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Θέμα: Παραχώρηση απλή χρήσης αιγιαλού για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων 
αναψυχής. 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμη Κυρία Γενικέ Γραμματέα, 

 

Ο Σύνδεσμος μας ,αποτελεί  επισήμως  θεσμικό μη κερδοσκοπικό φορέα, εκπροσωπώντας 

πάνω από πεντακόσιες (500) επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Με γνώμονα την αποστολή του, αποτελεί ουσιαστικά 

έναν επίσημο θεσμικό συνομιλητή του συνόλου των φορέων που λαμβάνουν αποφάσεις, 



αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης των  θαλασσίων μέσων 

αναψυχής. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 31 (τροποποίηση του άρθρου 

13 του ν. 2971/2001) του Νόμου 4607/2019 (ΦΕΚ 65A΄) υφίσταται ειδική νομοθετική 

εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, και κατά συνέπεια για την 

πλήρη εφαρμογή του Νόμου απαιτείται η έκδοση «δευτερογενούς νομοθεσίας» κατ’ 

ενάσκηση της κανονιστικής σας αρμοδιότητάς .  

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, λήγει η ισχύς   της με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. 

που ρυθμίζει τη διαδικασία της παραχώρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού. Εκτιμούμε, 

ότι  αποτελεί και με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, κοινή παραδοχή, η ανάγκη 

επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και για την επίτευξη αυτού του στόχου  οι  

επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής πρέπει να έχουν την  δυνατότητα να 

κάνουν χρήση του έμπροσθεν αυτών χώρου του αιγιαλού πριν τα τέλη (στην καλύτερη των 

περιπτώσεων) Μαρτίου 2020.  

 

Με δεδομένο πως, τα προηγούμενα χρόνια, η έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. καθυστέρησε 

υπέρ το δέον, γεγονός για το οποίο δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες ασφαλώς δεν 

είχαν τη δυνατότητα να μεταθέσουν την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους, 

πιστεύουμε πως θα  πρέπει να εκδοθεί για την χρονική περίοδο 2020-2022 (τριετία) 

έγκαιρα, η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

  

Τέλος, επ΄ευκαιρία της παρούσας, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας το ζήτημα των 

επιτρεπόμενων   μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος,  και ευχερώς  μεταφερόμενων 

εγκαταστάσεων που τοποθετούνται στον  αιγιαλό , με συγκεκριμένα ασφαλώς αυστηρά 

κριτήρια, τα οποία θα αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και, 

εναρμονίζονται  με την υπάρχουσα νομοθεσία. Σημειώνουμε πως στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι αποσυναρμολογούμενες κατασκευές αυτές, πέραν του ότι γίνονται  για 

αντικειμενικούς λόγους, προκειμένου να εξυπηρετούν τους θεμιτούς σκοπούς της 

επιχειρηματικής μας δραστηριότητας (προστασία - εξυπηρέτηση των πελατών μας και 

αποθήκευση του εξοπλισμού μας) , είναι πλήρως ενταγμένες στην ιδιαιτερότητα της 

μορφολογίας της κάθε περιοχής και κατασκευασμένες με τρόπο που αποσκοπεί ακριβώς 

στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, σε κάθε δε περίπτωση η ύπαρξη τους αποτελεί 



πραγματικό γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να αγνοούμε. Μια τέτοια νομοθετική 

πρωτοβουλία θα συμβάλλει και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην 

ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

 

Συναφώς παρακαλούμε κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των προβλεπόμενων 

κανονιστικών πράξεων, είτε δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας μας, είτε με την υποβολή 

εγγράφων προτάσεων μας   να μετέχουμε στην  κατάρτιση του σχεδίου  των κανονιστικών 

πράξεων, (σε χρόνο που εσείς θα μας υποδείξετε), καθώς διαθέτουμε επαρκή γνώση και 

εμπειρία για τα αντικείμενα της ρύθμισης.  

 

 Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα κάνετε τις απαιτούμενες  ενέργειες, προσβλέπουμε 

στην συνεργασία σας, και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                                     Ο Γραμματέας  

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 

 

 


