθμ.19189/30/03/1965 Υ.Α. (ΦΕΚ197/τ.Β΄/31-03-1966) {συν. 4} έγινε η         

ανάθεση στον Ε.Ο.Τ. της διοίκησης και της διαχείρισης των τουριστικών δημοσίων           

κτημάτων, τμημάτων αιγιαλών και δημοσίων εδαφικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται         

στο με το αριθμ. 138/23-12-1965 Β.Δ., (ΦΕΚ 35/τ. Α΄/19-02-1966) {συν. 5}. Ωστόσο, η             

περιοχή της Τουρλίδας δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αιγιαλών που αναφέρονται σε           

αυτό το Β.Δ. 

  

Με το Β.Δ. 363/29-05-1969 (ΦΕΚ 108/τ.Α΄/12-06-1969) {συν. 6} ωστόσο,         

χαρακτηρίστηκε ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα δημόσια έκταση 11.250 τ.μ. μετά του           

έμπροσθεν αιγιαλού, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου          

και τη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας επί της οποίας ευρίσκονται οι λουτρικές           

εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Τ. Το Τ.Δ.Κ. εμφαίνεται στο αριθμ. 567/7/21434/04/11/1968         

τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ υπό τα στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Α. 

Με την αριθμ.63465/18-08-1969 (ΦΕΚ 606/τ.Β΄/25-09-1969) {συν. 7} Κοινή Απόφαση         

των υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών η διοίκηση και η διαχείριση του Τ.Δ.Κ            

Τουρλίδας ανατέθηκε στον ΕΟΤ κατά ποσοστό 100% και το σχετικό πρωτόκολλο           

παράδοσης - παραλαβής υπογράφηκε στις 27-05-1970. 
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Με το Ν.Δ. 191/19-11-1974 (ΦΕΚ 350/τ.Α΄/20-1-1974) {συν. 8} κυρώθηκε από τη χώρα            

μας η Διεθνής Συμφωνία RAMSAR για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος           

υγροτόπων ιδιαίτερα ως υδροβιοτόπων. 

Με την παρ.3, του αρθρ.18, και την παρ.3, του αρθρ. 19, του Ν. 1650/10-10-1986 (ΦΕΚ               

160/τ.Α΄/18-10-1986) {συν. 9} καθορίστηκαν τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζονται οι           

περιοχές ως εθνικά πάρκα, ενώ με την αριθμ. 22306/26-05-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ           

477/τ.Δ΄/31-05-2006) {συν. 10} χαρακτηρίστηκαν οι περιοχές του νοτίου τμήματος του          

Ν. Αιτωλ/νίας με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού         

κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων». 

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

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. Για τον           

καθορισμό των οριογραμμών ελήφθησαν υπόψη τα κτίσματα, ενώ καθορίζεται ζώνη          

παραλίας πλάτους 10 μ. στο μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου. Η Επιτροπή διαπίστωσε            

ότι υφίσταται παλαιός αιγιαλός. 

  

Με το Ν. 2664/27-11-1998 (ΦΕΚ 275/τ.Α΄/03-12-1998) {συν. 12} ψηφίστηκαν οι          

ρυθμίσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο 

  

Με την αριθμ. 21732/05-01-2000 (ΦΕΚ 105/τ.Δ΄/01-03-2000) {συν. 13} απόφαση του          

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθορίστηκαν τα όρια της Χερσαίας          
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Ζώνης Λιμένα Τουρλίδας Μεσολογγίου Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σύμφωνα με την           

αριθμ. 91/1999 Πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αιτωλ/νίας,           

όπως αυτά φαίνονται στα συνταχθέντα από τον Κων/νο Ρόκο, Πολιτικό Μηχανικό,           

τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην απόφαση και αποτελούν        

αναπόσπαστο μέρος της Σε μερικά σημεία η οριογραμμή της χερσαίας ζώνης λιμένα            

καθορίζεται ως κοινή με την οριογραμμή του αιγιαλού ενώ στα περισσότερα σημεία            

καθορίζεται κοινή με την οριογραμμή της παραλίας. Και στις δύο περιπτώσεις, η            

θαλάσσια ζώνη, περικλείει έκταση σε απόσταση 500 μέτρων από της Χερσαίας Ζώνης,            

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Α.Ν. 2344/40. Στην οριοθετούμενη Ζώνη Λιμένα δεν             

περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα ή κτίσματα. 

  

Με το Ν. 2971/10-12-2001 (ΦΕΚ285/τ.Α΄/19-12-2001) {συν. 14} ο οποίος φέρει τον           

τίτλο: «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και είναι ο βασικός νόμος καθορίζονται            

διάφορα θέματα που αφορούν τον αιγιαλό, την παραλία, τον παλαιό αιγιαλό, το λιμένα,             

τα λιμενικά έργα κλπ. Ο Νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με πλειάδα            

νόμων και κυρίως τους Ν. 4467/2017 και Ν. 4607/2019 (Βλέπε τον προσαρτημένο Νόμο             

όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα). 

  

Με την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 1008244/857/Β0010/ΠΟΛ.1097/11-03-2002 εγκύκλιο {συν. 15}        

με τίτλο «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» παρέχονται ορισμένες διευκρινίσεις για           

την ορθή εφαρμογή  του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ.Α`) {συν. 14}   
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Με την παρ. 10, του άρθρ. 39, του Ν. 3105/10-02-2003 (ΦΕΚ 29/τΑ΄/10-02-2003) {συν.             

16} η διοίκηση και διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, περιλαμβανομένων του          

αιγιαλού και της παραλίας, που ευρίσκονται μεταξύ ακινήτων που ανήκουν κατά           

κυριότητα ή κατά διοίκηση και διαχείριση στην εταιρία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα           

Α.Ε." και της ακτογραμμής, περιέρχεται στην εταιρεία αυτή έναντι ανταλλάγματος, το           

οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και           

Οικονομικών. Το ανωτέρω δικαίωμα έχει η εταιρία και ως προς τα δημόσια κτήματα που              

δημιουργούνται από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, συνεπεία          

φυσικών προσχώσεων ή τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του αν εχώρησε         

επανακαθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού ή της παραλίας, ενώ με την παρ. 11             

του ίδιου άρθρου για την παραχώρηση από την "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." του             

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας δεν εφαρμόζονται οι όροι και           

περιορισμοί των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-2001 (ΦΕΚ             

285/τ.Α΄/19-12-2001) {συν. 14} . Με την παρ. 17 του άρθρ. 39 του Ν.              

3105/10-02-2003 για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει κατά κυριότητα στον Ελληνικό           

Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) με οποιονδήποτε τρόπο, μεταγράφονται στα οικεία         

βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων τα         

σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας         

με την επωνυμία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.", ενεργούσης αυτής ως          

εντολοδόχου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), τα οποία αποτελούν τη          

μεταγραπτέα πράξη. Η μεταγραφή των ως άνω αποσπασμάτων των αποφάσεων του           

Διοικητικού Συμβουλίου της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." στα οικεία         
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υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία απαλλάσσεται από κάθε φόρο        

μεταβίβασης, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου,             

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου         

νομικού ή φυσικού προσώπου. 

  

Με το άρθρο 33 του Ν. 3153/19-06-2003 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/19-06-2003) {συν. 17} το όριο             

της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα καθορίζεται με απόφαση του φορέα διοίκησης            

και εκμετάλλευσης λιμένα η οποία εκδίδεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των            

υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος,       

Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Πολιτισμού, του Γ.Ε.Ν. και της Δ/νσης Αλιείας του            

Υπουργείου Γεωργίας. Με το άρθρο 34 του ιδίου Νόμου για παραχωρήσεις απλής            

χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης των           

τριών ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής           

φύσης, δεν απαιτούνται οι γνώμες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν.            

αλλά μόνο η απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η            

οποία εγκρίνεται από το γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Για παραχωρήσεις απλής           

χρήσης των χώρων που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης φύσης και           

εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, πριν την υλοποίηση της παραχώρησης          

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Με την αριθμ. ΚΥΑ 10895320.ε./8205π.ε./Β0010/20-04-2005 (ΦΕΚ 595/τ.Β΄/       

04/05/2005) {συν. 18} ορίστηκαν τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού που η Επιτροπή του            

άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 λαμβάνει υπόψη της προκειμένου να προβεί στη χάραξη             
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των οριογραμμών αιγιαλού δηλ. η γεωμορφολογία του εδάφους, τα μετεωρολογικά και           

τα κυματικά στοιχεία της περιοχής και η ύπαρξη τεχνικών έργων που νομίμως            

υφίστανται. Ορίστηκαν επίσης τα στοιχεία καθορισμού της ζώνης παραλίας, δηλ. η           

ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων, οι τυχόν εγκεκριμένες             

χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήση γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη, η           

ύπαρξη δημόσιων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με           

την παράκτια ζώνη και η ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευομένων          

περιοχών. 

Με την αριθμ.372/2/08-05-2006 (ΦΕΚ 627/τ.Β΄/18-05-2006) {συν. 19} Απόφαση του         

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας        

περαιώθηκε η διαδικασία κτηματογράφησης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσολογγίου        

(πρώην Δήμος Μεσολογγίου) του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου του Νομού          

Αιτωλ/νίας. 

Με την αριθμ.373/2/10-05-2006 (ΦΕΚ 627/τ.Β΄/18-05-2006) {συν. 20} Απόφαση του         

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας        

έγινε η καταχώρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και η έναρξη ισχύος            

του Κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσολογγίου (πρώην Δήμος        

Μεσολογγίου) του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλ/νίας. 

Με την αριθμ. 22306/26-0502006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 477/τ.Δ΄/31-05-2006) {συν. 20α} η          

περιοχή της Τουρλίδας Μεσολογγίου, εντάσσεται μεταξύ άλλων, στη χαρακτηρισμένη         

περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και         

εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων” για την οποία ισχύουν            
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συγκεκριμένες κατευθύνσεις που αφορούν την προστασία, διατήρηση και διαχείριση         

της φύσης και του τοπίου. 

  

Με την αριθμ. 22285/01-12-2008 (ΦΕΚ 564/τ.ΑΑΠ/11-12-2008) {συν. 21} Απόφαση          

του Γ.Γ. Περιφέρειας τροποποιήθηκαν και επανακαθορίστηκαν τα όρια της Χερσαίας          

Ζώνης Λιμένα Τουρλίδας Μεσολογγίου και εξαιρέθηκε τμήμα που «κακώς περιελήφθη          

εντός της χερσαίας Ζώνης ως χαρακτηρισμένο Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα, η διοίκηση           

και διαχείριση του οποίου ανήκει στην Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης». 

Στις 16-03-2009 υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης ανάμεσα στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ         

ΜΕΝΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (μισθωτής) και την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε.           

(ΕΤΑ-εκμισθωτής) {συν. 22} με την οποία μισθώνεται εδαφική έκταση 16.422 τ.μ.            

(ισόγειο κτίσμα 384,03 τ.μ., εξωτερικοί στεγασμένοι χώροι πέριξ κτίσματος 216,24 τ.μ.,           

συνολικός περιβάλλων χώρος 16.422 τ.μ.). Το κτίριο του Τουριστικού περιπτέρου          

κατασκευάστηκε χωρίς προηγούμενη έκδοση οικοδομικής άδειας, έχει εκδοθεί όμως η          

αριθμ. 510498/26.05.2008 Διαπιστωτική Πράξη Νομιμότητας ακινήτου Ε.Ο.Τ. Η        

μισθώτρια υποχρεούνταν να επισκευάσει ανακαινίσει, αναβαθμίσει, διαμορφώσει ή να         

επεκτείνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υπό τον όρο ότι αυτό είναι δυνατό από την             

ισχύουσα νομοθεσία. Η μίσθωση έχει διάρκεια 15 έτη. Η μισθώτρια δήλωσε ότι η τυχόν              

εμφάνιση ελαττωμάτων αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου τον οποίο         

εξολοκλήρου αναλαμβάνει. Το ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 16.300,00 € και            

αναπροσαρμόζεται από 01-01-2010 με βάση τον δείκτη καταναλωτή του προηγούμενου          

έτους, προστιθεμένης πλέον μιας ποσοστιαίας μονάδος προσθετικά στο μίσθωμα. Η          
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μισθώτρια ήταν υποχρεωμένη σε διάστημα τριών μηνών να υποβάλει στην ΕΤΑ πλήρη            

φάκελο (μελέτη) για το σύνολο της επενδυτικής πρότασης, ενώ τα έργα θα γίνονταν με              

αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδά της και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που            

απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Η μισθώτρια ήταν υποχρεωμένη να αποπερατώσει το           

σύνολο των εργασιών το αργότερο σε διάστημα 18 μηνών. Η μισθώτρια βαρύνεται με τα              

πάσης φύσεως δημοτικά τέλη και υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, να             

διατηρεί το μίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς            

καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κλπ. καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, όπως είναι και             

αποκλειστικά υπεύθυνη για τη νόμιμη χρήση του, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα            

για την τακτική συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδομής του ακινήτου και των             

εγκαταστάσεών του και την αποκατάσταση κάθε βλάβης, φθοράς, ζημιάς που          

προκύπτει κατά τη χρήση του αποκλειστικά με δαπάνες της. Η ολική ή μερική             

υπομίσθωση απαγορεύεται ρητά καθώς και η μεταβίβαση της εκμετάλλευσης μέρους ή           

όλου του μισθίου σε τρίτο χωρίς συναίνεση της ΕΤΑ. Τέλος, η ΕΤΑ με σχετικό έγγραφο               

της γνωστοποιεί στο μισθωτή ότι στο αντικείμενο της σύμβασης μισθώσεως          

περιλαμβάνεται και η Ζώνη αιγιαλού εμβαδού 1.782 τ.μ. αφού αυτή έχει περιέλθει στη             

διοίκηση και διαχείριση της ΕΤΑ Α.Ε. 

  

Με την αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (ΦΕΚ 792/τ.Β΄29-0402009) Κ.Υ.Α.       

{συν. 23} και το άρθρο 56 του Ν. 4384/26-04-2016, (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/26-04-2016) {συν. 24}               

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του          

δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων          
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λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Την παραπάνω Κ.Υ.Α.           

ακολουθούν από το 2012 με αλλεπάλληλες αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις,        

συμπληρώσεις κλπ. οι εξής Αποφάσεις: 

1)  αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10-04-2012, ( ΦΕΚ 1411/30-04-2012), {συν. 25}  

2) αριθμ. Δ10Β105397/1672ΕΞ2013/29-03-2013, (ΦΕΚ 801/τ.Β/05-04-2013),{συν. 26}  

3) αριθμ. Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013, (ΦΕΚ 1094/τ.Β΄/02/05/2013), {συν.      

27}  

4) αριθμ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014, (ΦΕΚ 328/13-02-2014), {συν. 28}  

5) αριθμ. Δ10Β 0004110 ΕΞ 2014 2749/28-04-2014 (ΦΕΚ 1376/τ.Β'/29-05-2014), {συν.          

29}   

6) αριθμ. ΔΔΠ0005159/5868ΒΈΞ2015/07-04-2015, (ΦΕΚ 578/τ.Β΄/09-04-2015),     

{συν.30}   

7) αριθμ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015, (ΦΕΚ 828/τ.Β΄12-05-2015) {συν.31}  

Τα άρθρα των Κ.Υ.Α. αναφέρονται στην παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης, 

στο σκοπό, το χρόνο και την έναρξη ισχύος της, στους εξαιρούμενους από την              

παραχώρηση χώρους όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του            

Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κλπ),         

στο αντάλλαγμα, στις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των επιχειρήσεων, στις            

προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις και τους όρους μεταβίβασης του          

δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, την ανάκληση παραχώρησης κλπ. Επίσης,          

στο παράρτημα που περιλαμβάνεται σε κάποιες Κ.Υ.Α. αναφέρονται οι τεχνικές          
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προδιαγραφές κατασκευών και διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού         

παραλίας , οι περιορισμοί και οι συστάσεις. 

  

Στις 05/08/2014 η ΕΤΑΔ, ως διαχειρίστρια του ΕΟΤ, φαίνεται να υπέβαλε στο τότε             

Γραφείο Κτηματογράφησης Μεσολογγίου δήλωση δικαιώματος επί μέρους του χώρου         

του νησιού της Τουρλίδας και συγκεκριμένα επί τριών γεωτεμαχίων: α) με ΚΑΕΚ            

011318719003 συνολικής έκτασης 7630,65 τ.μ. (κατά την ΕΤΑΔ 11.250 τ.μ.),          

κυριότητας του ΕΟΤ με ποσοστό 100% και με αριθμ. καταχώρησης 295 στο Βιβλίο του              

Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου, {συν. 32} β) με ΚΑΕΚ 011318719004 και          

έκταση 7.734,68 τ.μ. αγνώστου ιδιοκτήτη σήμερα {συν. 33} και το τρίτο με ΚΑΕΚ             

011318719005 και έκταση 13.971,53 τμ. αγνώστου ιδιοκτήτη και πάλι {συν. 34} . (Για             

αναλυτικότερη παρουσίαση βλέπε το σημείωμα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ       

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ». 

Με το άρθρο 37 του Ν.4361/30-01-2016 (ΦΕΚ 10/τ.Α΄/01-02-2016) {συν. 35}          

τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 2664/27-11-1998 (ΦΕΚ 275/τ.Α΄/03-12-1998) {συν.          

12} και ορίστηκε ότι για τις περιοχές που κηρύχτηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη             

δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 η αποκλειστική προθεσμία της           

περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών. Στην περίπτωση           

αυτή εμπίπτει η  κτηματογράφηση του Δήμου Μεσολογγίου. 

Με τον Ν. 4389/26-05-2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016) {συν. 36} ιδρύθηκε η Εταιρεία           

Συμμέτοχων και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο) με σκοπό να συμβάλει στην απομείωση           

των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και να συνεισφέρει πόρους          

για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας, με τη διάρκεια της Εταιρείας             

να ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη. 
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Άμεσες θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, των οποίων το σύνολο του κεφαλαίου, των            

ακινήτων και των μετοχών μεταβιβάστηκαν στην Εταιρεία είναι: 

α) Το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 

β) Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 

γ) Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ Α.Ε.), 

Στην ΕΤΑΔ Α.Ε. μεταβιβάστηκαν αρχικά με το ν. 4389/2016 τα ακίνητα που ανήκουν             

στο Ελληνικό Δημόσιο και διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ ΑΕ και στη συνέχεια με την παρ. 3, του                

άρθρου δέκατου, του Ν. 4393/06-06-2016 (ΦΕΚ 106/τ.Α΄/06-06-2016) μεταβιβάστηκαν        

και αυτά του Ε.Ο.Τ. 

Οι διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ ψηφίστηκαν με το άρθρο 196 του Ν.             

4389/26-05-2016. Από τις παρ. 4 μέχρι 10 του παραπάνω άρθρου αναφέρονται τα εξής             

σημαντικά : 

«4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία            

ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΤ και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις               

κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις          

κατωτέρω εξαιρέσεις: 

α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, 

β. περιοχές Ramsar, 

γ. περιοχές Natura, 

δ. αρχαιολογικοί χώροι, ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός           

συναλλαγής. 

Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η             

κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις              

μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

5. H ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από            

τη μεταβίβαση σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την           

επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου, εκτός του        

Ελληνικού Δημοσίου και του EOT, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει τη            

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική ανάθεση. 
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6. Άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο            

δύναται να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Για τον σκοπό αυτό, συστήνεται ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του           

Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και των         

θυγατρικών ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας          

Α.Ε., με σκοπό τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π) της Γενικής            

Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 (Α΄113), όπως           

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν            

κατάλληλα για αξιοποίηση. Κατά την εκτέλεση του έργου της, η ομάδα εργασίας ως             

συλλογικό όργανο θα έχει πλήρη πρόσβαση στο Μητρώο αυτό και σε τυχόν αντίστοιχα             

αρχεία ακίνητης περιουσίας που τηρούνται σε συναρμόδια Υπουργεία, τηρουμένων των          

διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση της          

ομάδας στο Μητρώο τηρείται ειδικό διαβαθμισμένο πρωτόκολλο. Με απόφαση του          

Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται τα μέλη της ομάδας, το χρονικό σημείο έναρξης και            

λήξης των εργασιών της, ο καθορισμός των κριτηρίων έρευνας και όλες οι διαδικασίες             

εργασιών, τα θέματα διασφάλισης απορρήτου και εμπιστευτικότητας, και κάθε αναγκαία          

λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της. 

Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον είναι αντίθετη στην            

Ελληνική νομοθεσία. 

7. Η κυριότητα και νομή επί όλων των ακίνητων του ΤΑΙΠΕΔ, με την εξαίρεση των               

ακινήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ' , το οποίο προσαρτάται στον           

παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως         

από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ αποφασίζει την καταχώριση στα αρμόδια           

κτηματολόγια της μεταβίβασης κάθε περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάστηκε στην         

ΕΤΑΔ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως και 7. Το απόσπασμα κάθε απόφασης του              

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, στο οποίο περιγράφεται το μεταβιβασθέν         

περιουσιακό στοιχείο, τα δικαιώματα της ΕΤΑΔ επί του περιουσιακού στοιχείου, καθώς           

και όλα τα άλλα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία για τον σκοπό της              
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καταχώρισης συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στη διάταξη του παρόντος νόμου,        

σύμφωνα με την οποία έγινε η μεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της              

μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ στα αρμόδια κτηματολόγια ή          

υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας κατά περίπτωση. Η καταχώριση στα αρμόδια         

κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία των περιφερειών πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς         

αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

9. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως και             

7 και η καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασης αυτής στα αρμόδια κτηματολόγια ή             

υποθηκοφυλακεία σύμφωνα με την παράγραφο 8 απαλλάσσονται από κάθε φόρο,          

τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου,           

συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που          

προκύπτει από τη δραστηριότητα της ΕΤΑΔ, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του           

φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή           

οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων       

συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών        

τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών ή άλλων δαπανών          

που επιβάλλονται για την καταχώρηση του αποσπάσματος της απόφασης του          

Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 8 στα αρμόδια κτηματολόγια. Για           

την καταχώρηση ή εγγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ στα            

αρμόδια κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας του ακινήτου αρκεί η          

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα,           

συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης του πολιτικού         

μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4178/2013 (Α' 174) ή               

οποιασδήποτε άλλης ισοδύναμης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση αυτή. 

10. Οποιοδήποτε από τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ           

σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται να μεταβιβασθεί εκ νέου χωρίς αντάλλαγμα στο             

Δημόσιο κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, η οποία εκδίδεται           

μετά τη λήψη της απαιτούμενης τεχνικής βοήθειας, και με την επιφύλαξη της            
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προσυπογραφής του Εποπτικού Συμβουλίου και έγκρισης του Υπουργού        

Οικονομικών». 

