ΘΕΜΑ:

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΟΧΘΗ)
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ,
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός,
Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας
Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. Θεσσαλονίκης

Η πιο γνωστή σε όλους µας δραστηριότητα του Υπουργείου
Οικονοµίας & Οικονοµικών είναι οι κατά τόπους Εφορίες (ήδη ∆ΟΥ) και
η σχέση που έχουµε µε αυτές µε την καταβολή φόρων, ΦΠΑ κλπ.
Ωστόσο στο Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών υπάγεται και
το τµήµα της διαχείρισης της ∆ηµόσιας Περιουσίας, που δεν ανήκει
στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Υγείας Πρόνοιας,
Εθνικής Άµυνας κλπ. και που καλύπτει µεγάλο εύρος, τόσο σε
κατηγορίες κτηµάτων, όσο και σε συνολική διαχειριζόµενη έκταση.
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να σας ενηµερώσω:
α)επιγραµµατικά

για

τη

δραστηριότητα

αυτή

του

Υπουργείου

Οικονοµίας & Οικονοµικών, η οποία ασκείται σε κεντρικό επίπεδο από
τη Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτηµάτων του
Υπουργείου και την Κεντρική Υπηρεσία της Κτηµατικής Εταιρείας του
∆ηµοσίου (ΚΕ∆), ενώ σε περιφερειακό επίπεδο από της Κτηµατικές
Υπηρεσίες που λειτουργούν στην έδρα κάθε νοµού και τα κλιµάκια της
ΚΕ∆ που λειτουργούν στις περιφέρειες και
β)αναλυτικά για το ειδικότερο αντικείµενο Αιγιαλού – Παραλίας Παλαιού Αιγιαλού καθώς και γι’ αυτό της Αµµοληψίας.
Πριν από την ανάλυση αυτή θα αναφερθώ, µε συντοµία, σε
γενικά στοιχεία ∆ηµοσίων Κτηµάτων και ∆ηµόσιας Περιουσίας.
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Α)

ΓΕΝΙΚΑ

Ι.

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΤΗΜΑ

ονοµάζεται κάθε τι που µπορεί να είναι αντικείµενο
ιδιοκτησίας δηµόσιας ή ιδιωτικής.

∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΜΑ είναι κάθε κτήµα που ανήκει κατά πλήρες δικαίωµα
κυριότητος στο ∆ηµόσιο, είτε µε τη µορφή της
δηµόσιας κτήσης είτε µε τη µορφή της ιδιωτικής
κτήσης.
ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
α.

Τα εκτός συναλλαγής (∆ηµόσια κτήση), που είναι ειδικότερα:
1. “Τα κοινά τοις πάσι” (θάλασσα, αέρας, νερό, κλπ.), που δεν
εξουσιάζονται αλλά η πολιτεία ασκεί σε αυτά κυριαρχικά
δικαιώµατα.
2. Τα κοινής χρήσεως ή Κοινόχρηστα που είναι κυρίως:
Ö Αιγιαλός
Ö Κοίτες αενάως ρεόντων υδάτων
Ö Κοίτες χειµάρρων
Ö Όχθες πλευσίµων ποταµών
Ö Μεγάλες λίµνες και οι όχθες τους
Ö ∆ρόµοι, πλατείες, πεζοδρόµια, σιδηροδροµικές γραµµές
Ö Κήποι, άλση
Ö Αρχαιότητες
3. Τα προορισµένα για εξυπηρέτηση δηµοσιονοµικών σκοπών
(Εκκλησίες, Μονές, Νεκροταφεία).
Αναλυτικότερος προσδιορισµός των εκτός συναλλαγής και κοινής

χρήσεως πραγµάτων, γίνεται στον Αστικό Κώδικα και συγκεκριµένα
στα άρθρα Α.Κ. 966, 967, 968, 970, 971.
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β.

Τα

κτήµατα

της

ιδιωτικής

περιουσίας

του

∆ηµοσίου

(Ιδιωτική κτήση)
Τα κτήµατα αυτά περιήλθαν στο ∆ηµόσιο κυρίως µε τους εξής
τρόπους:
1. Από διαδοχή του Τουρκικού ∆ηµοσίου.
2. Με αναγκαστική Απαλλοτρίωση ή µε Συµβόλαιο αγοράς.
3. Ως εγκαταλειµµένα, ήτοι εκείνα των οποίων την κατοχή έπαψε
να έχει ο ιδιοκτήτης και είτε δεν κατέχονται από κανέναν είτε
κατέχονται από τρίτο, µη κύριο, κατά του οποίου όµως δεν
ασκήθηκε αγωγή από τον ιδιοκτήτη.
Στα εγκαταλειµµένα το ∆ηµόσιο γίνεται κύριος του ακινήτου
µετά από 10 χρόνια από την ηµεροµηνία κατάληψης.
4. Ως αδέσποτα, ήτοι ως κτήµατα τα οποία σε µια δεδοµένη
στιγµή εµφανίζονται ότι δεν έχουν κύριο και εκ του λόγου
αυτού περιέχονται στο ∆ηµόσιο.
5. Ως προερχόµενα από προσχώσεις της θάλασσας (ειδικές
διαδικασίες έργων επί αιγιαλού - αναχάραξη- ∆ηµιουργία
παλαιού αιγιαλού).
Βασική διαφορά των 2 προηγούµενων κατηγοριών είναι ότι τα
εκτός συναλλαγής είναι αναπαλλοτρίωτα για όσο διάστηµα έχουν την
ιδιότητα αυτή, ενώ αυτά που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του
∆ηµοσίου υπόκεινται σε απαλλοτρίωση.
Σηµειώνουµε ότι τα κοινόχρηστα, όταν, παύουν να προορίζονται
για κοινή χρήση ή για δηµόσιο, δηµοτικό ή θρησκευτικό σκοπό,
περιέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου, οπότε µπορούν να
εκποιηθούν π.χ. καταργηθείς δρόµος, αποξηρανθείσα λίµνη, παλαιός
αιγιαλός (µετά από αναχάραξη).
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γ. Ειδικές Κατηγορίες Κτηµάτων
1. Ανταλλάξιµα Κτήµατα: είναι εκείνα που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι
µε την ανταλλαγή των πληθυσµών καθώς και τα βακούφια
(αφιερωµένα

σε

ιδρύµατα

–κυρίως

τζαµιά-

κτήµατα)

περιλαµβανοµένων των νεκροταφείων και περιουσιακών στοιχείων
των

Οθωµανικών

Νοµικών

Προσώπων

-Μουφτείας-

και

περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µε την από 30-1-1923 Συνθήκη
της Λωζάνης.
2. Κληροδοτήµατα:

Περιουσιακή

ωφέλεια

προς

Κράτος,

∆ήµο,

Κοινότητα ή άλλο Νοµικό ή Φυσικό Πρόσωπο για εκπλήρωση
Κοινωφελούς σκοπού που παρέχεται µε κληρονοµιά, δωρεά κ.λπ.

III. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Για τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί ακινήτου ισχύει ο γενικός
κανόνας: "παν πράγµα µη ανήκον εις έτερον ανήκει εις
το ∆ηµόσιο".

Αυτό σηµαίνει ότι:
α) Τα κοινόχρηστα πράγµατα εφόσον δεν ανήκουν στον ∆ήµο ή
Κοινότητα ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο
(δηµόσια κτήση) και
β) Το βάρος για την απόδειξη της κυριότητας επί ακινήτων έχουν οι
ιδιώτες που τα κατέχουν και εφόσον οι τίτλοι τους δεν είναι νοµικά
ισχυροί τα ακίνητα ανήκουν στο ∆ηµόσιο (ιδιωτική κτήση). Βασικό
στοιχείο των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου είναι ότι δεν υπόκεινται
σε καµία παραγραφή π.χ. δεν ισχύει η χρησικτησία εις βάρος
του ∆ηµοσίου.

4

IV. ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Με την καταγραφή, Προστασία, ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση της
∆ηµόσιας Περιουσίας σήµερα ασχολείται µεγάλος αριθµός φορέων
µε διαφορετικές ή επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες. Οι κυριότεροι είναι:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Αστικά

και

αγροτικά

∆ηµόσια

κτήµατα, Αιγιαλός-παραλία, Ανταλλάξιµα Κτήµατα, Απαλλοτριώσεις,
Κληροδοτήµατα. κ.λπ.
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

∆άση,

Εποικιστικές

εκτάσεις,

λιβάδια,

χορτολίβαδα, ιχθυοτροφεία κ.λπ.
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΗΣ.

ΤΕΘΑ-ΤΕΣ-ΤΑΑ

(ακίνητα

για

Στρατιωτικούς σκοπούς, Στρατόπεδα, κ.λπ.)
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. (Μεταλλεία, Λατοµεία, Αλυκές),
5. ΥΠΕΧΩ∆Ε (οδοί, πλατείες, πεζοδρόµια, γέφυρες, σήραγγες, κ.λπ.)
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (Εκκλησίες, σχολεία κ,λπ.).
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Κρατικοί αερολιµένες, κ.λπ.).
8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Πρόνοια-

Απαλλοτριωθείσες υπέρ της Πρόνοιας εκτάσεις για παραχώρηση
σε δικαιούχος αποκατάστασης, Νοσοκοµεία κ.λπ.).
9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

(Μουσεία,

Μνηµεία,

Αρχαιολογικοί

χώροι).
10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: (∆ικαστικά κτίρια, φυλακές, κ.λπ.).
11. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕ∆) (∆ιαχείριση και αξιοποίηση
∆ηµόσιας Περιουσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και
κατά περίπτωση Υπ. Γεωργίας και Υπ. Εθν. Άµυνας.
12. Ε.Ο.Τ. (Τουριστικά ∆ηµόσια κτήµατα κ.λπ.) που ήδη δηµιούργησε
ειδική Α.Ε. για ακίνητα.
13. Ο.Α.Θ. (ήδη Ε.Υ.Α.Θ.) (∆ιαχείριση Ρεµάτων που παραχωρήθηκαν
από το ∆ηµόσιο κ.λπ.
14. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γυµναστήρια, στάδια, κ.λπ.)
15. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, Ο.Λ.Θ., κ.λπ.
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16. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ-ΟΣΕ-∆ΕΗ).
17. Ο.Τ.Α. (Αστικά, αγροτικά, βοσκήσιµες γαίες).
Πολλοί από τους πιο πάνω φορείς αποκτούν διαχείριση (κυριότητα
ή χρήση) από µεταβίβαση άλλου φορέα, π,χ. ∆ρόµοι, Ρέµατα, κ.λπ.
των Οριστ. ∆ιανοµών Υπ. Γεωργ. µεταβιβάζονται µε Απόφαση Νοµάρχη
σε ∆ήµους και κοινότητες, κήποι και πλατείες µεταβιβάζονται από
Ανταλλάξιµη

Περιουσία

Υπουργείου

Οικονοµικών

σε

∆ήµους

και

Κοινότητες.
Για την καταγραφή, προστασία, ∆ιαχείριση αυτής της περιουσίας
υπάρχουν πάνω από 450 Νόµοι και ∆ιατάγµατα και πάνω από 1000
Αποφάσεις ∆ικαστηρίων καθώς και γνωµοδοτήσεις Νοµικών Υπηρεσιών
∆ιοίκησης,
V)

∆ΗΜΟΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕ∆ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Μέχρι το 1970, το Υπουργείο Οικονοµικών είχε την ευθύνη για
την καταγραφή, προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της ∆ηµόσιας
περιουσίας αρµοδιότητος του.
Με τον Ν. 973/79 ιδρύθηκε η Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου
(ΚΕ∆) στην αρµοδιότητα της οποίας µεταξύ των άλλων περιήλθε και η
διαχείριση

και

η

αξιοποίηση

της

ιδιωτικής

∆ηµόσιας

Περιουσίας

αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, πλην ορισµένων περιπτώσεων.
Έτσι σήµερα ο κανόνας, όσον αφορά στις αρµοδιότητες των 2
φορέων είναι:
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α)

Κ.Ε.∆.

∆ιαχείριση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας ∆ηµοσίου
(πλην ειδικών διαχειρίσεων). Αναλυτικότερα η ΚΕ∆
• Πουλάει

ή

εκµισθώνει

διαγωνισµό.

Ο

ακίνητα

διαγωνισµός

του
είναι

∆ηµοσίου

µε

απαραίτητος

δηµόσιο
και

επί

ανοικοδοµήσεως σε ακίνητο κατά το σύστηµα της αντιπαροχής (§ 1
αρθ. 6 Ν, 973/79).
• Παραχωρεί την χρήση για ορισµένο ή αόριστο χρόνο ακινήτων του
∆ηµοσίου

∆ωρεάν

σε

∆ηµόσιες

Υπηρεσίες,

δωρεάν

ή

µε

αντάλλαγµα σε Ν.Π.Ι.∆. τα οποία εκπληρούν κοινωνικούς σκοπούς,
για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ή για την εκπλήρωση των
σκοπών τους.
β)

Κεντρική Υπηρεσία Υπ. Οικονοµικών και Κτηµατικές
Υπηρεσίες.

Οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών επί
της ∆ηµόσιας Περιουσίας που όπως είπαµε σε περιφερειακό επίπεδο
είναι οι Κτηµατικές Υπηρεσίες περιλαµβάνουν τους παρακάτω τοµείς:
Α.-

∆ηµόσια Κτήµατα Ιδιωτικής Περιουσίας
Κατάληψη, Προστασία, ∆ιαχείριση ειδικών περιπτώσεων.

Β.-

∆ηµόσια Κτήµατα Κοινόχρηστης ∆ηµόσιας Περιουσίας
Χάραξη, Προστασία, ∆ιαχείριση Αιγιαλών, Αµµοληψίες, ∆ιαχείριση
θαλασσίων χώρων.

Γ.-

Ανταλλάξιµα Κτήµατα
Κατάληψη, Προστασία, ∆ιαχείριση.

