
Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) 
 

 
Άρθρο 1 

Ορισµοί 
 

1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και 
συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. 
2. «Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος 
µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της 
επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα. 
3. «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη µετακίνηση της 
ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και 
προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάµενου 
αιγιαλού. 
4. «Όχθη» των µεγάλων λιµνών και των πλευσίµων ποταµών είναι η χερσαία ζώνη, που 
περιστοιχίζει αυτούς και βρέχεται από τις µεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των υδάτων 
τους. 
5. «Παρόχθια ζώνη» των µεγάλων λιµνών και των πλευσίµων ποταµών είναι η µε τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 προστιθέµενη στην όχθη ζώνη ξηράς, που 
καθορίζεται σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) µέτρα από το προς την ξηρά όριο της όχθης. 
6. «Παλαιά όχθη» των µεγάλων λιµνών και των πλευσίµων ποταµών είναι η ζώνη της ξηράς, 
που προέκυψε από τη µετακίνηση της οριογραµµής της όχθης των µεγάλων λιµνών και 
πλευσίµων ποταµών. 
7. «Λιµένας» είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας µαζί µε έργα και εξοπλισµό, που επιτρέπουν 
κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών µέσων και σκαφών αναψυχής, τη 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την 
εξυπηρέτηση επιβατών και οχηµάτων και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις θαλάσσιες µεταφορές. 
8. «Λιµενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή µερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την 
παραλία ή την παρόχθια ζώνη, µέσα στη θάλασσα, στον πυθµένα της θάλασσας και στο 
υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων 
αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιµενικών Ταµείων. 
9. «Φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα» είναι κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της 
Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή µικτός φορέας που έχει, κατά νόµο, την ευθύνη της διοίκησης και 
της εκµετάλλευσης λιµένα. 

 
 

Άρθρο 2 

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

1. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και 
ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται 
2. Η προστασία του οικοσυστήµατος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. 
3. Ο κύριος προορισµός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς 
αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη µπορούν να 
χρησιµεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή 
χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου 
δηµοσίου συµφέροντος. 
4. Στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη δεν επιτρέπεται η κατασκευή 
κτισµάτων και εν γένει κατασκευασµάτων, παρά µόνο για την επιδίωξη των σκοπών, που 
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και 
καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα. 

 
 

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 ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) ή άλλης υπηρεσίας του 
∆ηµοσίου, γ) τον αρµόδιο Λιµενάρχη, δ) τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ε) τον διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραµµατείας της Περιφέρειας. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών, ο Υπουργός 
Οικονοµικών δύναται να συστήσει και δεύτερη επιτροπή. 
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. 

 
 

Άρθρο 4  

Προδιαγραφές και διαγράµµατα 
 

1. Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράσσεται από την Επιτροπή του άρθρου 3 ως πολυγωνική 
γραµµή πλησιέστερη στην πραγµατική φυσική γραµµή και απεικονίζεται στο σχετικό 
διάγραµµα µε ερυθρό χρώµα. Οι οριογραµµές της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού 
απεικονίζονται µε κίτρινο και κυανούν χρώµα αντίστοιχα. Οι κορυφές των πολυγωνικών 
γραµµών έχουν ορθογώνιες συντεταγµένες εξαρτηµένες από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της 
χώρας. 
2. Η χάραξη γίνεται σε κτηµατογραφικό - υψοµετρικό διάγραµµα, µε κλίµακα τουλάχιστον 
1:1000 στο οποίο αποτυπώνονται και τα όρια των περιλαµβανόµενων επί µέρους ιδιοκτησιών 
και οι εικαζόµενοι κύριοι αυτών. Το διάγραµµα αυτό είναι εξαρτηµένο από το τριγωνοµετρικό 
δίκτυο της χώρας, αναφέρεται σε µήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων ή 
περισσοτέρων, εφόσον το τµήµα που αποµένει µέχρι το επόµενο καθορισµένο τµήµα δεν 
υπερβαίνει τα διακόσια (200) µέτρα, και συντάσσεται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ιδιώτες µηχανικούς, που έχουν από το νόµο 
το δικαίωµα για τη σύνταξη τέτοιων διαγραµµάτων. Στην τελευταία περίπτωση το διάγραµµα 
συνοδεύεται από την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του συντάκτη του και ελέγχεται και 
θεωρείται για την ακρίβειά του από µηχανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας και ελλείψει αυτού 
από την Τ.Υ.∆.Κ. του νοµού. 
3. Η Επιτροπή του άρθρου 3 παράλληλα µε τη χάραξη των οριογραµµών συντάσσει 
υποχρεωτικά έκθεση, που συνοδεύεται από το σχετικό διάγραµµα. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη του διαγράµµατος 
και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 
 