Τέλος, στην παρ. 13 αναφέρεται : «13. Στα ακίνητα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. και              

δημοσίων επιχειρήσεων που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικού Δημόσιο, τα          

οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, νομή          

ή κατοχή στην ΕΤΑΔ, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημοσίων            

κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά          

προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια            

κτήση νομοθεσίας. Η ΕΤΑΔ καθίσταται από κοινού αρμόδια με τα οριζόμενα στην            

κείμενη νομοθεσία όργανα για τη διενέργεια κάθε αναγκαίως προς τούτο διοικητικής ή            

δικαστικής ενέργειας». 

  

Με το άρθρο 15, του Ν. 4467/13-04-2017 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/13-04-2017), {συν. 37}           

τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του Ν. 2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001), {συν. 14}           

Τα δύο αυτά άρθρα των παραπάνω Νόμων τροποποιήθηκαν με το Άρθρο 31 του Ν.              

4607/2019 που ισχύει από 24/4/2019 

  

Στις 21/04/2017 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου           

Α.Ε. κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου - Εκούσια          

Δικαιοδοσία (άρθρ, 6, παρ. 3 του Ν. 2664/1998) {συν. 38} και προς το Ελληνικό              

Δημόσιο, το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Κτηματολογικό Γραφείο Μεσολογγίου,          

την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και        

Ιονίου, Αυτοτελές Γραφείο Αιτωλ/νίας και το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΟΤ. Για τη             

συζήτηση ορίστηκε δικάσιμος στις 16/11/2017, ωστόσο μέχρι σήμερα φαίνεται να μην           

έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση (Για αναλυτικότερη παρουσίαση της αίτησης αυτής βλέπε            
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το σημείωμα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ        

ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ». 

 Με την αριθμ. ΔΔΠ0007378/04548ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636/τ.Β΄/12-05-2017) 

Κ.Υ.Α. , {συν. 39} που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις α)           

ΔΔΠ0008470/0514Β΄ΕΞ 2017/01-06-2017 (ΦΕΚ 1970/τ.Β΄/07-06-2017, {συν. 40} β)       

ΔΔΠ0009186/0575Β΄ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ 2098/τ.Β΄/19-06-2019 {συν. 41} και γ)        

ΔΔΠ/Β0010069/0624Β΄ΕΞ28-06-2017 (ΦΕΚ 2255/τ.Β΄/03-07-2017) {συν. 42} όμοιες      

ΚΥΑ, καθορίζονται ο σκοπός, οι δικαιούχοι παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης,          

ο τρόπος και το είδος της σύμβασης, ο χρόνος παραχώρησης, το αντάλλαγμα, οι             

εξαιρούμενοι από την παραχώρηση χώροι που η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους            

φορείς, όπως τα Λιμενικά Ταμεία, οι Οργανισμοί λιμένων η ΕΤΑΔ Α.Ε. κλπ, οι             

υποχρεώσεις των Δήμων, των λιμενικών και αστυνομικών αρχών, οι περιορισμοί,          

υποχρεώσεις και απαγορεύσεις υπέρ ων, η διαδικασία και οι υποχρεώσεις και οι όροι             

μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, η ανάκληση παραχώρησης,          

οι εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ κλπ. Επίσης, στο 1ο παράρτημα που συνοδεύει την ΚΥΑ            

περιλαμβάνεται πίνακας θέσεων ηλεκτρονικών δημοπρασιών, στο 2ο οι περιβαλλοντικοί         

όροι, στο 3ο οι θέσεις απαγόρευσης για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας και στο 4ο οι                

τεχνικές προδιαγραφές, οι περιορισμοί και οι σχετικές συστάσεις. 

  

Με την αριθ. 2/43535/0004/08-06-2017 Υ.Α (ΦΕΚ 1997/τ.Β΄/09-06-2017, {συν. 43}          

έγινε η συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της ομάδας εργασίας που προβλέπει το             

άρθρο 196, παρ. 6, του Ν. 4389/2016 και έχει ως έργο τον εντοπισμό ακινήτων στο               
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Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του δημοσίου, τα οποία πληρούν κριτήρια που τα           

καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση. 

  

Με την Υ.Α. ΔΔΠ0008701/0544Β΄/ΕΞ07-06-2017 (ΦΕΚ2042/τ.Β΄/14-06-2017) {συν. 44}       

ρυθμίστηκαν θέματα της διαδικασίας διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και         

ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλία, όχθης και          

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις           

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ285/τ.Α΄/19-12-2001) {συν. 14} όπως           

ισχύει αυτό και τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/13-04-2017             

(ΦΕΚ56/τ.Α/13-04-2017) {συν. 37}. Αυτή η Απόφαση καταργήθηκε με την αριθμ. 42112           

ΕΞ 2019/19-04-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1443/τ.Β΄/24-0402019) ΚΥΑ {συν.48 }  

  

Με το Π.Δ. 31/06-03-2018 (ΦΕΚ 61/τ.Α΄/04-04-2018) {συν. 45} που αντικατέστησε το           

Π.Δ. 23/26-0102000 (ΦΕΚ18/τ.Α΄/07/02/2000) καθορίζονται οι περιπτώσεις      

υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες για την          

προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο. Στο ίδιο Διάταγμα ορίζεται η έννοια της             

«Λουτρικής εγκατάστασης» που είναι ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή           

του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα με την              

καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου). Ωστόσο, ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος           

του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή ζώνης λιμένα, ο οποίος παραχωρείται ή               

εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία ή από              

την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κλπ. σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις για χρήση            
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εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων        

ή μέσων προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο ανεξάρτητα αν τα άτομα που             

εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή           

όχι εισιτήριο εφόσον ο χώρος χαρακτηριστεί πολυσύχναστος από την αρμόδια          

επιτροπή του άρθρου 11 του Διατάγματος. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας,          

ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουομένων         

τουλάχιστον , κατά τις περιόδους αιχμής, για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου,            

τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κλπ. Στο Π.Δ. περιλαμβάνονται άρθρα           

που αφορούν τις άδειες των ναυαγοσωστών, τις υποχρεώσεις των εκμεταλλευομένων          

λουτρικών εγκαταστάσεων ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του          

απαραίτητου εξοπλισμού κλπ. 

  

Μετά από το αριθμ. 238/06-06-2013 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου          

Μεσολογγίου προς την Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας με το οποίο ζητά να του γίνει             

γνωστό το ιδιοκτησιακό της έκτασης στο νότιο τμήμα της Τουρλίδας και ειδικότερα νότια             

του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρεί ο Μενάγιας Νικόλαος, η          

Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας με το αριθμ. 50151/Φ.451/002/Τουρλίδα/27-06-2018       

{συν. 45α} του γνωρίζει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 6/22-01 2008 πράξη της Λιμενικής              

Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ/564/τ. ΑΑΠ/11-12-2008) {συν. 21}          

επανακαθορίστηκαν στην περιοχή Τουρλίδας τα όρια της χερσαίας ζώνης λιμένα και η            

καταγγελία του Μενάγια Νικόλαου αφορά θαλάσσιο χώρο για τον οποίο αρμόδιος           

φορέας για την απομάκρυνση του κρηπιδόματος είναι το Δ.Λ.Τ. 
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Με την αριθμ. 86/18-06-2018 Υ.Α (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/19-06-2018), {συν. 46}         

εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να           

προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην ανώνυμη εταιρεία με την            

επωνυμία «Εταιρεία Ακίνητων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) 10,119 ακινήτων κυριότητας          

Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής         

δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται με Κωδικό Αριθμό Εθνικού           

Κτηματολογίου (ΞΑΕΚ) στο παράρτημα Ι, το οποίο είναι συνημμένο στην Υ.Α. Τα τρία             

γεωτεμάχια, με ΚΑΕΚ 011318719003 και έκταση 7630,65 τ.μ. με κύριο την ΕΤΑΔ, το             

δεύτερο με ΚΑΕΚ 011318719004 και έκταση 7.734,68 τ.μ. αγνώστου ιδιοκτήτη και το            

τρίτο με ΚΑΕΚ 011318719005 και έκταση 13.971,53 τμ. αγνώστου ιδιοκτήτη που           

βρίσκονται και αποτελούν σήμερα μέρος του νησιού της Τουρλίδας δεν          

περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παραπάνω Υ.Α. 

Με την αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ 2320/τ.Β΄/19-06-2018) {συν. 47}          

μεταβιβάστηκαν, κατ’ άρθρο 196, παρ.6 και 209 του Ν. 4389/2016 στην ανώνυμη            

εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακίνητων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) τα ακίνητα,            

τα οποία διαλαμβάνονται στην αρθμ. 86/18-06-2018 Υ.Α. Από τη μεταβίβαση          

εξαιρέθηκαν όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4             

του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016, όπου υπενθυμίζουμε ότι στις παρ. 4 και 5              

αναφέρεται: «4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα            

οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΟΤ και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ             

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς          

αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις: 

α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, 

β. περιοχές Ramsar, 
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γ. περιοχές Natura, 

δ. αρχαιολογικοί χώροι, ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός           

συναλλαγής. 

Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η             

κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις              

μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

5. H ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από            

τη μεταβίβαση σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την           

επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου, εκτός του        

Ελληνικού Δημοσίου και του EOT, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει τη            

διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική          

ανάθεση». 

  

Με την αριθμ. 42112 ΕΞ 2019/19-04-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1443/τ.Β΄/24-0402019) {συν. 48}           

ρυθμίστηκαν τα θέματα της διαδικασίας διεξαγωγής των δημοπρασιών για την          

παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλία, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων          

λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του             

Ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Οι δημοπρασίες για την παραπάνω παραχώρηση          

διενεργούνται από τις κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου          

Οικονομικών ηλεκτρονικά. Τα άρθρα της ΚΥΑ προβλέπουν τη σύνταξη και έγκριση της            

διακήρυξης και τη σύσταση 3μελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, το χρόνο και           

τον τρόπο διενέργειάς τους, το περιεχόμενο και τη δημοσίευση της διακήρυξης, τις            

προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία,, την εξέταση των          

δικαιολογητικών της παραμετροποίηση και τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, την         

εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, την         

επανάληψη της δημοπρασίας με την κήρυξή της και τη υποβολή ενστάσεων, το            
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σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Στην Απόφαση έχουν προσαρτηθεί πέντε (5)         

παραρτήματα με υποδείγματα αντίστοιχα δύο (2) υπευθύνων δηλώσεων, διακήρυξης         

δημοπρασίας, σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης και διακήρυξης επαναληπτικής        

δημοπρασίας. Τέλος, με τις τελικές διατάξεις , η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν             

άδειες ή προεγκρίσεις άλλων αρχών ή υπηρεσιών, όπου απαιτούνται κάθε φορά, για            

την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους         

παραχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης. Με την Απόφαση αυτή καταργήθηκε η αριθ.           

2/43535/0004/08-06-2017 Υ.Α (ΦΕΚ 1997/τ.Β΄/09-06-2017 {συν. 43}  όμοιά της. 

Τέλος, με την ψήφιση του Ν. 4607/23-04-2019 (ΦΕΚ 65/Τ.Α΄/24-04-2019) {συν. 49} και             

συγκεκριμένα με το Μέρος Τέταρτο – Τροποποίηση του Ν. 2971/2001 τροποποιήθηκαν           

και συμπληρώθηκαν τα περισσότερα άρθρα του αρχικού Ν. 2971/2001, όπως ισχύει           

σήμερα (Βλέπε τον προσαρτημένο Νόμο). 

2. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΛΙΔΑ 

1) Με την αριθμ. 71155/4394/11-07-1995 Υ.Α. (ΦΕΚ 635/Β/18-07-1995)        

κηρύχτηκε υπό κτηματογράφηση η κοινότητα Μεσολογγίου. 

  

2) Με την αριθμ. 372/2/08-05-2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ          

διαπιστώθηκε η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης. 

  

3) Με την αριθμ. 373/2/10-05-2006 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ          

διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρησης των πρώτων        
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εγγραφών και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή η          

18 Μαϊου 2006. 

  

4) Σήμερα, στο χώρο της Τουρλίδας, πέρα από την έκταση των αλυκών,            

σύμφωνα με το Κτηματολογικό Γραφείο Μεσολογγίου υπάρχουν τρία γεωτεμάχια,         

το πρώτο με ΚΑΕΚ 011318719003 και έκταση 7630,65 τ.μ. με κύριο την ΕΤΑΔ, το              

δεύτερο με ΚΑΕΚ 011318719004 και έκταση 7.734,68 τ.μ. αγνώστου ιδιοκτήτη          

και το τρίτο με ΚΑΕΚ 011318719005 και έκταση 13.971,53 τμ. αγνώστου           

ιδιοκτήτη. 

  

5) Η ΕΤΑΔ, ως διαχειρίστρια του ΕΟΤ, φαίνεται να υπέβαλε στις 05/08/2014            

στο τότε Γραφείο Κτηματογράφησης Μεσολογγίου δήλωση δικαιώματος επί του         

γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 011318719003 συνολικής έκτασης 7630,65 τ.μ. (κατά την          

ΕΤΑΔ 11.250 τ.μ.), κυριότητας του ΕΟΤ με ποσοστό 100% και με αριθμ.            

καταχώρησης 295 στο Βιβλίο του Κτηματολογικού  Γραφείου Μεσολογγίου. 

Σημειωτέον ότι ο Δήμος Μεσολογγίου με την αριθμ. 167/06-05-2014 αίτηση          

διόρθωσης προδήλου σφάλματος (συμπληρωματική της αριθμ. 854/ 06-10-2011        

αίτησής του) είχε ζητήσει την οριστική καταχώρηση του γεωτεμαχίου σε αυτόν.           

Ωστόσο, η αίτησή του απερρίφθη με την με την αριθμ. 346/11-09-2014 απόφαση            

του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου διότι το        

επικαλούμενο τοπογραφικό διάγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα        

κτηματολογικά διαγράμματα, αφού δεν περιγράφει τις μεταβολές που θα         
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επέλθουν στο όμορα επηρεαζόμενα γεωτεμάχια, ενώ το αίτημα μπορεί να          

επανεξεταστεί εφόσον υποβληθεί διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών το οποίο        

να αποδίδει τα όρια του ακινήτου που ζητείται να δημιουργηθεί προσαρμοσμένο           

στα κτηματολογικά διαγράμματα. 

  

6) Το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 011318719004 και έκταση 7.734,68 τ.μ. φέρεται           

στο Βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου και στο τηρούμενο         

κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως Αγνώστου Ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 100%. 

Σημειωτέον ότι ο Δήμος Μεσολογγίου με την αριθμ. 167/06-05-2014 αίτηση          

διόρθωσης προδήλου σφάλματος (συμπληρωματική της αριθμ. 854/ 06-10-2011        

αίτησής του) ζήτησε την οριστική καταχώρηση σε αυτόν. Ωστόσο, η αίτησή του            

απερρίφθη με την με την αριθμ. 346/11-09-2014 απόφαση του Προϊσταμένου του           

Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου με το παραπάνω σκεπτικό. 

  

7) Το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 011318719005 και έκταση 13.971,53 τ.μ. φέρεται           

στο Βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου και στο τηρούμενο         

κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως Αγνώστου Ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 100%. 

Σημειωτέον ότι ο Δήμος Μεσολογγίου με την αριθμ. 167/06-05-2014 αίτηση          

διόρθωσης προδήλου σφάλματος (συμπληρωματική της αριθμ. 854/ 06-10-2011        

αίτησής του) ζήτησε την οριστική καταχώρηση σε αυτόν. Ωστόσο, η αίτησή του            

απερρίφθη με την με την αριθμ. 346/11-09-2014 απόφαση του Προϊσταμένου του           

Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου με το ίδιο παραπάνω σκεπτικό. 
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8) Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ΕΤΑΔ που είχε απορροφήσει την           

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου στην οποία ανήκε αρχικά και η Ανώνυμη           

Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ υπέβαλε στις 21-04-2017 την αριθμ.         

ΕΜ56/17 αίτηση ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και        

σύμφωνα με την οποία ζήτησε να γίνει δεκτή προκειμένου να γίνουν εκ μέρους του              

Κτηματολογικού Γραφείου Μεσολογγίου διορθώσεις των προδήλων σφαλμάτων       

των κτηματολογικών εγγραφών και γεωμετρικών στοιχείων και στη συνέχεια η          

εγγραφή των δικαιωμάτων κυριότητας της ΕΤΑΔ επ’ αυτών. 

  

9) Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα κτηματογραφικά φύλλα η          
κατάσταση των γεωτεμαχίων δεν έχει αλλάξει διότι προφανώς η αίτηση της ΕΤΑΔ,            
αν και εμπρόθεσμη, είτε απερρίφθη είτε δεν συζητήθηκε μέχρι σήμερα για           
άγνωστο για εμάς λόγο. 

  

10) Έχει πολύ ενδιαφέρον η αίτηση της ΕΤΑΔ ενώπιον του μονομελούς           
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που θεωρεί τα 3 γεωτεμάχια ιδιοκτησίας της.         
Αναφέρουμε περιληπτικά όσα αυτή αναφέρει για το καθένα από τα τρία ΚΑΕΚ των             
γεωτεμαχίων: 
α) ΚΑΕΚ 011318719003 με εμβαδόν 7630,65 τ.μ., (κυριότητα ΕΤΑΔ με ποσοστό           
100%). 

Στην εγγραφή αυτή έχουν εμφιλοχωρήσει το εξής σφάλμα το οποίο πρέπει να            

διορθωθεί: Λόγω του καθορισμού του αιγιαλού (ΦΕΚ 1002/Δ/20-11-1997) τμήμα         

του ΚΑΕΚ αποτυπώνεται εσφαλμένα στο 1004/2017 κτηματογραφικό διάγραμμα        

του Κτηματολογικού Γραφείου ως τμήμα του ακινήτου του ΕΟΤ ενώ αποτελεί           
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τμήμα αιγιαλού, επομένως πρέπει να διορθωθεί το γεωτεμάχιο και να αφαιρεθεί           

τμήμα 999,09 τ.μ. με αποτέλεσμα η επιφάνεια να φθάνει τα 6.631,56 τ.μ. 

β) ΚΑΕΚ 011318719004 με εμβαδόν 7.734,68 τ.μ., (αγνώστου ιδιοκτήτη). 

Να εγγραφούν τα δικαιώματα πλήρους κυριότητας του ΕΤΑΔ κατά 100%. Στην           

εγγραφή αυτή έχουν εμφιλοχωρήσει τα εξής σφάλματα τα οποία πρέπει να           

διορθωθούν. Να αποτυπωθεί χωρική μεταβολή αφαιρουμένων των τμημάτων: i)         

επιφανείας 129,53 τ.μ. που αποτελεί ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου που είναι           

τελείως άσχετη και επί της οποίας ουδέποτε η ΕΤΑΔ απέκτησε τη διαχείριση και ii)              

επιφανείας 4.891,97 τ.μ. μετά τη μεταβολή της πραγματικής κατάστασης με τη           

δημιουργία αιγιαλού και τη χάραξη της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού         

(παρ. 1, αριθμ.1, άρθρ. 11, Ν. 4281/2014) και να αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο.             

Μετά τα παραπάνω να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό          

διάγραμμα συνολικού εμβαδού 2.713,18 τ.μ. Να δημιουργηθούν κτηματολογικά        

φύλλα για τα δύο γεωτεμάχια του Ελληνικού Δημοσίου. 

γ)   ΚΑΕΚ 011318719005 με εμβαδόν  13.971,53 τ.μ., (αγνώστου ιδιοκτήτη). 

Η εδαφική έκταση προήλθε από προσχώσεις. Ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο,          

σήμερα ΕΤΑΔ (παρ. 4, αρθρ. 196, Ν. 4389/2016). Να εγγραφούν τα δικαιώματα            

πλήρους κυριότητας του ΕΤΑΔ κατά 100%. Στην εγγραφή αυτή έχουν          

εμφιλοχωρήσει τα εξής σφάλματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Να          

αποτυπωθεί χωρική μεταβολή αφαιρουμένων των τμημάτων: i) επιφανείας        

1524,75 τ.μ. που αποτελεί ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου που είναι τελείως           
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άσχετη από την ιδιοκτησία ΕΟΤ και επί της οποίας ουδέποτε η ΕΤΑΔ απέκτησε τη              

διαχείριση και ii) επιφανείας 1.854,76 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αιγιαλού και να             

αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τα παραπάνω να δημιουργηθεί νέο          

κτηματολογικό φύλλο και κτηματολογικό διάγραμμα συνολικού εμβαδού 10.592,02        

τ.μ. Να δημιουργηθούν κτηματολογικά φύλλα για τα δύο γεωτεμάχια του Ελληνικού           

Δημοσίου. 

δ) Τέλος, μετά τα παραπάνω η ΕΤΑΔ ζητά να αποτυπωθεί η χωρική μεταβολή στο              

κτηματολόγιο Μεσολογγίου ώστε τα δύο γεωτεμάχια, ΚΑΕΚ 011318719003 με         

εμβαδόν 6.631,56 τ.μ. και ΚΑΕΚ 011318719005 με εμβαδόν 10592,02 τ.μ. να           

αποτυπωθούν ως ένα ενιαίο οικόπεδο και να δημιουργηθεί νέο κτηματολογικό          

φύλλο ακινήτου επιφανείας 17.223,58 τ.μ. 

  

11) Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρ. 4, αρθρ. 196, Ν.               

4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016) αναφέρει επακριβώς : « Η κυριότητα και          

νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό           

Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,           

μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις παρακάτω         

εξαιρέσεις: α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, β. περιοχές          

Ramsar, γ. περιοχές Natura, δ. αρχαιολογικοί χώροι, ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις           

και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου          

εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου             
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που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ            

σύμφωνα με τα ανωτέρω». Η δε παρ. 5 του ιδίου άρθρου του Νόμου αναφέρει ότι               

«H ΕΤΑΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται          

από τη μεταβίβαση σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο,          

υπό την επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου,        

εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και του EOT, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει            

αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη           

σχετική ανάθεση». 

  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τελικά, ο Δήμος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα πρέπει : 

- Διεκδίκηση τουλάχιστον του γεωτεμαχίου ΚΑΕΚ 011318719004 και ΚΑΕΚ        

011318719005, είτε επανυποβάλλοντας αίτηση του Δήμου Μεσολογγίου       

διόρθωσης προδήλου σφάλματος έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της αριθμ.         

346/11-09-2014 απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου Κτηματολογικού      

Γραφείου, είτε με άσκηση αγωγής ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου         

Μεσολογγίου. Αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό αφού αν γίνει            

αίτηση η προθεσμία άσκησης της αγωγής της παρ. 2. του αρθρ.6 του Ν.             

2664/1998 τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4361/2016 για τις περιοχές            
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που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση κα έναρξη ισχύος          

του Ν. 3481/2006 και είναι πια δεκατεσσάρων ετών από την αρχικά           

προβλεπόμενη (ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ορίστηκε        

η 18 Μαΐου 2006). Άρα, η προθεσμία λήγει λίαν προσεχώς, δηλ. στις 18             

Μαΐου 2020. 

· Διεκδίκηση από τον Δήμο Μεσολογγίου για παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης           

του Τουριστικού Ακινήτου της Τουρλίδας μετά το πέρας της μίσθωσης το 2024. Η             

διεκδίκηση οφείλει να ξεκινήσει από τώρα.  