∆.-

Απαλλοτριώσεις
∆ιαδικασία

προεκτίµησης,

Πόρισµα

δικαιωµάτων

∆ηµοσίων,

Πιστοποιητικά για προδικασία αναγνώρισης δικαιούχου και
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Ε.-

Κληροδοτήµατα
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι αρµοδιότητες που
έχουν οι Κτηµατικές Υπηρεσίες στην

ΣΤ.- Στέγαση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών σε
Ζ.-

Άδειες για ανεύρεση θησαυρών και στο

Η.-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στην ανάλυση των ειδικότερων
θεµάτων που αφορούν
• Τη

χάραξη,

προστασία,

διαχείριση

Αιγιαλού,

τη

διαχείριση

θαλασσίων χώρων, τη χάραξη, προστασία, διαχείριση όχθης και
παρόχθιας ζώνης Λιµνών και Ποταµών, καθώς και τη διαδικασία για
Αµµοληψίες.
Β) ΑΙΓΙΑΛΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ- ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ,
ΟΧΘΗ- ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΖΩΝΗ- ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΘΗ
Οι διατάξεις που εφαρµόζονται αντιστοιχούν κυρίως στο Νόµο
2971/2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001) “Περί Αιγιαλού & Παραλίας και
άλλων διατάξεων”.
Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
α) Αιγιαλός
Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις
µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της.
Η λέξη “συνήθεις” αναφέρεται για να αποκλείσει τις µη συνήθεις
συνθήκες

που

αντιστοιχούν

σε

θεοµηνίες

φαινόµενα (π.χ. πληµµύρες).
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και

έκτακτα

φυσικά

Ως βρεχόµενη από τη µέγιστη, συνήθη ανάβαση των κυµάτων
πρέπει να θεωρηθεί όχι µόνο η ζώνη της ξηράς που κατακλύζεται από
το θαλάσσιο νερό, λόγω του κυµατισµού, αλλά η ζώνη ξηράς που
βρέχεται από το θαλάσσιο νερό, όταν το κύµα που «σπάει» στην ακτή
εκσφενδονίζεται προς την ξηρά.
β) Παραλία
Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό,
καθορίζεται δε σε πλάτος µέχρι και (50) µέτρα από την οριογραµµή
του αιγιαλού( άρθρο 1 περ. 2 Ν. 2971701).
γ) Παλαιός Αιγιαλός
Είναι η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από την µετακίνηση της
ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις
ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή του αιγιαλού
και το όριο του παλαιοτέρα υφιστάµενου αιγιαλού (άρθρο 1
περ. 3 του Ν.2971/01).
δ) Όχθη πλεύσιµων ποταµών & µεγάλων λιµνών
Είναι η χερσαία ζώνη, που περιστοιχίζει τους πλεύσιµους ποταµούς
και τις µεγάλες λίµνες και βρέχεται από τις µεγαλύτερες αλλά
συνηθισµένες αναβάσεις των υδάτων τους.
ε) Παρόχθια ζώνη
Είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στην όχθη και καθορίζεται
σε πλάτος µέχρι και (50) µέτρα από το προς την ξηρά όριο της
όχθης. Ο κύριος προορισµός της ζώνης αυτής είναι η επικοινωνία
της ξηράς µε τους πλεύσιµους ποταµούς ή τις µεγάλες λίµνες.
στ) Παλαιά Όχθη
Είναι η ζώνη ξηράς που προέκυψε από την µετακίνηση της
οριογραµµής της όχθης των µεγάλων λιµνών και των πλεύσιµων
ποταµών.
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Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2971/01 ορίζεται ότι για
τον καθορισµό των ζωνών αυτών (όχθης, παρόχθιας ζώνης & παλαιάς
όχθης) καθώς και για τη διοίκηση, διαχείριση και προστασία αυτών
έχουν αναλογική εφαρµογή οι διατάξεις για τον αιγιαλό και την
παραλία.
Στον ως άνω νόµο δεν δίδεται ο ορισµός των µεγάλων λιµνών
και των πλεύσιµων ποταµών.
Πλεύσιµοι Ποταµοί: Σύµφωνα µε δικαστηριακή νοµολογία είναι
εκείνος που προσφέρεται γιο κανονική ναυσιπλοΐα και ΜΗ
ΠΛΕΥΣΙΜΟΣ

Εκείνος

που

δεν

προσφέρεται

για

κανονική

ναυσιπλοΐα ούτε καν παρέχει την δυνατότητα πλεύσεως σ' αυτόν
έστω και απλών ακάτιων ή σχεδίων κατά την κατεύθυνση του ή
αντίστροφα, έστω κι αν είναι δυνατή η διάπλευση του από τη µια
όχθη στην άλλη, (Άρειος Πάγος 403/1972). Οι περισσότεροι
ποταµοί στην Ελλάδα δεν είναι καθ' ολοκληρίαν πλεύσιµοι, αλλά
µόνον τµήµατα αυτών.
Μεγάλες Λίµνες: Νοούνται οι σχηµατιζόµενες από την εκβολή
αέναων ροών. Τέτοιες είναι οι περισσότερες των λιµνών. Οι
µικρές λίµνες, οι ελώδεις και οι βαλτώδεις εκτάσεις που δεν
σχηµατίζονται µε τον πιο πάνω τρόπο, αλλά είτε από παροδικά
αναβλύζοντα νερά είτε από στάσιµα νερά που προέρχονται από
βροχοπτώσεις ή ροές όχι όµως συνεχείς και αέναες δεν είναι
κοινόχρηστα πράγµατα.
ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Όπως αναφέραµε και στα «Γενικά», ο αιγιαλός όπως και η όχθη
είναι πράγµα κοινόχρηστο, ανήκει, διαχειρίζεται και προστατεύεται
από το ∆ηµόσιο.
Η

παραλία

(ή

η

παρόχθια

ζώνη

ξηράς)

όπως

και

ο

αιγιαλός ανήκει στην κατηγορία των κοινοχρήστων πραγµάτων
και τελούν υπό το αυτό νοµικό καθεστώς µε µόνη διαφορά ότι η
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παραλία δεν είναι δηµιούργηµα της φύσης όπως ο αιγιαλός αλλά
προϊόν πολιτειακής πράξης. ∆ηµιουργείται µε διοικητική πράξη σε
περιπτώσεις επέκτασης ανεπαρκούς αιγιαλού. Τούτο σηµαίνει ότι η
παραλία

(ή

η

παρόχθια

ζώνη)

για

να

αποκτήσει

τον

κοινόχρηστο χαρακτήρα της και να περιέλθει στην κυριότητα
του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι απαραίτητη η κίνηση
ολοκλήρωση

της

απαλλοτριωτικής

και

διαδικασίας.

Η

απαλλοτρίωση είναι αναγκαία γιατί δεν δικαιολογείται αφαίρεση
ιδιοκτησίας χωρίς την καταβολή ή παρακατάθεση αποζηµίωσης υπέρ
των δικαιούχων (άρθρα 17 και 21 του Συντάγµατος).
Αρµόδια Υπηρεσία για την κίνηση της απαλλοτριωτικής
διαδικασίας είναι η οικεία Πολεοδοµία, και πραγµατοποιείται µε τις
διατάξεις περί απαλλοτριώσεων λόγω ρυµοτοµίας.
Η παραπάνω διαδικασία δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που η
ζώνη παραλίας (ή παρόχθιας ζώνης ) εµπίπτει σε ζώνη παλαιού
αιγιαλού (ή παλαιάς όχθης) οπότε αυτή θεωρείται κοινόχρηστη
µε

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

επικύρωσης

της

χάραξης

οριογραµµών που θα αναφέρουµε στη συνέχεια.
Ο προορισµός και ο σκοπός του αιγιαλού ή της όχθης ως
κοινοχρήστου, καθορίζεται στο άρθρο 2, του Ν.2971/2001, όπου
ορίζεται ότι κύριος προορισµός του (όπως και της ζώνης παραλίας ή
της παρόχθιας ζώνης) είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση στις
ακτές και όχθες αντίστοιχα.
Εκτός

όµως

χρησιµεύσουν

και

του
για

κυρίου

προορισµού

άλλους

σκοπούς,

τους
όπως

µπορεί

να

κοινωφελείς,

περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς, για απλή χρήση, εφόσον από
αυτήν δεν παραβιάζεται ο προορισµός του ως κοινόχρηστο και δεν
επέρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία, καθώς επίσης και για
την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος (π.χ. ανάπτυξη οικονοµίας,
λόγοι

εθνικής

άµυνας

και

ασφάλειας

κλπ.).

η

διάγνωση

της

συνδροµής των προϋποθέσεων για τους άλλους σκοπούς ανήκει στην
κρίση της διοίκησης.
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Σύµφωνα πάντα µε το άρθρο 2, του Ν.2971/2001, στον αιγιαλό,
στην παραλία (εφόσον καταστεί κοινόχρηστη), την όχθη και την
παρόχθια

ζώνη

(εφόσον

επίσης

καταστεί

κοινόχρηστη)

δεν

επιτρέπεται η κατασκευή κτισµάτων και εν γένει κατασκευασµάτων,
παρά µόνο για την επιδίωξη των σκοπών που προαναφέραµε.
Ιδιαίτερα δικαιώµατα χρήσης µπορούν να παραχωρηθούν µε τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να

υπάρχει

διάταξη

που

να

προβλέπει

το

επιτρεπτό

της

παραχώρησης.
• Να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον να µην αναιρείται η κοινή χρήση.
• Η

παραχώρηση

να

γίνει

µε

έκδοση

της

προβλεπόµενης

διοικητικής πράξεως (έκδοση Υπουργού Οικονοµικών ή Γ.Γ.
Περιφέρειας).
Ο παλαιός αιγιαλός (η παλαιά όχθη) δεν είναι κοινόχρηστο
πράγµα, αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου. Συνεπώς
δεν είναι εκτός συναλλαγής και µπορεί να εκποιηθεί ή να
αποκτηθούν ιδιωτικά δικαιώµατα επ' αυτού.
ΙΙΙ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ
α.

Επιτροπή
Ο καθορισµός των οριογραµµών αιγιαλού -παραλίας και

παλαιού αιγιαλού γίνεται από Επιτροπή η σύνθεση της οποίας
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Ν. 2971/01 και αποτελείται από:
Α)

Τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο

Β)

Έναν

µηχανικό

της

Κτηµατικής

Υπηρεσίας

µε

ειδικότητα

τοπογράφου ή πολιτικού µηχανικού και σε περίπτωση που η
Κτηµατική δεν διαθέτει µηχανικό συµµετέχει µηχανικός της
Τ.Υ.∆.Κ. ή άλλης ∆ηµόσιας υπηρεσίας.
Γ)

Τον Λιµενάρχη
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∆)

Τον

∆/ντή

της

∆/νσης

Πολεοδοµίας

της

Νοµαρχιακής

Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.)
Ε)

Τον

∆/ντή

Χωροταξίας

&

Περιβάλλοντος

Της

Γενικής

Γραµµατείας Περιφέρειας.
Όταν πρόκειται για καθορισµό όχθης, παρόχθιας ζώνης ή
παλαιάς

όχθης

υπάλληλος

της

στην
Ν.Α.

Επιτροπή
µε

αντί

ειδικότητα

τον

Λιµενάρχη

γεωπόνου,

µετέχει

ιχθυολόγου

ή

δασολόγου και ως πέµπτο µέλος υδραυλικός µηχανικός της Ν.Α. ή
του Τ.Ε.Ε.
Επειδή

στην

πράξη

δεν

υπάρχει

αυτοτελής

ειδικότητα

υδραυλικού µηχανικού, στην Επιτροπή συµµετέχει µηχανικός µε
αντίστοιχη εξειδίκευση και εµπειρία ως εκ της θέσεως και της
επιστηµονικής του κατάρτισης (π.χ. Προϊστάµενος Υδραυλικών
Έργων Ν.Α.).
β.

∆ιαδικασία καθορισµού
Προκειµένου να καθορισθούν τα όρια του αιγιαλού, της παραλίας

και του παλαιού αιγιαλού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.
1. Αίτηση - ∆ιαγράµµατα
Ο επισπεύδων για την χάραξη που µπορεί να είναι ∆ήµος,
Κοινότητα, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή και φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει
αίτηµα για τον Καθορισµό Αιγιαλού-παραλίας που συνοδεύεται από
Κτηµατογραφικό Τοπογραφικό-Υψοµετρικό ∆ιάγραµµα, εξαρτηµένο από
το Κρατικό Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο, σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000, που να
περιλαµβάνει µήκος τουλάχιστον 500 µ., εκτός αν για την σύνδεση
µε υφιστάµενο γειτονικό καθορισµό απαιτείται µήκος αυτής µικρότερο
από 200 µέτρα, οπότε περιλαµβάνεται κι αυτό στην αποτύπωση και τον
καθορισµό. Το βάθος ξηράς που είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί
υψοµετρικά εξαρτάται από το ανάγλυφο του εδάφους, µε βασική όµως
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προϋπόθεση να περιληφθούν και οι πρώτες ιδιοκτησίες (διανοµέςαποτυπώσεις κ.λ.π.) όχι στο σύνολο της έκτασης τους αλλά να
απεικονίζονται τα προς τον αιγιαλό πρόσωπα τους.
Το διάγραµµα αυτό συντάσσεται από φορείς του δηµόσιου
τοµέα, ΟΤΑ ή ιδιώτες µηχανικούς, που έχουν από τον 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 από µηχανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
Αναλυτικότερα σχετικά µε το διάγραµµα:
Σε

οιανδήποτε

κλίµακα

συντάξεως

του

διαγράµµατος,

η

απεικόνιση πρέπει να είναι πλήρης και σαφής.
ι.

Επιβάλλεται η εξάρτηση εκ του κρατική δικτύου συντεταγµένων
µε χαραγµένο τον κάνναβο ως και τις τετµηµένες (Χ) και
τεταγµένες (Ψ) των αξόνων.

ιι.

Να απεικονίζει µήκος ακτής τουλάχιστον 500 µέτρα.

ιιι.

Να απεικονίζει την περιοχή σε απόσταση από την θάλασσα όχι
λιγότερο των 50 µέτρων ανάλογα µε την κλίση του εδάφους, την
µορφολογία εν γένει της περιοχής (π.χ. περίπτωση µεγάλου
εύρους αιγιαλού) καθώς και την θέση των ορίων των τελευταίων
προς την θάλασσα ιδιοκτησιών.