Άρθρο 5  
∆ιαδικασία καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού 

 
1. Εκτός της δυνατότητας της αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας, όποιος ενδιαφέρεται 
για τον καθορισµό αιγιαλού και παραλίας, απευθύνεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η 
οποία µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή σχετικής αίτησης ενηµερώνει τον 
ενδιαφερόµενο αν έχει ήδη γίνει καθορισµός. Σε περίπτωση, που δεν έχει γίνει ο καθορισµός 
αιγιαλού και παραλίας, ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει 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. ∆εν µπορούν να περιληφθούν οικίες ή κτίσµατα εντός της ζώνης του αιγιαλού, του οποίου 
για πρώτη φορά χαράσσεται η οριογραµµή, εφόσον έχει γίνει διάβρωση της ακτής πριν από 
τη χάραξη και τα κτίσµατα είχαν ανεγερθεί πριν από τη διάβρωση και εκτός του τµήµατος 
µέχρι του οποίου έφθανε άλλοτε η θάλασσα κατά τις µεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις 
των κυµάτων της. Τα κτίσµατα αυτά δύνανται να απαλλοτριώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 
του νόµου αυτού. 
5. Η έκθεση και το διάγραµµα επικυρώνονται, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και δηµοσιεύονται 
µαζί µε την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραπάνω 
σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν. διατυπώνεται το αργότερο εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών. Η 
έκθεση και το διάγραµµα αναρτώνται στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του αρµόδιου κατά 
τόπο δήµου ή κοινότητας για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες. Η ανάρτηση αποδεικνύεται από 
έκθεση του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας, η οποία αποστέλλεται εντός µηνός στην 
αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. 
6. Μετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µεταγράφεται µαζί µε την έκθεση και 
το διάγραµµα µε φροντίδα της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας στη µερίδα του ∆ηµοσίου στα 
βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Υποθηκοφυλακείων, αν η περιοχή 
καθορισµού εµπίπτει στην περιφέρεια περισσότερων Υποθηκοφυλακείων. 
7. Το πρωτότυπο της έκθεσης της Επιτροπής και του διαγράµµατος µαζί µε την απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών και το Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσής της παραµένουν στο αρχείο της 
Κτηµατικής Υπηρεσίας. 
8. Η Κτηµατική Υπηρεσία στέλνει ένα θεωρηµένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος 
µε σηµείωση επ' αυτού του Φ.Ε.Κ. που δηµοσιεύθηκε, στις παρακάτω Υπηρεσίες: 
α) στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, 
β) στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (Υ.ΕΘ.Α.) Γ.Ε.Ν., 
γ) στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της οικείας νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, 
δ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων/ ∆ιεύθυνση Χωροταξίας 
και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, 
ε) στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας/∆ιεύθυνση Λιµένων και Λιµενικών Έργων και στο 
αρµόδιο Λιµεναρχείο, 
στ) στον αρµόδιο δήµο ή κοινότητα, 
ζ) στην Κτηµατολόγιο Α.Ε., 
η) στο Υπουργείο Γεωργίας/Γενική ∆ιεύθυνση 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. 
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  

Στοιχεία για τον καθορισµό του παλαιού αιγιαλού 
 

Η Επιτροπή αναζητά και συνεκτιµά όλα τα απαιτούµενα για την ακριβή οριοθέτηση του 
παλαιού αιγιαλού στοιχεία, τα οποία και παραθέτει στην έκθεσή της, ιδίως φυσικές ενδείξεις 



(όπως το αµµώδες, ελώδες ή βαλτώδες εκτάσεων συνεχόµενων του αιγιαλού), 
αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράµµατα διαφόρων ετών, γεωλογικές µελέτες. 

 
 

Άρθρο 7  

∆ηµιουργία παραλίας, συνέπειες, περιορισµοί 
 

1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 ταυτόχρονα µε τον προσδιορισµό και τη χάραξη του αιγιαλού 
προσδιορίζει και την παραλία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η παραλία χαράσσεται στο ίδιο διάγραµµα για τον αιγιαλό µε 
κίτρινη πολυγωνική γραµµή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4. 
2. Εµπράγµατα δικαιώµατα ιδιωτών, επί ακινήτων της παραλίας, απαλλοτριώνονται λόγω 
δηµόσιας ωφέλειας µε και από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, που επικυρώνει την έκθεση και το διάγραµµα του 
αιγιαλού και παραλίας κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 5, χωρίς να απαιτείται άλλη 
πρόσθετη διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) παραχωρούν χωρίς αντάλλαγµα στο ∆ηµόσιο 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. ∆ήµοι 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 ∆ηµόσιων 
Έργων ειδικά για κάθε περίπτωση. 
4. Από τη δηµοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία δηµιουργείται 
η παραλία, οι κύριοι των κτηµάτων που καταλαµβάνονται από αυτή, θεωρούνται ότι έλαβαν 
γνώση περί τούτου και οφείλουν για µια διετία να µην προβούν σε οποιαδήποτε γενικά 
κατασκευή, βελτίωση, δενδροφύτευση ή άλλη τυχόν προσθήκη στα ακίνητα αυτά, ενώ αύξηση 
της αξίας τους που οφείλεται σε µία από τις πιο πάνω ενέργειες δεν αποζηµιώνεται. 
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 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Χωροταξίας (∆ΙΠΕΧΩ) 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 άρθρου αυτού καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 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 8  

Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού – παραλίας 
 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, πριν από την έγκριση ή επέκταση του σχεδίου πόλης ή 
από οποιαδήποτε εκποίηση ή παραχώρηση δηµόσιου κτήµατος ή από την εκτέλεση 



λιµενικών, βιοµηχανικών, τουριστικών και συγκοινωνιακών έργων ή από την έκδοση άδειας 
για οικοδοµικές εργασίες, εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν 
µέχρι εκατό (100) µέτρα από την ακτογραµµή, απαιτείται να γίνει, µε ποινή ακυρότητας των 
πράξεων αυτών, ο καθορισµός του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή αυτή. Το 
προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται προκειµένου για εκµισθώσεις ή παραχωρήσεις 
δηµόσιων λιµνών και θαλασσών µε σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευση σύµφωνα µε την 
αλιευτική νοµοθεσία, εφόσον δεν κατασκευάζονται µόνιµα κτίσµατα. 
2. Για την έκδοση άδειας οικοδοµής σε ακίνητα που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο προσδιορίζεται, µε ευθύνη του µηχανικού που υπογράφει τη µελέτη της άδειας, η 
ακριβής θέση του αιγιαλού σε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος, που απαραίτητα 
συνοδεύει την αίτηση. 
3. Προκειµένου για έκδοση οικοδοµικής άδειας που αφορά τουριστικά έργα ή εγκαταστάσεις, 
ο καθορισµός του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται εντός εξαµήνου από την κατάθεση της 
αίτησης. 

