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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Στη συνέχεια του από 08/04/2019 Αρ. πρωτ. 53 υπομνηματός μας, σας εκθέτουμε
συμπληρωματικά τα εξής.:
1. Διαδικασία παραχώρησης:
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ.1 Για την παραχώρηση της απλής χρήσης
παρέχει αιτιολογημένη γνώμη ο οικείος ΟΤΑ α΄ βαθμού με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κ.λ.π. και κατόπιν αυτού σύμφωνα με την παρ. 3: Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών .Οικονομικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας καθορίζονται οι θέσεις προς παραχώρηση, τα τεχνικά θέματα,

οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
παραχώρηση απλής χρήσης κ.λ.π.
Όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφεται είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και
ακολουθείται από την επίσης χρονοβόρα διαδικασία των πλειστηριασμών,
κατά το παρελθόν έχουν διαπιστωθεί μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα
την δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας στους επιχειρηματίες του κλάδου
μας
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καθυστερημένης έκδοσης μισθωτηρίου.
Προτείνουμε να τεθεί χρονικό όριο για την έκδοση νέας Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, εντός τριών μηνών πριν τη λήξη της εν ισχύ
υφιστάμενης
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ολοκληρώνονται εντός πρώτου τριμήνου έναρξης ισχύος αυτής.
2. Ποσόστωση παραχώρησης:
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 4 περιορίζεται το εμβαδό της μέγιστης
μίσθωσης στα 300 τετραγωνικά μέτρα καταργείται ο περιορισμός των 100
μέτρων για την χωροθέτηση μεταξύ των παραχωρήσεων για ενοικίαση
ομπρελών και ξαπλώστρων και σε αιγιαλό όπου υπάρχουν παραπάνω της
μιας παραχώρησης για ενοικίαση ομπρελών και ξαπλώστρων πρέπει να
παραμείνει ελεύθερη έκταση τουλάχιστον 60ο/ο του συνολικού εμβαδού του
αιγιαλού χωρίς να υπολογίζονται δυσπρόσιτες και μη αξιοποιήσιμες ζώνες.
Με τη διατύπωση αυτή συνδέονται όλων των ειδών οι παραχωρήσεις,
(εκμίσθωση θαλ. Μέσων αναψυχής, αναψυκτήριο- τραπεζοκαθίσματα ,
ενοικίαση ομπρελών και ξαπλώστρων), σε συνάρτηση λοιπόν με τις νέες
προδιαγραφές παραχώρησης για ενοικίαση ομπρελών και ξαπλώστρων είναι
πολύ πιθανόν να απολεσθούν κάποιες παραχωρήσεις για εκμίσθωση θαλ.
Μέσων αναψυχής, λόγο αλλαγής θέσεως των παραχωρήσεων για ενοικίαση
ομπρελών και ξαπλώστρων και της κάλυψης του μέγιστου συνολικού
εμβαδού παραχώρησης σε αιγιαλούς της επικράτειας.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις εκμίσθωση θαλ. Μέσων
αναψυχής χωροθετούνται από αρμόδια επιτροπή (Άρθρο 35 του ΓΚΛ 20),
με γνώμονα την καταλληλότητα του σημείου σε σχέση με ασφάλεια και σε
απόσταση 300 μέτρων η μία από την άλλη, καθώς και της συνεισφοράς τους
στην ασφάλεια, ( διαθέτουν σωστικά μέσα, προσωπικό με πιστοποιημένες
γνώσεις πρώτων βοηθειών, είναι σε λειτουργιά όλη τη σεζόν ακόμη και
μήνες που δεν έχει ναυαγοσωστική κάλυψη),
Προτείνουμε εξαίρεση των επιχειρήσεων μας από τη γενική ποσόστωση.
3. Ποσόστωση χρήσης παραχώρησης:
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 6 μπορεί η επιχείρηση να αναπτυχθεί στο
60ο/ο του παραχωρούμενου χώρου ή στο 30ο/ο εφόσον η περιοχή έχει
ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.
Πρέπει δηλαδή ένας εκμισθωτής που χρειάζεται χώρο 60 τετραγωνικών (ή 30
σε NATURA) να εκμισθώσει 100.
Η διάταξη αυτή είναι άδικη για μας διότι καταλαμβάνουμε πολύ λιγότερο
χώρο στον αιγιαλό σε σχέση με άλλες παραχωρήσεις.
Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας μας τα μέσα είναι συνήθως μέσα
στο νερό και κατά τη διάρκεια την νύκτας όλα στοιβάζονται σε πολύ μικρό
χώρο σε σχέση με την παραχώρηση. Πουθενά δεν περιορίζεται η ελεύθερη
πρόσβαση του κοινού.
Είναι πολύ δύσκολο για τον έλεγχο να διαπιστώσει την ποσόστωση του
παραχωρούμενου χώρου που χρησιμοποιείται, άρα θα έχουμε διενέξεις
μεταξύ εκμισθωτών και ελεγκτών ενώ το να πληρώνει κανείς 100 και να
χρησιμοποιεί μόνο 60 είναι άδικο.
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παραχωρούμενου χώρου ο οποίος θα μας δοθεί σύμφωνα με τις ανάγκες
της επιχείρησής μας σε συνάρτηση με τις συνθήκες του εκάστοτε
αιγιαλού.
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