ιν.

Να είναι υψοµετρικό ήτοι:
α. Ως υψοµετρική αφετηρία να λαµβάνεται η στάθµη της

θάλασσας κατά την µέσην πλήµµην ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό
το

υψόµετρο

τριγωνοµετρικού

του

κρατικού

δικτύου

ή

άλλου

σταθερού σηµείου παρά την ακτογραµµή που να απεικονίζεται στο
διάγραµµα.
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β. Η ισοδιάσταση του διαγράµµατος (ισοϋψείς καµπύλες) να
είναι ανά µισό µέτρο ή ανά ένα µέτρο όταν το έδαφος είναι επικλινές.
Επί πλέον να εµφανίζονται και έτερα συµπληρωµατικά υψόµετρα όταν η
απόσταση των ισοϋψών καµπυλών είναι µεγαλύτερα των 10 µέτρων.
γ. Εάν εγγύς της ακτογραµµής υφίσταται πρανή (καταπτώσεις) να
σηµειώνονται τα υψόµετρα του ποδός και του άνω οφρύος.
δ. Το τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει να είναι πλήρως
υψοµετρικό καθ' όλη την αποτυπωθείσα έκταση.
ν.

Να είναι οριζοντιογραφικό και να απεικονίζονται:
α. Η ακτογραµµή µε συνεχή γραµµή.
β. Η αµµώδης ζώνη της ξηράς (ακριβές όριο προς την ξηρά).
γ. Η υπάρχουσα βλάστηση και το είδος αυτής στην ακριβή της

θέση µε καταλλήλο συµβολισµό (να διευκρινίζονται σε υποµνήµατα).
δ. Πρανή και καταπτώσεις.
ε. Η περίµετρος τελµάτων, εφόσον υπάρχουν τα βάθη του
πυθµένα των, και το είδος των υδάτων, θαλάσσια (αλµυρά) ή όχι
(γλυκά).
ζ. Οιαδήποτε φυσική ή τεχνητή λεπτοµέρεια του εδάφους.
η. Τα ακριβή όρια των ιδιοκτησιών εφόσον αυτά είναι ευκρινή
ή µπορούν να εξακριβωθούν κατ’ άλλον τρόπον.
θ. Τα υπάρχοντα κτίσµατα ως και οιονδήποτε άλλο σταθερό
σηµείο στην ακριβή του θέση και µε ακριβείς διαστάσεις τους
συµβολιζόµενα καταλλήλως.
ι. Τα υφιστάµενα τεχνικά έργα να σηµειώνονται δια καταλλήλων
συµβολισµών. Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα τεχνικά έργα (τοιχία,
αναχώµατα κ.λ.π.), τα οποία εµποδίζουν την ανάβαση των κυµάτων
και τα οποία πρέπει να απεικονίζονται και αποτυπώνονται λεπτοµερώς.
-

Να σηµειώνονται δια καταλλήλων συµβολισµών το είδος του
εδάφους, βραχώδες, καλλιεργούµενο, προσχωσιγενές κ,λπ.

-

Σε περίπτωση κατά την οποίαν έχουν πραγµατοποιηθεί τεχνικά
έργα, τα οποία έχουν µεταβάλει σοβαρά τη θέση της ακτογραµµής
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να σηµειώνεται η παλαιά θέση της και εντός παρενθέσεως τα
παλαιά υψόµετρα ως και η πηγή από την οποίαν ελήφθησαν.
-

Να σηµειώνεται η κατεύθυνση τον Βορρά.

-

Να απεικονίζονται στην ακριβή του θέση ιδιαίτερα σταθερά
(χαρακτηριστικά)

σηµεία,

ή

εφόσον

δεν

υπάρχουν

να

δηµιουργούνται (τσιµεντένια κολωνάκια) καθ' όλη την έκταση
αποτυπούµενα επί του διαγράµµατος, ώστε να είναι δυνατή η
εξασφάλιση των οριογραµµών αιγιαλού και παραλίας.
νι. Να περιλαµβάνεται επί του διαγράµµατος απόσπασµα χάρτου κλιµ.
1:50.000 επί του οποίου να σηµειώνεται δια χρωµατισµού της
ακτογραµµής η ακριβής θέση της προς καθορισµό περιοχής.
Επί

του

αποσπάσµατος

χαρακτηριστικά

στοιχεία

χάρτου

πρέπει

(οικισµοί,

οδοί,

να

εµφαίνονται

κ.λπ.)

ώστε

ο

προσδιορισµός να είναι σαφής.
νιι. Σε περίπτωση κατά την οποία στη παραπλεύρως περιοχή έχει
διενεργηθεί ο καθορισµός αιγιαλού-παραλίας, τα τοπογραφικά
διαγράµµατα

θα

πρέπει

να

συναρµόζονται

πλήρως

και να

αναγράφονται τα στοιχεία επικύρωσης των καθορισµών.
νιιι.Η περιοχή δεν είναι απαραίτητο να απεικονίζεται επί ενός
φύλλου αλλά µπορεί να απεικονίζεται σε περισσότερα της µιας
πινακίδες µε την αντίστοιχη πινακιδοποίηση.
ιx. Σε

κάθε

πινακίδα

παρατίθεται

πίνακας

συντεταγµένων

των

κορυφών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
x. Επίσης σε κάθε πινακίδα να υπάρχει υπόµνηµα που θα υπογράφεται
από την Επιτροπή Χάραξης καθώς και οι απαραίτητες θεωρήσεις
Φορέων, Κτηµατικής Υπηρεσίας κ.λ.π.
2.

Αυτοψία – Έκθεση - Στοιχεία Καθορισµού
Η Επιτροπή διενεργεί αυτοψία προκειµένου να διαπιστώσει από

φυσικές κυρίως ενδείξεις το όριο µέχρι το οποίο φθάνει το µέγιστο
χειµέριο κύµα. Η ζώνη αυτή αποτελεί τον αιγιαλό. Παράλληλα
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χαράζει την οριογραµµή της παραλίας σταθµίζοντας τα πραγµατικά
περιστατικά και αιτιολογώντας την απόφαση της.
Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η ακτογραµµή
έχει

µετατοπιστεί

σε

βάρος

της

θάλασσας

συνεπεία

φυσικών

φαινοµένων ή ανθρωπίνων ενεργειών µε αποτέλεσµα ο χώρος που
αποτελούσε κάποτε αιγιαλό να µην υπάγεται πλέον σ' αυτόν,
προβαίνει στον διοικητικό καθορισµό του παλαιού αιγιαλού.
Τα στοιχεία που αναζητά και συνεκτιµά για την ακριβή
οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού η Επιτροπή είναι ιδίως φυσικές
ενδείξεις (όπως το αµµώδες, ελώδες ή βαλτώδες των συνεχόµενων
του αιγιαλού εκτάσεων) αεροφωτογραφίες, γεωλογικές µελέτες,
χάρτες και διαγράµµατα διαφόρων ετών, καθώς και κάθε άλλο
πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο.
Πριν τον καθορισµό του παλαιού αιγιαλού η Επιτροπή πρέπει
να εξετάζει, αν υπάρχουν κατοχές ιδιωτών στο υπό καθορισµό
τµήµα ή παραχωρητήρια του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι οι κάτοχοι έχουν τίτλους που ανατρέχουν στο έτος
1884 ή ότι κατέχουν τις εκτάσεις αυτές πριν το 1884, αδιατάρακτα και
µε καλή πίστη ή υπάρχουν παραχωρητήρια του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η
οριογραµµή του παλαιού αιγιαλού χαράζεται στο προς τη θάλασσα όριο
των ιδιοκτησιών αυτών.
Το έτος 1884 δεν αποτελεί τυχαίο και αυθαίρετο χρονικό σηµείο, αλλά
συνδυάζεται µε τη δυνατότητα απόκτησης κυριότητας από ιδιώτες
δυνάµει έκτακτης χρησικτησίας (κατά το άρθρο 4 του Α.Ν. 1539/38 «τα
(επί των ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν
υπόκεινται παραγραφήν. Η παραγραφή δε του δικαιώµατος του
∆ηµοσίου επί ακινήτου κτήµατος αρξάµενη προ της ισχύος του νόµου
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αυτού ουδεµίαν συνέπεια έχει αν αυτή δεν συνεπληρώθη µέχρι τότε
κατά τους προϊσχύσαντας νόµους»).
Από την ανάλυση του περιεχοµένου των νόµων αυτών προκύπτει
ότι ο χρόνος της επικαλούµενης από ιδιώτες χρησικτησίας πρέπει να
είχε συµπληρωθεί µέχρι 11-9-1915 και να είχε αρχίσει από 4-3-1985
και προγενέστερα.
Στην περιοχή των “Νέων Χωρών”, των περιοχών δηλαδή της
Ελλάδας που απελευθερώθηκαν µετά το 1912, υπάρχουν συνήθως
διανοµές του Υπουργείου Γεωργίας, µε βάση τις οποίες δόθηκαν τίτλοι
σε δικαιούχους αγρότες.
Συνεπώς, εάν κατά την διαδικασία σύνταξης του διαγράµµατος
για τη χάραξη εφαρµοστούν τα προς τη θάλασσα όρια των τεµαχίων
της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας, που παραχωρήθηκαν
σε φυσικά πρόσωπα ή σε ΟΤΑ, προσδιορίζεται άµεσα η θέση της
οριογραµµής του παλαιού αιγιαλού.
Για την εφαρµογή των παραπάνω στοιχείων της Τοπογραφικής
Υπηρεσίας συνυποβάλλεται Τεχνική Έκθεση από τον συντάξαντα, που
ελέγχεται από την Κτηµατική Υπηρεσία, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης
ιδιοκτησιακών στοιχείων εντός του παλαιού αιγιαλού, συντάσσεται
Έκθεση Εφαρµογής από Μηχανικό του ∆ηµοσίου.
Το νοµοθετικό πλαίσιο µε βάση το οποίο γίνεται σήµερα ο
καθορισµός των οριογραµµών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού
θεσπίζει δύο περιορισµούς ως προς τον καθορισµό του αιγιαλού και
της παραλίας:
1)

Ορίζει ότι δεν µπορούν να περιληφθούν οικίες ή κτίσµατα στη

ζώνη του αιγιαλού που χαράσσεται για πρώτη φορά εφόσον έχει
γίνει διάβρωση της ακτής και τα κτίσµατα είχαν αναγερθεί πριν τη
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διάβρωση και εκτός του τµήµατος που έφθανε άλλοτε η θάλασσα
κατά τις µεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. Τα
κτίσµατα αυτά απαλλοτριώνονται µε τις περί απαλλοτριώσεων λόγω
ρυµοτοµίας διατάξεις, (παρ. 4, άρθρο 5, Ν.2971/01).
2)

α)

Η

οριογραµµή

της

παραλίας,

όπου

υφίσταται

σχέδιο

πόλεως δεν µπορεί να υπερβεί την εγκεκριµένη γραµµή
δόµησης.
β) Σε παραδοσιακούς οικισµούς η οριογραµµή της παραλίας
δεν µπορεί να υπερβεί τη γραµµή δόµησης όπως αυτή
νόµιµα έχει διαµορφωθεί.
γ)

Σε πόλεις και οικισµούς που δηµιουργήθηκαν πριν από το έτος
1923 ή έχουν πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων και
στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο,
η οριογραµµή παραλίας δεν µπορεί να υπερβεί τη γραµµή
δόµησης όπως αυτή νόµιµα έχει διαµορφωθεί.

Στις περιπτώσεις (β) και (γ) η γραµµή δόµησης προσδιορίζεται
από τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (∆ΙΠΕΧΩ) της
Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας.
δ) Εξαιρούνται από τη ζώνη παραλίας τα χαρακτηρισµένα ως
διατηρητέα κτίσµατα ή κατασκευές, (άρθρο 7 περ. 5 Ν.
2971/01).
Επίσης το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο αναφέρει ενδεικτικά τα
κριτήρια που πρέπει να λαµβάνει υπόψη της η Επιτροπή κατά τον
καθορισµό του αιγιαλού -παραλίας όπως:
α)

τη γεωµορφολογία του εδάφους, αναφορικά µε κατηγορίες
υψηλών και χαµηλών ακτών, τη σύσταση του, καθώς και το
φυσικό όριο της βλάστησης
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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 του κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο
της ακτής

στ) την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή
ζ)

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

η)

Τυχόν υφιστάµενο κτηµατολόγιο

θ)

Την

ύπαρξη

δηµοσίων

κτηµάτων

κάθε

κατηγορίας

που

βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε την παράκτια ζώνη
ι)

Την ύπαρξη ευπαθών οικοσυστηµάτων και προστατευόµενων
περιοχών.
Στην έκθεση που συντάσσεται από την Επιτροπή αναφέρονται

λεπτοµερώς τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της.
Οι

οριογραµµές

αιγιαλού-

παραλίας

και

παλαιού

αιγιαλού

απεικονίζονται µε κόκκινο, κίτρινο και µπλε χρώµα αντίστοιχα

στο

κτηµατογραφικό - υψοµετρικό διάγραµµα.
3.

Γ.Ε.Ν.
Τα

πιο

πάνω

στοιχεία

(∆ιάγραµµα,

Τεχνική

Έκθεση

συντάξαντος, Έκθεση Επιτροπής) στέλνονται στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού προκειµένου να εκφράσει τη σύµφωνη γνώµη του.
4.

∆ηµοσίευση σε ΦΕΚ
Μετά την έκφραση της σύµφωνης γνώµης από το Γ.Ε.Ν.

εκδίδεται η επικυρωτική απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Ήδη από τον Απρίλιο του 2004, η επικυρωτική Απόφαση
εκδίδεται, σε εφαρµογή της παρ. 21, του άρθρου 46, του
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Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α /28-01-2004) από το Γενικό Γραµµατέα
Περιφέρειας.
5.