 
 

Άρθρο 9 

Στοιχεία καθορισµού αιγιαλού και παραλίας 
 

1. Η Επιτροπή για τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας λαµβάνει 
υπόψη της ύστερα από αυτοψία τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος 
του αιγιαλού και της παραλίας και ενδεικτικά: 
α) τη γεωµορφολογία του εδάφους, αναφορικά µε κατηγορίες υψηλών και χαµηλών ακτών, τη 
σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης, 
β) την ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων, 
γ) τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής, 
δ) τη µορφολογία του πυθµένα, 
ε) τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο της ακτής, 
στ) την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που νοµίµως υφίστανται, 
ζ) τις τυχόν εγκεκριµένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την 
παράκτια ζώνη, 
η) την ύπαρξη δηµόσιων κτηµάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε 
την παράκτια ζώνη, 
θ) τυχόν υφιστάµενο Κτηµατολόγιο και 
ι) την ύπαρξη ευπαθών οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων περιοχών. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ανείων, ο αιγιαλός 
θεωρείται ότι καθορίσθηκε οριστικά και η απόδειξή του για τη ∆ιοίκηση και τα ∆ικαστήρια 
γίνεται µόνο µε την έκθεση και το διάγραµµα του άρθρου 4. 
 
 

Άρθρο 11 

Έργα και εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον αιγιαλό και την παραλία 
 

1. Μετά τη λήξη σύµβασης που έχει συναφθεί από το ∆ηµόσιο, τον Ελληνικό Οργανισµό 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) ή τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή τους Ο.Τ.Α. µε τρίτους ή τη λήξη 
παραχώρησης του ∆ηµοσίου κατ' εφαρµογή διατάξεων αναπτυξιακών νόµων, που αφορούν 
τεχνικά έργα τα οποία έχουν γίνει µέσα στον αιγιαλό ή την παραλία και έχουν εκτελεσθεί 
ύστερα από άδεια αρµόδιας αρχής, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο καθ’ ύλην αρµόδιος 
Υπουργός, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου κατά περίπτωση Περιφερειακού, Νοµαρχιακού ή 
Κεντρικού Συµβουλίου Χ.Ο.Π., της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, του 
αρµόδιου κατά τόπο Ο.Τ.Α., σε περίπτωση δε έργων προς εξυπηρέτηση πλωτών µέσων και 
σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν. και του Υ.Ε.Ν., αποφασίζουν αιτιολογηµένα, για τη διατήρηση ή 
όχι αυτών και καθορίζουν τη χρήση τους. 
2. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών ή σε περίπτωση που αφορούν βιοµηχανικές και τουριστικές µονάδες, 
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και βιοµηχανικών 
ορυκτών, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 
 
 

Άρθρο 12 

Προστατευτικά έργα – Προσχώσεις 
 

1. Αν η Επιτροπή του άρθρου 3 διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, 
επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών 
έργων στον αιγιαλό, την παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή της διάβρωσης. 
2. Αν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήµα, µπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να 
κατασκευάσει µε δαπάνη του προ της ιδιοκτησίας του, και µε την επίβλεψη µηχανικού, που 
έχει από το νόµο σχετικό δικαίωµα, τα ανωτέρω προστατευτικά έργα βάσει µελέτης που έχει 
εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα 
έχει και τον έλεγχο του έργου. 
3. Τα έργα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ανήκουν στο ∆ηµόσιο, 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 του ιδιώτη. Τα έργα αυτά εκτελούνται κατόπιν αδείας του Υπουργού 
Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., του Υ.Ε.Ν. και του 
Υπουργείου Πολιτισµού και απλή γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(Ε.Π.Α.Ε.) ύστερα από εµπεριστατωµένη ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη από τη ∆ιεύθυνση 
Λιµενικών Έργων της Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων, καθώς και ύστερα από την προβλεπόµενη από το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε περίπτωση παραδοσιακών οικισµών απαιτείται και 
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου γι' αυτούς Υπουργού. 
4. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση της άδειας ή δεν εκτελούνται νόµιµα τα 
σχετικά έργα, δεν επιτρέπεται η αναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας. Οι εκτάσεις που 
δηµιουργούνται από τις προσχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός. 
 
 

