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Αξιότιµη κ. Υφυπουργέ, 

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσµου θ.µ.α µε αφορµή την συνάντηση 
αντιπροσωπείας του συνδέσµου  µαζί σας  τις 9/05/2018, έχει την τιµή να σας υποβάλλει τις 
ακόλουθες προτάσεις /εισηγήσεις, που σχετίζονται µε την βελτίωση του ισχύοντος σήµερα 
νοµοθετικού καθεστώτος σε τοµείς που άπτονται των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που 
ασκούν, οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής σε όλη την Επικράτεια και 
βεβαίως επηρεάζουν  χρήστες των Υπηρεσιών µας.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στην 
χώρα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας ανταγωνιστικής αγοράς παροχής υπηρεσιών στον τοµέα 
του τουρισµού. Σήµερα µε τα πολλά εµπόδια που υπάρχουν, δεν επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής, και, ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και να επωφεληθούν πλήρως από την τουριστική 
ανάπτυξη. 

Επισηµαίνεται ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εµποδίων που αποτρέπουν ή 
επιβραδύνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών στον τοµέα εκµίσθωσης Θ.Μ.Α. Τα εµπόδια αυτά  
οφείλονται σε επαχθή διοικητικά µέτρα και τέλη και στην νοµική ασάφεια µε αποτέλεσµα να 
µεγαλώνει το χάσµα µεταξύ οράµατος και πραγµατικότητας. Δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες 
εκµίσθωσης Θ.Μ.Α, αποτελούν την κινητήρια δύναµη για την προσέλκυση τουριστών υψηλής 
εισοδηµατικής τάξης, η συρρίκνωση αυτής της αγοράς µε νοµικά εµπόδια και δυσβάσταχτα 
οικονοµικά βάρη, επιδρά αρνητικά στην τουριστική οικονοµία στο σύνολό της, και, ιδίως στην 



ανταγωνιστικότητα και εµποδίζουν τους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε µεγαλύτερη 
ποικιλία υπηρεσιών εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής σε ανταγωνιστικές τιµές. Είναι, 
επίσης, σηµαντικό να τονιστεί ότι ο τοµέας αυτός είναι βασικό πεδίο απασχόλησης για πάνω από 
πεντακόσιες επιχειρήσεις γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την µείωση της 
ανεργίας, όσο και για τον απεγκλωβισµό της οικονοµίας από τον κύκλο της ύφεσης. 

Συνεπώς θα πρέπει να εξαλειφθούν τα διοικητικά βάρη και εµπόδια που παρακωλύουν 
την ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών και να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εκµίσθωσης Θ.Μ.Α  το ασφαλές επιχειρηµατικό κλίµα το 
οποίο χρειάζονται , έτσι ώστε να µην χαθεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει η χώρα µας 
στον τοµέα αυτό έναντι των άλλων ανταγωνιστριών χωρών. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 της Κ.Υ.Α Αριθµ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ορίζονται τα εξής: 

1. Η παραχώρηση γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους 
ή την αναψυχή του κοινού(όπως εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, ανακλίντρων 
(ξαπλωστρών), οµπρελών, τραπεζοκαθισµάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούµενου ή 
µη αναψυκτηρίου) . 

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται µόνιµα µε το έδαφος (π.χ. πάκτωση 
µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις , επιχωµατώσεις, κ.λ.π.).Απαγορεύεται η χρήση για 
ελεύθερη κατασκήνωση  ή για λειτουργία κάµπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η 
τοποθέτηση σκηνών και η στάθµευση τροχόσπιτων, αυτοκινούµενων, αυτοκινήτων κλπ. 

3. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-
παραλίας  εφαρµόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαµορφώσεις  ώστε να διατηρείται η 
µορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραµµής . Δεν επιτρέπονται 
επιχωµατώσεις ή άλλες διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του κοσκινίσµατος 
µε στόχο τον καθαρισµό της άµµου.   