· Αποχαρακτηρισμός της περιοχής από χερσαία ζώνη λιμένα. Διατήρηση χερσαίας          

ζώνης λιμένα μονάχα στο κομμάτι που υπάρχει πρόσδεση αλιευτικών σκαφών,          

δηλαδή εντός διαύλου.  

· Ολοκλήρωση χάραξης αιγιαλού-παραλίας από την περιοχή των Δημοτικών         

Αλυκών και ανατολικά του ΚΑΕΚ 011318719004, ώστε να μπορούν να          

αναπτυχθούν και προς τα εκεί δραστηριότητες.  

· Ανάληψη ευθυνών για αιγιαλό και παραλία που απορρέουν από Ν.4607/2019 και            

ΚΥΑ 2017, για παρεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία της Τουρλίδας από            

πλευράς Δήμου Μεσολογγίου 
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3. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ - 

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 

  

Τη δεκαετία του 1960 έγινε προσπάθεια να γίνουν επενδύσεις στη χώρα και στην             

περιοχή μας με εισαγόμενα κεφάλαια. Γι αυτό και ψηφίστηκαν νομοθετικές διατάξεις για            

την εισαγωγή και την προστασία τους. 

  

Με το αριθμ. ΦΕΚ 50/τ.Α΄/08-03-1966 δημοσιεύτηκε η από 02/03/1966 σύμβαση          

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Thomas Α. Pappas και Κων. Ι. Νεύρου η οποία               

πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και συνεπώς μπορούσαν να εφαρμοστούν         

επ ‘ αυτής οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Με το άρθρο 3, παρ. 1 της σύμβασης «ΟΙ                

Thomas Α. Pappas και Κων. Ι. Νεύρος υποχρεούνται όπως μέχρι της 31ης Μαρτίου 1966              

συστήσουν εν Ελλάδι δύο Ανωνύμους Ελληνικάς Εταιρείας εξ ων η πρώτη με μετοχικόν             

κεφάλαιον τουλάχιστον δολλ. Η.Π.Α. οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων        

(8.200.000) θα αναλάβη την ίδρυσιν εν Μεσολογγίω αλυκής παραγωγής άλατος,          

εγκαταστάσεων παραγωγής ανθρακικής σόδας και λοιπών χημικών προϊόντων…. και η          

δευτέρα με μετοχικόν κεφάλαιον τουλάχιστον δολλ. Η.Π.Α. δύο εκατομμυρίων         

(2.000.000) θα αναλάβη την ίδρυσιν εις επαρχιακήν πόλιν ενός πλήρους υαλουργίου δια            

την παραγωγήν υαλοπινάκων κλπ, …..». Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου « Η δια της                

παρούσης συμβάσεως παρεχομένη έγκρισις επέχει θέσιν αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως         

των κατά την προηγούμενην παράγρ. αναφερομένων χημικού συγκροτήματος και         

υαλουργείου …» 

  

Με το αριθμ. ΦΕΚ 240/τ.Α΄/14-10-1968 δημοσιεύτηκε η από 27-09-1968         

σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ»          

«περί παραχωρήσεως προς εκμετάλλευσιν εις την εταιρεία Χημικών Προϊόντων Α.Ε.          

40 

ΑΔΑ: ΩΡΥΗΩΡΖ-ΒΝΥ



Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 
2019-2023 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ τμήματος της Λιμνοθαλάσσης περιοχής Μεσολογγίου». Συγκεκριμένα: «Το        

Δημόσιο έχει εις την αποκλειστικήν αυτού κυριότητα, νομήν και κατοχήν: α) Την περιοχή             

της λιμνοθαλάσσης Τουρλίδος- Κλεισόβης υπό στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8,              

Α9, Α10, Α11, Α1, εκτάσεως περίπου 23.100 στρεμμάτων ή όσων και αν είναι. .... Το               

Δημόσιο παραχωρεί κατ’εφαρμογήν των διατάξεων του Α.Ν. 522) 1968, τας ανωτέρω           

εκτάσεις εις την Εταιρεία κατά δικαίωμα επικαρπίας ... Η παραχώρησις ισχύει δια            

χρονική περίοδο 50 ετών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης συμβάσεως υπό την             

επιφύλαξη των εν άρθρω 2 οριζομένων». 

Με το αριθμ. ΦΕΚ 250/τ.Α΄/23-11-1970 δημοσιεύτηκε η από 07-11-1970         

συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου         

Εταιρείας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» «περί παραχωρήσεως προς εκμετάλλευσιν εις την εταιρεία         

Χημικών Προϊόντων Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ τμήματος της Λιμνοθαλάσσης περιοχής        

Μεσολογγίου». Συγκεκριμένα, Με το άρθρο 1 και 2 της σύμβασης «1. Το Ελληνικόν             

Δημόσιον έχον εις την αποκλειστικήν αυτού αρμοδιότητα, νομήν και κατοχήν της           

λιμνοθαλάσσης μεταξύ του Διαύλου Αιτωλικού και της οριογραμμής της συνδεούσης τα           

σημεία Β1 Β2 ως ταύτα εμφαίνονται εις το συνοδεύον την από 27 Σεπτεμβρίου 1968              

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν          

«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» Εταιρεία Χημικών Προϊόντων Α.Ε. Σύμβασιν Σχεδιάγραμμα, παραχωρεί        

την περιοχήν Γ1, Γ2α, Γ3α, Γ2, Β2, Β1, Γ1α, Γ1 εκτάσεως περίπου 560 στρεμμάτων ή               

όσων και αν είναι ως η περιοχή και τα στοιχεία ταύτα εμφαίνονται εις τα συνημμένα τη                

παρούση εγκεκριμένα υπό των αρμοδίων Υπουργείων τοπογραφικά διαγράμματα και δη          

μόνον εις ό,τι αφορά την υπό αποκλειστικήν κυριότητα του Δημοσίου έκτασιν εντός της             

διαγραφομένης ως άνω περιοχής. 2. Το Ελληνικόν Δημόσιον παραχωρεί το δικαίωμα           

χρήσης του διαύλου του συνδέοντος τας εν τω συνημμένω διαγράμματι υπό τα στοιχεία             

Α1, Α2, …. Β10, Β1 θαλασσίες εκτάσεις και εμφαινομένου εις το αυτό σχεδιάγραμμα υπό              

τα στοιχεία Δ1, Δ2 προς τον σκοπόν όπως δι’ αυτού διοχετεύη τα ύδατα της              

παραχωρηθείσης ήδη εις αυτήν λιμνοθαλάσσης Κλεισόβης εις την λιμνοθάλασσαν         

Πλωσταίνης.. Η Εταιρεία ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε. υποχρεούται να επιμεληται δαπάναις της της           

συντηρήσεως και καθαρισμού του ως είρηται διαύλου καθώς και την επέκτασιν αυτού            
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εάν ήθελεν παραστή ανάγκη». Στο άρθρο 3 προβλέπεται η συμπλήρωση των όρων και             

των υποχρεώσεων για τις παραχωρήσεις που υπάρχουν στην από 27/09/1966          

Σύμβαση. 

  

α) Στο από 20-04-1977 πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης καθώς και          

β) στην αριθμ. 211172/30-09-1977 απόφαση Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας,         

γίνεται μνεία της συμβάσεως Ελληνικού Δημοσίου και ανωνύμου Εταιρείας         

«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» και της παραχώρησης της περιοχής λιμνοθαλάσσης       

Τουρλίδος-Κλεισόβης. Στο γενικό βιβλίο καταγραφής της Οικονομικής Εφορίας        

εμφανίζεται η εξής καταγραφή: «εικονίζεται εις τα σχετικά διαγράμματα της από           

27-9-1968 συμβάσεως (ΦΕΚ 240/14-10-1968 τ. Α’) και της από 7-11-1970 ομείας (ΦΕΚ            

250/23-11-1970 τ. Α’) του Ελληνικού Δημοσίου, μαζί με όλα τα μόνιμα έργα, κτίσματα και              

εγκαταστάσεις όπως αυτά μνημονεύονται στο από 20-04-1977 πρωτόκολλο παραλαβής         

και παραδτων μ2 339, 392, 30, 6, 7, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 765, 766                  

και 767 .... των εκκαθαριστών της ανωνύμου εταιρείας «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» και των           

αντιπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου. Η καταγραφή έγινε ύστερα από την αριθμ. Β.            

Ι79/95/24-1-1977 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών. 2) Το εμβαδόν του κτήματος          

αυτού αναλύεται ως εξής: 

Σύμβαση έτος 1968 μ2 73.200.000,00, Σύμβαση έτους 1970 μ2 560.000,00, Σύνολο:           

73.760.000,00 

Μείον εμβαδόν των αριθμ. ΒΚ 5, 6, 7, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 765, 766                  

και 767 δημοσίων κτημάτων μ. 2 339.392,30. Υπόλοιπο μ. 2 73.420.607,70» . 

  

Η επένδυση ξεκίνησε αλλά μερικά χρόνια αργότερα και μετά τις αντιδράσεις του            

λαού της πόλης του Μεσολογγίου σταμάτησε. 

  

Με την αριθμ. 1592/10-3-1982 (ΦΕΚ 148/τ. Β’/05-04-1982) Κοινή Υπουργική          

Απόφαση παραχωρείται στο Δήμο Μεσολογγίου κατ’ αποκλειστική κυριότητα, νομή και          
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κατοχή, τηρουμένων των διατάξεων για τον αιγιαλό, η περιοχή αλυκής στη θέση            

Τουρλίδα Μεσολογγίου εκτάσεως 1.750 στρεμμάτων. 

  

Στο από 15-06-1982 πρωτόκολλο παράδοσεως και παραλαβής της Κρατικής         

Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου αναφέρονται και όλες οι           

μηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις που περιέρχονται κατά κυριότητα, νομή και          

κατοχή στον Δήμο. 

  

Με το αριθμ. πρωτ. 6700/06-07-1982 έγγραφο η Νομαρχία Αιτ/νίας ενημερώνει          

την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για την διαγραφή των ΒΚ 6, 7, 630, 631, 632               

δημοσίων κτημάτων, τα οποία όπως αναφέρει εμπίπτουν «μέσα στην έκταση των 1750            

στρεμμάτων της Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου, η οποία παραχωρήθηκε κατά         

κυριότητα, νομή και κατοχή στον Δήμο Μεσολογγίου». 

  

Τέλος, με την αριθ. 58931/12-9-1983, (ΦΕΚ 553/τ.Β’/22-09-1983), σύμβαση        

παραχώρησης παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου          

οι εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων μέσα στην λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας, δηλαδή          

διβάρια και συνοδευτικές κατασκευές για αλιευτική εκμετάλλευση (παραχώρηση        

χρήσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης με σκοπό αποκλειστικό την αλιευτική        

δραστηριότητα). 

  

Επίσης, με την αριθμ. 22306/26-0502006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 477/τ.Δ΄/31-05-2006) η         

περιοχή της Τουρλίδας Μεσολογγίου, εντάσσεται μεταξύ άλλων, στη χαρακτηρισμένη         

περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και         

εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων” για την οποία ισχύουν            

συγκεκριμένες κατευθύνσεις που αφορούν την προστασία, διατήρηση και διαχείριση         

της φύσης και του τοπίου. 

  

Σειρά πράξεων στην περιοχή Νησί Τουρλίδας και Λιμνοθάλασσας Κλείσοβας : 
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Α. Η περιοχή της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας καθώς και η περιοχή της            

Τουρλίδας ανήκε κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. 

Β. Το Ελληνικό Δημόσιο χαρακτήρισε περιοχή του νησιού της Τουρλίδας -           

συγκεκριμένα περιοχή εμβαδού 11250 μ2 - ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και           

παραχώρησε την διοίκηση και διαχείριση στον ΕΟΤ. 

Γ. Το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε κατά χρήση την λιμνοθάλασσα της          

Κλείσοβας μαζί με όλα τα παρακολουθήματα της, κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ,          

στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ», εξαιρώντας από την παραχώρηση τα         

ΒΚ 5, 6, 7, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 765, 766 και 767 δημόσια                 

κτήματα. (1968) 

Δ. Εν έτη 1982 παραχωρούνται στον Δήμο Μεσολογγίου 1.750 στρέμματα της           

Αλυκής Τουρλίδας Μεσολογγίου κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και έχουμε          

διαγραφή των ΒΚ 6, 7, 630, 631, 632 από δημόσια κτήματα. 

Ε. Το 1983 η λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας παραχωρείται, με σύμβαση          

παραχώρησης χρήσης για αλιευτική δραστηριότητα στο Δήμο Μεσολογγίου. Ο         

Δήμος Μεσολογγίου ιδρύει τη Δημοτική Επιχείρηση και αλλά αργότερα         

επινοικιάζει τα ιβάρια της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας. 
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4.ΝΟΜΟΣ 2971/2001 
Με όλες τις αλλαγές από τους διάφορους Νόμους, Π.Δ., Υ.Α  μέχρι 

15/11/2019 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 

1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και               
συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού            
περιβάλλοντος της Χώρας, που προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται,            
σύμφωνα με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του. 

2. «Παραλία» είναι η ζώνη της ξηράς η οποία προστίθεται στον αιγιαλό, σύμφωνα με τα άρθρα 3                 
έως 10, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα, καθώς              
και για τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και γενικότερα την προστασία               
του αιγιαλού. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7, το πλάτος της παραλίας               
καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και μέχρι πενήντα (50) μέτρα από τη γραμμή του              
αιγιαλού. Υφιστάμενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαμορφωμένων, με ισχύουσα διοικητική πράξη,            
οικισμών ή οικισμών προϋφισταμένων του 1923 δεν θίγονται. Η Επιτροπή της παραγράφου 1             
του άρθρου 3, δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος παραλίας, μετά από αιτιολογημένη κρίση,             
λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά          
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής. Στο πλαίσιο εκπόνησης και           
θεσμοθέτησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, στις περιοχές που είναι καθορισμένος ο           
αιγιαλός, καθορίζεται και η γραμμή παραλίας με βάση τα ως άνω κριτήρια. Στις περιπτώσεις που               
κατά τη φάση εκπόνησης των Τ.Χ.Σ., έχει ήδη καθορισθεί η παραλία, αυτή ενσωματώνεται ως              
έχει. 

3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς η οποία προκύπτει από τη μετακίνηση της              
ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόμιμα τεχνικά έργα και             
προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού. 
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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 ολικά ή μερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την              
όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της               
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ή στη ζώνη λιμένα, καθώς             
και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών. 

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. 

Άρθρο 2 
Κυριότητα αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα 
και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου 

ποταμού. 
1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη, η παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, ο πυθμένας και το                 
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού            
είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο έχει            
υποχρέωση να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και               
του χωροταξικού σχεδιασμού. 

2. Η προστασία των κοινοχρήστων πραγμάτων και του οικοσυστήματος αυτών της παραγράφου            
1 είναι ευθύνη του Κράτους, το οποίο μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου              
συστήματος καταγραφής, διαχείρισης, εποπτείας και ελέγχου τους, σύμφωνα με τις κείμενες           
διατάξεις, τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασμού. 
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3. Κύριος προορισμός των κοινοχρήστων πραγμάτων της παραγράφου 1 είναι η ελεύθερη και             
ακώλυτη πρόσβαση του κοινού προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα,               
λιμνοθάλασσα, λίμνη ή ποταμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από           
εισήγηση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, επιτρέπεται η εξαίρεση τμημάτων των           
κοινοχρήστων πραγμάτων της παραγράφου 1 από την κοινή χρήση, αποκλειστικά και μόνο για             
την εξυπηρέτηση επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την           
υγεία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται, επίσης, η            
παραχώρηση των πραγμάτων αυτών μόνο κατά χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης             
νομοθεσίας. 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων στον            
αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το               
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.            
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση έργων για την επιδίωξη των σκοπών τους οποίους              
προβλέπει ο παρών νόμος, καθώς και για τη διευκόλυνση πρόσβασης στους χώρους αυτούς             
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Αν μεταξύ αιγιαλού και δημόσιας οδού, κατά την έννοια των               
άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955 (Α΄ 63) και του άρθρου 1 του π.δ. 347/1993 (Α΄146),                  
παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και            
ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη δημόσια οδό, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία. 

5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών,               
που καθορίζονται ή επανακαθορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7Α, ανήκουν στη               
δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως          
πράγματα κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και             
τα διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την παρούσα δεν θίγονται ήδη              
κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης. 

Άρθρο 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. 
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, ο Υπουργός            
Οικονομικών δύναται να συστήσει και δεύτερη επιτροπή , στην οποία μπορούν να συμμετέχουν             
μέλη με τις ιδιότητες της παρούσας παραγράφου χωρίς περιορισμό συνδεόμενο με τοπική            
αρμοδιότητα. 

  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. 

5.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Δευτεροβάθμια Επιτροπή Χάραξης των ορίων του           
αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, η οποία αποτελείται από: 

i) έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος προτείνεται από τον              
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 

ii) έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας           
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, 

iii) έναν μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τον            
αναπληρωτή του, με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος,             
με ειδικότητα τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού, 

iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή            
του, 

v) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον αναπληρωτή του, με ειδικότητα            
τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή μηχανικού περιβάλλοντος. Γραμματέας της Επιτροπής          
ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας. Η Επιτροπή συγκροτείται με          
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και συνεδριάζει κατά τις ώρες λειτουργίας των δημόσιων            
υπηρεσιών. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της              
Επιτροπής. 

γ) Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών στις περιπτώσεις            
επανακαθορισμού του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού κατά το άρθρο 7Α. 

  

Άρθρο 4 
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Καθορισμός αιγιαλού 
1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με κόκκινο χρώμα στους έγχρωμους           
ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και         
φωτοληψίας ετών 2008- 2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300           
μέτρων από την ακτογραμμή (εφεξής «υπόβαθρα»). Τα υπόβαθρα παρήχθησαν για την           
εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), δυνάμει του έργου με τίτλο             
«Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain         
Model) για χάραξη αιγιαλού», είναι εξαρτημένα από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς            
1987 και φέρουν χαραγμένη επ`αυτών «προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού», βάσει         
φωτοερμηνείας. 

2. Τα υπόβαθρα παραδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,            
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών            
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση για τις προ           
διαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά τον καθορισμό, επί των υποβάθρων, της             
προκαταρκτικής οριογραμμής του αιγιαλού από την ΕΚΧΑ Α.Ε.. Εν συνεχεία, τα υπόβαθρα με             
την επ` αυτών προκαταρκτική όριο γραμμή αιγιαλού, η τεχνική έκθεση και το ψηφιακό μοντέλο              
εδάφους διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, καθώς και στο           
Γ.Ε.ΕΟ.Α., με την  υποχρέωση: 

α) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη τους, το Γ.Ε.ΕΟ.Α. υποδεικνύει στις               
Κτηματικές Υπηρεσίες τα τμήματα της οριογραμμής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του            
άρθρου 17 και τα υπόβαθρα των οποίων πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους               
εθνικής ασφάλειας.  

β) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από 1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας             
Περιουσίας υποχρεούνται: Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις         
περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία           
ως οριστική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και          
παλαιού αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζεται στο           
υδάτινο στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως  οριστική. 

γ) Εντός προθεσμίας 12 μηνών από 1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας            
Περιουσίας υποχρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να          
υποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανώς εσφαλμένης          
προκαταρκτικής οριογραμμής και για να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη          
εγκεκριμένης και της προκαταρκτικής  οριογραμμής. 

3. Οι προτάσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών υποβάλλονται στις κατά τόπον αρμόδιες            
Επιτροπές του άρθρου 3, οι οποίες αποφαίνονται για την αποδοχή τους. Τα υπόβαθρα με την               
προτεινόμενη οριογραμμή, η τεχνική έκθεση και οι εκθέσεις των Επιτροπών αποστέλλονται           
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απευθείας στους αρμόδιους κατά τόπον Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων         
Διοικήσεων, για την έκδοση απόφασης επικύρωσης της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού στην           
περιφέρεια αρμοδιότητας τους. Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας ο φάκελος επιστρέφεται             
στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Η απόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής          
αιγιαλού, στην οποία γίνεται μνεία της ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται τα συνοδευτικά της             
στοιχεία κατά την παράγραφο 5, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επέχει            
θέση μεταγραφής στα βιβλία  μεταγραφών 

4. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού, τα τεχνικά στοιχεία και τα              
υπόβαθρα αναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του           
κοινού. Σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους ανακοινώσεων των           
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των παράκτιων Δήμων. Αν εξαιρεθούν από           
την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συγκεκριμένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννομο           
συμφέρον μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριστικής οριογραμμής από την αρμόδια           
Κτηματική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην            
απόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού και στην ανακοίνωση της          
ανάρτησης. 

5. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας των παραγράφων 3 και 4 ολοκληρώνεται η               
διαδικασία καθορισμού του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν           
γνώση σχετικά με τη χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την               
πάροδο τριών (3) μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών            
Τυχόν πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας           
οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία           
ΕΚΧΑ Α.Ε.. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισμό του            
αιγιαλού κατά τις διατάξεις του άρθρου  7Α. 

6. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, για λόγους εθνικής ασφάλειας, η ανάρτηση             
υποβάθρων ή όταν δεν περιλαμβάνονται τμήματα της ακτογραμμής σε υπόβαθρα, η οριστική            
οριογραμμή αιγιαλού καθορίζεται από την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9, επί              
κτηματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένου από        
το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, στο οποίο αποτυπώνονται τα όρια των            
ιδιοκτησιών και αναγράφονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες. Το διάγραμμα περιλαμβάνει μήκος          
ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων ή και μεγαλύτερο αν το τμήμα που απομένει             
μέχρι το επόμενο καθορισμένο τμήμα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέτρα, εκτός αν τούτο              
προσκρούει σε τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς, ειδικώς αιτιολογημένους. Όταν το          
διάγραμμα συντάσσεται από ιδιώτη, θεωρείται από μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας ή της            
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας. 
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Η έκθεση της Επιτροπής και το διάγραμμα καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού              
επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που         
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλονται για ενημέρωση στην          
εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. ή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο κατά           
περίπτωση. 

7. Αν μετά την παρέλευση 18 μηνών από 1.1.2016, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική                
οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική οριογραμμή            
θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού           
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε ένα μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας. Η             
διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους            
δημοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως. 

8. Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον          
κατατίθενται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, η οποία υποχρεούται          
μετά από σχετικό έλεγχο και αφού έχει συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία, να τα εισάγει στην               
Επιτροπή του άρθρου 3. Η Επιτροπή μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης            
Δημόσιας Περιουσίας εξετάζει το αίτημα καθορισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το            
αργότερο σε έξι μήνες. Σε αυτήν την περίπτωση καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική            
οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε μήκος ακτής τουλάχιστον 500 μ. είτε             
επί υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε επί τοπογραφικού            
διαγράμματος της παραγράφου 6. Μέχρι τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας η τεχνική            
έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα           
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην           
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας στέλνει         
θεωρημένα αντίγραφα των ανωτέρω, καθώς και του Φ.Ε.Κ. στη Διεύθυνση Τεχνικών           
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας η           
διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στη δημοσιότητα            
των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6  εφαρμόζονται αναλόγως. 