Κοινοποιήσεις - Αναρτήσεις
Μετά

την

δηµοσίευση

της,

µε

µέριµνα

της

Κτηµατικής

Υπηρεσίας, η επικυρωτική απόφαση µαζί µε την έκθεση και το
διάγραµµα µεταγράφεται στα βιβλία µεταγραφών και στη µερίδα
του ∆ηµοσίου στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και αποστέλλονται
διαγράµµατα και ΦΕΚ στους παρακάτω φορείς:
1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονοµικών
2. Υπ. Εθνικής Άµυνας (ΓΕΝ)
3. ∆/νση Πολεοδοµίας Ν.Α.
4. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ∆/νση Χωροταξίας & Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
5. Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας
6. Αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα µε την υποχρέωση να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων για 3 µήνες.
7. Κτηµατολόγιο Α.Ε.
8. Υπ. Γεωργίας/ Γενική ∆/νση Αλιείας
9. Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου
Ο

διοικητικός

καθορισµός

των

οριογραµµών

αιγιαλού-

παραλίας και παλαιού αιγιαλού αποτελεί σύνθετη διοικητική πράξη
άµεσα εκτελεστή και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ.
Η σύµφωνη γνωµοδότηση του Γ.Ε.Ν. έχει την έννοια ότι
δεσµεύει το αποφασίζον όργανο να εκδώσει την πράξη σύµφωνα µε
τη γνωµοδότηση του ή εάν δεν την αποδέχεται να µην εκδώσει την
πράξη.
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ΙV) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αιγιαλός: Σε περίπτωση που ιδιώτες προβάλλουν ιδιοκτησιακά
δικαιώµατα

σε

ακίνητα

που

χαρακτηρίστηκαν

από

την

Επιτροπή ότι ανήκουν στον αιγιαλό, τα δικαιώµατα αυτά
θεωρούνται αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντα υπέρ του ∆ηµοσίου.
Στους

κυρίους

των

κτηµάτων

αυτών

αλλά

και

στους

αξιούντες οποιαδήποτε δικαιώµατα σ' αυτά, παρέχεται εξάµηνη
προθεσµία από τη δηµοσίευση του καθορισµού στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, να αναγγείλουν στον Υπουργό
Οικονοµίας

και

υποβάλλουν
δικαιώµατα

Οικονοµικών

τους
τους,

αποζηµίωσης,

τίτλους,
για

βάσει

τις
στους

αξιώσεις

τους

οποίους

τον

καθορισµό

της

των

κειµένων

περί

και

να

στηρίζουν

τα

τιµής

µονάδας

αναγκαστικών

απαλλοτριώσεων, διατάξεων.
Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία οι αξιώσεις
για αποζηµίωση κρίνονται κατά την τακτική διαδικασία.
Παραλία: Από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
του καθορισµού της παραλίας και µέχρι την συντέλεση της
απαλλοτρίωσης, οι κύριοι των κτηµάτων που καταλαµβάνονται
από τη ζώνη αυτή θεωρούνται ότι έλαβαν γνώση και οφείλουν
για δύο χρόνια να µην προβούν σε οποιαδήποτε κατασκευή,
βελτίωση, δενδροφύτευση ή άλλη προσθήκη στα ακίνητα αυτά
που αυξάνει την αξία τους. Εάν, παρά την απαγόρευση προβούν
στις πιο πάνω ενέργειες δεν αποζηµιώνονται κατά τη διαδικασία
της

απαλλοτρίωσης

που

θα

ακολουθήσει

για

τις

επιπλέον

επεµβάσεις που είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της αξίας των
ακινήτων τους.
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Παλαιός αιγιαλός: Ο παλαιός αιγιαλός µετά τον καθορισµό του
καταγράφεται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, ως δηµόσιο
κτήµα το οποίο ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου.
Μετά την καταγραφή παραδίδεται στην Κτηµατική Εταιρεία του
∆ηµοσίου, για διαχείριση. Η διαχείριση από την Κ.Ε.∆. γίνεται µε
τις περί ∆ηµοσίων Κτηµάτων διατάξεις.
Σ' αυτούς που προβάλλουν εµπράγµατα δικαιώµατα στη ζώνη
αυτή παρέχεται η δυνατότητα, χωρίς χρονικό περιορισµό της
υποβολής αίτησης θεραπείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 Α.Ν 1539/38 «Περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων»
για την αναγνώριση της κυριότητας και την εξαίρεση από την
ζώνη αυτή.
Μετά

την

υποβολή

της

αίτησης

διενεργείται

έρευνα

του

ιδιοκτησιακού καθεστώτος µε έλεγχο και εφαρµογή επί του
εδάφους των τίτλων ιδιοκτησίας και στη συνέχεια η έκθεση
καθώς και τα τεχνικά στοιχεία εφαρµογής αποστέλλονται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, προκειµένου η υπόθεση να
εισαχθεί στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Κτηµάτων &
Ανταλλάξιµης Περιουσίας για να αποφανθεί σχετικά µε την
κυριότητα του ακινήτου.
Στην περίπτωση που τεκµηριώνεται το δικαίωµα κυριότητας
στη ζώνη του παλαιού αιγιαλού (µε την έκδοση της απόφασης
του Γ.Σ.∆.Κ. ΚΑΙ Ανταλλάξιµης Περιουσίας) η οποία τελεί υπό την
έγκριση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών η ιδιοκτησία
διαγράφεται από δηµόσιο Κτήµα και αποδίδεται στους ιδιοκτήτες
τους. Τα όρια όµως του παλαιού αιγιαλού δεν επανακαθορίζονται.
Απλά στο διάγραµµα καθορισµού αποτυπώνεται η διαγραφείσα
έκταση.
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V.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΩΝ

ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

ΑΙΓΙΑΛΟΥ–

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
α)

Αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας.

β)

Αναγγελία αξιώσεων για τον αιγιαλό και προσφυγή στα
τακτικά δικαστήρια.

γ)

Αίτηση θεραπείας για τον παλαιό αιγιαλό.

VI. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ,
ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Επανακαθορισµός των οριογραµµών αιγιαλού, παραλίας ή
παλαιού

αιγιαλού

γίνεται

στις

περιπτώσεις

που

έχει

εµφιλοχωρήσει σφάλµα κατά τον αρχικό καθορισµό ή υπάρχει
πλάνη περί τα πραγµατικά γεγονότα.
Επίσης αν έχουν µεταβληθεί οι µορφολογικές συνθήκες
της περιοχής συνεπεία φυσικών φαινοµένων ή νοµίµων τεχνικών
έργων. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα από την Κτηµατική
Υπηρεσία ή ύστερα από αίτηση ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται
από τα αποδεικτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν το σφάλµα του
αρχικού καθορισµού. Στην περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι
συντρέχουν

λόγοι

επανακαθορισµού,

και

κατά

τον

επανακαθορισµό η ζώνη παραλίας που είχε απαλλοτριωθεί
µειώνεται, δεν επιτρέπεται η αναχάραξη της ζώνης αυτής.
Επανακαθορίζεται η οριογραµµή αιγιαλού και η οριογραµµή
παραλίας καθορίζεται στην ίδια θέση.
Επίσης

δεν

επιτρέπεται

αναχάραξη

των

οριογραµµών

αιγιαλού παραλίας στην περίπτωση που έχουν δηµιουργηθεί
προσχώσεις συνεπεία παρανόµων έργων ή έργων που έχουν
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εκτελεστεί καθ' υπέρβαση της νόµιµης άδειας. Οι εκτάσεις που
δηµιουργούνται από τις προσχώσεις θεωρούνται αιγιαλός, αν και
δεν ανταποκρίνονται στον νοµικό ορισµό του αιγιαλού.
VII. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
α)

Πριν την έγκριση ή την επέκταση σχεδίου πόλης

β)

Πριν την εκποίηση ή παραχώρηση δηµοσίου κτήµατος

γ)

Πριν την εκτέλεση έργων που προβλέπονται από τις
ισχύουσες

διατάξεις στον αιγιαλό ή παραλία (Λιµενικά,

συγκοινωνιακά, βιοµηχανικά κ.λ.π.).
δ)

Πριν την έκδοση οικοδοµικής άδειας σε ακίνητα που
απέχουν µέχρι 100 µ. από την ακτογραµµή. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει στο Τοπογραφικό που συνοδεύει την αίτηση για
άδεια να απεικονίζονται οι οριογραµµές αιγιαλού - παραλίας.

VIII.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Η παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωµάτων επί του αιγιαλού
και της παραλίας γίνεται από το ∆ηµόσιο (Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών) στο οποίο ανήκει η κυριότητα των χώρων αυτών.
Η

παραχώρηση

πραγµατοποιείται

απ'

ευθείας

ή

µε

δηµοπρασία µε αντάλλαγµα ή χωρίς αντάλλαγµα.
Επίσης διαχωρίζεται σε παραχώρηση απλής χρήσης ή
παραχώρηση χρήσης προς εκτέλεση έργων.
α.

Παραχώρηση Απλής Χρήσης
Ως απλή χρήση νοείται κάθε χρήση, εφόσον απ' αυτή

δεν

παραβιάζεται

ο

προορισµός
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τους

ως

κοινοχρήστων

πραγµάτων

και

δεν

επέρχεται

αλλοίωση

στη

φυσική

µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.
Πρόκειται δηλαδή για άσκηση δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν
την εξυπηρέτηση των λουοµένων ή την αναψυχή του κοινού µε
τοποθέτηση

οµπρελών,

ξαπλώστρων,

τραπεζοκαθισµάτων,

τροχήλατων καντινών και γενικά κάθε δραστηριότητα που
αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του κοινού χωρίς να επιφέρει
αλλοίωση στους χώρους αυτούς.
Απ' ευθείας παραχώρηση απλής χρήσης µπορεί να γίνει
α)

σε Ο.Τ.Α, Λιµενικά Ταµεία, φορείς διοίκησης και

εκµετάλλευσης λιµένων, Οργανισµούς Κοινής ωφέλειας, Ν.Π.∆.∆.
Ανώνυµες Εταιρείες στις οποίες κύριος µέτοχος είναι το ∆ηµόσιο
π.χ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. Ο.Α.Θ. Α,Ε. ). Η παραχώρηση στους φορείς
αυτούς γίνεται µε ή χωρίς αντάλλαγµα,
β)

σε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης µε αντάλλαγµα.

∆εν µπορεί να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι που
έχουν

κηρυχθεί

Αρχαιολογικοί

Χώροι.

Οι

χώροι

αυτοί

υπάγονται στη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισµού. Η
αρµοδιότητα

για

την

εκµίσθωση

Αρχαιολογικό

Συµβούλιο

ή

στην

τους

ανήκει

Αρχαιολογική

στο

Υπηρεσία

(άρθρο 32 παρ. 1 Β.∆. 634/60 και 23 Α.Ν.1947/39 και
άρθρο13

παρ.

2

του

Ν.

2971/01).

Η

δε

είσπραξη

των

µισθωµάτων από τη διαχείριση τους ανήκει, βάσει των διατάξεων
των άρθρων 16 παρ. 1, 18 περ. ε' και 19 του Ν.∆. 4177/61 στο
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.
Επίσης

για

την

άσκηση

διαχειριστών

πράξεων

σε

κοινόχρηστους χώρους που έχουν κηρυχθεί ως προστατευτέα
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οικοσυστήµατα ή ευπαθή οικοσυστήµατα ή περιοχές ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους είναι απαραίτητη η γνώµη των καθ' ύλην
αρµόδιων φορέων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., Ε.Ο.Τ., Υπ. Πολιτισµού).
Τέλος κοινόχρηστοι χώροι που έχουν χαρακτηριστεί,
ως Τουριστικά ∆ηµόσια Κτήµατα ανάγονται στην ∆ιοίκηση και
∆ιαχείριση

του

φορέα

στον

οποίο

έχει

παραχωρηθεί

η

εκµετάλλευση των χώρων αυτών (Ε.Τ.Α.).
Προϋποθέσεις

για

την

απ'

ευθείας

παραχώρηση

απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε ιδιωτικούς φορείς
διαχείρισης — Καθορισµός ανταλλάγµατος-Χρονική διάρκεια:
Α)

Επιτρέπεται

σ'

αυτούς

που

έχουν

όµορες

του

αιγιαλού επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
κέντρα

αναψυχής,

κάµπινγκ για

χρήση συναφή µε το

επάγγελµα τους και που συνάδει µε τα αναφερόµενα στις
δραστηριότητες της απλής χρήσης που αναφέραµε πιο πάνω.
Β)

Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση προσδιορίζεται µε

βάση την µισθωτική αξία των παρακειµένων ακινήτων Χ
4% Χ τα τετραγωνικά µέτρα που παραχωρήθηκαν.
Αν δεν υπάρχει τρέχουσα µισθωτική αξία λαµβάνεται υπόψη η
αγοραία αξία πλησιόχωρων ακινήτων.
Γ)

Το χρονικό διάστηµα της απ' ευθείας παραχώρησης είναι

για ένα έτος.
∆)

Υπάρχει σύµφωνη γνώµη της Λιµενικής Αρχής.
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Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (Α) η
παραχώρηση

στους

ιδιωτικούς

φορείς

διαχείρισης

γίνεται

µε

δηµοπρασία και για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) χρόνια.
Οι διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης είναι δυνητικές και
όχι υποχρεωτικές για το ∆ηµόσιο.
Πότε όµως οι διατάξεις γίνονται υποχρεωτικές για το ∆ηµόσιο.
Στην περίπτωση που το ∆ηµόσιο έχει αποφασίσει την παραχώρηση
της απλής χρήσης του αιγιαλού, η παραχώρηση είναι υποχρεωτική,
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα, από αυτούς που έχουν
όµορες του αιγιαλού ιδιοκτησίες στις οποίες είναι εγκατεστηµένες
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους
επιχείρηση που συµβάλλει στην ψυχαγωγία και στην εξυπηρέτηση
των λουοµένων ή στην ανάπτυξη των θαλασσίων σπορ).
Οι

επιχειρήσεις

αυτές

έχουν

προτιµησιακό

δικαίωµα

παραχώρησης έναντι κάθε τρίτου.
Μόνον

αν

δεν

υποβληθεί

αίτηση

παραχώρησης

ή

δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να τους παραχωρηθεί ο χώρος
επιτρέπεται η µε δηµοπρασία παραχώρηση αυτού σε τρίτους.
Οι Ο.Τ.Α στους οποίους παραχωρείται µε κοινή απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και

Οικονοµίας

κοινοχρήστων

και

χώρων

Οικονοµικών
που

η

υπάγονται

απλή

χρήση

των

στην χωρική

τους

αρµοδιότητα διαχειρίζονται τους χώρους αυτούς σύµφωνα µε
τις περί δηµοσίων κτηµάτων διατάξεις και τις διατάξεις του Ν.
2971/01, που αναλύθηκαν πιο πάνω. Ήδη από τον Ιούνιο του
2002 έχει εκδοθεί η προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση
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για 3 χρόνια και παρατάθηκε µέχρι 31-12-2006 µε νέα αντίστοιχη
του Απριλίου 2005.
β)

Παραχώρηση Χρήσης Προς Εκτέλεση Έργων
Όπως προαναφέραµε είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης

αιγιαλού - παραλίας και συνεχόµενου θαλάσσιου χώρου ή
πυθµένα της θάλασσας προς εκτέλεση έργων:
Βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση είναι ο καθορισµός
των οριογραµµών αιγιαλού - παραλίας και τα έργα που
πρόκειται να εκτελεστούν να προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Ειδικότερα οι κείµενες διατάξεις προβλέπουν την εκτέλεση έργων
1.