4. Περαιτέρω  στο σκεπτικό µε της  αριθµ. 3944/2015 απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (Ε’ τµήµα), στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρεται : «[…]Ειδικότερα, στη 



διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του νόµου προβλέπεται ρητά η δυνατότητα 
παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, µε ελαφρές και µη µόνιµες 
κατασκευές, όπως λ.χ. θαλάσσια µέσα αναψυχής, οµπρέλες και τροχήλατα 
αναψυκτήρια, δεδοµένου ότι οι µόνιµες κατασκευές, πέραν της αλλοίωσης που 
επιφέρουν στη µορφολογία του αιγιαλού, συνδέονται µε δραστηριότητες (bar-
αναψυκτήρια) µη συµβατές µε το χαρακτήρα και τον προορισµό του αιγιαλού, ως 
κοινόχρηστου φυσικού αγαθού, και ως εκ τούτου αποτελούν µη επιτρεπόµενη χρήση εκ 
του νόµου».  

5. Καθίσταται, εποµένως  σαφές  ότι στον  παραχωρούµενο, σους εκµισθωτές θαλασσίων 
µέσων αναψυχής , κοινόχρηστο τµήµα  του αιγιαλού για την εξυπηρέτηση της 
δραστηριότητάς τους , επιτρέπονται οι ελάχιστες δυνατόν  µη µόνιµες, µη  σταθερές 
κατασκευές που µπορούν να αφαιρεθούν ευχερώς,  δεν παραβιάζουν τον προορισµό του 
αιγιαλού ως κοινόχρηστου πράγµατος, και, δεν αλλοιώνουν τη φυσική µορφολογία και 
τα βιοτικά στοιχεία του ενόψει του µεγέθους τους και της έκτασης που καταλαµβάνουν. 

6. Ωστόσο, διαπιστώνουµε, ότι Περιφερειακές Διευθύνσεις / Αυτοτελή Γραφεία Δηµόσιας 
Περιουσίας, επικεντρώνονται στο άρθρο 14 της εν λόγω  Κ.Υ.Α. και ισχυρίζονται ότι για 
παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων µέσων αναψυχής, η µόνη διαµόρφωση/
κατασκευή  που µπορεί να κάνει ο παραχωρησιούχος είναι η τοποθέτηση ξύλινου 
αρθρωτού δαπέδου  µέγιστου εµβαδού 15 τ.µ.  Ενώ λοιπόν από όλους  τους 
παραχωρησιούχους, µόνον οι εκµισθωτές καταλαµβάνουν τον µικρότερο χώρο επί του 
αιγιαλού, δεδοµένου ότι η κύρια δραστηριότητα τους διενεργείται εντός του θαλασσίου 
χώρου (στην ουσία µόνο περιορίζονται στην απλή  χρήση αιγιαλού και δεν αποκοµίζουν 
ωφέλεια/ κέρδος από την χρήση  του, όπως π.χ. τραπεζοκαθισµάτα, λειτουργία 
τροχήλατου αυτοκινούµενου ή µη αναψυκτηρίου), τους  αφαιρείται και η δυνατότητα 
µίας πρόχειρης περίφραξης /κατασκευής και η τοποθέτηση ενός στεγάστρου για 
στοιχειώδη αναµονή και εξυπηρέτηση των πελατών τους, και, προφύλαξη των 
σωστικών µέσων, συσκευών  και φαρµακευτικού υλικού, που ο Γενικός Κανονισµός 
Λιµένα επιτάσσει να διαθέτουν. 



7. Ασχέτως του γεγονότος ότι η επίµαχη ερµηνεία και εφαρµογή της διάταξης είναι 
αντιφατική  και καταλήγει σε συµπεράσµατα αντίθετα µε τους κανόνες της λογικής, 
παρακαλούµε να αποσαφηνιστεί το ανωτέρω ζήτηµα µε την έκδοση ερµηνευτικής 
εγκυκλίου, κατά λόγο αρµοδιότητας, από το  έχον τη νοµοθετική πρωτοβουλία υµέτερο 
Υπουργείο, προκειµένου να µην επιτείνεται η ανασφάλεια δικαίου επί του σηµαντικού 
αυτού πρακτικού ζητήµατος, δηλαδή ότι δεν αντίκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία η 
τοποθέτηση επί του ξύλινου αρθρωτού δαπέδου  µέγιστου εµβαδού 15 τ.µ. , ενός   
σκελετοκιβωτίου αποθήκευσης από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον ( ξύλο- κόντρα 
πλακέ), µιας πρόχειρης γραφειακής εγκατάστασης καθώς και µιας τέντας σκίασης. .  
  

            ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ 

Στο άρθρο 14 παρ του ν. 2971/2001/ ΦΕΚ 285/ τ. Α΄ /, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
ορίζεται ότι : « Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής 
προστασίας, επιτρέπεται έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος και σύµφωνα µε την διαδικασία της 
περίπτωσης β΄ να τοποθετούνται στην θάλασσα χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό πλωτές εξέδρες 
επιφανείας µέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων για εποχιακή χρήση µέχρι έξι 
µηνών» 

Επί του ανωτέρω θέµατος εξεδόθη κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση η Υ.Α. 8220/131/14/ 
ΦΕΚ 1651/τ. β΄/ ΄΄ Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφανείας µέχρι εκατόν πενήντα (150) 
τετραγωνικών µέτρων στη θάλασσα χωρίς πρόσβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση.΄΄  Στη 
συνέχεια κατά την ίδια νοµοθετική εξουσιοδότηση εξεδόθη η Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/
τ. β΄/ Καθορισµός  ύψους του οικονοµικού ανταλλάγµατος για την τοποθέτηση και χρήση 
πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα , η οποία ορίζει 
σχετικά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 ότι για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας καταβάλλεται 
από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό αντάλλαγµα το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο επιφανείας. 

Στο πλαίσιο αυτού του νοµικού καθεστώτος, καταγράφεται  η βούληση του νοµοθέτη για 
την παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωµάτων χρήσης του κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού παραλίας 
και του συνεχόµενου  ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου, όταν αυτά είναι αναγκαία για την 
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων. Για τον καθορισµό του  οικονοµικού 
ανταλλάγµατος ο αιγιαλός και ο συνεχόµενος ή παρακείµενος θαλάσσιος χώρος θεωρείται ως 
ενιαίος, το οικονοµικό δε αντάλλαγµα είναι εναρµονισµένο µε την ωφέλεια που αποκοµίζει ο 
παραχωρησιούχος από την κάρπωση και χρήση τoυς, ενώ  για τον καθορισµό του λαµβάνονται 
πάντοτε υπόψη οι µισθωτικές αξίες της περιοχής. 



Με την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία για την τοποθέτηση  και εποχιακή χρήση πλωτής 
εξέδρας( δηλαδή µίας µη µόνιµης και εύκολης µετακινούµενης κατασκευής , και, η οποία σε 
αντίθεση µε τα µόνιµα έργα /κατασκευές δεν επιφέρει µόνιµη αλλοίωση στον αιγιαλό και την 
θάλασσα) και ειδικότερα µε τις προπαρετεθείσες διατάξεις εισήχθησαν , κατά καινοτοµία, νέες 
ειδικές ρυθµίσεις σε αναφορά µε τα ερευνώµενα ζητήµατα. Συγκεκριµένα µε την διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α  8321.3/06/14 προβλέπεται για πρώτη φορά (για τους εκµισθωτές 
θαλασσίων µέσων αναψυχής), εκτός της καταβολής οικονοµικού ανταλλάγµατος για την 
παραχώρηση  του δικαιώµατος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και η καταβολή 
οικονοµικού ανταλλάγµατος(στην ουσία πρόκειται για οριζόντιο τέλος) για την τοποθέτηση και 
χρήση πλωτής εξέδρας, δηλαδή παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης αµιγώς θαλασσίου χώρου. 