Άρθρο 13 

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 
 

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



2. Η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών έναντι ανταλλάγµατος, κατά τις διατάξεις για την 
εκµίσθωση δηµόσιων κτηµάτων. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός 
του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργού Πολιτισµού. 
Σε Ο.Τ.Α., φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης Λιµένων, οργανισµούς κοινής ωφέλειας και 
Ν.Π.∆.∆. η παραχώρηση δύναται να γίνει και απευθείας µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Σε ιδιωτικό 
φορέα διαχείρισης η παραχώρηση γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθ. 10 
Ν.3207/2003 (ΦΕΚ Α΄ 302)] 
3. Είναι δυνατή η παραχώρηση, µε τη διαδικασία και τους όρους του πρώτου εδαφίου της 
προηγούµενης παραγράφου, της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων, 
που εξυπηρετούν τους λουοµένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλάσσιων 
µέσων αναψυχής, καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχηλάτου αναψυκτηρίου κ.λ.π.). Αν 
παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και οµπρελών, η έκταση 
αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά 
µέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση 
οµπρελών και καθισµάτων, πρέπει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν 
παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) 
µέτρων µήκους. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται εάν πρόκειται να 
παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες από εκείνους που έχουν 
γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από τα καταστήµατά τους. 
4. Είναι δυνατή η παραχώρηση µε τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, χωρίς δηµοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε 
αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπιγκ ή κέντρα αναψυχής, 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου προς 
εξυπηρέτηση του κοινού. Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού 
και παραλίας που έχουν ανακηρυχθεί Τουριστικά ∆ηµόσια Κτήµατα (Τ.∆.Κ.), ως και των 
κτισµάτων ή εν γένει των εγκαταστάσεων που υφίστανται επ' αυτών, καθορίζεται µε απόφαση 
του φορέα που ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των Τ.∆.Κ., κατά τη διέπουσα αυτόν 
νοµοθεσία. Το αντάλλαγµα, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας πλην 
των Τ.∆.Κ. σε όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο, 
υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ενός δευτέρου (1/2) της τιµής δίκλινου δωµατίου 
µετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιµή αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Τ. για 
κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών αυτής. Σε περίπτωση που το 
προκύπτον κατά τα ανωτέρω αντάλλαγµα τελεί σε δυσαναλογία προς το µίσθωµα που 
προκύπτει βάσει των µισθωτικών συνθηκών της περιοχής ή προς το καθοριζόµενο βάσει του 
άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο το αντάλλαγµα του 
εδαφίου αυτού. ∆υσαναλογία µεταξύ πρώτου και δεύτερου τρόπου υπολογισµού του 
ανταλλάγµατος θεωρείται ότι υπάρχει όπου η µεταξύ τους απόκλιση είναι τουλάχιστον 
πενήντα εκατοστά (50/100). 
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονοµικών επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της απλής 
χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε δήµους και κοινότητες για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων της παραγράφου 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
 

Άρθρο 14 

Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων 
 

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



αναγκών των έργων αυτών. Η διαδικασία αυτή απαιτείται και για τα έργα του ∆ηµοσίου στους 
παραπάνω χώρους. 
2. α) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία 
συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο σύµφωνα µε το άρθρο 8 της κοινής απόφασης (ΚΥΑ) 
69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678 Β) των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, 
Γεωργίας, Πολιτισµού, Εµπορικής Ναυτιλίας, Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
β) Η Κτηµατική Υπηρεσία διαβιβάζει µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός το σχετικό φάκελο 
στους παρακάτω αναφερόµενους για να διατυπώσουν µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών 
τη γνώµη τους, κατά τις αρµοδιότητες καθενός για την εκτέλεση των έργων: 
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ή τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Χωροταξίας της 
αρµόδιας Περιφέρειας (σε τρία αντίγραφα) για την προέγκριση χωροθέτησης. 
2) Γ.Ε.Ν. (σε δύο αντίγραφα). 
3) Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. 
4) Νοµαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Ν.Ε.ΧΩ.Π.). 
5) Υπουργείο Πολιτισµού (σε τρία αντίγραφα). 
6) Ε.Ο.Τ. 
7) Υπουργείο Γεωργίας για έργα σε λιµένες και ποταµούς, ως και για την κατασκευή 
αλιευτικού καταφυγίου µε σκοπό την προστασία επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών. 
8) ∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α. 
9) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για παραχώρηση αιγιαλού σε βιοµηχανικές 
µονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και σε επιχειρήσεις µεταλλευτικών, λατοµικών και 
βιοµηχανικών ορυκτών. 
10) Το Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές της αρµοδιότητάς του. 
γ) Μετά την προέγκριση χωροθέτησης και τη διατύπωση των γνωµών της προηγούµενης 
περίπτωσης β' εκπονείται και εγκρίνεται η µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και τα προβλεπόµενα από την ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 
678 Β). Ακολούθως µετά από γνώµη του Γ.Ε.Ν., για θέµατα εθνικής άµυνας και ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας, γνώµη του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας για λόγους ορθολογικής 
ναυτιλιακής ανάπτυξης, προστασίας αιγιαλού, παραλίας, ελέγχου και ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας και συγκοινωνίας και γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισµού για λόγους προστασίας αρχαίων, εγκρίνεται αρµοδίως η οριστική µελέτη, κατά τη 
σύνταξη της οποίας λαµβάνονται υπόψη υποχρεωτικά οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι. 
Γνώµες διατυπώνονται το αργότερο εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών. Η εγκεκριµένη 
οριστική µελέτη µε τις ανωτέρω γνώµες διαβιβάζεται στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία για 
την έκδοση της απόφασης παραχώρησης. 
3. Επιτρέπεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 η παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας ή πυθµένα και: α) για σκοπούς κοινωφελείς ή 
αναβάθµισης του περιβάλλοντος εφόσον τα έργα εκτελούνται από το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, β) για ναυταθλητικά έργα βάσει µελετών, που έχουν εγκριθεί 
από τη Γ.Γ.Α., γ) για έργα εξυπηρετήσεως υδατοκαλλιεργειών, δ) για ερευνητικούς σκοπούς 
και ε) για προσαµµωτικά έργα ή έργα ανάπλασης από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή από 
ξενοδοχειακές τουριστικές µονάδες στο χώρο που βρίσκεται µπροστά από αυτές. 
4. Στα έργα που µπορούν να εκτελεσθούν για την επιδίωξη των σκοπών των παραγράφων 1, 
3 και 6 περιλαµβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων εν γένει, 
ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων. 
5. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν στη θάλασσα, χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό, µε απόφαση 
της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας, που εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας 
Λιµενικής Αρχής, του Γ.Ε.Ν., της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, της 
αρµόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων και γνώµης του οικείου Ο.Τ.Α. Α' βαθµού, πλωτές εξέδρες επιφάνειας µέχρι 
100 µ2, και για εποχιακή χρήση µέχρι έξι (6) µηνών, για την επιδίωξη σκοπών που 
προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Για την 
παραχώρηση δεν απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. ∆εν 
επιτρέπεται η παραχώρηση για χρήση των εξέδρων ως εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής. Με 
απόφαση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
παραγράφου αυτής. 