β. Η παράδοση των υποβάθρων και της τεχνικής έκθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία του               
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εποπτεύει την ΕΚΧΑ Α.Ε.           
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών           
Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και στο ΓΕΕΟΑ πραγματοποιείται εντός ενός          
μηνός  από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 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            
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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, η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει στο ΓΕΕΘΑ αντίγραφο φωτογραμμετρικού         
διαγράμματος ΓΥΣ κλίμακας 1: 5.000, με σημειωμένο επ` αυτού τη θέση της προς καθορισμό              
περιοχής, αιτώντας την σύμφωνη γνώμη του αποκλειστικά και μόνο, σε θέματα αρμοδιοτήτων            
του, όπως αυτά απορρέουν από το άρθρο 17, για τη συνέχιση της διαδικασίας καθορισμού.              
Στην περίπτωση που στην περιοχή καθορισμού δεν υφίσταται, φωτογραμμετρικό διάγραμμα          
ΓΎΣ, η προς καθορισμό περιοχή σημειώνεται επί χαρτογραφικού υποβάθρου της μεγαλύτερης           
δυνατής κλίμακας. Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει την σύμφωνη ή μη γνώμη του εντός ενός μηνός από               
λήψεως του σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Εφόσον η ανωτέρω προθεσμία           
παρέλθει άπρακτη, η γνώμη του ΓΕΕΘΑ λογίζεται θετική. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος            
δύναται να υποβάλει 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 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα            
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην           
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έκθεση και το διάγραμμα αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό             
κατάστημα του αρμοδίου 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            
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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 Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) Γ.Ε.Ν. 

Σημ.: όπως το εδάφιο β΄ της παραγράφου 8 διαγράφηκε με την παράγραφο 3 άρθρου 113               
Ν.3978/2011,ΦΕΚ Α 137/16.6.2011. 

  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. 

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. 

Σε περίπτωση επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό           
Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει              
του άρθρου 2 του α.ν. 827/1948, εφόσον η νέα οριογραμμή μετατοπισθεί προς την ξηρά, ο               
επανακαθοριζόμενος αιγιαλός χαρακτηρίζεται αυτοδικαίως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και η         
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διοίκηση και διαχείριση του ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Τουριστικά            
Ακίνητα Α.Ε. 

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. 

Άρθρο 6 
Καθορισμός παλαιού αιγιαλού 

1. Οι παλαιοί αιγιαλοί καθορίζονται με χάραξη οριογραμμής γαλάζιου χρώματος στα υπόβαθρα             
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Η                
ύπαρξη παλαιού αιγιαλού εξετάζεται από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν           
αίτησης προς την  Κτηματική Υπηρεσία για καθορισμό παραλίας σύμφωνα με το άρθρο 7. 

2. Η Επιτροπή καθορίζει την παλαιά θέση του αιγιαλού που υπήρχε μέχρι το έτος 1884, αν                 
υφίστανται κατοχές ιδιωτών, αλλά και προγενέστερα, αν δεν υπάρχουν τέτοιες κατοχές, εφόσον            
η θέση του παλαιού αιγιαλού προκύπτει από ενδείξεις επί του εδάφους ή άλλα αποδεικτικά              
στοιχεία,  εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων. 

3. Η Επιτροπή επίσης αναζητά και συνεκτιμά όλα τα απαιτούμενα για την ακριβή οριοθέτηση               
του παλαιού αιγιαλού στοιχεία τα οποία και παραθέτει στην έκθεση της, ιδίως φυσικές ενδείξεις              
(όπως το αμμώδες, ελώδες ή βαλτώδες εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού),          
αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ετών γεωλογικές μελέτες. 4. Τα          
υπόβαθρα με την οριοθετημένη από την Επιτροπή γραμμή του παλαιού αιγιαλού,           
συνοδευόμενα από τη σχετική τεχνική έκθεση, δημοσιεύονται σύμφωνα με τον τρόπο που            
ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του  άρθρου 4 του παρόντος. 

Άρθρο 7 
Δημιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισμοί 

1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη ζώνη παραλίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να               
εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η ζώνη παραλίας καθορίζεται από              
την Επιτροπή με χάραξη οριογραμμής κίτρινου χρώματος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1            
του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφερομένου στην Κτηματική           
Υπηρεσία. Μέχρι και τις 31.12.2015 αιτήματα καθορισμού οριογραμμής παραλίας εισάγονται          
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις           
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε έξι μήνες.                 
Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη καθορισμού ζώνης παραλίας, σύμφωνα με             
την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και επικυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα             
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση και τα υπόβαθρα υποβάλλονται στους           
όρους δημοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6  του άρθρου 4. 
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2. Εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών, επί ακινήτων της παραλίας, απαλλοτριώνονται λόγω           
δημόσιας ωφέλειας με και από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «της            
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικυρώνει την έκθεση της           
Επιτροπής» 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 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης »             
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. 

5. Όπου 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. Όπου 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              
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άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και          
Δημόσιων Έργων 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. 

Άρθρο 7Α 
Επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού 

1. Σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού            
αιγιαλού, καθώς και μεταβολής της ακτογραμμής λόγω νόμιμων τεχνικών έργων ή φυσικών            
αιτίων, επιτρέπεται ο επανακαθορισμός από την Επιτροπή είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από            
αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου και προσκόμισης εκ μέρους του φακέλου με πλήρη στοιχεία που να              
αποδεικνύουν το σφάλμα του πρώτου καθορισμού στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Για τον            
επανακαθορισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 4, του             
άρθρου  6, του άρθρου 7 και του άρθρου 9. 

2. Ο επανακαθορισμός της παραλίας, εφόσον συνεπάγεται μείωση της ζώνης παραλίας που             
είχε αρχικώς καθορισθεί επιτρέπεται μόνο αν δεν έχει συντελεσθεί η σχετική αναγκαστική            
απαλλοτρίωση. 

3 .Σε περίπτωση επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί          
Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως αυτά             
προστέθηκαν δυνάμει του άρθρου 2 του α.ν. 827/1948, εφόσον η νέα οριογραμμή μετατοπισθεί             
προς την ξηρά, ο επανακαθοριζόμενος αιγιαλός χαρακτηρίζεται αυτοδικαίως Τουριστικό         
Δημόσιο Κτήμα και η διοίκηση και διαχείριση του ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία              
«Ελληνικά  Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. 

4. Κατά της απόφασης επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού           
αιγιαλού επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία          
τριάντα (30) ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, από             
τους έχοντες έννομο συμφέρον, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παραγράφου 5 του            
άρθρου 3. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία την             
αποστέλλει αμελλητί και πάντως μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, μαζί με ολόκληρο τον              
σχετικό φάκελο, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής          
εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την περιέλευση σ’ αυτήν της ενδικοφανούς προσφυγής και              
του φακέλου, κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2            
του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε., τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του οικείου Δήμου και αναρτάται             
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Άρθρο 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. "ούτε σε περιπτώσεις τοποθέτησης υπογείων αγωγών         
ηλεκτρικού ρεύματος ή γενικά καλωδίων 

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. 

Άρθρο 9 
Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας 

1.Η Επιτροπή, πριν από τη χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας, διεξάγει               
αυτοψία και λαμβάνει υπόψη της τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος              
του αιγιαλού και της παραλίας και ιδίως: 

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, 
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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 Έργων καθορίζονται οι προδιαγραφές και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του            
παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 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.  

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           
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ότι καθορίσθηκε οριστικά και η απόδειξή του για τη Διοίκηση και τα Δικαστήρια γίνεται μόνο με                
την έκθεση και το διάγραμμα του άρθρου 4. 

Άρθρο 11 
Υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις με βάση αναπτυξιακούς νόμους και συμβάσεις που 

έληξαν 
1α) Μετά τη λήξη σύμβασης που έχει συναφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, τον Ελληνικό              
Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α. με τρίτους ή τη              
λήξη παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή διατάξεων αναπτυξιακών νόμων,           
που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις, που έχουν εκτελεσθεί και λειτουργούν νόμιμα ύστερα από             
άδεια αρμόδιας αρχής σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και             
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, ο            
Υπουργός Οικονομικών και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός αποφασίζουν, αιτιολογημένα, με           
κοινή απόφαση, ύστερα από σχετικό αίτημα ενδιαφερομένου για τη διατήρηση ή μη αυτών και              
καθορίζουν τη χρήση τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα της             
παραχώρησης και χρήσης τους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από είκοσι (20) χρόνια               
και καθορίζεται το αντάλλαγμα κατά το άρθρο 16Α, το οποίο αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. 

β) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αίτηση           
συνοδευόμενη από τεχνικό φάκελο θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας            
Περιφέρειας, στον οποίο περιλαμβάνεται διάγραμμα αποτύπωσης των υφισταμένων έργων και          
τεχνική έκθεση για τη στατική ικανότητα και λειτουργικότητά τους. 

γ) Για τη διατήρηση και περαιτέρω παραχώρηση των έργων και εγκαταστάσεων της            
παραγράφου 1 ζητούνται οι σύμφωνες γνώμες του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου και του             
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά την τήρηση της ισχύουσας          
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και του Γ.Ε.Ν., στην περίπτωση έργων προς εξυπηρέτηση           
πλωτών μέσων. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι            
(6) μηνών, άλλως οι κατασκευές κρίνονται μη διατηρητέες. Επιπλέον, ζητούνται οι γνώμες των             
αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας          
και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, για έργα που έγιναν από τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό               
του ή αφορούν τουριστικούς λιμένες, εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης             
β΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄118), καθώς και του οικείου Δήμου, εφόσον οι                  
υπηρεσίες αυτές δεν έχουν γνωμοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής          
αδειοδότησης. Οι γνώμες πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3)           
μηνών, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. 

2. Σε περίπτωση που στα προς διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης έργα και εγκαταστάσεις              
περιλαμβάνονται και τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού που           
συνδέονται λειτουργικά και αποτελούν οργανικό σύνολο με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί και             
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έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 28.7.2011 χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής σε αιγιαλό,             
παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της            
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, είναι δυνατή η διατήρηση και            
παραχώρηση της χρήσης τους με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’              
ύλην αρμόδιου Υπουργού της παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις            
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1. 

3. Εφόσον στην απόφαση διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης περιλαμβάνονται έργα και            
εγκαταστάσεις της παραγράφου 2, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική          
προθεσμία δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης περί διατήρησης και παραχώρησης             
να υποβάλλει αίτηση περί αδειοδότησης των μη καλυπτόμενων από την αρχική άδεια έργων             
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14Α. 

4. Η απόφαση περί διατήρησης και παραχώρησης της χρήσης ανακαλείται με απόφαση του             
Υπουργού Οικονομικών, αζημίως για το Δημόσιο, σε περίπτωση μη υποβολής μέσα στην            
τασσόμενη αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών της αίτησης της παραγράφου 3 ή στην              
περίπτωση απόρριψής της. 

5. Στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκ των υστέρων αδειοδότησης, ο παραχωρησιούχος            
υποχρεούται να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις που υφίστανται χωρίς άδεια μέσα σε τρία (3)             
χρόνια από την ημέρα κατά την οποία η απόρριψη της αίτησης καθίσταται τελεσίδικη, άλλως η               
αποξήλωση διενεργείται από το Δημόσιο, η δε δαπάνη της βαρύνει τον παραχωρησιούχο και             
βεβαιώνεται και εισπράττεται, σύμφωνα με τον Κώσικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων          
(Κ.Ε.Δ.Ε.). Από την αποξήλωση εξαιρούνται κατασκευές ή οικοδομήματα, τα οποία τελούν υπό            
καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄153), ή έχουν κριθεί             
διατηρητέα με βάση τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. 

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού            
Οικονομικών. Σε περίπτωση που αφορούν βιομηχανικές μονάδες με κοινή απόφαση των           
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που αφορούν          
ξενοδοχειακές μονάδες με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και          
Ανάπτυξης και Τουρισμού. Σε περίπτωση που αφορούν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και          
επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών με κοινή απόφαση των          
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

7. Τα έργα ή εγκαταστάσεις επί του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης,               
του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,            
λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο            
μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και              
ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου. 
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Άρθρο 12 
Προστατευτικά έργα - Προσχώσεις 

1. Αν η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη                 
θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δημόσιων έργων, των αναγκαίων            
τεχνικών έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο για την αποτροπή της              
διάβρωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα σχετικά στοιχεία και προβλέψεις του οικείου            
Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή των άρθρων 42-45 του ν.             
4414/2016 (Α΄ 149) για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί και              
περιέχει τέτοιες προβλέψεις, και ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν στην προστασία του           
περιβάλλοντος. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διάβρωση προήλθε από μη νόμιμες ενέργειες             
ή έργα, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 29. 

2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό ακίνητο, 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 προστατευτικά έργα της παραγράφου 1, βάσει μελέτης η              
οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, που έχει και             
τον έλεγχο του έργου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού             
Σχεδιασμού της ίδιας Περιφέρειας σχετικά με τη συμβατότητα του συγκεκριμένου έργου με το             
Περιφερειακό Σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα κατασκευασθέντα έργα,           
εφόσον εμπίπτουν σε χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, δεν θεωρούνται ως όριο ιδιοκτησίας.             
Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαίρετης κατάληψης των χώρων αυτών λαμβάνονται όλα τα           
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα για την προστασία τους. 

3. Αιτήματα των ενδιαφερομένων για την κατασκευή των ανωτέρω έργων υποβάλλονται στην            
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, με πλήρη φάκελο, που περιλαμβάνει: 

α) ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της, του           
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τεχνική μελέτη του έργου θεωρημένη από τη Διεύθυνση            
Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, το σκοπό που αυτό εξυπηρετεί, τον τρόπο            
αντιμετώπισης της διάβρωσης, στοιχεία που αποδεικνύουν την υφιστάμενη διάβρωση στην          
περιοχή εκτέλεσης του προστατευτικού έργου και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης           
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, για τη συμβατότητα του έργου            
με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εφόσον            
αυτό έχει εγκριθεί και περιέχει τέτοιες προβλέψεις, β) τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500,            
στο οποίο απεικονίζονται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αν υπάρχει,            
και τα προς κατασκευή έργα, με συντεταγμένες και με αλφαβητική ή αριθμητική περιγραφή των              
κορυφών τους και υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά το εμβαδόν των προς            
αδειοδότηση έργων στη στάθμη της Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ) και γ) απόφαση έγκρισης             
περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Για την αδειοδότηση των προστατευτικών έργων εκδίδεται          
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εθνικής           
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Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του οικείου           
Περιφερειακού Συμβουλίου και απλή γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της οικείας          
Περιφερειακής Ενότητας. Αν οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά τη διαδικασία της             
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, οι γνωμοδοτήσεις τους μπορεί να συνυποβληθούν          
από τον ενδιαφερόμενο για την κατασκευή των ανωτέρω έργων μαζί με την αίτηση. Αν στη               
μελέτη του έργου προβλέπονται τεχνικές αναπλήρωσης της ακτής, η διαδικασία αναπλήρωσης           
είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται χωρίς νέα αδειοδότηση, εφόσον προβλέπεται στις          
υποβαλλόμενες μελέτες και για το χρονικό διάστημα ισχύος τους. 

4. Αν από τη διάβρωση της ακτής απειλούνται με καταστροφή αρχαία, καθώς και η ακεραιότητα               
των εγκαταστάσεων αρχαιολογικών χώρων, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας          
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να επιτραπεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου          
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η εκτέλεση των αναγκαίων προστατευτικών έργων των αρχαίων με            
βάση ακτομηχανική και τεχνική μελέτη, που θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών            
της οικείας Περιφέρειας, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού της             
οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Η αρμόδια υπηρεσία του             
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκτελεί το έργο, ενημερώνει την αρμόδια Κτηματική            
Υπηρεσία για την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του έργου. 

5. Για την τροποποίηση ήδη αδειοδοτημένων έργων προστασίας των ακτών, εφόσον με τις             
τροποποιήσεις αυτές δεν μεταβάλλονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και η ακριβής θέση του            
έργου, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου οι σύμφωνες              
γνώμες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και           
Νησιωτικής Πολιτικής, του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και απλή γνώμη του Συμβουλίου           
Αρχιτεκτονικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον αυτές έχουν ληφθεί κατά τη           
διαδικασία έκδοσης Α.Ε.Π.Ο., η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Η τροποποίηση των           
περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αυτά γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. 

6. Τα έργα των παραγράφων 1 και 2 ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να                   
τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας,            
χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή καταβολή της δαπάνης του ιδιώτη. 

7. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς άδεια ή με υπέρβαση της άδειας ή δεν εκτελούνται νόμιμα τα                
σχετικά έργα, δεν επιτρέπεται η επαναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας. Οι εκτάσεις που              
δημιουργούνται από τις προσχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός. 

Άρθρο 12α 
Επείγοντα Έργα 

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,            
υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης           
και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον            
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παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας του άρθρου 8, για την αντιμετώπιση            
έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του           
άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε                
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, με απόφαση του εκάστοτε           
αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3013/2002. 

2. Για την εκτέλεση των έργων της παραγράφου1 απαιτείται να κατατεθεί στην αρμόδια             
Κτηματική Υπηρεσία και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή από τον φορέα εκτέλεσης του έργου η              
απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρ.2β           
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν.                 
4456/2017 (Α΄ 42), καθώς και τεχνικός φάκελος για τα απαιτούμενα έργα, εγκεκριμένος από την              
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου ενημερώνει            
την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας               
των εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου            
Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παρακολούθηση των έργων, όπου απαιτείται. 

3. Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα             
προϋφίστανται έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν             
κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011, μετά την εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα γίνεται            
η αδειοδότηση και παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού των υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τη             
διαδικασία του άρθρου 14Α, διαφορετικά διατάσσεται η κατεδάφισή τους, σύμφωνα με τη            
διαδικασία του άρθρου 27. Αν για τα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργα απορριφθεί η                
αίτηση αδειοδότησης και παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού, αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα. 

4. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄184). 

Άρθρο 13 
Παραχώρηση απλής χρήσης 

1. «Απλή χρήση» αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της           
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, 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. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον              
παρόντα νόμο, η παραχώρηση απλής χρήσης γίνεται έναντι ανταλλάγματος. Για την           
παραχώρηση της απλής χρήσης παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με             
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία προτείνονται οι αιγιαλοί, παραλίες, όχθες και             
παρόχθιες ζώνες που μπορεί να παραχωρηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. 

2.α) Η παραχώρηση της απλής χρήσης, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών            
ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Ως τιμή εκκίνησης της              
δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα του άρθρου 16Α. Σε περίπτωση επανάληψης της           
δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη             
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του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία            
και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος του άρθρου 16Α, ο δε αρχικός υπερθεματιστής,             
ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου                
βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από             
τη δημοπρασία. Η διάρκεια της διά δημοπρασίας παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα             
τρία (3) έτη. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία δημοπρασίας, οι             
γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παραχώρηση. 

β) Σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 (Α΄11) η                
παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και             
Οικονομικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος. Η παραχώρηση προς            
τις δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 γίνεται για ιδία χρήση και χωρίς               
δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα. Αν ο παραχωρησιούχος είναι           
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού επιτρέπεται η από αυτόν περαιτέρω παραχώρηση, σύμφωνα με την            
παράγραφο 4 και την περίπτωση α΄ της παραγράφου 5, με αντάλλαγμα, που καθορίζεται,             
σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Η παραχώρηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονική δημοπρασία με               
τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Τα ισχύοντα για τις               
παραχωρήσεις από το Δημόσιο εφαρμόζονται και στις παραχωρήσεις από τους Ο.Τ.Α.. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και           
Ενέργειας καθορίζονται οι θέσεις προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέματα, οι λοιποί όροι και οι              
προϋποθέσεις, και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης,          
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων των παραγράφων 5 και 6, ειδικότεροι όροι για την             
παραχώρηση απλής χρήσης σε θέσεις που βρίσκονται σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο            
Natura 2000, καθώς και σε περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού             
τους ως προστατευομένων των νόμων 1650/1986 (Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002            
(Α΄53). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του ανταλλάγματος              
για την παραχώρηση, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος              
άρθρου. Οι ανωτέρω θέσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας           
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας            
ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την           
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως            
για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία        
αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων,        
εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους              
του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3. Το εμβαδόν κάθε                
παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα. Σε κάθε            
περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις            
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εκατό (60%) του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού,             
μη υπολογιζομένου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους             
περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται σ’ αυτήν.  

5. α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια              
ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα       
αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,         
καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο           
όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του            
Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 (Β΄444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα            
η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα             
στην παράγραφο 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους               
σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4. Σε περίπτωση ύπαρξης            
συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις           
προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν            
των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη                
ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των              
χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων χώρων του            
πρώτου εδαφίου της παρούσας παρεμβάλλεται δημοτική οδός, η ιδιότητα του όμορου           
διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων             
χώρων παρεμβάλλεται πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που          
δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων,          
διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και             
ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Αν              
μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινόχρηστων            
χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου             
ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω            
παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί           
του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ’ αυτού,            
προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της             
παρούσας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. 

β) Στα όμορα προς τον αιγιαλό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στις οργανωμένες            
τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) επιτρέπεται η άσκηση επιχείρησης θαλασσίων μέσων         
αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, ύστερα από την έκδοση της προς τούτο            
απαιτούμενης ειδικής άδειας βάσει του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20. 

γ) Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης β΄ επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση έργου με τρίτο φυσικό              
ή νομικό πρόσωπο, που διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπονται από              
το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 20, με σκοπό την άσκηση των δραστηριοτήτων της              
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περίπτωσης β΄. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισμένο τμήμα του           
παραχωρηθέντος αιγιαλού, που δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής              
παραχώρησης, με αντάλλαγμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναλογούν για τον             
συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση αντάλλαγμα, και για           
χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ίσο ή μικρότερο με το χρόνο της παραχώρησης, σε κάθε δε                
περίπτωση, δεν μπορεί να ξεπερνά τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η παραχώρηση           
ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα είναι υψηλότερο από το           
αναλογούν για το συγκεκριμένο παραχωρούμενο χώρο και καθορισθέν για την παραχώρηση. Οι            
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη            
περίπτωση. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παραχώρησης φέρει ο            
παραχωρησιούχος, ευθυνόμενος πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον με τον εξ αυτού έλκοντα             
δικαιώματα. Η σύμβαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η            
οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας. 

δ) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ δεν αποκλείουν την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,              
όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε τρίτο επιχειρηματία, στην ίδια περιοχή, για την άσκηση             
επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, σύμφωνα με τις           
διατάξεις Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20. 

6. Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με             
τις παραγράφους 4 και 5, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του               
παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού            
κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή              
πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο            
στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο            
δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του               
παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το           
προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της           
παραχώρησης. 

7. Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και            
τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν                
το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών            
μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από             
τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4, και μέχρι τη λήξη τους. 

8. Οι περιορισμοί των παραγράφων 6 και 7 ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου               
5. 

9. Στις παραχωρήσεις των παραγράφων 4 και 5 ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να             
επισημαίνει επί του εδάφους τα όρια του παραχωρούμενου χώρου με τρόπο, αναγνωρίσιμο και             
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εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή παρόχθιας ζώνης.              
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε εμφανές σημείο πινακίδα συγκεκριμένων          
διαστάσεων με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, ώστε να γίνεται             
εύκολα αντιληπτή η ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της παραχώρησης και οι αρμόδιες            
υπηρεσίες στις οποίες ο χρήστης του αιγιαλού μπορεί να καταγγείλει τις παραβάσεις. Τα             
παραπάνω στοιχεία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,             
ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε             
εμφανές σημείο του αιγιαλού πινακίδα με το σχέδιο του αιγιαλού επί του οποίου θα              
επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις στον συγκεκριμένο αιγιαλό. Σε περίπτωση παραβίασης          
των ορίων της παραχώρησης επιτρέπεται στον χρήστη του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης ή              
παρόχθιας ζώνης η ελεύθερη χρήση του αυθαιρέτως ή καθ’ υπέρβαση της παραχώρησης            
καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. 

10. Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται η              
προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη οφειλής στον οικείο δήμο. 

11. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και             
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που           
περιβάλλουν ή εντός των οποίων βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι,            
απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης τους αποτελεί η προηγούμενη            
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

12. Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί του παρόντος ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά               
Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη             
Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄              
Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (Α΄33). 

Άρθρο 13α 
Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης 

1.α) Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, που καθορίζεται με τη με αριθμό           
8321.3/06/14/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής          
Πολιτικής (Β΄2788) και με τη διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα,             
χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150)           
τετραγωνικών μέτρων για εποχιακή χρήση διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, για την εξασφάλιση             
πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς             
και για πολιτιστικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων του            
προηγούμενου εδαφίου για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς           
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

β) Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ)             
εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου           
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού           
και Αθλητισμού, του Γενικού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου           
Τουρισμού και εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου            
πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία            
συνεχίζεται χωρίς αυτές. Αν η ΘΖΛ βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής για την οποία             
υπάρχει Φορέας Διαχείρισης, για την έκδοση της απόφασης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη             
του. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εκτός ΘΖΛ απαιτείται επιπλέον και η              
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης,           
εφόσον υπάρχει, η δε σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέμα            
σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας και ιδίως αυτά που αφορούν όρους και τεχνικά              
ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, τη συντήρηση            
και την απομάκρυνσή τους, καθώς και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από την ξηρά και               
αντίστροφα. 

2. Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, καθοριζομένου σύμφωνα με το άρθρο 16Α,           
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων            
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και του Φορέα Διαχείρισης,            
εφόσον υπάρχει, να τοποθετούνται στο λιμναίο χώρο ή λιμνοθάλασσα, χωρίς επέμβαση στις            
όχθες ή τις παρόχθιες ζώνες, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι πενήντα (50) τετραγωνικών            
μέτρων για εποχιακή χρήση διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και              
για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για             
πολιτιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εγκαταστάσεων του προηγουμένου εδαφίου          
για τη λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής και γενικώς επιχειρήσεων υγειονομικού           
ενδιαφέροντος. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται           
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών, οι προδιαγραφές που              
πρέπει να πληρούν αυτές, οι όροι συντήρησης και απομάκρυνσής τους, οι συνθήκες πρόσβασης             
σε αυτές από τις όχθες, τα τεχνικά εν γένει ζητήματα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την                 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Ειδικά για τις λίμνες, το νερό των οποίων προορίζεται             
για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στη με αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ            
οικ.67322/6.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,         
Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3282). 

3. Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α,            
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων           
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής          
Πολιτικής και εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η τοποθέτηση σε θαλάσσιο χώρο για             
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εποχιακή χρήση διάρκειας έως έξι (6)μηνών, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, συστημάτων           
φουσκωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, θαλάσσιων παιδικών χαρών και λοιπών συναφών          
συστημάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής           
Πολιτικής καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας και ιδίως αυτά που              
αφορούν όρους και τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ανωτέρω             
αναφερόμενα συστήματα, η μέγιστη θαλάσσια επιφάνεια που μπορεί να καταλαμβάνουν, οι           
περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, ο μέγιστος αριθμός αυτών ανά νομό. 

Ειδικά για τις πλωτές εξέδρες εποχιακής χρήσης, ανεξαρτήτως της χωροθέτησής τους σε            
θαλάσσιο ή λιμναίο χώρο ή σε ποταμό, αν αυτές τοποθετούνται κάθε χρόνο στα ίδια σημεία,               
απαιτείται ανανέωση της σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου          
Πολιτισμού και Αθλητισμού κάθε πέντε (5) έτη. 

4. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, καθώς και συστημάτων φουσκωτών            
θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 1, 2 και 3, δεν              
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 14. 

5. Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α,            
η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,           
λιμνοθαλασσών, λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για την          
εναπόθεση, αποκλειστικά και μόνο, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμών απαραίτητων για τη            
λειτουργία τους χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε κατασκευών. Η παραχώρηση γίνεται με κοινή            
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρονικό           
διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. 

6. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται            
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, και με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε              
ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μπορεί να παραχωρείται, χωρίς         
αντάλλαγμα, η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου            
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, σε ναυταθλητικά σωματεία, που          
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με            
αποκλειστικό σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών των μελών τους ή των             
αθλητικών σκοπών της, αντιστοίχως. Επίσης, επιτρέπεται, η παραχώρηση, άνευ         
ανταλλάγματος, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου           
στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού σε αθλητικούς φορείς,          
ύστερα από τη σύμφωνα γνώμη του οικείου δήμου, ή σε Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια αθλητικών               
αγώνων, για διάρκεια που δεν μπορεί να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες ανά έτος στο σύνολο                
των παραλιών του Δήμου και με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε              
ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις παραχώρησης της         
παρούσας δεν πρέπει να εμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, την παραλία, την             
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όχθη ή την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και              
πλεύσιμου ποταμού. Αν σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας            
προβλέπεται αντάλλαγμα, αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α μειωμένο κατά δέκα τοις             
εκατό (10%). 

7. Επιτρέπεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία            
κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, τμημάτων του           
αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ύστερα από αίτηση του οικείου Δήμου, για               
την εκτέλεση έργων επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος, τα οποία διευκολύνουν             
αποκλειστικά την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ή επιβάλλονται για λόγους δημόσιας            
τάξης ή ασφάλειας του κοινού. Κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε               
άτομα με ειδικές ανάγκες σε τουλάχιστον μία παραλία της χωρικής του αρμοδιότητας. Στην             
περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 6 έως 10 του              
άρθρου 14. Ο φορέας διαχείρισης του έργου ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου             
Πολιτισμού και Αθλητισμού ώστε, αν αυτό βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, να            
χορηγηθεί έγκριση και να παρακολουθείται η εκτέλεση του έργου. 

8. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται            
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, ύστερα από αίτημα του οικείου δήμου, επιτρέπεται η            
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης             
αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού           
για τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων που διενεργούνται είτε υπό την αιγίδα του οικείου             
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είτε από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, με την προϋπόθεση ότι η                
δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι          
παραχωρήσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να ξεπεράσουν τις είκοσι (20) ημέρες            
ανά έτος για το σύνολο των αιγιαλών στην περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Σε περίπτωση               
που οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται εντός κηρυγμένων χερσαίων ή ενάλιων          
αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται η προηγούμενη           
έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

9. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται            
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, είναι δυνατή η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, που καθορίζεται            
σύμφωνα με το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης              
λίμνης, λιμνοθάλασσας και πλεύσιμου ποταμού για τη διεξαγωγή γαμήλιων τελετών και           
εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι δεν αίρεται ουσιωδώς η           
κοινοχρησία και ότι η δραστηριότητα δεν αντίκειται σε ειδικότερες διατάξεις της περιβαλλοντικής            
νομοθεσίας. Σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται εντός κηρυγμένων          
χερσαίων ή ενάλιων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων,για την παραχώρηση απαιτείται           
η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.           
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής          
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Πολιτικής και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του                
παρόντος άρθρου, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία και             
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Στην έκδοση της εν λόγω               
απόφασης συμπράττει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην περίπτωση που με            
την απόφαση αυτή καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι για την παραχώρηση για τις περιοχές που              
είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες ισχύουν              
ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευόμενων περιοχών των νόμων 650/1986          
(Α΄160), 3937/2011 (Α΄ 60) και 3028/2002. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο μέγιστος              
επιτρεπόμενος αριθμός παραλιών ανά Δήμο και κοινωνικών εκδηλώσεων ανά παραλία. 

10. Αν διαπιστωθεί η διεξαγωγή πολιτιστικής, αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης κοινωνικού           
χαρακτήρα, καθώς και γαμήλιας τελετής, χωρίς τις οικείες άδειες ή κατά παράβαση των όρων              
της σύμβασης παραχώρησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επιβάλλει σε βάρος του           
διοργανωτή της εκδήλωσης πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο τριπλάσιο του            
ανταλλάγματος που θα έπρεπε να καταβληθεί για την παραχώρηση. Το πρόστιμο βεβαιώνεται            
και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 

11. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται            
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος,          
που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης,             
παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου          
ποταμού για τις ανάγκες λήψεων με οπτικοακουστικά μέσα. Αν οι λήψεις πραγματοποιούνται            
εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ή πλησίον μνημείων, για την παραχώρηση απαιτείται           
η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και           
Αθλητισμού. Υφιστάμενες διατάξεις για τη λήψη άδειας από άλλες αρχές εξακολουθούν να            
ισχύουν. 

12. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον οι προς παραχώρηση χώροι εμπίπτουν σε             
περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και για τις περιοχές για τις οποίες                
ισχύουν ειδικότερες διατάξεις χαρακτηρισμού τους ως προστατευομένων του ν.1650/1986,         
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα διαχείρισης. 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας            
και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,            
όχθης, παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού             
της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού απευθείας, με ή χωρίς             
αντάλλαγμα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την           
έρευνα και μελέτη του οικοσυστήματος των ακτών και για λοιπούς ερευνητικούς σκοπούς που             
αφορούν το περιβάλλον, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η             
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παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον ανωτέρω σκοπό            
αρμοδιοτήτων τους. 

14. Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1               
και των παραγράφων 2, 3, 5, 9 και 11 απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη οφειλής                
στον οικείο Δήμο. 

  

Άρθρο 14 
Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή, σύμφωνα με τη διαδικασία που             
προβλέπεται στην παράγραφο 6, η χωρίς δημοπρασία απευθείας παραχώρηση σε φορείς του            
Δημοσίου Τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χρήσης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης,            
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,           
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, για την εκτέλεση έργων που           
εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς,        
ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς,      
εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς,     
αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς. Τοπικά χωρικά σχέδια και θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο,          
όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (Α΄101), λαμβάνονται υπόψη μετά την έγκρισή τους. Η              
παραχώρηση μπορεί να περιλαμβάνει και την απλή χρήση του αιγιαλού της παραλίας, όχθης,             
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,           
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών          
αναγκών των έργων αυτών. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις του παρόντος καθορίζεται            
σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Ειδικά για λιμενικές τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις η             
παραχώρηση γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Τουρισμού. Οι διατάξεις της            
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στους τουριστικούς λιμένες που εμπίπτουν στο          
άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118).1 

2. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 1, 6, 7, 8, 9 και 10, η παραχώρηση                 
του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,          
πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης            
πλεύσιμου ποταμού ιδίως για: 

α) σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον τα έργα εκτελούνται από το             
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή Φορείς           
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 

β) ναυταθλητικά έργα με βάση μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία              
Αθλητισμού, 
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γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8 του ν. 2508/1997 (Α΄124) που εκτελούνται από το Δημόσιο,               
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., 

δ) ερευνητικούς σκοπούς, 

ε) έργα εξυπηρέτησης ή εγκατάστασης επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών που λειτουργούν         
νόμιμα, 

στ) την εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών εξεδρών, την κατασκευή προβλητών και           
κρηπιδωμάτων, την εγκατάσταση ανυψωτικών και φορτοεκφορτωτικών μέσων παντός είδους,         
ήτοι μεταφορικών ταινιών, γερανών, αγωγών μεταφοράς υγρών φορτίων και λοιπών συναφών           
συστημάτων ή άλλων έργων, τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν τη μεταφορά φορτίων ή             
εφοδίων, που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητικές,        
βιομηχανικές, εξορυκτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές, που λειτουργούν νόμιμα σε ακίνητα επί των          
οποίων οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα χρήσης με βάση εμπράγματη ή ενοχική σχέση             
και έχουν κατασκευάσει τις κύριες εγκαταστάσεις τους. Η κατασκευή των έργων, στο πλαίσιο της              
ανωτέρω παραχώρησης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τηρουμένων των           
γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους            
λιμένες. Η κατασκευή των έργων του παρόντος δεν μπορεί να αρχίσει αν προηγουμένως δεν              
κατατεθεί η απόφαση παραχώρησης στην αρμόδια λιμενική αρχή. Τα έργα ανήκουν στο            
Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου               
συμφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή             
για καταβολή της δαπάνης κατασκευής και συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο επιβλέπων            
μηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την πράξη παραχώρησης             
και την εγκεκριμένη οριστική μελέτη, ανεξάρτητα από το αν αυτό συνορεύει με τη ζώνη του               
αιγιαλού ή της παραλίας, 

ζ) την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδομής προοριζομένων να εξυπηρετούν την           
εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε μορφής από συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν          
νόμιμα, 

η) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από          
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στις οποίες περιλαμβάνεται η τοποθέτηση         
υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο για τη σύνδεση             
σταθμού Α.Π.Ε. με το σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου χώρου για              
την εγκατάσταση του εξοπλισμού και του αναγκαίου προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και             
συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων της παρούσας παραγράφου, η             
απόφαση περί παραχώρησης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αφορά το χερσαίο τμήμα            
της χώρας, νησιά ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η παραχώρηση και για την κατασκευή λοιπών              
έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η           
παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς ή το            
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Δίκτυο, αλλά και για έργα Διασύνδεσης Νήσων με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα            
Μεταφοράς, τα οποία θα εξυπηρετούν και την αύξηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. και γενικά              
οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται στην              
Α.Ε.Π.Ο. ως συνοδό έργο, συμπεριλαμβανομένων των έργων οδοποιίας πρόσβασης. Για τα           
έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 6 έως 10, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει             
αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. του σταθμού             
Α.Π.Ε. ή του έργου διασύνδεσης, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για τα               
οποία ζητείται η παραχώρηση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων          
χαρακτηρίζονται ως συνοδών έργων από την Α.Ε.Π.Ο. Η Κτηματική Υπηρεσία διαβιβάζει           
αμελλητί και πάντως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση σ΄ αυτήν της αίτησης και της                 
Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού,           
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού και στο Γ.Ε.Ν., εκτός αν οι υπηρεσίες αυτές              
έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και οι γνωμοδοτήσεις            
τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση των             
γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριών (3) μηνών από την περιέλευση στις             
υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της             
απόφασης παραχώρησης.1 

3. Στα έργα, τα οποία μπορεί να εκτελεστούν για την επιδίωξη των σκοπών των παραγράφων 1                
και 2, περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, ναυδέτων           
εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών            
υφάλων, εξαιρούμενης της χρήσης για τουριστικούς σκοπούς. 

4.α) Η εκτέλεση προσωρινών ή μόνιμων έργων επί αιγιαλού και παραλίας, που έχουν             
χαρακτηρισθεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού            
Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης               
της 6/14 Φεβρουαρίου 1968, καθώς και στον συνεχόμενο ή παρακείμενο αυτών θαλάσσιο χώρο,             
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. 

β) Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται επταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό           
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό          
Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού          
Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης           
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έναν         
εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος         
και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου          
Υποδομών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής           
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.          
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης           
του Υπουργείου Τουρισμού, αναπληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής          
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Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου         
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των           
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των            
μελών και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από               
σχετική εισήγηση του Προέδρου της, να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευμένους            
υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε φορείς της Γενικής             
Κυβέρνησης. 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά            
με τη λειτουργία της Επιτροπής. 

δ) Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση και η διατύπωση γνώμης προς τους Υπουργούς              
Οικονομικών και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων της           
περίπτωσης α΄, κατόπιν υποβολής του φακέλου και των μελετών που προβλέπονται από την             
κείμενη νομοθεσία. 

ε) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες,             
καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους κατά τόπον αρμόδιους              
φορείς. 

5. Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης του φορέα/της               
επιχείρησης, παύει δε αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, όταν παύσει να ισχύει για              
οποιονδήποτε λόγο η άδεια αυτή. 

6. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, συνοδευόμενη           
από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιέχει: 

α) ακτομηχανική μελέτη θεωρημένη από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, εφόσον αυτή            
απαιτείται από το είδος του έργου, 

β) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.              
4014/2011, ή, κατά περίπτωση, την απόφαση έγκρισης υπαγωγής σε καθεστώς Πρότυπων           
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του ν. 4014/2011, 

γ) την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας οριστική μελέτη             
του έργου, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της παραγράφου 8, εκτός αν              
αυτές έχουν ήδη δοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 

δ) την οριογραμμή του αιγιαλού και τα ακριβή όρια του ζητούμενου χώρου επί των υποβάθρων               
του άρθρου 4 ή σε τοπογραφικά διαγράμματα των προδιαγραφών της παραγράφου 6 του             
άρθρου 4 και πρόσφατες αεροφωτογραφίες, 
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ε) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, 

ζ) έγκριση ή γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης.              
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έγκρισης ή γνωστοποίησης αυτής πριν από               
την παραχώρηση του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,          
πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης ή κοίτης πλεύσιμου            
ποταμού, εκδίδεται η απόφαση περί παραχώρησης, αλλά τελεί υπό τον όρο έκδοσης της εν              
λόγω άδειας ίδρυσης ή εγκατάστασης μέσα σε ένα (1) έτος από την παραχώρηση. Αν για               
οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί τελικά η άδεια για την ίδρυση ή εγκατάσταση της επιχείρησης,              
ανακαλείται αυτοδικαίως η παραχώρηση και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του          
Υπουργού Οικονομικών. 

7. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση           
διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αν δεν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση,         
για την παραχώρηση διατυπώνουν τη γνώμη τους και οι εξής συναρμόδιοι φορείς: 

α) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 

β) το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε            
βιομηχανικές μονάδες, 

γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε            
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών         
ορυκτών, 

δ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έργα σε λιμένες, λίμνες, λιμνοθάλασσες             
και ποταμούς, καθώς και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου με σκοπό την προστασία             
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και για την ίδρυση και εγκατάσταση μονάδων          
ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του, 

ε) το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

στ) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

ζ) το Υπουργείο Τουρισμού, 

η) το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι γνώμες αυτές διατυπώνονται μέσα σε αποκλειστική            
προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου, διαφορετικά η διαδικασία            
συνεχίζεται χωρίς αυτές. 

8. Για την έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού               
Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Υπουργού             
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφόσον η τελευταία γνώμη δεν διατυπώθηκε κατά το στάδιο της             
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται και σύμφωνη γνώμη         
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω γνώμες διατυπώνονται μέσα σε           
προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή σε αυτούς πλήρους φακέλου. 

9. Η Κτηματική Υπηρεσία, μετά τη διενέργεια αυτοψίας, υποχρεούται να συντάσσει προς τη             
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου          
Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κατάθεση σε αυτήν της αίτησης και               
του πλήρους φακέλου, εισηγητική έκθεση στην οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα της           
παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 16Α. 

10. Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την παραλαβή              
της εισηγητικής έκθεσης και του φακέλου, προβαίνει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης           
παραχώρησης. 

11. α) Η επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3, στις οποίες                
περιλαμβάνονται και η μερική ή ολική αντικατάσταση τμημάτων τους σε αιγιαλό, παραλία, όχθη,             
παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας,           
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του           
περιβάλλοντος χώρου ή των γεωμετρικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και δεν            
τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών,              
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο., που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο             
για το οποίο πρόκειται να γίνει η αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση και δεν απαιτείται νέα               
απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη           
προγραμματισμένων εργασιών αντικατάστασης, επισκευής ή συντήρησης απαιτείται η σύνταξη         
τεχνικής μελέτης εγκεκριμένης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, η            
οποία κοινοποιείται τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ημερών στην αρμόδια Κτηματική          
Υπηρεσία, στη Λιμενική Αρχή, καθώς και στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών             
όρων υπηρεσία. 

β) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση των όρων παραχώρησης, η αρμόδια            
Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει απόφαση απαγόρευσης, παύσης ή αναστολής εκτέλεσης των          
σχετικών εργασιών, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή. Στην            
περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 29. 

γ) Αν διαπιστωθεί εκτέλεση εργασιών κατά παρέκκλιση της σχετικής τεχνικής μελέτης, η αρμόδια             
Λιμενική Αρχή επιβάλλει πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000)            
ευρώ, ανάλογα με την απόκλιση από τη μελέτη, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προστίμων             
που μπορεί να επιβληθούν για παραβίαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον,           
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εκδίδεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία πρωτόκολλο κατεδάφισης και επαναφοράς των           
πραγμάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση. 

δ) Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να            
προκαλέσει περιβαλλοντικό πρόβλημα, θαλάσσια ρύπανση ή πρόβλημα στην ενεργειακή         
τροφοδοσία της περιοχής, η επέμβαση για αποκατάσταση της βλάβης γίνεται ύστερα από            
προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής από τον επιβλέποντα το έργο. 