Γενικές Περιπτώσεις
α)

Για

εξυπηρέτηση

βιοµηχανικών,

εµπορικών,

συγκοινωνιακών, λιµενικών σκοπών.
β)

Για

σκοπούς

περιβάλλοντος.

κοινωφελείς
Τα

εν

ή

λόγω

αναβάθµισης
έργα

µπορούν

του
να

εκτελεστούν µόνο από το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆ ή
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας
γ)

Ναυταθλητικά έργα µε την προϋπόθεση ότι οι
µελέτες

τους

έχουν

εγκριθεί

από

τη

Γενική

Γραµµατεία Αθλητισµού.
δ)

Έργα

που

έχουν

ως

σκοπό

µονάδων υδατοκαλλιεργειών.
ε)

Έργα για ερευνητικούς σκοπούς
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την

εξυπηρέτηση

στ)

Προσαµµωτικά έργα ή έργα ανάπλασης µε την

προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά εκτελούνται από το ∆ηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆.

ή

από

όµορες

των

κοινοχρήστων

χώρων

ξενοδοχειακές µονάδες.
η)

Υποθαλάσσιοι

αγωγοί

και

καλώδια,

πόντιση

τεχνητών υφάλων, πλωτές προβλήτες και εξέδρες.
θ)

Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων µε σκοπό την

προστασία επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών
Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκτέλεση των έργων
είναι η ακόλουθη:
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλει αίτηση στην αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία η οποία συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο.
Ο τεχνικός φάκελος περιέχει:
1. Απόσπασµα χάρτου στο οποίο απεικονίζεται η θέση του
έργου σε σχέση µε τη γύρω περιοχή.
2. ∆ιαστάσεις και διατοµές του υπό εκτέλεση έργου
3. Σκοπιµότητα του έργου.
4. Τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 ή 1:1000 το οποίο
θεωρείται από µηχανικό της Κτηµατικής υπηρεσίας για την
ακρίβεια της αποτύπωσης των οριογραµµών αιγιαλούπαραλίας. Επίσης στο εν λόγω διάγραµµα περιγράφεται
αλφαβητικά ή αριθµητικά το υπό παραχώρηση τµήµα του
αιγιαλού - παραλίας και θαλασσίου χώρου, καθώς και το
υπό

εκτέλεση

έργο.

Σε

υπόµνηµα

αναγράφεται

το

εµβαδόν της υπό παραχώρηση έκτασης καθώς και του υπό
εκτέλεση έργου.
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Αν έχουν καθοριστεί οι οριογραµµές αιγιαλού -παραλίας και
το αιτούµενο έργο προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία
η

Κτηµατική

Υπηρεσία

διαβιβάζει

τον

τεχνικό

φάκελο

σε

προθεσµία ενός µηνός στους πιο κάτω φορείς:
Α- Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (∆/νση Χωροταξίας & ∆/νση Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού) ή στην ∆/νση Περιβάλλοντος-Χωροταξίας (ΠΕ.ΧΩ)
της Περιφέρειας, για προέγκριση χωροθέτησης.
Β- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Γ- Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
∆-

Νοµαρχιακή

Επιτροπή

Χωροταξίας

και

Περιβάλλοντος

(Ν.Ε.ΧΩ.Π.)
Ε- Υπουργείο Πολιτισµού
ΣΤ- Ε.Ο.Τ.
Ζ- Υπουργείο Γεωργίας (µόνο για έργα σε λίµνες και ποταµούς
καθώς και για την κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων)
Η. ∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α.
Θ. Υπουργείο Ανάπτυξης (µόνο για έργα που πρόκειται να
κατασκευαστούν
πετρελαιοειδών,

από

βιοµηχανικές

επιχειρήσεις

µονάδες,

µεταλλευτικών,

εγκαταστάσεις
λατοµικών

και

βιοµηχανικών ορυκτών).
Ι. Υπουργείο Αιγαίου για τις περιοχές που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του.
Μετά την προέγκριση χωροθέτησης και τη διατύπωση των
γνωµών

από

τους

πιο

πάνω

φορείς

εγκρίνεται

η

µελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Στη συνέχεια µετά από γνώµη του Γ.Ε.Ν, Υ.Ε.Ν. και Υπ.
Πολιτισµού εγκρίνεται η οριστική µελέτη του έργου, κατά τη
σύνταξη

της

οποίας

λαµβάνονται

υπόψη

οι

εγκεκριµένοι

Περιβαλλοντικοί όροι. Οι συναρµόδιοι φορείς πρέπει να εκφράζουν
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τις απόψεις τους το αργότερο εντός προθεσµίας τριών µηνών. Οι
γνώµες των συναρµοδίων φορέων µαζί µε την εγκεκριµένη
οριστική

µελέτη,

διαβιβάζεται

στην

Κτηµατική

Υπηρεσία

προκειµένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.
Μετά την ισχύ του Ν.3220/04 σε πολλές περιπτώσεις αντί
του Υπουργού Οικονοµικών εκδίδει την σχετική Απόφαση ο
Γενικός Γραµµατέας Περιφερείας.
Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη των
εργασιών πριν την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας και την
έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης και αντίστοιχης
άδειας του Λιµεναρχείου.
Μετά την εκτέλεση του έργου και εφόσον αυτό εµπεριέχει
πρόσχωση θαλάσσιου χώρου κινείται η διαδικασία επαναχάραξης
των οριογραµµών αιγιαλού - παραλίας και παλαιού
2.

Πλωτές Εξέδρες
Ή

προαναφερθείσα

διαδικασία

διαφοροποιείται

στην

περίπτωση εγκατάστασης πλωτών εξέδρων σε θαλάσσιο χώρο
χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό επιφάνειας µέχρι 100 τ.µ. και για
χρονικό διάστηµα µέχρι 6 µήνες.
Η απόφαση στην περίπτωση αυτή εκδίδεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της οικείας Λιµενικής Αρχής, του Γ.Ε.Ν., του
Υπουργείου

Πολιτισµού,

της

∆/νσης

Περιβάλλοντος

του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και απλής γνώµης του οικείου Ο.Τ. Α.
∆εν επιτρέπεται η χρήση των πλωτών αυτών εξέδρων
ως εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
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3.

Ειδικές Περιπτώσεις (εργοστάσια, βιοµηχανίες κ.λ.π.)
∆ιαφορετική διαδικασία προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 14

του Ν. 2971/01 για εκτέλεση έργων.
Ειδικότερα ορίζεται ότι στους έχοντες ή προτιθεµένους να
ιδρύσουν σε ιδιωτικούς χώρους, επί των οποίων έχουν την
κυριότητα ή το 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 σ' αυτούς που
εκµεταλλεύονται λατοµεία ή µεταλλεία, επιτρέπεται απ' ευθείας
χωρίς δηµοπρασία η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης
αιγιαλού και παραλίας, θάλασσας

ή

πυθµένα

ή

και

το

υπέδαφος του µε σκοπό την κατασκευή προβλητών ή άλλων
έργων προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων αυτών ή τρίτων που
διακινούν φορτία στο χώρο της προβλήτας. Για τα έργα αυτά
ακολουθείται και η διαδικασία που αναφέραµε στις Γενικές
Περιπτώσεις.
Για την παραχώρηση αυτή εκδίδεται κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. Η έκδοση της
απόφασης προϋποθέτει Εισήγηση από την Επιτροπή ∆ηµοσίων
Κτηµάτων στην οποία µετέχει και αντιπρόσωπος του προτείνοντος
Υπουργείου.
Η παραχώρηση γίνεται µε αντάλλαγµα που καθορίζεται
ανά πενταετία και καταβάλλεται ετησίως. Ο προσδιορισµός του
ανταλλάγµατος γίνεται από τριµελή Επιτροπή που αποτελείται από:
Α)

Τον Προϊστάµενο του τµήµατος Αιγιαλού της ∆/νσης ∆ηµόσιας

Περιουσίας του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών.

33

Β)

Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Αντικειµενικού Προσδιορισµού

Φορολογητέας Αξίας ακινήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπ. Οικονοµίας & Οικονοµικών και
Γ)

∆ηµόσιο υπάλληλο του Υπ. Εθνικής Οικονοµίας που ορίζεται

από τον οικείο Υπουργό.
Επιτρέπεται

η

παράλληλη

χρήση

των

έργων

που

κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της ως άνω διάταξης από τρίτους.
Το επιτρεπτό της παραχώρησης υπόκειται σε έγκριση του
Υπουργού

Οικονοµίας

Επιχείρησης.

Το

και

Οικονοµικών

αντάλλαγµα

για

την

και

συναίνεση

παράλληλη

της

χρήση

καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών

και

Εµπορικής

Ναυτιλίας

και

εισπράττεται

ως

δηµόσιο έσοδο.
4.

Προστατευτικά Έργα
Αν σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.2971/01 υφίσταται

διάβρωση της ακτής από τη θάλασσα που θα διαπιστώνεται και
από

σχετική

Έκθεση

της

Επιτροπής

χάραξης

οριογραµµών

Αιγιαλού –παραλίας κ.λ.π. και αν λόγω αυτής της διάβρωσης
απειλείται ιδιωτικό κτήµα, µπορεί να επιτραπεί στον κύριο του να
κατασκευάσει µε δαπάνη του, µπροστά από την ιδιοκτησία του, και
µε επίβλεψη µηχανικού που έχει από τον νόµο σχετικό δικαίωµα,
προστατευτικά έργα στον αιγιαλό, την παραλία ή στην θάλασσα
για την αποτροπή της διάβρωσης.
Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής πρέπει:
α) Να συνταχθεί µελέτη για την κατασκευή των ΄ργων από
αρµόδιο µηχανικό που θα εγκριθεί από την ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών της Ν.Α. που θα έχει τον έλεγχο των έργων.
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β)

Να

συνταχθεί

εµπεριστατωµένη

ακτοµηχανική

µελέτη

θεωρηµένη από την ∆/νση Λιµενικών Έργων της Γ.Γ.∆.Ε. του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ) Να υφίσταται η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προβλέπεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία.
δ) Να υφίσταται σύµφωνη γνώµη:
1) Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
2) Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
3) Υπουργείου Πολιτισµού
4) Να υφίσταται απλή γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).
Μετά την συγκέντρωση των παραπάνω εκδίδεται Απόφαση
της Επιτροπής ∆ηµοσίων Κτηµάτων και στη συνέχεια εκδίδεται
άδεια από τον Γ.Γ. Περιφέρειας (µετά από την Εφαρµογή του Ν.
3220/2004)
ΙΧ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για την αντιµετώπιση των καταπατήσεων και για την προστασία
των

∆ηµοσίων

Κτηµάτων

(Κοινόχρηστων

&

Ιδιωτικών)

θεσπίσθηκαν Νόµοι µε τελευταίο τον 2971/2001 ειδικά για
αιγιαλούς, παραλίες, όχθες & παρόχθιες ζώνες.
Αντικείµενο της προστασίας, όπως αναφέρεται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του Α.Ν. 1539/38 είναι όλα τα ακίνητα του
∆ηµοσίου, αδιάφορα αν αυτά διαχειρίζονται από το Υπουργείο
Οικονοµικών ή άλλα Υπουργεία ή άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
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Για τις διαχειριζόµενες από το Υπ. Γεωργίας εκτάσεις δεν
έχουν

εφαρµογή

Κτηµάτων,

εκτός

οι

διατάξεις

περί

αν

πρόκειται

για

προστασίας
∆ηµόσια

∆ηµοσίων

Κτήµατα

που

αναλήφθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας για διανοµή.
Όσον

αφορά

τους

Κτηµάτων

των

∆ήµων

Νοµοθεσία

που

ισχύει

Ο.Τ.Α.
και

για

την

προστασία

Κοινοτήτων

εκάστοτε

για

των

εφαρµόζεται

την

προστασία

η
της

ακίνητης Περιουσίας του ∆ηµοσίου, εκτός από τα άρθρα 8-20 του
Α.Ν. 1539/38 και όπου αναφέρεται στις διατάξεις:
α) ∆ηµόσιο νοείται αντίστοιχα Ο.Τ.Α.
β) ∆/νση ∆ηµοσ. Κτηµάτων νοείται αντίστοιχα Οικον. Υπηρεσία
Ο.Τ.Α. Υπουργός ή Υπουργείο Οικονοµικών νοείται αντίστοιχα
Νοµάρχης ή Νοµαρχία,
γ) Οικον. Έφορος ή Οικον. Υπάλληλος νοείται αντίστοιχα
∆/ντης Εσωτερικών.
Πρόεδρος Ν.Σ. νοείται αντίστοιχα Νόµιµος Εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.
(Σχετική ∆ιάταξη: Ν.∆. 31/1968 αρθ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε
τον Ν.1416/84).
Τα

µέτρα

που

προβλέπονται

για

την

προστασία

είναι

προληπτικά και κατασταλτικά, Συνήθως εφαρµόζονται µόνο τα
κατασταλτικά, καθόσον για τα προληπτικά απαιτούνται περιφράξεις,
πινακίδες,

τακτικές

αυτοψίες

κ.λ.π.