6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και Εµπορικής Ναυτιλίας που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ηµοσίων Κτηµάτων, στην οποία µετέχει ειδικώς 
για την περίπτωση αυτή και αντιπρόσωπος του προτείνοντος Υπουργείου, επιτρέπεται η 
χωρίς δηµοπρασία, απευθείας, παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, 
θάλασσας ή πυθµένα και του υπεδάφους του σε αυτούς που έχουν ιδρύσει ή έχουν την 
πρόθεση να ιδρύσουν, σε ιδιωτικούς χώρους, επί των οποίων έχουν κυριότητα ή δικαίωµα 
χρήσης µε ενοχική σχέση, εµπορικές επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται χύδην φορτία, 
εργοστάσια ή άλλες βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή 
υδατοκαλλιεργητικές, αλιευτικές επιχειρήσεις ή σε αυτούς που εκµεταλλεύονται µεταλλεία ή 
λατοµεία, για να κατασκευάσουν προβλήτες ή άλλα έργα, προοριζόµενα να εξυπηρετούν τις 
παραπάνω επιχειρήσεις τους ή τις επιχειρήσεις τρίτων που έχουν ως σκοπό τη διακίνηση, 
φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων κάθε είδους στο χώρο της προβλήτας. Αυτοί που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο καταβάλλουν ετησίως αποζηµίωση, που καθορίζεται 
ανά πενταετία κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν. 5895/1933 (ΦΕΚ 335 Α) µε 
πρωτόκολλο, το οποίο συντάσσεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από δύο 
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών: α) τον Προϊστάµενο του τµήµατος Αιγιαλού και 
Παραλίας της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και β) τον Προϊστάµενο του τµήµατος 
Αντικειµενικού Προσδιορισµού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και από δηµόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, που ορίζεται 
από τον οικείο Υπουργό. Η χρησιµοποίηση των έργων και των εγκαταστάσεων γενικά από 
τρίτους υπόκειται σε αντάλλαγµα, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας και εισπράττεται ως δηµόσιο έσοδο. Αν δεν αποδοθεί, 
εκδίδεται, µετά από γνώµη του αρµόδιου Λιµεναρχείου, απόφαση του προϊσταµένου της ως 
άνω Κτηµατικής Υπηρεσίας αµέσως εκτελεστή, µε την οποία επιβάλλεται σε βάρος του 
καθυστερούντος παραχωρησιούχου, εκτός από το µη αποδοθέν αντάλλαγµα, και πρόστιµο 
ίσο µε το τριπλάσιο του ανταλλάγµατος που δεν αποδόθηκε. 
7. Η κατασκευή των έργων, που απαιτούνται στο πλαίσιο της παραπάνω παραχώρησης, 
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τηρουµένων των γενικών και ειδικών 
πολεοδοµικών διατάξεων, καθώς και των οικείων διατάξεων για τους λιµένες. Η κατασκευή 
των έργων δεν µπορεί να αρχίσει εάν προηγουµένως η απόφαση παραχώρησης δεν 
κατατεθεί στην αρµόδια Λιµενική αρχή και δεν εκδοθεί από αυτή σχετική, αστυνοµικής 
φύσεως, άδεια. Για τα έργα έχει εφαρµογή η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 12. Ο επιβλέπων µηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, 
σύµφωνα µε την πράξη παραχώρησης και την εγκεκριµένη οριστική µελέτη. 
8. Έργα καθαρισµού του πυθµένος στις προβλήτες από προσχώσεις που προέρχονται από 
απώλειες φορτοεκφορτωνόµενου υλικού και για την επαναφορά σε αυτόν του βάθους που 
προβλέπεται από τη µελέτη κατασκευής των έργων και εγκαταστάσεων, επιτρέπονται κατόπιν 
άδειας της αρµόδιας Λιµενικής αρχής της περιοχής, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού και παραλίας. Στη σχετική 
άδεια θα ορίζεται και ο τρόπος διάθεσης του υλικού που θα αποκοµίζεται από τον καθαρισµό 
του πυθµένα της θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιµενικών έργων που έχουν 
χορηγηθεί ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις. 
 

 
Άρθρο 15 

Γενικές ρυθµίσεις για τις παραχωρήσεις 
 
1. Οι παραχωρήσεις αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης υπόκεινται πάντοτε σε 
µονοµερή ανάκληση από το ∆ηµόσιο για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, εθνικής άµυνας, 
συγκοινωνιακούς, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας και προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος.  
2. Στις πράξεις παραχώρησης µπορούν να τίθενται οποιοιδήποτε όροι ή περιορισµοί, ιδίως 
για λόγους ασφάλειας, δηµόσιας ανάγκης ή εθνικής άµυνας, προστασίας αρχαίων, όπως όροι 
για κατασκευή κεκλιµένων επιπέδων ή άλλων έργων προς εξυπηρέτηση αναγκών των 
ενόπλων δυνάµεων.  
3. Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας µε την παραχώρηση και την εκτέλεση έργων 
πρέπει να εξασφαλίζει και να µην εµποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των 
πολιτών στην παραλία και αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας, 



δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας 
υγείας.  
4. Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, 
εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας ή 
προστασίας αρχαίων.  
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 14 και άλλων ειδικών διατάξεων ο 
παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά του σε άλλον ή 
να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, που να αφορά την έκταση, 
που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς έγκριση του 
Υπουργού Οικονοµικών, σε περίπτωση δε που ο παραχωρησιούχος είναι Ο.Τ.Α. και του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η απαγόρευση αυτή δεν 
καταλαµβάνει τη µεταβίβαση δικαιώµατος Ο.Τ.Α. σε αµιγή επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. Η 
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάκληση 
της παραχώρησης. Για την αυτοδίκαιη αυτή έκπτωση από την παραχώρηση εκδίδεται 
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία κοινοποιείται στον 
παραχωρησιούχο. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται διοικητικώς και η κατάληψη από το 
∆ηµόσιο των έργων που κατασκευάσθηκαν.  
6. Η πράξη παραχώρησης δεν υποκαθιστά τις τυχόν απαιτούµενες από άλλες διατάξεις 
(πολεοδοµικές κ.λ.π.) άδειες.  
 
 

Άρθρο 16  
 Παραχώρηση νησίδων του ∆ηµοσίου και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων 

 
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Πολιτισµού, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, του Υπουργείου Αιγαίου για τις περιοχές 
της αρµοδιότητάς του, καθώς και του Υπουργείου Γεωργίας, για σκοπούς που ανήκουν στην 
αρµοδιότητά του, επιτρέπεται η παραχώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τα δηµόσια 
κτήµατα, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων και του 
συνεχόµενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών, γεωργικών, 
κτηνοτροφικών (όπως εκτροφή εν γένει ζώων, εγκατάσταση µελισσοκοµείων, 
κοχλιοτροφείων), ναυταθλητικών, τουριστικών, σκοπών αλιείας, ανάπτυξης της εθνικής 
οικονοµίας, εθνικής άµυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Στην περίπτωση 
παραχώρησης για σκοπό περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Το Γ.Ε.Ν. και το 
Υπουργείο Πολιτισµού µε τη διατύπωση της γνώµης τους καθορίζουν και τους όρους της 
παραχώρησης.  
2. Η κατά την παράγραφο 1 παραχώρηση γίνεται µόνον εφόσον η συγκεκριµένη χρήση ή 
δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριµένο χωροταξικό σχεδιασµό ή ειδικές διατάξεις 
καθορισµού χρήσεων γης.  
3. Επιτρέπεται κατά τον ίδιο τρόπο και για τους σκοπούς της παραγράφου 1, αλλά χωρίς 
δηµοπρασία, η κατά χρήση παραχώρηση νησίδων του ∆ηµοσίου σε αγροτικούς, 
αγροτοβιοµηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισµούς, 
δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα.  
4. Για την εκτέλεση έργων στα πλαίσια παραχώρησης του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15.  
5. Η παραχώρηση της παραγράφου 1 γίνεται µετά από δηµοπρασία, η οποία ενεργείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη µίσθωση δηµοσίων κτηµάτων. Είναι δυνατόν να γίνει και 
απευθείας παραχώρηση σε Ν.Π.∆.∆. ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και σε ιδιώτες, 
εφόσον όµως στην τελευταία περίπτωση µετά τη διενέργεια δύο τουλάχιστον δηµοπρασιών 
δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον άλλων ιδιωτών και δεν αναπτύχθηκε πραγµατικός 
συναγωνισµός σύµφωνα µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Τα 
πρακτικά δηµοπρασίας υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην έγκριση του Υπουργού 
Οικονοµικών.  
6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15 έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις 
παραχωρήσεις του παρόντος άρθρου.  
 
 



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 Άµυνας 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 ∆ηµόσιων Έργων (εθνικής ή µείζονος σηµασίας 
κ.λ.π.), απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων. 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.  
 
 

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 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 ∆ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού, του Γ.Ε.Ν. και της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, καθορίζεται το όριο της χερσαίας και 
θαλάσσιας ζώνης λιµένα.  
[Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 33 Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 153)] 
Ο καθορισµός του ανωτέρου ορίου γίνεται µε πράσινη γραµµή σε αντίγραφο του 
διαγράµµατος καθορισµού του αιγιαλού ή σε άλλο διάγραµµα µικρότερης κλίµακας, που έχει 
συνταχθεί µε τις ίδιες προδιαγραφές, ενηµερωµένου βυθοµετρικά µέχρι την ισοβαθή γραµµή 
των είκοσι (20) µέτρων. Το διάγραµµα θεωρείται για την ακρίβεια της αποτύπωσης από την 
αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α., σε περίπτωση δε µη ύπαρξης αυτής από την 
αρµόδια Τ.Υ.∆.Κ. Οι πιο πάνω γνώµες παρέχονται µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήψη 
σχεδίου απόφασης του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, που 
συνοδεύεται από το οικείο τοπογραφικό διάγραµµα. Σε περίπτωση που η πιο πάνω τρίµηνη 
προθεσµία περάσει άπρακτη, ο καθορισµός του ορίου της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης 
γίνεται και χωρίς τις άνω γνώµες. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας 
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου αυτής.  
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 ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Περιουσίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονοµικών,  
β) στο Γ.Ε.Ν.,  
γ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων,  
δ) στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία,  
ε) στην Τ.Υ.∆.Κ.,  
στ) στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,  
ζ) στην Κτηµατολόγιο Α.Ε.,  
η) στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία,  
θ) στη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας,  
ι) στη ∆ιεύθυνση Τουριστικών Λιµένων του Υπουργείου Ανάπτυξης,  
ια) στη Γενική ∆ιεύθυνση 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 ∆ηµόσιο 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 ∆ηµοσίου µε δαπάνες του αρµόδιου φορέα διοίκησης και 
εκµετάλλευσης λιµένα και σε περίπτωση αδυναµίας του µε δαπάνες του ∆ηµοσίου σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις.  
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 ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆. .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 ∆ηµοσίου, 
εφόσον δεν παραβλάπτεται η εξυπηρέτηση του λιµένα ή δεν πρόκειται να εκτελεσθούν 
λιµενικά έργα στους χώρους που καταλαµβάνουν αυτές, διαφορετικά λύονται αζηµίως για το 
∆ηµόσιο. 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 ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας», 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.∆. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α') «Περί 
Κώδικος είσπραξης δηµοσίων εσόδων».  
 