12. Ειδικά για κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών          
(συνοδές εγκαταστάσεις), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 (Α΄               
167), αναστέλλεται από την ημερομηνία υπαγωγής η έκδοση και εκτέλεση Πρωτοκόλλου           
Διοικητικής Αποβολής και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και η έκδοση Πρωτοκόλλου          
Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης, που αφορά το διάστημα μετά την ημερομηνία           
υπαγωγής. Η παραχώρηση χρήσης των χώρων αυτών δεν κωλύεται σε αυτή την περίπτωση και              
η χρήση τους γίνεται με ευθύνη των παραχωρησιούχων. Ομοίως, είναι δυνατή η παραχώρηση             
για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Εφόσον μετά την παρέλευση              
της διετούς προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 121 του ν. 4495/2017 δεν έχει τηρηθεί η               
διαδικασία που ορίζεται σε αυτό, η αναστολή της λήψης των μέτρων προστασίας παύει και αυτά               
επιβάλλονται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

13. Έργα καθαρισμού αποκατάστασης λειτουργικών βαθών, όπως προβλέπονται από τη μελέτη           
κατασκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων, που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων         
που προέρχονται από απώλειες φορτοεκφορτώμενου υλικού, αλλά και άλλες αιτίες, ιδίως,           
συσσώρευση φερτών υλών, προσαμμώσεις, που οφείλονται σε θεομηνίες ή εξελίσσονται μέσω           
φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής           
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από            
αίτηση του ενδιαφερομένου και την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού           
και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων), εφόσον δεν έχει δοθεί κατά τη διαδικασία της             
λιμενικής εγκατάστασης. Στην ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής           
Πολιτικής ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης του υλικού, που αποκομίζεται από τον καθαρισμό του              
πυθμένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί            
ισχύουν και για όλες τις παραπάνω εργασίες. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται             
προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

14. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συμφωνεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να            
επιτραπεί η χρησιμοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης στ΄ της            
παραγράφου 2 και από τρίτες, εκτός από τον παραχωρησιούχο, επιχειρήσεις, που λειτουργούν            
νόμιμα, για ορισμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι μεγαλύτερο της τριετίας και για σκοπούς              
που προβλέπονται από τις παραγράφους 1, 2 και 3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από               
προσκόμιση τεχνικής έκθεσης από τον αιτούντα και διατύπωση γνώμης από τα Υπουργεία            
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρμόδια Κτηματική            
Υπηρεσία. Οι πιο πάνω γνώμες χορηγούνται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την              
υποβολή του αιτήματος. Στην απόφαση υπολογίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο             
16Α, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται            
σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του           
ανταλλάγματος ανακαλείται η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας. 

15. Το αντάλλαγμα χρήσης για την παραχωρούμενη έκταση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο,             
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, εκτός αν συντρέχει απαλλαγή σύμφωνα με τα             
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15. Το αντάλλαγμα βεβαιώνεται με πράξη της             
αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και εισπράττεται σύμφωνα με της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε            
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ανταλλάγματος και παρόδου τριών (3) μηνών από την            
καθυστέρηση μιας δόσης του καθορισθέντος ανταλλάγματος, ο παραχωρησιούχος εκπίπτει         
αυτοδίκαια από την παραχώρηση. Για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται            
πράξη του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα. Ειδικά για τις            
περιοχές στις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν.           
4519/2018(Α΄ 29), ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από το αντάλλαγμα αποδίδεται στο Πράσινο             
Ταμείο αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων,         
απαγορευομένης ρητώς της μεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού του σε άλλους φορείς, ταμεία           
ή νομικά πρόσωπα. 

16. Τα έργα του παρόντος άρθρου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα               
καταργεί ή να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας ή             
εθνικής άμυνας, χωρίς καμία υποχρέωσή του για αποζημίωση ή καταβολή της δαπάνης            
κατασκευής και συντήρησης του κατασκευαστή και χρήστη τους. Η χρήση των έργων μπορεί να              
παραχωρείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα           
με το άρθρο 16Α, για ορισμένο χρόνο. Είναι δυνατή η παραχώρηση των έργων για ορισμένο               
χρόνο σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν           
για κοινωφελείς σκοπούς, αν για τη συνήθη χρήση τους ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει              
αντάλλαγμα. 

17. α) Επιτρέπεται η παραχώρηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, του δικαιώματος χρήσης             
αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του           
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για την            
εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών         
καθαρισμών, ακόμα και αν στους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια            
ή καθ’ υπέρβαση αυτής. 

β) Στην υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη του προς κατασκευή έργου πρέπει να περιγράφεται            
αναλυτικά και η διαδικασία απαιτούμενης αποκατάστασής του στην περίπτωση που τα           
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υφιστάμενα παράνομα έργα δεν αδειοδοτηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύμφωνα με την           
κείμενη νομοθεσία. 

18. Διατάξεις που αφορούν την προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων,             
σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας και από τις αρμόδιες για την               
προστασία της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων ή και άλλες αρχές, εξακολουθούν να              
ισχύουν 

Άρθρο 14α 
Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής 

κατασκευών 
1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν                   
κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το              
υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,            
λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης,            
ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος           
άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού           
Οικονομικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από              
αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε δύο (2) έτη από την               
έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται          
ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό             
του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς                 
απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης,            
υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων           
υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν.               
4495/2017 είτε της περίπτωσης α΄ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄174). 

Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε             
είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και υγειονομικού        
ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ, τουριστικά καταλύματα          
γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς           
και για τους τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993. 

Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 6 επ. του άρθρου 14, με              
εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περίπτωσης στ΄, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον            
αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του             
έργου και δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του           
μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς              
παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο             
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ρητώς εξαιρουμένων των μαρτύρων και του όρκου. 
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β) Αν τα έργα δεν λάβουν την παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία              
θεωρούνται αυθαίρετα και κατεδαφιστέα, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης του         
Υπουργού Οικονομικών. Για την κατεδάφιση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 27. Αν η             
αίτηση της αδειοδότησης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση απορριφθεί, το παράνομο έργο            
κατεδαφίζεται με δαπάνη του αιτούντος και επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κατεδαφίζεται,            
αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης. Αν η κατεδάφιση γίνει από υπηρεσίες του Δημοσίου, το κόστος             
επιβαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του             
Κ.Ε.Δ.Ε.. 

γ) Στα έργα και κατασκευές που λαμβάνουν παραχώρηση χρήσης με βάση τις περιπτώσεις α΄              
και β΄ επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής τους με τις διαδικασίες του άρθρου 14. 

2. α) Προϋπόθεση για την παραχώρηση της χρήσης των έργων, είναι η καταβολή ή ο νόμιμος                
διακανονισμός της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης που καθορίζεται από την αρμόδια          
Κτηματική Υπηρεσία για την αυθαίρετη και παράνομη χρήση της έκτασης για το προηγούμενο             
χρονικό διάστημα και μέχρι πέντε (5) έτη αναδρομικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η              
κατ’ έτος αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης ορίζεται σε ποσό αντίστοιχο με το εφεξής            
καταβαλλόμενο ετήσιο αντάλλαγμα για τη χρήση του χώρου του έργου, προσαυξημένο κατά το             
ένα τρίτο (1/3) του ποσού αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο             
τρόπος με τον οποίο η καταβαλλόμενη προσαύξηση διατίθεται για την προστασία και            
αποκατάσταση της κοινοχρησίας επί των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας. Η           
εξόφληση της αποζημίωσης μπορεί να γίνει: αα) εφάπαξ, με καταβολή του πενήντα τοις εκατό              
(50%) του οφειλόμενου ποσού, ή ββ) με άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωμένου ποσού και               
διαγραφή προσαυξήσεων. Η ρύθμιση του προηγουμένου εδαφίου δεν αφορά την προσαύξηση           
του ενός τρίτου (1/3) της αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ. Με απόφαση του             
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων και κάθε σχετικό θέμα εξόφλησης            
της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης. Από την καταβολή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης          
εξαιρούνται έργα υποδομών ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά εφόσον           
αποδεδειγμένα έχουν κατασκευασθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από            
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014             
(Α΄ 143), είτε από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις κοινής               
ωφέλειας εφόσον ανήκουν αποκλειστικά ή κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄               
βαθμού, με την προϋπόθεση το πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης να           
μην έχει επικυρωθεί δικαστικά ή να μην έχει βεβαιωθεί ταμειακά η αποζημίωση. 

β) Από την κατάθεση της αίτησης για την παραχώρηση της χρήσης και μέχρι την ολοκλήρωση               
της σχετικής διαδικασίας αναστέλλεται: αα) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, εκτός           
αυτών που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν καταστεί τελεσίδικα, και διοικητικής             
αποβολής και η έκδοση νέων, καθώς και ββ) η έκδοση νέων πρωτοκόλλων καθορισμού             
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αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης και η επιβολή νέων προστίμων για τα προς παραχώρηση της             
χρήσης με την παρούσα διαδικασία έργα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. 

γ) Η διετής αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 1, καθώς και η αναστολή των μέτρων της               
περίπτωσης β΄, αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού           
Δημοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την            
κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και την αναγκαστική            
είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω           
διετούς αποκλειστικής προθεσμίας και κατά το διάστημα που εκκρεμεί η απόφαση επί της             
υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών           
διαδικασιών που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του             
παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο η αίτηση παραχώρηση της χρήσης, τότε            
λαμβάνονται και εκτελούνται όλα τα μέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί. 

3. Με την απόφαση περί παραχώρηση της χρήσης των έργων παραχωρείται και η χρήση του               
χώρου των κατασκευών ή έργων. Η παραχώρηση γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα, που            
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του             
παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου             
Υπουργού, του ανταλλάγματος μπορεί να εξαιρεθούν ή να επιβληθεί μειωμένη καταβολή του για             
έργα υποδομής ή κοινής ωφέλειας που αφορούν κοινόχρηστα αγαθά και ανήκουν στο Δημόσιο ή              
σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή σε Ν.Π.Δ.Δ., από την χρήση των οποίων ο κύριος του έργου ή ο                    
φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει αντάλλαγμα ή το εισπραττόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει           
την αναγκαία για την συντήρηση του έργου δαπάνη. 

4. Ο χώρος των κατασκευών ή έργων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια με τις παραγράφους 9                  
και 10 του άρθρου 27, παραχωρείται εφεξής κατά χρήση έναντι ανταλλάγματος, που καθορίζεται             
σύμφωνα με το άρθρο 16Α, εκτός αν πρόκειται για έργα υποδομής ή κοινής ωφέλειας που               
αφορούν κοινόχρηστα αγαθά, ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή σε Ν.Π.Δ.Δ.                
και από τη χρήση των οποίων ο κύριος του έργου ή ο φορέας διαχείρισης δεν εισπράττει                
αντάλλαγμα ή το εισπραττόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την συντήρηση            
του έργου δαπάνη. Για την παραχώρηση του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση από            
τον ενδιαφερόμενο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του              
παρόντος, διαφορετικά θεωρείται αυθαίρετος χρήστης και λαμβάνονται σε βάρος του τα           
προβλεπόμενα μέτρα. 

5. Έργα που υλοποιήθηκαν στον αιγιαλό, στην παραλία και στον συνεχόμενο ή παρακείμενο             
θαλάσσιο χώρο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου από νομίμως λειτουργούσες             
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και αφορούν τοποθέτηση υποθαλάσσιων καλωδίων θεωρούνται         
νόμιμα και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής            
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Την ευθύνη για την απόδειξη           
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του χρόνου και του φορέα κατασκευής και την καταγραφή του έργου την έχει ο αιτών. Στην                
περίπτωση αυτή υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης. Για τη            
συντήρηση ή επισκευή των έργων της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 11             
του άρθρου 14. 

6. Η παραχώρηση της χρήσης έργων και εγκαταστάσεων, που έχουν εκτελεσθεί μη νόμιμα εντός              
του αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους            
του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού είτε από            
νομίμως λειτουργούντα ναυταθλητικά σωματεία, αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία         
Αθλητισμού είτε από την ίδια τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού γίνεται, κατ’ εξαίρεση, με τη              
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 18Α. 

7. Αν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον λόγω βλάβης ή                
φθορών σε υφιστάμενες λειτουργούσες εγκαταστάσεις και έργα, για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί             
αίτηση για την παραχώρηση της χρήσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, για την εκτέλεση των               
επειγουσών εργασιών επισκευής, προς αποτροπή του κινδύνου, ακολουθείται η διαδικασία της           
παραγράφου 11 του άρθρου 14. 

Άρθρο 15 
Γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις 

1. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της            
όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του             
βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, εκτός αν            
επιβάλλεται για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης,          
ασφάλειας, προστασίας αρχαιοτήτων, υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

2. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι δυνατή η                
παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του             
υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας,            
λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

3. Οι παραχωρήσεις του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου              
στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και             
της κοίτης πλεύσιμου ποταμού υπόκεινται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για             
λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας,         
δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμογής των          
τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν.             
4546/2018(Α΄101), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους,          
αζημίως για το Δημόσιο. 
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4. Για την παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας              
ζώνης, του υδάτινου στοιχείου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,             
λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού καταβάλλεται αντάλλαγμα. Κατ’          
εξαίρεση, μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να αποφασίζει την χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση,           
για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας ή για την εκτέλεση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού,            
ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχομένου βραχείας χρονικής διάρκειας, αποκλειστικά         
σε υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και               
νομικά Πρόσωπα του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Σε περίπτωση παραχώρησης έναντι           
ανταλλάγματος, το αντάλλαγμα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α μειωμένο κατά δέκα τοις             
εκατό (10 %). Στην πράξη παραχώρησης περιλαμβάνονται όροι χρήσης που διασφαλίζουν την            
ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Με τις πράξεις παραχώρησης τίθενται από τη Διοίκηση όροι και              
προϋποθέσεις για τη χρήση συγκεκριμένων εκτάσεων και για περιορισμένη χρονικά διάρκεια           
χρήσης. Επίσης, μπορεί να τίθενται περιορισμοί για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος           
που αφορά την εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, άλλη δημόσια ανάγκη ή την προστασία του               
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

5. Όταν στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και          
ιστορικοί τόποι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όταν            
στην παραχωρούμενη έκταση περιλαμβάνονται προστατευόμενες περιοχές, απαιτείται η        
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

6. α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι πράξεις παραχώρησης                
είναι προσωποπαγείς. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει μερικά ή ολικά το            
δικαίωμα, που αποκτά με την πράξη παραχώρησης σε άλλον, ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση              
γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλες διατάξεις του παρόντος               
νόμου. 

β) Αν ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω              
παραχώρηση προς τρίτους με αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α και με              
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου. 

γ) Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού είναι υποχρεωμένοι, εκ των παραχωρουμένων σ’ αυτούς κοινόχρηστων             
χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και          
υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, να           
παραχωρούν κάθε χρόνο το δέκα τοις εκατό (10%), κατά προτεραιότητα, με κριτήρια κοινωνικά,             
εντοπιότητας ή σε επιχειρήσεις μορφών κοινωνικής οικονομίας και με αντάλλαγμα, που           
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Προς τον σκοπό αυτό, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού              
ανακοινώνουν κάθε χρόνο τις θέσεις, οι οποίες παραχωρούνται με τα ανωτέρω κριτήρια. Αν             
υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις διενεργείται προφορική δημοπρασία, στην οποία          
ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με              
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κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής          
Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα κοινωνικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και            
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. 

7. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α, είτε αυτές γίνονται απευθείας               
από το Δημόσιο είτε από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τρίτους, και ανεξαρτήτως του τρόπου               
παραχώρησης (ήτοι με απευθείας παραχώρηση προς τους όμορους, προφορική ή ηλεκτρονική           
δημοπρασία) κατατίθεται από τον παραχωρησιούχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ύστερα από σχετικό           
σημείωμα που εκδίδει η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, ύστερα από ενημέρωση του οικείου            
Ο.Τ.Α. σχετικά με την προς τον τρίτο παραχώρηση, και αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%)               
στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο Δημόσιο. Ειδικά για τις περιοχές για                
τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από            
το αντάλλαγμα ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου στους Ο.Τ.Α. και ένα τοις               
εκατό (1%) εκ του αποδιδόμενου στο Δημόσιο, αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για τη             
χρηματοδότηση των αντίστοιχων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

8. Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους              
και περιορισμούς που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης ή προβαίνει σε μεταβολή του             
σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου, ανακαλείται υποχρεωτικά η            
παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού            
Οικονομικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το             
Δημόσιο. 

9. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις. 

10. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να εξαιρεί, με απόφασή του, από την παραχώρηση απλής              
χρήσης αιγιαλού ιδίως για λόγους επικινδυνότητας, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας του          
περιβάλλοντος, ιστορικής προστασίας, για λόγους κοινωνικούς και για λόγους μεγάλης τοπικής           
σημασίας, ύστερα από τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του οικείου Ο.Τ.Α. ή της αρμόδιας           
Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις της παρούσας ισχύουν για πέντε (5) έτη, μετά την πάροδο              
των οποίων επανεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να           
τροποποιεί ανά έτος την απόφασή του με την προσθήκη και νέων εξαιρέσεων. Για όσους από               
τους εξαιρούμενους αιγιαλούς της παρούσας παραγράφου υφίστανται ενεργές συμβάσεις         
παραχώρησης κατά το χρόνο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης του προηγουμένου εδαφίου,           
η εξαίρεση αρχίζει από τη λήξη της παραχώρησης. 

11. Οι πράξεις παραχώρησης καταχωρίζονται σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών (ΗΜΠ), το           
οποίο εξασφαλίζει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, με ηλεκτρονικά μέσα, με τους λοιπούς            
συμπράττοντες φορείς του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,          
Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και         
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι,           
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οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης            
και εισαγωγής πληροφοριών του ΗΜΠ, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΗΜΠ και κάθε άλλο              
θέμα σχετικό με την υλοποίηση και τη λειτουργία του. 

Άρθρο 16 
Παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών            
Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και          
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, για σκοπούς που           
ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιτρέπεται η παραχώρηση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των           
άρθρων 13 και 14, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων,             
καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών            
γεωργικών, κτηνοτροφικών (ιδίως για εκτροφή ζώων, εγκατάσταση μελισσοκομείων και         
εκτροφείων σαλιγκαριών), αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας, ναυταθλητικών, τουριστικών,      
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε,         
ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας.           
Με την αίτηση για την παραχώρηση προσκομίζεται η απαιτούμενη από ειδικές διατάξεις άδεια             
και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριμένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται             
σε συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας του φυσικού          
περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή σε διατάξεις περί χρήσεων γης. Στην περίπτωση            
παραχώρησης για σκοπούς περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών          
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της παραγράφου 1 χωρίς δημοπρασία,               
η κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του Δημοσίου σε αγροτικούς, αγροτοβιομηχανικούς,          
γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς, οργανώσεις παραγωγών του        
αγροτικού τομέα και σε δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266 του ν. 3463/2006. Με την αίτηση               
για την παραχώρηση προσκομίζεται η απαιτούμενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση            
της αρμόδιας υπηρεσίας ότι η συγκεκριμένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε            
συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό, σε ειδικότερες διατάξεις προστασίας του φυσικού         
περιβάλλοντος του ν. 1650/1986 ή σε διατάξεις περί χρήσης γης. 

3. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται ύστερα από δημοπρασία, η οποία μπορεί να              
διενεργείται και ηλεκτρονικά, τα δε πρακτικά της εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Ως             
τιμή εκκίνησης ορίζεται το αντάλλαγμα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με             
αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η απευθείας παραχώρηση σε           
Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες αν προηγήθηκαν δύο (2) άγονες             
δημοπρασίες ή αν σε αυτές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόμενους           
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και δεν αναπτύχθηκε πραγματικός ανταγωνισμός. Το αντάλλαγμα της απευθείας παραχώρησης          
του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. 

4. Για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της παραχώρησης του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται             
αναλόγως το άρθρο 14. 

5. Στις παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6,              
8, 9, 10 και 11 του άρθρου 15. 

Άρθρο 16α 
Αντάλλαγμα χρήσης – αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης 

1. Το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου,           
πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου            
ποταμού για τις χρήσεις των άρθρων 11, 12, 13, 13Α, 14 και 16, καθώς και η αποζημίωση                 
αυθαίρετης χρήσης των χώρων αυτών, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την            
παραχώρηση οργάνου με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Τ.Β. = Τιμή Βάσης. Ε.Δ. = Είδος Δραστηριότητας. Ε.Χ. = Εμβαδόν Χώρου. 

2. Η Τιμή Βάσης για κάθε γεωγραφική περιοχή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού             
Οικονομικών. Για τον καθορισμό της τιμής βάσης λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές και            
μισθωτικές αξίες των πλησιέστερων ακινήτων εκάστης γεωγραφικής περιοχής. 

3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες: 

α) Απλή χρήση (ομπρέλες – ξαπλώστρες, καντίνες, μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής            
κ.λπ.). 

β) Απλή χρήση με μηχανοκίνητα μέσα αναψυχής. 

γ) Απλή χρήση των παραγράφων 8, 9, 11 και 13 του άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις,               
γαμήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις με οπτικοακουστικά μέσα,         
ερευνητικοί σκοποί). 

δ) Απλή χρήση των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α (φουσκωτά θαλάσσια μέσα               
αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες). 

ε) Έργα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής                 
ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών). 

στ) Έργα της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 14 (Υδατοκαλλιέργειες) και της παραγράφου 3 του              
άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.). 
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ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14                  
(έργα και εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν ύστερα από σύμβαση με το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ., τη              
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α. ή με βάση αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και έργα              
λιμενικά, συγκοινωνιακά, Α.Π.Ε κ.λπ.). 

4. Ο συντελεστής βαρύτητας κάθε Είδους Δραστηριότητας καθορίζεται με απόφαση του           
Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο θα             
προκύπτει το αντάλλαγμα χρήσης με βάση τα προηγούμενα κριτήρια και κάθε άλλο θέμα σχετικό              
με την εφαρμογή του. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση και ειδικά για τις χρήσεις του                
άρθρου 14 αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. 

Το αντάλλαγμα που προκύπτει από το παρόν άρθρο στις περιπτώσεις των δημοπρασιών            
αποτελεί την τιμή εκκίνησης. 

Άρθρο 17 
Αιγιαλός σε περιοχές εθνικής άμυνας και ασφάλειας 

1. Σε παραλιακές περιοχές στις οποίες υπάρχουν εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν σκοπούς            
εθνικής άμυνας και ασφάλειας, αναστέλλεται για όσο διαρκεί η εξυπηρέτηση αυτή ο            
κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού και της παραλίας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας είναι δυνατόν να              
αναστέλλεται ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας στις περιοχές αυτές. 

Άρθρο 18 
Ζώνη λιμένα 

1. Σε κάθε παράκτια περιοχή, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις συντρέχει λόγος δημιουργίας ή               
επέκτασης λιμένα, καθορίζεται έκταση ξηράς και θάλασσας, συνεχής ή διακεκομμένη στην           
οποία ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα μπορεί να εκτελέσει, σύμφωνα            
με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί             
λιμενικών ταμείων και στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, έργα που             
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και          
αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Η έκταση αυτή καλείται             
Ζώνη λιμένα και διακρίνεται σε χερσαία και θαλάσσια. 

2. Τα έργα της προηγούμενης παραγράφου εκτελούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα             
της οικείας Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας,           
Πολιτισμού και του Γ.Ε.Ν. Σε έργα λιμένων των οποίων οι μελέτες επιβλέπονται από το              
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (εθνικής ή μείζονος σημασίας          
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κ.λπ.), απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και          
Δημόσιων Εργων. Η εγκεκριμένη οριστική μελέτη των έργων αποστέλλεται αμέσως μετά την            
έγκρισή της με ευθύνη του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα στην αρμόδια             
Κτηματική Υπηρεσία. 