που

δεν

µπορούν

να

αντιµετωπισθούν από την σηµερινή οργάνωση και Χρηµατοδότηση
των Κτηµατικών Υπηρεσιών.
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Τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου σε ακίνητα δεν υπόκεινται σε
καµία παραγραφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 Α.Ν.
1539/38. Μονη η νοµή δεν αποτελεί τίτλο κυριότητας και δεν
αποσβαίνει τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου. Το απαράγραπτο των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί των ακινήτων διατηρήθηκε και µετά
την εισαγωγή του Αστ. Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 53 του
Εισαγωγικού Νόµου.
Αναλυτικότερα τα κατασταλτικά µέτρα Προστασίας των
∆ηµοσίων Κτηµάτων Κοινοχρήστων και Ιδιωτικών είναι:
α.

Πρωτόκολλο

Αποζηµίωσης

Αυθαιρέτου

Χρήσεως

(Π.Α.Α.Χ.)
Εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας, σε
βάρος

αυτών,

Συµβόλαιο-

που

χωρίς

καρπούνται

ή

συµβατική

χρησιµοποιούν

σχέση-µισθωτήριο
∆ηµόσια

Κτήµατα

(αυθαίρετοι κάτοχοι) σε εφαρµογή των άρθρων 115 και 115α του
∆ιατάγµατος 11/12-11-29.
Πριν από το πρωτόκολλο συντάσσεται αναλυτική Έκθεση και
διάγραµµα µε όλα τα στοιχεία του κτήµατος (εµβαδό, θέση, όνοµα
κατόχου, χρόνος κατοχής κ.λ.π.),
Ο καθορισµός Π.Α.Α.Χ, δεν µπορεί να περιλαµβάνει χρονικό
διάστηµα

µεγαλύτερο

της

πενταετίας

και

η

αποζηµίωση

καθορίζεται από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας µετά
από εκτίµηση για την οποία λαµβάνονται υπόψη συγκριτικά στοιχεία
της περιοχής, το είδος του κτήµατος, στοιχεία από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. και του Ο.Τ.Α. και η "κρίση αγαθού ανδρός".
Μετά την κοινοποίηση στον αυθαίρετο κάτοχο που γίνεται
µε αποδεικτικό, υπάρχει προθεσµία σε αυτόν 30 ηµερών για να
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ασκήσει

ανακοπή

σε

αρµόδιο

δικαστήριο

(Ειρηνοδικείο

ή

Μονοµελές Πρωτοδικείο ανάλογα µε το ποσό που βεβαιώνεται) ή
στο ίδιο διάστηµα να προτείνει συµβιβασµό µε αίτηση του, στον
Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας.
Μετά την οριστικοποίηση του (παρέλευση 30 ηµερών,
συµβιβασµό,

η

έκδοση

∆ικαστικής

Απόφασης

-µετά

από

εµπρόθεσµη ανακοπή-) το Π.Α.Α.Χ. βεβαιώνεται στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. για την είσπραξη. Το Π.Α.Α.Χ. προβλέπεται από το
αρθρ. 115 11/12.11. 1929 του Π.∆.
β. Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής
Θεσπίσθηκε µε τις διατάξεις του Α.Ν. 263/68 (αρθρ. 2) και
εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας κατά
εκείνου που αυθαίρετα επιλαµβάνεται οποιουδήποτε. δηµοσίου
Κτήµατος.
Προ της εκδόσεως του συντάσσεται Έκθεση και διάγραµµα
µε

ακριβή

στοιχεία

εµβαδού,

ορίων,

θέσεως,

περιγραφή

επικειµένων, όνοµα κατόχου κ.λ.π.
Στο Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής γίνεται επίκληση
της Έκθεσης, προσδιορίζεται κατά θέση και όρια το κατεχόµενο
από τον προς αποβολή αυθαίρετο κάτοχο και κοινοποιείται σ'
αυτόν µε αποδεικτικό επίδοσης.
Κατά του Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής επιτρέπεται
άσκηση ανακοπής ενώπιον του αρµοδίου Ειρηνοδικείου µέσα σε 30
ηµέρες από την Κοινοποίηση.
Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδίκη επιτρέπεται άσκηση
Έφεσης εντός 30 ηµερών ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών.
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Η εκτέλεση διενεργείται από ∆ικαστικό Επιµελητή, µετά από
γραπτή εντολή του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας (αρθρ.
33 Ν. 1473/84) προβλέπει όµως, τόσες υποχρεώσεις προς το
∆ηµόσιο (φύλαξη υλικών κ.λ.π.) που πρακτικά καθίσταται πολύ
δύσκολη η εφαρµογή του.
Αν σε δηµόσια Κτήµατα ιδιωτικής περιουσίας υπάρχουν
κτίσµατα

που

κτίστηκαν

αυθαίρετα

στέλνεται

έγγραφο

στην

αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία (Τ.Α.Κ.) για σύνταξη Πρωτοκόλλου
Κατεδάφισης. Για αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού και
κοινοχρήστου
συντάσσεται

Παραλίας
από

την

το

Πρωτόκολλο

Κτηµατική

Υπηρεσία

Κατεδάφισης
(άρθρο

27

Ν.2971/01) και θα αναφερθούµε αναλυτικότερα .
γ. Προσωρινή Ρύθµιση από Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 Α.Ν. 1539/88, όταν υπάρχει
κίνδυνος

συγκρούσεως

και

διαπληκτισµών

µεταξύ

οργάνων

∆ηµοσίου και ιδιωτών ή εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάγκης
ρύθµισης αµφισβητούµενης διακατοχής, ο Εισαγγελεύς ενεργεί
επιτόπια εξέταση (ή στέλνει ανακριτικό Υπάλληλο) και εκδίδει
Εισαγγελική απόφαση µε την οποία διατάσσει ή την επαναφορά
των πραγµάτων στην πρότερα κατάσταση ή την απαγόρευση
διακατοχικών πράξεων στους διαδίκους ή τρίτο, µέχρι να λυθεί η
διαφορά από τα τακτικά δικαστήρια.
Κατά της αποφάσεως του Εισαγγελέως µπορεί να ασκηθεί
ανακοπή ενώπιον Εισαγγελέως Εφετών.
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δ.

∆ίωξη

αυτογνωµόνος

επιλαµβανοµένου

∆ηµοσίου

Κτήµατος (Παραποµπή στον Εισαγγελέα Πληµελ/κών).
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 Α.Ν. 1539/38 και άρθρο 1 Α.Ν.
263/68 κατά
Κτήµατος,

του

που

∆ηµοσίου,

αυτογνωµόνως επιλαµβανοµένου ∆ηµοσίου

βρίσκεται

ασκείται

αναµφισβήτητα

ποινική

δίωξη

στην
από

κατοχή
τον

του

αρµόδιο

Εισαγγελέα, είτε αυτεπάγγελτα, είτε µέσα από έγγραφο του
αρµοδίου Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ή και
τρίτου ακόµη.
Για την άσκηση της ποινικής δίωξης χρειάζεται αυτοψία,
Λεπτοµερής

Τεχνική

Έκθεση

και

διάγραµµα

που

να

τεκµηριώνουν την άποψη του ∆ηµοσίου και να προσδιορίζουν
την αυθαιρεσία.
ε.

Πρωτόκολλο Κατεδάφισης
1. ∆ιαδικασία
Με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 2971/01 ορίζεται ότι τα

πάσης φύσεως κτίσµατα και εν γένει κατασκευάσµατα, τα
οποία έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν χωρίς άδεια
στον

αιγιαλό

ή

απαλλοτριώσεων)

την
ή

παραλία,
µέσα

στην

(µετά

τη

θάλασσα,

συντέλεση

των

κατεδαφίζονται,

ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσης τους ή αν κατοικούνται ή
άλλως πως χρησιµοποιούνται.
Εξαιρούνται της κατεδάφισης κτίσµατα που τελούν υπό την
προστασία του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας ύστερα από
αυτοψία συντάσσει πρωτόκολλο κατεδάφισης που το κοινοποιεί
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σ'

εκείνον

που

έχει

ανεγείρει

αυθαίρετα

κτίσµατα

ή

κατασκευάσµατα, ο οποίος οφείλει εντός τριάντα ηµερών να
κατεδαφίσει

τα

κτίσµατα

και

να

άρει

τα

πάσης

φύσεως

κατασκευάσµατα από τους κοινόχρηστους αυτούς χώρους. Αν δεν
καταστεί δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας αυτού που
προέβη στις αυθαίρετες κατασκευές η Κτηµατική Υπηρεσία
δηµοσιεύει σχετική πρόσκληση σε τοπική εφηµερίδα ή σε
ηµερήσια

εφηµερίδα

της

Περιοχής

και

σε

µια

ηµερήσια

Εφηµερίδα της Πρωτεύουσας, µε σκοπό την γνωστοποίηση στην
υπηρεσία από οποιονδήποτε γνωρίζει την ταυτότητα εκείνου
που ανήγειρε αυθαίρετα τα κτίσµατα ή τις κατασκευές. Μετά
την παρέλευση τριάντα ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση το
πρωτόκολλο
ταυτότητα

εκδίδεται
εκείνου

κατ"

που

αγνώστου.

ανήγειρε

το

Αν

είναι

παράνοµο

γνωστή

η

κτίσµα

ή

κατασκεύασµα αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή
διαµονής του ή είναι κάτοικος αλλοδαπής, το πρωτόκολλο
κοινοποιείται σ ' αυτόν, ως άγνωστης διαµονής , σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 84 παρ.2 του Ν.∆. 356/74 «Περί Κωδικός
είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων». Το πρωτόκολλο τοιχοκολλάται
στο

υπό

κατεδάφιση

κτίσµα

ή

κατασκεύασµα

και

στο

κατάστηµα του ∆ήµου στην περιοχή του οποίου βρίσκεται.
Για αυθαίρετες κατασκευές µέσα στη θάλασσα το πρωτόκολλο
κατεδάφισης τοιχοκολλείται µόνο στο αρµόδιο Λιµεναρχείο.
Επίσης στην περίπτωση αυθαιρέτων επεµβάσεων στον θαλάσσιο
χώρο η προθεσµία για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου µπορεί να
περιορίζεται στις επτά ηµέρες. Η σύντµηση της προθεσµίας
γίνεται ύστερα από βεβαίωση της Λιµενικής Αρχής ότι η ύπαρξη
των αυθαιρέτων κατασκευών δηµιουργεί κινδύνους για την
ασφαλή ναυσιπλοΐα.
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Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης µετά την παρέλευση των
προθεσµιών που ορίζει ο νόµος αποστέλλονται στο Γενικό
Γραµµατέα Περιφέρειας ο οποίος έχει την ευθύνη

εκτέλεσης

τους. Στην περίπτωση που η περιφέρεια αδυνατεί να εκτελέσει
την κατεδάφιση µπορεί να ζητήσει µε αίτηµα τη συνδροµή της
Τεχνικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η

κατεδάφιση

πραγµατοποιείται

µε

τις

ισχύουσες

Πολεοδοµικές διατάξεις.
Η δαπάνη βαρύνει αυτόν που έχει ανεγείρει τα αυθαίρετα
κτίσµατα ή κατασκευές και εισπράττεται ως δηµόσιο έσοδο.
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.
Η ως άνω διάταξη που ρυθµίζει θέµατα κατεδάφισης στις
παρ. 9 και 10 ορίζει ότι µπορούν να νοµιµοποιηθούν έργα που
έχουν γίνει στους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού, της
παραλίας ή της θάλασσας, πριν την ψήφιση του νόµου αυτού µε
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Κατά το χρόνο κατασκευής τους να υπήρχε διάταξη που
όριζε το επιτρεπτό της παραχώρησης.
Β) Να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας.
Γ)

Να

υποβληθεί

αίτηση

για

τη

νοµιµοποίηση

εντός

αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από τη δηµοσίευση
του

νόµου

και

εντός

δύο

ετών

όταν

τα

έργα

κατασκευαστεί από το ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆.
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έχουν

Η προθεσµία αυτή για αίτηµα νοµιµοποίησης έχει λήξει
την 31-12-2004.
∆) Να τηρηθεί η διαδικασία που απαιτείται για την εκτέλεση των
έργων όπως αναλυτικά αναφέραµε πιο πάνω.
Ε) Να καταβληθεί η αποζηµίωση για την αυθαίρετη χρήση του
αιγιαλού.
2) Περίπτωσης Έκδοσης Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης σε
Αιγιαλό και Ζώνη Παραλίας
Α.
1.

Έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση για τη ζώνη της παραλίας.
Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εξ ολοκλήρου στον

αιγιαλό εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης που αποστέλλεται στην
Περιφέρεια για εκτέλεση
2.

Εάν

η

αυθαίρετη

κατασκευή

εµπίπτει

στη

ζώνη

της

παραλίας, εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης που αποστέλλεται
στην Περιφέρεια για εκτέλεση.
3.

Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εν µέρει στον αιγιαλό

και εν µέρει στην παραλία, εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης,
που αποστέλλεται στην Περιφέρεια για εκτέλεση.
4.

Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εν µέρει στον αιγιαλό και

στην παραλία και εν µέρει εκτός των ζωνών αυτών, εκδίδεται
πρωτόκολλο κατεδάφισης, για τα τµήµατα που εµπίπτουν στον
αιγιαλό και την παραλία µε την προϋπόθεση, ότι δεν επηρεάζεται η
στατική επάρκεια του υπολοίπου και διαβιβάζεται στην Περιφέρεια
για

εκτέλεση.

Σε

περίπτωση

που

από

την

κατεδάφιση

επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτίσµατος δεν εκδίδεται
πρωτόκολλο κατεδάφισης. Εκδίδεται Π.Α.Α.Χ και Πρωτόκολλο
∆ιοικητικής

Αποβολής

για

τις
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εντός

αιγιαλού

παραλίας

κατασκευές.
Β.

∆εν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και δεν ισχύει η

γραµµή Παραλίας.
1.

Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εξ ολοκλήρου στον

αιγιαλό εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης που αποστέλλεται στην
Περιφέρεια για εκτέλεση.
2.

Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εν µέρει στον αιγιαλό

και εν µέρει στην παραλία Εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης για
το τµήµα που εµπίπτει στον αιγιαλό, µε την προϋπόθεση ότι δεν
επηρεάζεται η στατική επάρκεια του υπολοίπου. Σε αντίθετη
περίπτωση δεν εκδίδεται αλλά επιβάλλεται η έκδοση Π.Α.Α.Χ και
Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής για το

τµήµα που εµπίπτει

στον αιγιαλό.
Γ.

Η παραλία αποτελεί και ζώνη παλαιού αιγιαλού.

1. Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εξ ολοκλήρου στον
αιγιαλό εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης που αποστέλλεται στην
Περιφέρεια για εκτέλεση.
3. Εάν η αυθαίρετη κατασκευή εµπίπτει εν µέρει στον αιγιαλό και
εν µέρει στην παραλία, εκδίδεται πρωτόκολλο κατεδάφισης µε την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί αιτήσεις θεραπείας ,βάσει
του άρθρου 8 του Ν. 1539/38. Αν έχουν ασκηθεί εκδίδεται
πρωτόκολλο κατεδάφισης µόνο για το τµήµα που εµπίπτει στον
αιγιαλό µε την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια
του υπολοίπου. Σε διαφορετική περίπτωση εκδίδονται

µόνο

Π.Α.Α.Χ και Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής για το τµήµα που
εµπίπτει στον αιγιαλό.
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∆. Χρηστή ∆ιοίκηση
Κλείνοντας τα σχετικά µε την προστασία πρέπει να αναφέρουµε τα
παρακάτω που έχουν να κάνουν µε την «Χρηστή ∆ιοίκηση» έναντι
των πολιτών.
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 οι
διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή µέτρο σε βάρος των
δικαιωµάτων ή συµφερόντων συγκεκριµένου προσώπου, οφείλουν
να καλούν τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του
εγγράφως ή προφορικώς ως προς τα σχετικά ζητήµατα.
Με την 157/2000 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από
τον Υφυπουργό Οικονοµικών έγινε δεκτό ότι ο κανών του άρθρου 6
του Ν.2690/99.
α) δεν τηρείται: 1)επί εκδόσεως Πρωτοκόλλων

Καθορισµού

Αποζηµίωσης (άρθρο 115 Ν.∆. 11/12-11-1929) και 2) καθορισµού
αιγιαλού , παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
β) τηρείται: 1)επί εκδόσεως Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής
(άρθρο

2

Α.Ν.

263/68)

και

2)επί

εκδόσεως

Πρωτοκόλλου

κατεδάφισης (άρθρο 27 Ν.2971/01).
Σε εφαρµογή των παραπάνω προ της συντάξεως του Πρωτοκόλλου
∆ιοικητικής Αποβολής ή Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης η Κτηµατική
Υπηρεσία αποστέλλει ενηµερωτικό έγγραφο στον αυθαίρετο κάτοχο
και του θέτει προθεσµία για διατύπωση των απόψεών του.
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Γ.

ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ
Προκειµένου να γίνει απόληψη άµµου, αµµοχώµατος, λίθων

κ.λ.π. από ποταµό, χείµαρρο, ιδιωτική έκταση είναι απαραίτητο να
προηγηθεί

έκδοση

Απόφασης

της

Επιτροπής

Αµµοληψίας

περί

καταλληλότητας του χώρου για Αµµοληψία, και στην συνέχεια σε
περιπτώσεις

κοινοχρήστων

εκτάσεων

να

εκδοθεί

απόφαση

Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Εκµετάλλευσης σε ΟΤΑ από τον
αρµόδιο Νοµάρχη ή απευθείας σε φορείς ∆ηµοσίου από Υπουργό
Οικονοµίας & Οικονοµικών ή Γ.Γ. Περιφέρειας.
Αναλυτικότερα:
α.

Νοµικό Καθεστώς – Επιτροπή

1)

Για την εξόρυξη και λήψη άµµου, αµµοχώµατος, λίθων, χαλίκων

κλπ. εφαρµόζονται οι διατάξεις:
α) του Α.Ν. 1219/38
β) της παρ. 5 άρθρου 33 του Ν. 1473/84
γ) της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν. 1416/84
δ) της παρ. 6 του άρθρου 33 Ν. 1473/84
ε) της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95
στ)της

Κοινής

Απόφασης

Υπουργών

Οικονοµικών,

Συγκοινωνίας, Κρατικής Υγιεινής, Τύπου και Τουρισµού και
∆ιοικητή

Πρωτεύουσας

αριθµ.

267/38 τ.Β).
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42279/24-11-1938

(ΦΕΚ

Σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων έχουν εκδοθεί οι παρακάτω
εγκύκλιες και έγγραφα:
I)

Η αριθµ. ∆.4390/1077/23-10-84 ∆ιευκρινιστική διαταγή
της

∆/νσης

∆ηµοσίων

Κτηµάτων

του

Υπουργείου

Φ15/6/655/883/590/1-4-88

εγκύκλιος

Οικονοµικών για θέµατα αµµοληψίας.
II)

Η

αριθµ.

Υπουργείου

Βιοµηχανίας

Ενέργειας

και

Τεχνολογίας

σχετικά µε το ισχύον καθεστώς για την αµµοληψία που
αναφέρεται

στο

περιεχόµενο

της

121/80

Ατοµικής

Γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
αυτού.
III)

Το

αριθµ.

1001986/152/Β0010/10-5-96

έγγραφο

Υπουργού Οικονοµικών ‘’Περί Αµµοληψίας‘’) σύµφωνα µε
το οποίο οι ενδιαφερόµενοι που θέλουν να αµµοληπτούν
από ιδιωτικές, ∆ηµόσιες ή Κοινοτικές εκτάσεις µπορούν να
υποβάλλουν αίτηµα στην αρµόδια Επιτροπή Καθορισµού
θέσεων αµµοληψίας του άρθρου 100 Π∆ 284/88 η οποία
θα αποφανθεί σχετικά.
IV)

Το

αριθµ.

1097384/9773/Β0010/15-11-2000

έγγραφο

Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε το οποίο µόνο οι
∆ηµόσιες Υπηρεσίες δικαιούνται να κάνουν αµµοληψία
δωρεάν (σχετική η Ι) ∆ιαταγή) ενώ η ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ’’
είναι Ν.Π. Ιδιωτικού ∆ικαίου, και πρέπει να προσδιορίζεται
τίµηµα για την εκτέλεση της αµµοληψίας.
2)

Η σύνθεση των ‘’Τοπικών Επιτροπών’’ που αναφέρεται στις

παραπάνω διατάξεις της παρ. 1. προσδιορίζεται σήµερα από το άρθρο
100 Π∆ 284/88 (ΦΕΚ 128Α) ‘’Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών’’
ενώ σχετικές προηγούµενες διατάξεις ήταν το άρθρο 5 ΑΝ 263/68
(ΦΕΚ 12/Α) και η Κ.Υ.Α. 0208/181/1982 (ΦΕΚ 214Β). Σύµφωνα µε το
αρ.

1069005/838/0006Γ/2-8-2000
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έγγραφο

του

Υπουργείου

Οικονοµικών, µετά την έκδοση της αριθµ. 161/2000 απόφασης του
ΝΣΚ που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονοµικών, οι αποφάσεις
ορισµού

µελών

για

την

Επιτροπή

Αµµοληψίας

δεν

πρέπει

να

συµπεριλαµβάνουν τον Αστυνοµικό στα µέλη της επιτροπής αυτής.
Επίσης σύµφωνα µε το αρ. 1001095/72/0010Β/10-1-2002
έγγραφο Υπουργού Οικονοµικών, η Επιτροπή για τον καθορισµό
θέσεων αµµοληψίας εξακολουθεί να συγκροτείται σύµφωνα µε το
άρθρο 100 του Π∆ 284/88 το οποίο µε τον Νόµο 2971/01 (περί
αιγιαλού και παραλίας) τροποποιήθηκε µόνο ως προς την Επιτροπή
καθορισµού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
Σήµερα για τον Νοµό Θεσ/νίκης η Επιτροπή αυτή προσδιορίζεται
από την αρ. 2048/2-4-2002 Απόφαση Προϊσταµένου της Οικονοµικής
Επιθεώρησης

Κεντρικής

Μακεδονίας

(µεταβίβαση

αρµοδιότητας

Υπουργού Οικονοµικών µε την αρ. 1115093/1378/Α006/17-12-01
Απόφαση) και περιλαµβάνει:
α) Τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας µε αναπληρωτή τον
Προϊστάµενο τµήµατος Αιγιαλού-Παραλίας της ιδίας Υπηρεσίας.
β) Μηχανικό του ∆ηµοσίου (υπάλληλο της Κτηµατικής Υπηρεσίας)
γ) τον αρµόδιο Λιµενάρχη (για παραλιακούς και θαλάσσιους
χώρους) και
δ)

τον

Προϊστάµενο

της

∆/νσης

Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
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Υγείας

και

Πρόνοιας

της

β) ∆ιαδικασία
Από την µελέτη του περιεχοµένου όλων των προαναφερθέντων
Νόµων, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων εγγράφων κλπ. σε
συνδυασµό και µε την περί Προστασίας Περιβάλλοντος υφισταµένη
Νοµοθεσία, προκύπτουν οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται
για

την

έκδοση

Απόφασης

της

Επιτροπής

αµµοληψίας

περί

καταλληλότητας του χώρου για αµµοληψία, από Χείµαρρο, Ποταµό,
Κοινόχρηστη

Έκταση,

ή

από

Ιδιωτική

Έκταση

που

είναι

οι

παρακάτω:
Ι) Για έκδοση Απόφασης Επιτροπής Αµµοληψίας από Χείµαρρο,
Ποταµό ή Κοινόχρηστη έκταση (χερσολίβαδο κλπ)
1. Αίτηµα του οικείου Ο.Τ.Α. προς την Κτηµατική Υπηρεσία για
έκδοση

Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

της

Επιτροπής

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

µετά

από

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αντίστοιχη
που

θα

επισυνάπτεται.
2. Περιβαλλοντική µελέτη στην οποία να περιλαµβάνονται
οπωσδήποτε

οι

παρακάτω

πληροφορίες

για

την

θέση

αµµοληψίας:
α) αν εµπίπτει σε κηρυχθέντα ως αρχαιολογικό χώρο.
β) αν γειτνιάζει µε σιδηροδροµικές γραµµές ή Εθνικές,
Επαρχιακές, ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές οδούς, σε πόση
απόσταση

απ’

αυτές

και

τυχόν

επιπτώσεις

στην

κυκλοφορία από τις δραστηριότητες της αµµοληψίας.
γ) αν απέχει κάτω των 1000 µέτρων από τα όρια του
πλησιέστερου οικισµού.
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δ) αν απέχει κάτω των 100 µέτρων από τεχνικά έργα
(γέφυρες, φράγµατα, τάφρους κλπ).
ε) αν απέχει κάτω των 300 µέτρων από αγωγούς
ύδρευσης,

αποχέτευσης,

φυσικού

αερίου,

µεταφοράς

καυσίµων κλπ).
3. Απόφαση για περιβαλλοντικού όρους (µετά την υποβολή
περιβαλλοντικής

µελέτης)

από

τον

αρµόδιο

φορέα

δηλ.

Νοµάρχη (∆/νση Περιβάλλοντος Ν. Α.), Γενικό Γραµµατέα
Περιφέρειας (∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. Κεντρ. Μακεδονίας) ή Υπουργού
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.).
4. ∆ιαγράµµατα (εις 5απλούν) ως εξής:
α) Αποσπάσµατα χάρτου 1:50000 µε θέση αµµοληψίας και
οδοιπορικό.
β)

Τοπογραφικό

διάγραµµα

του

χώρου

αµµοληψίας

Κλίµακας 1:2000 εξαρτηµένο από το Κρατικό Τριγωνοµετρικό
∆ίκτυο µε προσδιορισµό περιµετρικά της θέσεως αµµοληψίας
(Α,Β,Γ,…,Α) και του εµβαδού της µε τα στοιχεία ∆ιανοµών του
Υπουργείου Γεωργίας, εφόσον υφίσταται στην περιοχή και τα
διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α.
γ) Κατά πλάτος τοµές (τουλάχιστον 2) κλίµακας 1:2000 για
µήκη και 1:100 για ύψη ανά 300 µέτρα.
Τα παραπάνω διαγράµµατα να είναι θεωρηµένα από την
∆.Τ.Υ. (για χείµαρρους) ή ∆ΕΚΕ (για ποταµούς ή χείµαρρους
της αρµοδιότητας της) µε τυχόν έγγραφες απόψεις τους.
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Σε περίπτωση που κοινόχρηστες εκτάσεις (π.χ. χερσολίβαδα) δεν
έχουν παραχωρηθεί στους αντίστοιχους Ο.Τ.Α. να υπάρχει και
γνωµοδότηση του Υπ. Γεωργίας– ∆/νση Πολιτικής Γης.
5. Σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ασαρχείου.
Μετά

την

έκδοση

της

Απόφασης

της

Επιτροπής,

αυτή

διαβιβάζεται:
α) στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. προκειµένου σε εφαρµογή του άρθρου 3
της

Κ.Υ.Α.

42279/1938

να

«τοιχοκολληθεί».

Στη

συνέχεια

συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό εις διπλούν, αποστέλλεται στην
υπηρεσία µας που το διαβιβάζει σε Νοµαρχία και Αστυνοµία.
β) στην ∆/νση Περιβάλλοντος της Ν. Α. για έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΗ (άρθρο 49 Ν.1416/1984, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 10 του άρθρου 7 Ν. 2307/1995) µε την οποία ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ του χώρου Αµµοληψίας στον
αντίστοιχο Ο. Τ. Α.
ΙΙ)

Για

έκδοση

Απόφασης

επιτροπής

Αµµοληψίας

από

ιδιωτικές εκτάσεις

1.

Αίτηµα

του

ιδιώτη

του

αγροτεµαχίου

ή

του

δια

µισθωτηρίου συµβολαίου εκµισθωτού προς την Κτηµατική
Υπηρεσία για έκδοση Απόφασης της Επιτροπής.
2.