 

Άρθρο 23 

Καθεστώς γηπέδων που σχηµατίζονται από προσχώσεις στη ζώνη λιµένα 
 
Όλα 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 ∆ηµόσιο 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, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας, από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, να παραχωρεί, µε αντάλλαγµα και για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται µέσα στη ζώνη λιµένα. Όταν 
πρόκειται για παραχωρήσεις σε ζώνες λιµένων των οποίων οι µελέτες επιβλέπονται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (εθνικής ή µείζονος σηµασίας 
κ.λ.π.) και συνοδεύονται από έργα, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης 
λιµένα σε βιοµηχανικές µονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, µεταλλευτικές, λατοµικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγµα για τη 
χρήση των ανωτέρω χώρων, καθώς και οι λοιποί όροι της παραχώρησης.  
2. 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 απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, η 
οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης 
των χώρων, στην περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., εγκρίνονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιό τους. Για παραχωρήσεις 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. 



[Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 34 Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α΄ 153)] 
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 ∆ηµόσιο, 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 ∆ηµόσιο σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. 
[Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 34 Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α΄ 153)] 
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 ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί διοικήσεως 
δηµοσίων κτηµάτων. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται η διαχείριση από το ∆ηµόσιο και των εντός 
του λιµένα νοµηµάτων θαλάσσης και παραλίας, όπως λουτρών, ιχθυοτροφείων, αλυκών 
κ.λ.π., 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.  
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.  
 
 

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 ∆ήµων και Κοινοτήτων, συνεταιρισµών, επιµελητηρίων και επιστηµονικών 
φορέων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ∆ηµόσιο.  
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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 εκτέλεσης των έργων ή των προγραµµάτων ή παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και το αρµόδιο διοικητικό όργανο επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν.  
 
 

Άρθρο 26  
Καθεστώς ∆ωδεκανήσου 

 
1. Ο παρών νόµος έχει εφαρµογή και στα νησιά του Νοµού ∆ωδεκανήσου, εφαρµοζοµένων 
παραλλήλως και των διατάξεων του Κ.∆. 132/1929 περί Κτηµατολογικού Κανονισµού 
∆ωδεκανήσου 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 ∆ωδεκανήσου 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 και άλλων χώρων 
 
1. Οι διατάξεις για την προστασία των δηµοσίων κτηµάτων, όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν 
εφαρµογή και στους χώρους της θαλάσσιας ζώνης λιµένα.  
2. Τα πάσης φύσεως κτίσµατα και εν γένει κατασκευάσµατα, τα οποία έχουν ανεγερθεί ή θα 
ανεγερθούν χωρίς άδεια στον αιγιαλό ή την παραλία, µετά τον καθορισµό και τη συντέλεση 
των απαλλοτριώσεων των άρθρων 7 και 10 κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο 
ανέγερσής τους ή αν κατοικούνται ή άλλως πως χρησιµοποιούνται Εξαιρούνται κτίσµατα και 
κατασκευάσµατα που τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισµού. Προς τούτο ο 
προϊστάµενος της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το 
οποίο κοινοποιεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας», σε εκείνον που έχει ανεγείρει αυθαιρέτως, ο οποίος οφείλει εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την κοινοποίηση να κατεδαφίσει τα κτίσµατα και να άρει τα πάσης φύσεως 
κατασκευάσµατα από τον αιγιαλό ή την παραλία.  
3. Αν δεν καταστεί δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας αυτού που ανήγειρε το παράνοµο 
κτίσµα ή κατασκευή, η Κτηµατική Υπηρεσία δηµοσιεύει σχετική πρόσκληση σε µία τοπική 
εφηµερίδα, αν εκδίδεται στην περιοχή της αυθαίρετης κατασκευής, και σε µία ηµερήσια 
εφηµερίδα, αν εκδίδεται στην περιοχή της αυθαίρετης κατασκευής, και σε µία ηµερήσια 
εφηµερίδα της Πρωτεύουσας του Κράτους, προς οποιονδήποτε γνωρίζει εκείνο που έχει 
ανεγείρει, για να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την ταυτότητά του. Μετά την άπρακτη 
πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση εκδίδεται το πρωτόκολλο 
κατεδάφισης κατά αγνώστου.  
4. Αν είναι γνωστή η ταυτότητα αυτού, που ανήγειρε το παράνοµο κτίσµα ή κατασκευή, αλλά 
είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής του ή είναι κάτοικος αλλοδαπής, το 
παραπάνω πρωτόκολλο κοινοποιείται σε αυτόν ως άγνωστης διαµονής σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Ν.∆. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως δηµοσίων 
εσόδων».  
5. Και στις τρεις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου το 
πρωτόκολλο κατεδάφισης τοιχοκολλάται στο υπό κατεδάφιση κτίσµα ή κατασκευή και στο 
κατάστηµα του δήµου ή της κοινότητας, στην περιοχή του οποίου αυτό βρίσκεται. Για την 
τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση από το δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο που την 
ενήργησε, η οποία αποστέλλεται στην Κτηµατική Υπηρεσία. Η κατεδάφιση γίνεται µετά την 
παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου και την 
τοιχοκόλλησή του.  
6. Η κατεδάφιση ενεργείται µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και σε 
περίπτωση αδυναµίας µε τεχνική υποστήριξη που διατίθεται από την Τεχνική Υπηρεσία της 
αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από αίτηµα του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. Η κατεδάφιση γίνεται σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις, κατόπιν 
πρότασης του προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Η δαπάνη κατεδάφισης βαρύνει 
αυτόν που έχει ανεγείρει αυθαιρέτως και εισπράττεται ως δηµόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις 
περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.  
7. Τα χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση της άδειας έργα και εν γένει κατασκευές µέσα στη 
θάλασσα αίρονται και αποµακρύνονται ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιµοποίησής τους. 
Εξαιρούνται κτίσµατα και κατασκευάσµατα που τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου 
Πολιτισµού. Προς τούτο η Κτηµατική Υπηρεσία, µετά από πρόταση της αρµόδιας Λιµενικής 
Αρχής, συντάσσει πρωτόκολλο κατεδάφισης, άρσης και αποµάκρυνσης των ανωτέρω έργων 
ή κατασκευών. Για το πρωτόκολλο αυτό και την εκτέλεσή του εφαρµόζονται ανάλογα οι 
παράγραφοι 2 έως και 6 του παρόντος άρθρου. Η τοιχοκόλληση του πρωτοκόλλου γίνεται 
µόνο στο αρµόδιο Λιµεναρχείο. Αν από τα πιο πάνω έργα ή κατασκευές µέσα στη θάλασσα 
δηµιουργείται, κατά την περί τούτου κρίση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, κίνδυνος για την 
ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας η προθεσµία της παραγράφου 5 για την εκτέλεση του 
πρωτοκόλλου περιορίζεται σε επτά (7) ηµέρες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εµπορικής Ναυτιλίας 
καθορίζονται ο τρόπος κατεδάφισης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 
αυτού. Με την απόφαση αυτή µπορεί να προβλεφθεί η εκτέλεση του πρωτοκόλλου από 