3. Για την έναρξη εκτέλεσης των έργων της παραγράφου 1 απαιτείται άδεια της αρμόδιας               
λιμενικής αρχής. 

4. Επισκευές-επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενους λιμένες          
και λιμενικές εγκαταστάσεις σε περιοχές δικαιοδοσίας Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών          
Ταμείων εκτελούνται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, κατόπιν απόφασης του διοικητικού           
τους οργάνου, κοινοποιούμενης στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και          
Ναυτιλιακών Επενδύσεων και στην οικεία Λιμενική Αρχή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι           
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών           
ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και              
προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή            
της λιμενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων,        
από-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες          
καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις),         
πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών,           
εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης-προστασίας εξωτερικών        
λιμενικών έργων (βραχισμός), 

β) αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την          
εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια,          
χημικές τουαλέτες, A.T.M. τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός         
και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της             
πρόσβασης προσώπων με αναπηρία κ.λπ.. 

γ) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των             
λιμενικών εγκαταστάσεων, 

δ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ             
πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 

ε) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής              
εγκατάστασης. 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών           
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από υποβολή          
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σχετικού αιτήματος του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, κατά παρέκκλιση της            
παραγράφου 2, υλοποιούνται επίσης σε υφιστάμενους λιμένες ή λιμενικές εγκαταστάσεις: 

α) τα έργα της παραγράφου 4, προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησής τους άνω των 20.000             
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. 

β) η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του             
Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International          
Ship and Port Facility Security), του ν. 3622/2007, της Συνθήκης Schengen, του Κανονισμού             
(ΕΚ) αριθ. 725/2004, της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και          
Ναυτιλίας 4442/ 20.1.2010 (Β΄479) για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών             
εγκαταστάσεων και των λιμένων από παράνομες ενέργειες και των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας            
Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί με βάση τη μελέτη Αξιολόγησης           
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.), όπως κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου,         
τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές μπάρες και άλλες         
παρεμβάσεις, με τις οποίες δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάμενα γεωμετρικά           
χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων και δεν παρακωλύεται η λειτουργία            
του. 

Άρθρο 18α 
Αυθαίρετες κατασκευές εντός αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 

1. Κτηριακές ή λιμενικές κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις             
28.7.2011, μη νομίμως από φορείς του Δημοσίου, εντός περιοχών που αποχαρακτηρίσθηκαν           
από Χερσαία Ζώνη Λιμένα και οι οποίες παραχωρούνται ή έχουν ήδη παραχωρηθεί κατά χρήση,              
διαχείριση και εκμετάλλευση σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, χαρακτηρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε           
άλλης διάταξης, νομίμως υφιστάμενες με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία           
εκδίδεται, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον παραχωρησιούχο Δήμο, μετά από             
γνωμοδότηση των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, σε           
περίπτωση που οι κατασκευές ή εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου ή/και           
πλησίον μνημείων, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η αίτηση             
του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύεται από: 

α) τεχνική περιγραφή των προς νομιμοποίηση κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή           
εγκαταστάσεων, 

β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που φέρει υπόμνημα, στο οποίο           
αναγράφεται αναλυτικά το εμβαδόν των προς νομιμοποίηση κατασκευών και εγκαταστάσεων και           
στο οποίο απεικονίζονται η οριογραμμή του αιγιαλού και τα προς νομιμοποίηση έργα, με             
συντεταγμένες και με αλφαβητική ή αριθμητική περιγραφή των κορυφών τους, 
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γ) εγκεκριμένη στατική μελέτη όλων των προς νομιμοποίηση κτηριακών και λιμενικών           
κατασκευών ή εγκαταστάσεων και 

δ) εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από τη ρύθμιση της παρούσας          
παραγράφου εξαιρούνται έργα, κατασκευές ή προσθήκες που κατασκευάστηκαν μη νομίμως          
από τρίτους πλην των φορέων του Δημοσίου, για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του                 
άρθρου 114 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). 

2. Η σχετική αίτηση για τη νομιμοποίηση πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας             
πέντε (5) ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς            
τον ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 2 για τη νομιμοποίηση των μη νομίμως               
υφισταμένων κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων αναστέλλεται η επιβολή          
διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο             
διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ήδη εκδοθέντων που σχετίζονται με την              
κατασκευή ή τη χρήση τους. 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία της παραγράφου 2, τα έργα              
θεωρούνται κατεδαφιστέα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,         
λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και εκτελούνται όσα είχαν ανασταλεί. 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας της παραγράφου 2, αναστέλλονται και η παραγραφή των             
απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, η παραγραφή των ποινικών αδικημάτων           
που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των κατασκευών και εγκαταστάσεων της παρούσας             
ενότητας, καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.           
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω αποκλειστικής προθεσμίας αναβάλλονται υποχρεωτικά ποινικές           
δίκες που σχετίζονται με την ανέγερση και χρήση των κατασκευών και εγκαταστάσεων της             
παρούσας ενότητας. 

Άρθρο 19 
Χερσαία Ζώνη λιμένα 

1. Η Χερσαία Ζώνη λιμένα αποτελείται από τον αιγιαλό και τους αναγκαιούντες συνεχόμενους              
παραλιακούς χώρους για την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.            
Όπου υπάρχει σχέδιο πόλεως, το όριο της χερσαίας ζώνης δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από               
την πλησιέστερη ρυμοτομική γραμμή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Όπου δεν υπάρχει           
σχέδιο ρυμοτομίας, το όριο της χερσαίας ζώνης καθορίζεται με ανάλογη εφαρμογή της            
παραγράφου 5 του άρθρου 7. 

2. Όπου υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας και η χερσαία ζώνη είναι ανεπαρκής για τις               
ανάγκες του λιμένα, τότε αυτή μπορεί να επεκταθεί και πέραν του ορίου της παραγράφου 1, με                
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την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα τροποποιηθεί το εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας          
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι κατά τις διατάξεις αυτές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. λόγω              
ρυμοτομίας βαρύνουν τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και  εκμετάλλευσης λιμένα. 

3. Στην αρμοδιότητα ενός φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα μπορούν να υπάγονται             
περισσότεροι του ενός λιμένες. 

4. Σε διώρυγες ή στενές θάλασσες η χερσαία ζώνη μπορεί να επεκταθεί και στην απέναντι                
ακτή, εφόσον αυτή δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης            
λιμένα. 

5. Επιτρέπεται με δαπάνες του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα η             
περίφραξη ολόκληρης ή μέρους της χερσαίας ζώνης λιμένα. Τα τμήματα που περιφράσσονται            
και ο τρόπος περίφραξης καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας            
μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα ή της αρμόδιας Λιμενικής             
Αρχής, με έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.) και σύμφωνη γνώμη του            
Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι γνώμες αυτές παρέχονται μέσα σε τρεις (3)              
μήνες από τη λήψη από το Γ.Ε.Ν. και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας του σχετικού              
εγγράφου. 

Άρθρο 20 
Θαλάσσια Ζώνη λιμένα 

1. Η θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνει τις λεκάνες λιμένων (συνεχόμενες με τον αιγιαλό ή τυχόν               
κατασκευασμένα κρηπιδώματα, μώλους, προβλήτες) και έκταση θάλασσας μέχρι απόσταση         
πεντακοσίων (500) μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης. Η έκταση αυτή περιορίζεται και              
από τις δύο πλευρές από νοητό τόξο κύκλου, με κέντρο το άκρο της χερσαίας ζώνης και ακτίνα                 
πεντακοσίων μέτρων και περικλείει τη θαλάσσια έκταση από σημείο του αιγιαλού, που κείται σε              
απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων από το άκρο της χερσαίας ζώνης μέχρι να συναντήσει την              
ανωτέρω γραμμή σε απόσταση  πεντακοσίων (500) μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης. 

2. Αν τα νερά της θαλάσσιας ζώνης είναι αβαθή, η Θαλάσσια Ζώνη λιμένα δύναται να                
επεκταθεί και πέρα από τη γραμμή των πεντακοσίων (500) μέτρων μέχρι να συναντήσει την              
ισοβαθή γραμμή των τριάντα (30) μέτρων. 

Άρθρο 21 
Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα 

1.Με απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται ύστερα από              
σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών,         
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού, του Γ.Ε.Ν. και της Γενικής           
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Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, καθορίζεται το όριο της χερσαίας και θαλάσσιας            
ζώνης λιμένα. 

2. Η απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνεται από τον Γενικό              
Γραμματέα της Περιφέρειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το            
διάγραμμα. 

3. Αντίτυπο του διαγράμματος με σημείωση του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που             
δημοσιεύθηκε στέλνεται: 

α) στις Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου           
Οικονομικών, 

  β) στο Γ.Ε.Ν., 

  γ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, 

  δ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, 

  ε) στην Τ.Υ.Δ.Κ., 

  στ) στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 

  ζ) στην Κτηματολόγιο Α.Ε., 

  η) στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, 

  θ) στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, 

  ι) στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

  ια) στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, 

  ιβ) στο Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρμοδιότητάς του. 

Άρθρο 22 
Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα 

1. 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. Αν στη Ζώνη             
λιμένα περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για λόγους δημόσιας         
ωφέλειας υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης            
λιμένα και σε περίπτωση αδυναμίας του με δαπάνες του Δημοσίου σύμφωνα με τις κείμενες              
διατάξεις. 
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2. Οι κατά τον καθορισμό ή την επέκταση ζώνης λιμένα νόμιμες παραχωρήσεις χρήσης ή               
μισθώσεις, που υπάρχουν μέσα σε αυτή, εφόσον εξυπηρετούνται λιμενικοί σκοποί, δεν θίγονται            
και υποκαθίσταται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα στα δικαιώματα και τις             
υποχρεώσεις του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Οι διατάξεις περί εμπορικών             
μισθώσεων δεν εφαρμόζονται για τους χώρους της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα. 

3. Όλες οι λοιπές παραχωρήσεις χρήσης ή μισθώσεις συνεχίζονται επ` ονόματι του Δημοσίου,              
εφόσον δεν παραβλάπτεται η εξυπηρέτηση του λιμένα ή δεν πρόκειται να εκτελεσθούν λιμενικά             
έργα στους χώρους που καταλαμβάνουν αυτές, διαφορετικά λύονται αζημίως για το Δημόσιο.            
Για τη συνέχιση ή λύση τους αποφασίζουν ο Υπουργός Οικονομικών και ο καθ` ύλην αρμόδιος               
Υπουργός. Η λύση επέρχεται από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α`)               
"Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου στον         
παραχωρησιούχο ή το μισθωτή. Εάν ο παραχωρησιούχος ή ο μισθωτής έχουν καταστεί            
αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σύμφωνα           
με το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`) "Περί Κώδικος είσπραξης               
δημοσίων εσόδων". 

Άρθρο 23 
Καθεστώς γηπέδων που σχηματίζονται από προσχώσεις στη Ζώνη λιμένα 

Ολα τα γήπεδα που σχηματίζονται από προσχώσεις, φυσικές ή τεχνητές, στη θάλασσα ή τον               
αιγιαλό, ή στα πλαίσια έργων, που εκτελούνται με δαπάνες των φορέων διοίκησης και             
εκμετάλλευσης λιμένα ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και χρησιμεύουν, εφόσον          
περιληφθούν στη ζώνη λιμένα, για τους σκοπούς αυτού και γενικά για δημόσιες ανάγκες. 

Άρθρο 24 
Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα 

1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής του,             
που εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., από τον Γενικό Γραμματέα της             
Περιφέρειας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να παραχωρεί, με            
αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη             
Χερσαία Ζώνη Λιμένα. Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί            
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής        
αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται           
και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε εγκαταστάσεις          
πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών        
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για            
αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του          
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου πρέπει           
να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία           
συνεχίζεται χωρίς αυτές. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγμα για τη χρήση            
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των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της παραχώρησης. Η παρούσα διάταξη δεν              
εφαρμόζεται για τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, χωρίς να απαιτείται η              
σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται            
οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας            
μικρότερης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή             
προσωρινής φύσης. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας           
των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Οι           
παραχωρήσεις απλής χρήσης τελούν πάντα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του            
παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων ή των υπουργικών            
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για             
την προστασία του αιγιαλού. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο           
μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών            
Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση            
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για            
τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993. 

3. Εφόσον η παραχώρηση γίνεται σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται οι              
διατάξεις του Ν. 2322/1953 (ΦΕΚ 66 Α`). 

4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης του              
Λιμένα για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων καταστημάτων για την εύρυθμη             
λειτουργία του λιμένα, ιδίως Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Υγειονομείων, Γραφείων Πλοηγικής          
Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθμών, καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους για τις αμυντικές           
ανάγκες της χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής            
Ναυτιλίας και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του              
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα, καθορίζονται οι χώροι που μπορούν να            
χρησιμοποιηθούν από το Δημόσιο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Απαγορεύεται η           
χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. 

5. Χώροι μέσα στη Ζώνη λιμένα, οι οποίοι δεν είναι άμεσα αναγκαίοι για τη λειτουργία του, κατά                  
την περί τούτου κρίση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,            
μετά από απλή γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, μπορούν να             
εκμισθώνονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων.            
Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται η διαχείριση από το Δημόσιο και των εντός του λιμένα νομημάτων                
θαλάσσης και παραλίας, όπως λουτρών, ιχθυοτροφείων, αλυκών κ.λπ., εφόσον η άσκησή τους            
δεν παρακωλύει τη λειτουργία του λιμένα κατά τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,             
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού και μετά από απλή              
γνώμη του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. 
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6. Χώροι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, υπαγόμενοι στη δικαιοδοσία φορέων             
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα που έχουν μετατραπεί ή μετατρέπονται σε ανώνυμες           
εταιρείες κοινής ωφέλειας εκμισθώνονται από τις εταιρείες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της             
νομοθεσίας, που τις διέπει. 

7. Χώροι της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι έχουν μεταβιβασθεί σε Ο.Τ.Α. Α`                
και Β` βαθμού, μπορούν να εκμισθώνονται από τους οργανισμούς αυτούς με τις διατάξεις της              
νομοθεσίας που τους διέπει.  

8. Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή, με απόφαση του φορέα             
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση χώρων της Χερσαίας Ζώνης            
Λιμένα σε Υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα σχετικά έργα πραγματοποιούνται, με απόφαση του            
αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από τον Συντονιστή της             
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων,         
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ο           
παραχωρησιούχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των παραχωρούμενων χώρων. Με        
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Γενικού            
Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, καταρτίζεται ο         
κατάλογος των έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 

9. Για οποιαδήποτε περίπτωση δωρεάς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Οργανισμούς Λιμένα             
και σε κρατικά Λιμενικά Ταμεία, εκδίδεται απόφαση αποδοχής από τον αρμόδιο φορέα, η οποία              
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Άρθρο 25 
Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα 

1. Για τη μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στη Ζώνη λιμένα,              
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης              
λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς            
του δημόσιου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιχειρήσεων των             
Ο.Τ.Α., Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και επιστημονικών         
φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  που εποπτεύονται από το Δημόσιο. 

2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά             
από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι όροι και οι              
προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των         
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

3. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των              
συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηματοδότησης, τα χρονοδιαγράμματα           
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εκτέλεσης των έργων ή των προγραμμάτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και το αρμόδιο             
διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν. 

Άρθρο 26 
Καθεστώς Δωδεκανήσου 

1. Ο παρών νόμος έχει εφαρμογή και στα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου, εφαρμοζομένων              
παραλλήλως και των διατάξεων του Κ.Δ. 132/1929 περί Κτηματολογικού Κανονισμού          
Δωδεκανήσου που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 8 του Ν. 510/1947 (ΦΕΚ 298 Α`), οι                
οποίες κατισχύουν. 

2. Όσον αφορά τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσου που υπάρχει κτηματολόγιο, στο διάγραμμα              
του άρθρου 4 που υποβάλλεται για τον καθορισμό αποτυπώνονται οι κτηματολογικές μερίδες            
και βεβαιώνεται από το αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο η ορθότητα των αποτυπωμένων           
κτηματολογικών μερίδων. 

Άρθρο 27 
Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, 

πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης 
πλεύσιμου ποταμού 

1. Κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωμόνως αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη,             
υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και           
κοίτης πλεύσιμου ποταμού συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής          
Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά           
του οποίου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Επίσης,           
τοιχοκολλάται μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη            
κατασκευή, αν υπάρχει, και στο δημοτικό κατάστημα του οικείου δήμου και αναρτάται στο             
διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια», τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας          
προσωπικών δεδομένων. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του προσώπου            
κατά του οποίου απευθύνεται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η             
κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του              
Π.Δ.Α. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών            
από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί, ενώπιον του             
αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν κατά την ειδική διαδικασία            
των μισθωτικών διαφορών. Η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου,            
ο ανακόπτων, όμως, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από το δικαστήριο την αναστολή της               
εκτέλεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής. Αν δεν ασκηθεί εμπροθέσμως             
ανακοπή, το Π.Δ.Α. θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον να               
το προσβάλει. Αντίγραφο της ανακοπής με κλήση προς συζήτηση κοινοποιείται μέσα στην ίδια             
ανατρεπτική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας           
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που το εξέδωσε, επί ποινή ακυρότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Κατάθεση παραβόλου ή            
εγγραφή της ασκούμενης ανακοπής στο βιβλίο διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της            
απόδειξης φέρει ο ανακόπτων, με τα δε προσαγόμενα αποδεικτικά μέσα συνεκτιμώνται και όσα             
προσκομίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Κατά της απόφασης του Μονομελούς           
Πρωτοδικείου επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου. Η έφεση ασκείται,          
σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά             
της απόφασης του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο μέσο. Οι προθεσμίες του παρόντος δεν             
παρατείνονται λόγω απόστασης. Για την κλήση του Δημοσίου ισχύουν οι ειδικές περί αυτού             
διατάξεις. Η απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν             
εμποδίζει την επιδίωξη των δικαιωμάτων σύμφωνα με την τακτική διαδικασία είτε από τον ιδιώτη              
είτε από το Δημόσιο, οι δε ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος               
άρθρου. Το Π.Δ.Α., όταν τελεσιδικήσει, εκτελείται από δικαστικό επιμελητή ύστερα από έγγραφη            
εντολή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Αν το Π.Δ.Α. ακυρωθεί           
τελεσιδίκως για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει               
να ασκήσει τακτική αγωγή μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση της απόφασης,              
διαφορετικά το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν            
εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1539/1938 (Α΄488). 

2. Σε βάρος οποιουδήποτε κατέχει ή κάνει χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,             
υδάτινου στοιχείου, πυθμένα θάλασσας και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας,          
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς συμβατική σχέση με το Δημόσιο ή             
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στον οποίο έχει νομίμως παραχωρηθεί η χρήση αυτών, εκδίδεται            
Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.), με το οποίο         
επιβάλλεται αποζημίωση για την άνευ συμβατικής σχέσης κατάληψη ή και χρήση του χώρου. Η              
αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Με το ίδιο πρωτόκολλο επιβάλλεται και             
πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της καθορισθείσας αποζημίωσης. Για             
τον υπολογισμό του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες           
περιστάσεις της παράβασης, ιδίως δε το είδος και η έκταση του καταληφθέντος χώρου, η επ’               
αυτού ασκούμενη δραστηριότητα, καθώς και η υποτροπή του υποχρέου. Αν το πρωτόκολλο            
εκδίδεται σε βάρος περισσοτέρων προσώπων, αυτά καθίστανται συνυπόχρεα αλληλεγγύως και          
εις ολόκληρον για την καταβολή της καθορισθείσας αποζημίωσης και του προστίμου. Το            
πρωτόκολλο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου εκδόθηκε, ανεξαρτήτως του χρόνου           
ενάρξεως κατοχής του χώρου. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του             
προσώπου προς το οποίο κοινοποιείται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η              
κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Κατά του              
Π.Κ.Α.Α.Χ. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου,          
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η             
οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Η ανακοπή κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Κτηματικής            
Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο μέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσμία των τριάντα            
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(30) ημερών. Για το παραδεκτό της άσκησης της ανακοπής απαιτείται, ως την πρώτη συζήτησή              
της, να προσκομιστεί στο δικαστήριο αποδεικτικό καταβολής ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%)            
της καθορισθείσας αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα             
χιλιάδων (30.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, αν η ανακοπή απορριφθεί ή γίνει εν μέρει δεκτή για                
οποιοδήποτε λόγο, συνυπολογίζεται κατά τη σχετική εκκαθάριση της αξίωσης του Δημοσίου,           
ενώ, αν αυτό γίνει δεκτό, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε, χωρίς τόκο. Οι έννομες αυτές                
συνέπειες επέρχονται ακόμη κι αν δεν υπάρχει σχετική ρητή διάταξη στην απόφαση. Η άσκηση              
ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, με αίτηση, όμως, του            
ανακόπτοντος, μπορεί να ζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η αναστολή εκτέλεσης αυτού μέχρι             
την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί ανακοπών             
κατά Π.Κ.Α.Α.Χ. δεν χωρεί ένδικο μέσο. Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο              
για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει                
τακτική αγωγή μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το              
πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 1              
του άρθρου 8 του ν. 1539/1938. Ειδικά για τις περιοχές για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς                
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ν. 4519/2018, από την αποζημίωση και το           
πρόστιμο που επιβλήθηκαν με το Π.Κ.Α.Α.Χ. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αποδίδεται στο             
Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων ανωτέρω Φορέων, ρητώς          
απαγορευομένης της μεταφοράς οποιουδήποτε ποσοστού από το ποσό αυτό σε οποιονδήποτε           
άλλο φορέα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

3. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας κατάληψης για εποχιακή χρήση, ιδίως για τις περιπτώσεις των             
άρθρων 13 και 13Α, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δεν εκδίδεται Π.Δ.Α., αλλά Πράξη              
Άμεσης Απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών/πραγμάτων του Προϊσταμένου της        
αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από             
την έκδοσή της στον καθ’ ου η Πράξη και στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Κατά της Πράξης                 
Άμεσης Απομάκρυνσης επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών          
του αρμοδίου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5 )             
ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. Μέσα στην ίδια               
προθεσμία πρέπει η ανακοπή να κοινοποιηθεί στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής           
Υπηρεσίας. Η ανακοπή συζητείται με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων εντός πέντε (5)            
ημερών από την κατάθεσή της, η δε απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από τη               
συζήτησή της. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένδικο μέσο. Η απόφαση κοινοποιείται με              
επιμέλεια του ανακόπτοντος στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και στον           
οικείο Δήμο. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της απόφασης επί της               
ανακοπής του προηγούμενου εδαφίου ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση             
της ανακοπής εναντίον της Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης, ο καθ’ ου η Πράξη οφείλει να              
απομακρύνει τις κατασκευές/πράγματα, με τα οποία έχει γίνει η κατάληψη. Ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄              
βαθμού διαπιστώνει την εμπρόθεσμη απομάκρυνσή τους. Αν αυτά δεν απομακρυνθούν          
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εμπρόθεσμα, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να τα απομακρύνει μέσα σε πέντε (5)              
εργάσιμες ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας ο καθ’ ου όφειλε να               
ενεργήσει για την απομάκρυνση. Επίσης, εκδίδεται Π.Κ.Α.Α.Χ., με το οποίο επιβάλλεται           
αποζημίωση και πρόστιμο που καθορίζονται στο διπλάσιο των υπολογιζομένων σύμφωνα με           
την παράγραφο 2. Επιπλέον, ο αυθαίρετος κάτοχος, ο σύζυγός του, οι συγγενείς του εξ αίματος               
και εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό, καθώς και ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες ή              
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις οποίες είναι εταίρος ο αυθαίρετος κάτοχος ή κάποιος            
από τα προηγούμενα πρόσωπα, αποκλείονται από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού,         
παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της            
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για χρονικό διάστημα           
πέντε (5) ετών. Οι ρυθμίσεις της συγκεκριμένης παραγράφου εφαρμόζονται και για όσους            
επεκτείνονται αυθαίρετα σε χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί νομίμως. 