Τίτλοι

κυριότητος

και

µισθωτήρια

συµβόλαια

του

αντίστοιχου τεµαχίου.
3. Περιβαλλοντική µελέτη στην οποία να περιλαµβάνονται
οπωσδήποτε οι παρακάτω πληροφορίες για την θέση αµµοληψίας:
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α) αν εµπίπτει σε κηρυχθέντα ως αρχαιολογικό χώρο.
β)

αν

γειτνιάζει

µε

σιδηροδροµικές

γραµµές

ή

Εθνικές,

Επαρχιακές, ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές οδούς, σε πόση απόσταση
απ’ αυτές και τυχόν επιπτώσεις στην κυκλοφορία από τις
δραστηριότητες της αµµοληψίας.
γ) αν απέχει κάτω των 1000 µέτρων από τα όρια του
πλησιέστερου οικισµού.
δ) αν απέχει κάτω των 100 µέτρων από τεχνικά έργα (γέφυρες,
φράγµατα, τάφρους κλπ).
ε) αν απέχει κάτω των 300 µέτρων από αγωγούς ύδρευσης,
αποχέτευσης, φυσικού αερίου, µεταφοράς καυσίµων κλπ).
4. Απόφαση για περιβαλλοντικού όρους (µετά την υποβολή
περιβαλλοντικής µελέτης) από τον αρµόδιο φορέα δηλ. Νοµάρχη
(∆/νση Περιβάλλοντος Ν. Α.), Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας
(∆Ι.ΠΕ.ΧΩ. Κεντρ. Μακεδονίας) ή Υπουργού (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.).
5.∆ιαγράµµατα (εις 5απλούν) ως εξής:
α) Αποσπάσµατα χάρτου 1:50000 µε θέση αµµοληψίας και
οδοιπορικό.
β)

Τοπογραφικό

διάγραµµα

του

χώρου

αµµοληψίας

Κλίµακας 1:1000 εξαρτηµένο από το Κρατικό Τριγωνοµετρικό
∆ίκτυο µε προσδιορισµό περιµετρικά της θέσεως αµµοληψίας
(Α,Β,Γ,…,Α) και του εµβαδού της µε τα στοιχεία ∆ιανοµών του
Υπουργείου Γεωργίας, εφόσον υφίσταται στην περιοχή και τα
διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α.
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γ) Κατά πλάτος τοµές (τουλάχιστον 2) κλίµακας 1:1000 για
µήκη και 1:100 για ύψη ανά 300 µέτρα.
6. Γνωµάτευση του οικείου ∆ασαρχείου.
7. Γνωµάτευση του οικείου Ο.Τ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 3
της Κ.Υ.Α. 42279/24-11-1938
Μετά

την

έκδοση

της

Απόφασης

της

Επιτροπής,

αυτή

διαβιβάζεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. προκειµένου σε εφαρµογή του
άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 42279/1938 να «τοιχοκολληθεί». Στη συνέχεια
συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό εις διπλούν, αποστέλλεται στην
υπηρεσία µας που το διαβιβάζει σε Νοµαρχία και Αστυνοµία.
ΙΙΙ

Αµµοληψία για ανάγκες ∆ηµοσίου

Επίσης από το προαναφερθέν Νοµικό πλαίσιο προκύπτει ότι η
διαδικασία αµµοληψίας για ανάγκες του ∆ηµοσίου προσδιορίζεται από
τις παρακάτω διατάξεις:
1) Στο εδάφιο 1 αρθρ. 49 Ν. 1416/84 αναφέρεται:
«Οι παραχωρήσεις αυτές (απόφαση Νοµάρχη για παραχώρηση σε
∆ήµους του δικαιώµατος εκµετάλλευσης αµµοληψίας) γίνονται αφού
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του δηµόσιου τοµέα για τέτοια
υλικά».
2) Στο άρθρο 4 του Α.Ν. 1219/1938 αναφέρεται:
«εξαιρετικώς οσάκις δια την εκτέλεση έργων ή προς καθορισµό ή
δια λόγους υγείας ή προστασίας τεχνικών έργων ή παρακειµένων
κτηµάτων επιβάλλεται εξ απηγορευµένων θέσεων εξόρυξις και λήψις
άµµου, αµµοχώµατος κ.λ.π. επιτρέπεται όπως ενεργήται αύτη είτε
δια δηµοσίων οργάνων κατόπιν ειδικής προς τούτο αδείας της
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∆/νσης ∆ηµοσίων Κτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, είτε
παρά Νοµικών Προσώπων ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένων
παρά της αυτής ∆/νσεως είτε δι’ εργολάβων επί τούτου
συµβαλλοµένων µετά της αυτής ∆/νσεως, είτε απ’ ευθείας, είτε
κατόπιν προχείρου διαγωνισµού».
3) Στο άρθρο 4 της 42279/24-11-1938 κ.υ.α. αναφέρεται:
«οσάκις

δια

τους

εν

των

άρθρω

4

του

ΑΝ

1219/1938

αναφεροµένους λόγους επιβάλλεται η ενέργεια αµµοληψίας εκ των,
κατά το άρθρον 1 της παρούσης, απαγορευµένων θέσεων και
περιοχών, ως και εκ θέσεων και περιοχών απηγορευµένων, λόγω µη
ορισµού αυτών ως τόπων αµµοληψίας δια των αποφάσεων των
Τοπικών Επιτροπών (σ.σ. Επιτροπές Αµµοληψίας άρθρο 100 του Π.∆.
284/1988),

οι

όροι

της

διενεργείας

της

αµµοληψίας

καθορίζονται υπό των τοπικών Επιτροπών. Αι αυταί Επιτροπαί
γνωµοδοτούσι περί του αν συντρέχωσι λόγοι επιβάλλοντες την
ανάθεσιν της αµµοληψίας εις ωρισµένον νοµικόν ή φυσικόν
Πρόσωπόν και περί των προσώπων άτινα δέον να προκριθώσι δια την
εργασία ταύτην ή αν δύνανται δια την εργασίαν ταύτην να διενεργηθή
διαγωνισµός
∆ιεύθυνσιν

και

διαβιβάζουσι

∆ηµοσίων

σχετικήν

Κτηµάτων

του

πρότασιν

προς

Υπουργείου

την
των

Οικονοµικών, ήτις και αποφασίζει τελικώς επί της εκάστης
περιπτώσεως»
4) Σύµφωνα: (α) µε την αριθ. ∆.4390/1077ΠΟΛ195/23-101984

εγκύκλιο

και

(β)

αρ.

1097384/9773/Β0010/15-11-2000

έγγραφο Υπ. Οικονοµικών, οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες δικαιούνται να
κάνουν αµµοληψία δωρεάν {µε τη δέσµευση να λαµβάνεται αυτό
υπόψη στις διακηρύξεις, στις συγγραφές υποχρεώσεων και στις
συµβάσεις εκάστου έργου (πόρισµα οµάδας εργασίας που συστάθηκε
µε την αριθ. 1132065/2244/Α0006/17-12-1998 Απόφαση Υπουργού
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Οικονοµικών)} ενώ τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µε
καταβολή τιµήµατος.
5) Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 της 42279/1938
κ.υ.α.
«Εκ των θέσεων και περιοχών εις ας προβλέπουσιν αι περιπτώσεις β
(τάφροι, πρανή σιδηροδροµικών γραµµών και οδών πάσης
κατηγορίας) και ε ( τεχνικά έργα ή εκτέλεση τεχνικών έργων)
του άρθρου 1 της παρούσης αι Τοπικαί Επιτροπαί (σ.σ. Επιτροπές
Αµµοληψίας άρθρο 100 του Π.∆. 284/1988) του εδαφ. 2 του Α.Ν.
1219/1938 δύνανται δι αποφάσεως να επιτρέπουσι την εξόρυξη
και λήψη άµµου χαλίκων κ.λ.π. εις τα Νοµικά Πρόσωπα
δαπάναις των οποίων κατασκευάσθησαν και συντηρούνται ή
κατασκευάζονται οι σιδηροδροµικές γραµµές, οδοί και τεχνικά
έργα πάσης φύσεως καθορίζουσαι τους όρους υφ’ ους θα γίνει αύτη»
Στις παραπάνω περιπτώσεις
- µετά την απόφαση της Επιτροπής Αµµοληψίας για την
έκδοση της οποίας θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται

για

αµµοληψία

από

κοινόχρηστες

εκτάσεις

(ποταµοί, χείµαρροι, χερσολίβαδα κ.λ.π.),
-

θα

εισάγεται

το

θέµα

στην

Επιτροπή

∆ηµοσίων

Κτηµάτων (Π.∆. 284/1988) και
-

στην

συνέχεια

θα

αποστέλλεται

στο

Υπουργείο

Οικονοµίας & Οικονοµικών για έκδοση Υπουργικής Απόφασης
(ήδη µετά τον Ν. 3220/2004 στον Γ.Γ. Περιφερείας στον οποίο
µεταφέρθηκε η σχετική αρµοδιότητα) .
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Ε.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως ανέφερα και στην αρχή αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών είναι η Κτηµατική Υπηρεσία
(Αγίας Σοφίας 52) στην οποία υπάρχουν και όλα τα αρχεία των
χαράξεων που έγιναν στον Νοµό Θες/νίκης. Αντίστοιχες Υπηρεσίες
υπάρχουν στην έδρα κάθε Νοµού.
Η Υπηρεσία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εφαρµογή όλων
των προαναφερθέντων δεν έχει όµως µέχρι σήµερα την απαραίτητη
µηχανοργάνωση προκειµένου να ελέγχει ουσιαστικότερα και να
εξυπηρετεί γρηγορότερα..
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το ΤΕΕ για την δυνατότητα
που δόθηκε να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι για το αντικείµενο αυτό
της Υπηρεσίας µου και να εκφράσω την χαρά µου για το ότι µε την
ενηµέρωση

αυτή

θα

µπορεί

ίσως

αύριο

ένα

συνάδελφος

να

εκπληρώσει πληρέστερα τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη του
(φυσικό πρόσωπο, ΟΤΑ κλπ.) καθ’ όσον πιστεύω ότι η σωστή
πληροφόρηση και γνήση των προδιαγραφών και απαιτήσεων µιας
Υπηρεσίας προλαµβάνει τις µετέπειτα τριβές τόσο µε τον πελάτη, όσο
και µε την Υπηρεσία.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τις συναδέλφισσες του τµήµατος
Αιγιαλού της Κτηµατικής Υπηρεσίας Νίκη Λεµονή Τοπογράφο Μηχανικό
ΠΕ και Μπράτσου Ειρήνη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ για τη βοήθεια που
µου προσέφεραν στην εκπόνηση της εισήγησής αυτής.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Κωδικοποίηση Νόµων υπουργείου Οικονοµικών.
2. Εισηγήσεις σε Σεµινάρια Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών
(Σοφία Μητροπούλου).
3. Εγκύκλιες Υπουργείου Οικονοµικών, ΓΕΝ και ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. ∆ωρής: «Τα ∆ηµόσια Κτήµατα» (1980) και
5. ∆ωρής:

«Αιγιαλός,

Παραλία-Ρύπανση

Περιβάλλοντος» (1995).
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Θαλασσίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ι.

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
α)Τα εκτός συναλλαγής
β)Τα κτήµατα της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου
γ)Ειδικές Κατηγορίες Κτηµάτων
ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΙV. ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
V.

∆ΗΜΟΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕ∆ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
α)ΚΕ∆
β)Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείο Οικονοµικών και Κτηµατικές
Υπηρεσίες.

Β. ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΟΧΘΗ – ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΖΩΝΗ- ΠΑΛΑΙΑ ΟΧΘΗ
Ι.

ΟΡΙΣΜΟΙ
α)Αιγιαλός
β)Παραλία
γ)Παλαιός Αιγιαλός
δ)Όχθη Πλευσίµων Ποταµών & Μεγάλων Λιµνών
ε)Παρόχθια ζώνη
στ)Παλαιά Όχθη

ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΙΙΙ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ
α)Επιτροπή
β)∆ιαδικασία Καθορισµού
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1. Αίτηση-∆ιάγραµµα
2.Αυτοψία-Έκθεση-Στοιχεία Καθορισµού.
3.Γ.Ε.Ν.
4.∆ηµοσίευση σε ΦΕΚ
5.Κοινοποιήσεις - Αναρτήσεις
ΙV. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ –
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
V.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
– ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

VI. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –
ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
VII. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
VIII.∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α)Παραχώρηση απλής χρήσης
β)Παραχώρηση χρήσης προς Συντέλεση Έργων.
1.Γενικές Περιπτώσεις
2.Πλωτές Εξέδρες
3.Ειδικές Περιπτώσεις (εργοστάσια, βιοµηχανίες,
κ.λ.π.).
4.Προστατευτικά Έργα
IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
α)Πρωτόκολλο Αποζηµίωσης Αυθαιρέτου Χρήσης
(Π.Α.Α.Χ.)
β)Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής.
γ)Προσωρινή ρύθµιση από Εισαγγελέα Πρωτοδικών
δ)∆ίωξη αυτογνωµόνος επιλαµανοµένου ∆ηµοσίου
Κτήµατος (Παραποµπή στον Εισαγγελία πληµελ/κών).
ε)Πρωτόκολλο Κατεδάφισης.
1. ∆ιαδικασία
2. Περιπτώσεις Έκδοσης Πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε
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αιγιαλό και ζώνη παραλίας.
Α. Έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση για την ζώνη
παραλίας.
Β. ∆εν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και δεν ισχύει
η γραµµή παραλίας.
Γ. Η παραλία αποτελεί και ζώνη παλαιού αιγιαλού.
∆. Χρηστή ∆ιοίκηση.

Γ. ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ
Α)Νοµικό Καθεστώς – Επιτροπή.
Β)∆ιαδικασία
I. Αµµοληψία από Χείµαρρο – Ποταµό – Κοινόχρηστη
έκταση.
ΙΙ. Αµµοληψία από ιδιωτικές εκτάσεις.
ΙΙΙ.Αµµοληψία για ανάγκες ∆ηµοσίου.
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