Ειδικότερα από τον συνδυασµό των παρ. 4 και 12 του άρθρου 22 του Γενικού 
Κανονισµού Λιµένα. µε αριθ. 20/ ΦΕΚ 444/ τ. Β΄/1999, για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας 
εκµίσθωσης Θ.Μ.Α., απαιτείται η παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστου τµήµατος 
αιγιαλού, η οποία γίνεται πάντοτε έναντι ανταλλάγµατος και κατά κανόνα µε την διαδικασία που 
αναφέρεται για την εκµίσθωση δηµοσίων κτηµάτων (δηµοπρασία). Είναι προφανές ότι ο σκοπός 
των διατάξεων αυτών είναι να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων που ασκούν 
συγκεκριµένη δραστηριότητα, όταν προς τούτο είναι αναγκαίος ο αιγιαλός και ο συνεχόµενος ή 
παρακείµενος θαλάσσιος χώρος που τελεί µε τις επιχειρήσεις αυτές σε άµεση λειτουργική 
σχέση. Συνεπώς η παραχώρηση δεν µπορεί να αποσπασθεί από την εκ µέρους του 
παραχωρησιούχου της χρήσης και του συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου, διότι 
αποτελεί τον αναγκαίο χώρο άσκησης της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας.  

Εποµένως, µόνο οι εκµισθωτές Θ.Μ.Α από όλους τους άλλους  επαγγελµατίες, στους 
οποίους επιτρέπεται η χρήση εξέδρας ( άρθρο 2 παρ 1 της Υ.Α. 8220/131/14) για την 
επίτευξη των θεµιτών στόχων της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας,  καταβάλλουν 
διπλό τέλος (χρήση αιγιαλού και χρήση πλωτής εξέδρας) για την ίδια αιτία. 

Ας δούµε όµως τι συµβαίνει στην πράξη: 

Για να ανανεώσει κάποιος επαγγελµατίας την άδεια εκµίσθωσης θ.µ.α, πάνω στο σώµα 
της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το σηµείο εκκίνησης των χρησιµοποιούµενων µέσων 
για λόγους προστασίας των λουοµένων θα γίνεται από πλωτή εξέδρα τοποθετηµένης σε 
απόσταση από την ακτογραµµή ανάλογα µε τις ιδιοµορφίες της περιοχής και την κρίση της 
γνωµοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20,  απαιτείται η παραχώρηση (ύστερα από 
δηµοπρασία) του δικαιώµατος απλής χρήσης του αιγιαλού. Τουτέστιν µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία  ο εκµισθωτής Θ.Μ.Α υποχρεούται  να πληρώνει ένα σοβαρό οικονοµικό αντάλλαγµα 
για την παραχώρηση τµήµατος αιγιαλού, χωρίς στην ουσία να νέµεται ή να καρπούται τον 
αιγιαλό, εφόσον αυτός δεν συνδέεται αµιγώς  µε την επιχειρηµατική του δραστηριότητα. Για 



αυτόν ακριβώς τον λόγο ο νοµοθέτης επέτρεπε  εκούσια   µέχρι το 2014  στους εκµισθωτές 
Θ.Μ.Α την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα, 
δεδοµένου ότι η υποχρεωτική τοποθέτηση και χρήση της προέρχεται απευθείας από τον 
νόµο, ενώ στους εκµισθωτές Θ.Μ.Α δεν αποµένουν παρά «δέσµιες ενέργειες», αφού δεν 
µπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (υποχρεωτική χρήση πλωτής εξέδρας) των οικείων 
Λιµενικών Αρχών. 

Υφίστανται ,όµως, περιπτώσεις, όπου η τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας δεν 
προέρχεται απευθείας από κανόνα δικαίου, αλλά η τοποθέτηση και χρήση της επιβάλλεται από 
τα πραγµατικά περιστατικά ως απαραίτητη προϋπόθεση και απαράβατο όρο για την ασφαλή και 
συνάµα «πολιτισµένη» πρόσβαση των πελατών στα εκµισθούµενα µέσα. Τέτοια είναι λ.χ.  η 
ασφαλής πρόσβαση ατόµων σε εκµισθούµενα σκάφη ( εκµίσθωση µηχανοκινήτων λέµβων). 