4. Τα πάσης φύσεως κτίσματα και γενικώς κατασκευάσματα, τα οποία έχουν εν όλω ή εν μέρει                
κατασκευασθεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο,             
τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης              
πλεύσιμου ποταμού, χωρίς σχετική άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 12Α, 13, 13Α, 14 και 16                 
θεωρούνται παράνομα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους ή της            
χρήσης τους. Ομοίως κατεδαφίζονται τα πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευάσματα,            
τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα αναγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, μετά τον                
καθορισμό και τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10, ανεξάρτητα από το              
χρόνο ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή διαφορετικά πως χρησιμοποιούνται. Προς τούτο ο             
Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο          
κοινοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το             
άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), στον φερόμενο κύριο ή νομέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή                
αυτών, ο οποίος οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα               
κτίσματα και να άρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσματα. Παράλληλα, η αρμόδια Κτηματική            
Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στο Γενικό Γραμματέα της οικείας          
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσματα και κατασκευάσματα         
που τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και            
κατασκευές ή κτίσματα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόμενα ή διατηρητέα με απόφαση            
αρμόδιας αρχής. Ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευομένων ή           
διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης. 

5. Αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του προσώπου που κατέλαβε την κοινόχρηστη              
έκταση και ανήγειρε ή κάνει χρήση της παράνομης κατασκευής, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία             
δημοσιεύει πρόσκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει σχετικά να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία          
την ταυτότητά του. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και            
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα με πανελλήνια κυκλοφορία και μία ημερήσια ή            
εβδομαδιαία εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δήμου ή της περιφερειακής            
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ενότητας, αν στο Δήμο δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα. Μετά την άπρακτη πάροδο τριάντα (30)              
ημερών από την τελευταία δημοσίευση, το πρωτόκολλο εκδίδεται κατά αγνώστου και           
τοιχοκολλάται στην προς κατεδάφιση κατασκευή και στο κατάστημα του οικείου Δήμου. Η            
συντασσόμενη έκθεση αποστέλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση           
κατοικίας ή διαμονής του προσώπου προς το οποίο κοινοποιείται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι               
κάτοικος αλλοδαπής, η κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 84 του              
Κ.Ε.Δ.Ε.. 

6. Αν μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία κοινοποίηση του πρωτοκόλλου              
ή την τοιχοκόλλησή του δεν κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή, ειδοποιείται για την            
κατεδάφιση η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Γενικός Γραμματέας της οποίας έχει την            
ευθύνη γι αυτή. Σε περίπτωση αδυναμίας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης           
Διοίκησης ζητά την τεχνική υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, η Τεχνική Υπηρεσία της οποίας             
υποχρεούται να προβεί στην κατεδάφιση. Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια κατεδάφισης της            
αρμόδιας αρχής και η σχετική δαπάνη βαρύνει εις ολόκληρο το χρήστη και αυτόν που παράνομα               
προέβη στην κατασκευή που πρόκειται να κατεδαφιστεί, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται           
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

7. Όλα τα μέτρα προστασίας που αφορούν αυθαίρετη χρήση ή κατασκευές χωρίς άδεια ή με               
υπέρβαση αυτής μέσα στη θάλασσα ή σε χερσαία ζώνη λιμένα εκδίδονται ύστερα από πρόταση              
του Φορέα Διαχείρισης ή, αν δεν υπάρχει, της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής συνοδευόμενη από τα              
στοιχεία του αυθαίρετου κατόχου ή χρήστη και σκαρίφημα ή εποπτικό υλικό του καταληφθέντος             
χώρου, αν δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4, τοιχοκολλάται επιπλέον και            
στο αρμόδιο Λιμεναρχείο. Αν από τις κατασκευές της παραγράφου 4 προκύπτει άμεσος και             
κατεπείγων κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το πρωτόκολλο κατεδάφισης εκτελείται           
μετά την πάροδο προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Λιμεναρχείο. 

8. Για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται αναλόγως οι             
διατάξεις περί προστασίας δημόσιων κτημάτων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του           
παρόντος νόμου. 

9. Οι δημοτικές αρχές που παραχώρησαν την απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης,            
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας,          
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού υποχρεούνται να αναφέρουν αμελλητί          
στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επί των κοινόχρηστων           
χώρων του παρόντος, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή τους. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν             
και οι Φορείς Διαχείρισης για τις περιοχές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης,            
υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και           
κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα της αρμοδιότητάς τους. Η            
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παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος,           
όπως προβλέπεται και τιμωρείται από τις οικείες για ένα έκαστο εξ αυτών διατάξεις. 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και στους Χώρους Ζώνης Λιμένα. 

  
Άρθρο 28 

Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη λιμένα 

1. Ο καθορισμός των χώρων που εξομοιώνονται με Ζώνη λιμένα της παραγράφου 4 του άρθρου               
2 του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α`) γίνεται με απόφαση του οικείου φορέα διοίκησης και               
εκμετάλλευσης λιμένα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του           
Υπουργείου Οικονομικών. Οι πιο πάνω γνώμες παρέχονται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη              
λήψη της απόφασης του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, αλλά αν η             
προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο καθορισμός των χώρων του προηγούμενου εδαφίου           
γίνεται και χωρίς τις άνω γνώμες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και              
Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 

2. Η απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνεται από τον Γενικό             
Γραμματέα της Περιφέρειας. 

3. Η διαδικασία καθορισμού της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους              
αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευασθεί από φορείς του              
δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄               
101), όπως ισχύει, χωρίς άδεια  ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του ν. 2971/2001. 

Άρθρο 29 
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 

1. Όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του                 
νόμου αυτού επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, τη Ζώνη λιμένα, τη               
μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού             
οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή             
του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα               
αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός              
έτους και με τα πρόστιμα που επιβάλλονται διοικητικά σύμφωνα με την παράγραφο 23 του              
άρθρου 3 του Ν. 2242/1994, που εφαρμόζεται κατά τα λοιπά. Τα πρόστιμα του προηγούμενου              
εδαφίου επιβάλλονται, όσον αφορά τις όχθες μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, από την             
αρμόδια κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία. 
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2. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και όσοι υπάλληλοι εκδίδουν άδεια             
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. 

3. Τρίτος που, κατά παράβαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 15,              
μεταβιβάζει μερικά ή ολικά το δικαίωμα, που αποκτά με την πράξη παραχώρησης, σε άλλον ή               
συνάπτει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, τιμωρείται με την ποινή της              
παραγράφου 1 και, αν το δικαίωμα αφορά έργα ή λιμενικές εγκαταστάσεις, και με πρόστιμο              
ισόποσο με το λιμενικό τέλος, που καταβάλλεται στον πλησιέστερο λιμένα για τη χρήση             
παρόμοιων έργων ή λιμενικών εγκαταστάσεων, το οποίο βεβαιώνεται σε βάρος του αυθαίρετου            
χρήστη και του αρχικού παραχωρησιούχου, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή             
του, με απόφαση, άμεσα εκτελεστή, της αρμόδιας λιμενικής αρχής, και εισπράττεται σύμφωνα με             
της διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. 

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου που εξέδωσε η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή              
κατ` εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς            
προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερών από την             
ημερομηνία επίδοσης της. Η απόφαση του Υπουργού επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς           
προσφυγής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την             
ημερομηνία υποβολής της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

Άρθρο 30 
Εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών 

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών απαιτείται, εκτός από τις            
προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ειδική για αυτές νομοθεσία, και η σύμφωνη γνώμη             
του Γ.Ε.Ν., του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υπουργείου  Πολιτισμού. 

Άρθρο 31 
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων 

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού για τον καθορισμό του αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και               
παραλίας, ως και οι διατάξεις για τη διοίκηση, διαχείριση και προστασία τούτων εφαρμόζονται             
αναλόγως και για τις όχθες, τις παλαιές όχθες και τις παρόχθιες ζώνες των μεγάλων λιμνών και                
των πλεύσιμων ποταμών με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις. 

Για τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 δεν απαιτείται γνώμη του Γενικού              
Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Για τον           
καθορισμό της όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης δεν απαιτείται γνώμη του Γ.Ε.Ν. και              
στην Επιτροπή του άρθρου 3 αντί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας            
συμμετέχει, ως μέλος, υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ειδικότητα γεωπόνου,          
ιχθυολόγου ή δασολόγου και ως πέμπτο μέλος, υδραυλικός μηχανικός της Νομαρχιακής           
Αυτοδιοίκησης ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 
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2. Σε διώρυγες, διαύλους, τεχνητούς λιμένες, που δημιουργούνται από φυσικά ή τεχνητά αίτια              
στην ξηρά με είσοδο της θάλασσας και είναι πλεύσιμοι, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του              
παρόντος νόμου. 

Άρθρο 32 
Μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, καθορισμός αιγιαλού, παραλίας και 

παλαιού αιγιαλού σε περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση 
1. Αν κηρυχθεί περιοχή υπό κτηματογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2308/1995               

(ΦΕΚ 114 Α`), η ανώνυμη εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. υποχρεούται, να αποστείλει, πριν από             
την κατά το άρθρο 4 του άνω νόμου, πρώτη ανάρτηση των στοιχείων της Κτηματογράφησης και               
για το έγκυρο της ανάρτησης αυτής, στην αρμόδια ή τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, στις              
οποίες υπάγεται η περιοχή αυτή, αντίγραφα των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων          
και πινάκων (των άρθρων 3 και 4 του Ν. 2308/1995). 

2. Σε περίπτωση που η περιοχή που κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση ή τμήμα αυτής βρέχεται               
από θάλασσα ή περιλαμβάνει μεγάλη λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, η υποχρέωση αποστολής κατά             
την παράγραφο 1 περιλαμβάνει και κτηματογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας          
τουλάχιστον 1:1.000, που απεικονίζει παράκτια ή παρόχθια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300)           
μέτρων προς την ξηρά. 

Το διάγραμμα αυτό εντός μηνός από την παραλαβή του ελέγχεται και θεωρείται με μέριμνα της                
Κτηματικής Υπηρεσίας και τίθεται υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 3 στην πρώτη τακτική             
συνεδρίασή της για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του τυχόν παλαιού αιγιαλού ή               
της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της τυχόν παλαιάς όχθης.  

3. Σε περιοχές που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει ήδη γίνει η ανάρτηση των                 
στοιχείων της κτηματογράφησης, τα διαγράμματα και οι πίνακες των παραγράφων 1 και 2             
αποστέλλονται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες εντός δύο           
(2) μηνών από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου              
αυτού. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η δεύτερη ανάρτηση του άρθρου 9 του Ν. 2308/1995               
πριν από την παρέλευση: α) τεσσάρων (4) μηνών και β) έξι (6) μηνών από την ημερομηνία                
παραλαβής των διαγραμμάτων και πινάκων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού από              
τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες κατ` αντιστοιχία για κάθε περίπτωση. 

Για κτηματογραφούμενες περιοχές που η διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 2308/1995 έχει              
προηγηθεί της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, η προθεσμία της προφυγής της            
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2308/1995 παρατείνεται για το Δημόσιο αντίστοιχα κατά              
τους χρόνους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως αν ο παλαιός αιγιαλός εκτείνεται σε μεγάλο βάθος προς                
την ξηρά και αποβαίνει δαπανηρή η απεικόνισή του με τις κλίμακες της παραγράφου 2, είναι               
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δυνατή η χάραξή του σε διάγραμμα με κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000. Για το διάγραμμα όμως του               
αιγιαλού και της παραλίας έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή οι κλίμακες της             
παραγράφου 2. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων            
(ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και Οικονομικών ρυθμίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης του κτηματογραφικού -          
υψομετρικού διαγράμματος των παραγράφων 2 και 4, οι κλίμακες απεικόνισης των αντιγράφων            
των κτηματολογικών διαγραμμάτων της παραγράφου 1, τα ζητήματα των τυχόν απαιτούμενων           
δαπανών σύνταξης ή έκδοσης των διαγραμμάτων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια            
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη                  
δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα          
της Κυβερνήσεως. 

.  

Άρθρο 33 
Τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων 

1. Το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του Ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α`)                 
είναι μαχητό και κρίνεται, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρμόδιο για τον οριστικό               
προσδιορισμό της αποζημίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

2. Ο εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών δικαιώματα επί του απαλλοτριωμένου, εφόσον θεωρεί              
ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο της ωφέλειας, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από το φορέα του                 
έργου τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Η υποβολή της            
αίτησης δεν αναστέλλει τις διαδικασίες της  απαλλοτρίωσης. 

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της               
απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και          
παραπέμπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας προς εξέταση σε τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη            
από έναν μηχανικό του αρμόδιου από το σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα, ως Πρόεδρο, έναν              
υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας           
Δημόσιας Περιουσίας του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη           
έκτασή ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής και έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο με αναπληρωτή,            
σύμφωνα με το άρθρο 372 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με απλή πράξη, της οποίας              
αντίγραφο αποστέλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής και οι             
αναπληρωτές τους  ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. 

4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής και μετά από αυτοψία και έλεγχο των                
στοιχείων προβαίνει το αργότερο εντός τριών (3) μηνών στη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την              
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ωφέλεια ή μη του ακινήτου λόγω του έργου, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους και συνδέοντάς              
τους ιδία με τη δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή τα έργα που περιλαμβάνονται               
στη ζώνη απαλλοτρίωσης, τη δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και την κατά             
τις ισχύουσες διατάξεις αρτιότητα και  οικοδομησιμότητά του. 

5. Στα μέλη της Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του έργου της καταβάλλεται εφάπαξ              
αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης            
εντός των δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών καθοριζόμενων ορίων και          
προϋποθέσεων και βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση. 

6. Η αίτηση του ιδιώτη μαζί με την έκθεση της Επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης                 
αποστέλλονται από την αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, στο κατά την            
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαστήριο. 

Ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο σε χρόνο όχι βραχύτερο από τριάντα (30) ημέρες               
ούτε μικρότερο από σαράντα (40) ημέρες από την κατάθεση των στοιχείων σε αυτό,             
εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των σχετικών με την επίδοση διατάξεων της            
παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Το δικαστήριο           
εκτιμώντας ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους διαδίκους γενικά, οφείλει            
να εκδώσει οριστική απόφαση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία συζήτηση της              
υπόθεσης. 

Κατά της απόφασης του Εφετείου επιτρέπεται μόνο το ένδικο μέσο της αναίρεσης,             
εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 22 του Κώδικα            
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. 

7. Οι συνέπειες της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων              
ισχύουν και στην περίπτωση που η σχετική με το τεκμήριο της ωφέλειας απόφαση του Εφετείου               
εκδοθεί μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, μη επιτρεπομένου σε κάθε περίπτωση του            
καθορισμού νέας τιμής μονάδας. 

Όποιος δεν κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης              
δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων μέσα σε πέντε              
(5) έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει λάβει              
γνώση, μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που αυτός έλαβε γνώση. 

8. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α` του Ν.                  
2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α`) "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", προστίθεται         
εδάφιο ως εξής: 
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"Η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της περιφέρειας Κρήτης που έχει               
χαρακτηριστεί Διευρωπαϊκό." 

Άρθρο 34 
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

1. Δεν θίγονται από τον παρόντα νόμο οι διατάξεις του Α.Ν. 376/1936 (ΦΕΚ 546 Α`), τα άρθρα                  
24 έως και 32 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), καθώς και όλες οι διατάξεις της κείμενης                 
νομοθεσίας, που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εξυπηρέτηση της           
εθνικής άμυνας και της ασφάλειας της Χώρας. 

2. Εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού               
διατάξεις, οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, καθώς και             
συναφή θέματα. 

3. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργούνται ο Α.Ν. 2344/1940, το άρθρο 60 του                 
Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399 Α`) "Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων" και η υπ` αριθμ.             
1032058/1555/0010/ΠΟΛ 1147/30.5.1989 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, η        
οποία κυρώθηκε με το Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α`). Διατηρείται η ειδική νομοθεσία για το               
καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 105 του Συντάγματος, τον              
καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους και το κυρωτικό αυτού Ν.Δ. της 10/16.9.1926. 

Τροποποιείται το άρθρο 100 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α`) ως προς την Επιτροπή               
καθορισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 

4. Παραμένουν σε ισχύ: α) τα άρθρα 3 και 14 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α`), όπως                  
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, β) ο Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α`) εκτός της παραγράφου             
21 του άρθρου 6 του νόμου αυτού που καταργείται και γ) οι ειδικές διατάξεις περί αιγιαλού,                
παραλίας, θάλασσας, λιμένων και αλιείας. 

5. α) Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985, όπως                 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2831/2000, ως κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός             
νοείται ο Υπουργός Αιγαίου στα νησιά που υπάγονται στην περιφέρειά του. 

β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το                 
άρθρο 3 του Ν. 2831/2000, προστίθεται νέο εδάφιο γ` ως ακολούθως: 

γ) Κατά την έννοια της περίπτωσης β` της διάταξης μπορεί να χαρακτηρίζονται φυσικοί              
σχηματισμοί ως τόποι ιδιαίτερου κάλλους ευρύτεροι χώροι τοπίων, ευρύτερες ζώνες και           
ολόκληρα νησιά. 

Άρθρο 35 
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Ρύθμιση για τη διευκρίνιση θεμάτων περί επιταγής σε δραχμές 

1. Επιταγές σε δραχμές, στις οποίες αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης από την 1.1.2002 και              
εφεξής και εμφανίζονται προς πληρωμή μετά την 1.1.2002, δεν ισχύουν ως επιταγές. 

2. Κατ` εξαίρεση, επιταγές σε δραχμές, στις οποίες αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης από την              
1.1.2002 μέχρι και την 31. 12.2003 θεωρείται ότι ισχύουν ως επιταγές μετά την 1.1.2002 και είναι                
πληρωτέες σε ευρώ, εφόσον συντρέχει μια εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων: 

α. είτε αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας ότι η επιταγή έχει               
εκδοθεί μέχρι και την 31.12.2001, 

β. είτε η επιταγή έχει καταγραφεί σε πινάκια, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1957/1991 μέχρι                  
την 31.12.2001, 

γ. είτε υπάρχει επί του σώματος της επιταγής επισημείωση, στην οποία όλα τα λειτουργούντα               
στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν μέχρι την 31.12.2001, ότι η            
επιταγή στην οποία αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31.12.2001 και μέχρι           
και την 31. 12.2003, ενεφανίσθη όχι προς πληρωμή, μέχρι την  31.12.2001. 

Άρθρο 36 
Ειδική αργία 

1. Ορίζεται ως Ειδική αργία συναλλαγών η 31η Δεκεμβρίου 2001, ημέρα Δευτέρα, για την               
Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών            
Α.Ε., το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί          
Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), καθώς και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: 

α. πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά             
πιστωτικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα            
υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών, 

  β. επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

  γ. εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

δ. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων           
Χαρτοφυλακίου. 

2. Κατά την ημέρα αυτή τα ανωτέρω ιδρύματα και επιχειρήσεις λειτουργούν για τη              
διεκπεραίωση των εξής εργασιών: 

α. για χρηματαποστολές από και προς την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια των διαδικασιών               
προεφοδιασμού με ευρώ και απόσυρσης της δραχμής, 
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β. για τη διάθεση στο κοινό "συσκευασιών εξοικείωσης" και στις επιχειρήσεις κερμάτων ευρώ,              
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β του Ν. 2948/2001 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.              
Το κοινό θα μπορεί επίσης να προβαίνει σε ανταλλαγές νομισμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

γ. για τον υποπροεφοδιασμό επιχειρήσεων με ευρώ (μετά από συνεννόηση καταστήματος με             
επιχείρηση - πελάτη), 

  δ. για τις καταθέσεις σε δραχμές ή/και συνάλλαγμα αποκλειστικά από επιχειρήσεις. 

Όλες οι εν λόγω συναλλαγές θα καταχωρηθούν στα συστήματα της τράπεζας με valeur              
2.1.2002. 

3. Κατά την ημέρα αυτή, τα ταμεία και οι υπηρεσίες των ανωτέρω ιδρυμάτων και επιχειρήσεων                
δεν επιτρέπεται να διενεργήσουν με το κοινό οποιαδήποτε συναλλαγή ή να καταρτίσουν            
οποιαδήποτε σύμβαση εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος. Όλες οι             
ληξιπρόθεσμες, την 31.12.2001, υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις         
μεταξύ των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και της πάσης φύσεως πελατείας             
τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την 31.12.2001, υποχρεώσεις της πελατείας             
αυτών, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 2.1.2002, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες            
της τυχόν μη εκπλήρωσης. 

4. Η 31.12.2001 είναι εργάσιμη ημέρα για το προσωπικό των ανωτέρω ιδρυμάτων και              
επιχειρήσεων. 

5. Τα ποσά που υποχρεούται να καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση του               
δημόσιου χρέους, στις 31.12.2001 θα καταβληθούν την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα           
του τρέχοντος έτους, ήτοι την 28.12.2001 και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των δανείων. 

Άρθρο 37 
Έναρξη ισχύος 

  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει: 

α. Των διατάξεων του άρθρου 33 μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευσή του στην                  
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν            
έχουν μέχρι της ισχύος του συντελεσθεί. Στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη ισχύος του ίδιου               
αυτού άρθρου έχει παρέλθει η ανατρεπτική προθεσμία της παραγράφου 3 αυτού, η ανατρεπτική             
αυτή προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) μήνες  από την έναρξη ισχύος του. 

β. Των λοιπών διατάξεων, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της              
Κυβερνήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από αυτές. 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην      

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως        

νόμου του Κράτους. 

                      Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

                             ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

          ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ            ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

          Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ                  Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ      

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

            Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ                  Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ            ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                    ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

              Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                      Γ. ΔΡΥΣ 

              ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

             Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ                    Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

           ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                   ΑΙΓΑΙΟΥ 

              Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ                  Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

            Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
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                         Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001 

                       Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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