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Άρθρο 113
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α΄
285) αντικαθίσταται ως εξής:
<<1. Εκτός της δυνατότητας της αυτεπάγγελτης κί-
νησης 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, η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει στο
ΓΕΕΘΑ αντίγραφο φωτογραμμετρικού διαγράμματος
ΓΥΣ κλίμακας 1: 5.000, με σημειωμένο επ' αυτού τη θέση
της προς καθορισμό περιοχής, αιτώντας την σύμφωνη
γνώμη του αποκλειστικά και μόνο, σε θέματα αρμοδι-
οτήτων του, όπως αυτά απορρέουν από το άρθρο 17,
για τη συνέχιση της διαδικασίας καθορισμού. Στην πε-
ρίπτωση που στην περιοχή καθορισμού δεν υφίσταται,
φωτογραμμετρικό διάγραμμα ΓΥΣ, η προς καθορισμό
περιοχή σημειώνεται επί χαρτογραφικού υποβάθρου
της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας. Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει
την σύμφωνη ή μη γνώμη του εντός ενός μηνός από
λήψεως του σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρε-
σίας. Εφόσον η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη,
η γνώμη του ΓΕΕΘΑ λογίζεται θετική. Στη συνέχεια, ο
ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει στην Κτηματική
Υπηρεσία αίτηση καθορισμού και τοπογραφικό διάγραμ-
μα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 4.>>
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2971/2001 (Α΄
285) αντικαθίσταται ως εξής:
<<5. Η έκθεση και το διάγραμμα επικυρώνονται με από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή
απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έκθεση
και το διάγραμμα αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό



κατάστημα του αρμοδίου κατά τόπο δήμου ή κοινότητας
για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. Η ανάρτηση αποδει-
κνύεται από έκθεση του δημάρχου ή προέδρου της
κοινότητας, η οποία αποστέλλεται εντός μηνός στην
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.>>
3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) διαγράφεται.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι υπο-
θέσεις καθορισμού ορίων αιγιαλού - παραλίας, που
εκκρεμούν για γνωμοδότηση του ΓΕΝ, διαβιβάζονται
στο ΓΕΕΘΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά τις δι-
ατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2971/2001 (Α΄ 80), και στη
συνέχεια να επιστραφούν στις αρμόδιες κατά περίπτω-
ση Κτηματικές Υπηρεσίες, διατυπώνοντας τη γνώμη
του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του
ν. 2971/ 2001 (Α΄ 80).
5. Η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α΄ 80) παρατείνεται μέχρι
31.12.2011 από τη δημοσίευση του παρόντος.>>
Άρθρο 114
1. Το άρθρο 24 του ν.1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται
ως εξής:
1. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως παραμε-
θόριες περιοχές ορίζονται οι τέως νομοί Δωδεκανή-
σου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου,
Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου,
οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, καθώς και οι τέως επαρχί-
ες Νευροκοπίου του τέως νομού Δράμας, Πωγωνίου
και Κόνιτσας του τέως νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και
Έδεσσας του τέως νομού Πέλλης και Σιντικής του τέως
νομού Σερρών
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα-
ση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Προστασίας του Πολίτη και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, μπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισμός κάποιας
από τις ανωτέρω περιοχές των παραγράφων 1 και 2 ως



παραμεθόριας. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορούν
να χαρακτηρίζονται και άλλες περιοχές ως παραμε-
θόριες.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α΄
101) αντικαθίσταται ως εξής:
<<1. Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την
οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων
με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαί-
ωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες
περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών
μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρει-
ών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά
τους ακίνητα στις περιοχές αυτές.>>
3. Το άρθρο 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται
ως εξής:
<<1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις
κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 25 μπο-
ρούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις
παραμεθορίους περιοχές με αίτησή τους, στην οποία
πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα
χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.
β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνι-
στάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα
και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο
αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουρ-
γείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται
με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία.
γ. Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής,
που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του αριθ-
μού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του
εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
2. Αιτήσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί και επί των
οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της διοίκησης, εξε-



τάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.>>