υπηρεσία του ∆ηµοσίου ή του οικείου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, ως και η 
ανάθεση της υλοποίησής της σε ιδιωτικό φορέα.  
8. Αίτηση προσωρινής ρύθµισης της νοµής ή κατοχής ή αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 
κατεδάφισης, άρσης ή αποµάκρυνσης ενώπιον οποιουδήποτε ∆ιοικητικού ή Πολιτικού 
∆ικαστηρίου ή άλλης Αρχής δεν επιτρέπεται.  
9. Για έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 και έχουν γίνει πριν από την 
ισχύ του παρόντος νόµου στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, χωρίς άδεια ή µε 
υπέρβαση αυτής, είναι δυνατόν µετά από αιτιολογηµένη κρίση της ∆ιοίκησης, να εκδοθεί γι' 
αυτά η σχετική άδεια κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις 
έκδοσης της άδειας αυτής και υποβληθεί προς τούτο αίτηση στην αρµόδια Κτηµατική 
Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος 
νόµου. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή του έργου, τοπογραφικό 
διάγραµµα 1 :500, φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του 
έργου. Εντός περαιτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους απαιτείται, για την έκδοση 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών επί της πιο πάνω αίτησης, η υποβολή των 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 14. Για τη νοµιµοποίηση των πιο πάνω 
έργων καταβάλλεται προηγουµένως η αποζηµίωση για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού ή 
παραλίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
10. Προκειµένου για έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 τα οποία 
έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα µέχρι την ισχύ του παρόντος 
νόµου από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., η κατά την προηγούµενη παράγραφο αίτηση 
έκδοσης της σχετικής άδειας µπορεί να υποβληθεί µέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη 
ισχύος αυτού του νόµου.  
 
 

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.  
 
 

Άρθρο 29 

∆ιοικητικές 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.  
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 παραγράφου 5 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου κάνει 
οποιαδήποτε χρήση των εκεί αναφερόµενων εγκαταστάσεων ή εν γένει έργων τιµωρείται µε 
την ποινή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 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 µε 
απόφαση, άµεσα εκτελεστή, της αρµόδιας λιµενικής αρχής και εισπράττεται σύµφωνα µε το 
Ν.∆. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως δηµοσίων εσόδων».  
 
 

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.).  
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 
[Το άρθρο 32 καταργήθηκε από 19.3.2003 µε την παρ.2 άρθ.3 Ν.3127/2003 (ΦΕΚ Α΄ 67)] 
 
 

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 της Κτηµατικής Υπηρεσίας 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 ∆ικονοµίας, 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 
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:  
«Η εξαίρεση αυτή δεν περιλαµβάνει το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο της περιφέρειας Κρήτης που έχει 
χαρακτηριστεί ∆ιευρωπαϊκό.»  
 
 

Άρθρο 34 

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 
 
1. ∆εν 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.∆. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399 Α') «Περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων 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'). ∆ιατηρείται 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.∆. της 10/16.9.1926.  
Τροποποιείται το άρθρο 100 του Π.∆. 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:  
[Το εδάφιο γ΄ καταργήθηκε µε το άρθ. 15 Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197)] 
 
 

Άρθρο 35 
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 ∆εκεµβρίου 2001, ηµέρα ∆ευτέρα, 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 
∆ανείων και τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών τραπεζών,  
β. επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,  
γ. εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών 
απαιτήσεων.  
δ. Ανώνυµες Εταιρείες ∆ιαχείρισης 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,  
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 ∆ηµόσιο 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. 