Σύµφωνα µε τα παγίως κρατούντα στη νοµολογία του ΣτΕ  η προσωπική και οικονοµική 
ελευθερία ως ατοµικό δικαίωµα κατοχυρώνεται µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος. 
Ειδικότερη εκδήλωση αυτής της ελευθερίας αποτελεί η επαγγελµατική ελευθερία. Στην 
ελευθερία αυτή µπορεί ο νόµος να επιβάλλει περιορισµούς για λόγους δηµοσίου ή κοινωνικού 
συµφέροντος. 

Τίθεται κατά συνέπεια το ερώτηµα αν για την διατήρηση σε ισχύ καi των δύο 
σωρευτικών τελών συντρέχουν λόγοι δηµοσίου ή κοινωνικού ενδιαφέροντος ή  αντίθετα το 
δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον επιβάλλει την αναλογική τροποποίησή τους. 

Σηµειωτέον εντέλει ότι η επιφάνεια των εκατόν πενήντα (150) τ.µ είναι η ελάχιστη 
αναγκαία επιφάνεια για την ασφαλή ανύψωση κάθοδο του αλεξιπτώτου και δεν είναι 
αποτέλεσµα διακριτικής ευχέρειας. Ως εκ τούτου η  επιβολή προοδευτικού τέλους είναι µη 
αναλογική, καταχρηστική και υπερβολική.      

Είναι προφανές στην ανωτέρω περίπτωση ότι ο εκµισθωτής Θ.Μ.Α  δεν είναι 
δυνατό να πληρώνει , τόσο για την χρήση αιγιαλού, όσο, και, για την τοποθέτηση και χρήση 
πλωτής εξέδρας, δεδοµένου ότι αυτό θα αποτελούσε επιβολή  τελών ( στην ουσία πρόκειται 
για τέλη) δύο φορές για την ίδια αιτία . 

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

Εκ του γράµµατος της διάταξης της παρ, 5δ του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, ,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα από την φράση «…ο τρόπος καθορισµού του…», θα 
πρέπει προκειµένου να ελεγχθεί η τήρηση της προαναφεροµένης εξουσιοδοτικής διάταξης, στην 
προκείµενη κανονιστική απόφαση να αιτιολογείται κατά τρόπο ορισµένο, παρατιθέµενων 



κριτηρίων πάνω στα οποία στηρίχθηκε  ο καθορισµός του επαχθούς οριζόντιου τέλους των 
τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας της πλωτής εξέδρας. Στην εξεταζόµενη εν 
προκειµένω περίπτωση τα κριτήρια δεν αναφέρονται καθόλου και η απόφαση πάσχει λόγω 
αόριστης αιτιολογίας, η οποία καθιστά αδύνατο τον έλεγχο περί τήρησης των αρχών της 
αναλογικότητας και µη υπερβάσεως των ακραίων όρων της διακριτικής ευχέρειας. Το 
αντάλλαγµα χρήσης που καθορίζεται είναι αυθαίρετο, αφού δεν λήφθηκε υπόψη από την 
Διοίκηση το µίσθωµα αιγιαλού και παραλίας που ήδη πληρώνουν µόνον οι εκµισθωτές θ.µ.α για 
την ίδια αιτία.  

              Με την αλλαγή της νοµοθεσίας  κάθε επιχειρηµατίας που δραστηριοποιείται σε 
κάποια από τις παραλίες ή κάθε ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας κατοικίας θα θέλει να έχει τη 
δική του εξέδρα. Προφανώς, για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε το προαναφερόµενο οικονοµικό 
αντάλλαγµα  

            Όµως , η παραπάνω καταχρηστική (υπερβολική) ρύθµιση συντελεί,  σε άνιση 
µεταχείριση των επαγγελµατιών (οι οποίοι ασχολούνται µε τις θαλάσσιες δραστηριότητες 
αναψυχής) , εάν σκεφθεί κανείς ότι αιφνιδιαστικά επιβαρύνονται µε αύξηση τελών κατά 
4500%  , συρρικνώνοντας το πεδίο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους, αφού 
εξοµοιώνει τους εκµισθωτές θαλασσίων µέσων αναψυχής µε τους ιδιώτες. Για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο ο νοµοθέτης επέτρεπε µε το προϊσχύον καθεστώς  σους εκµισθωτές 
Θ.Μ.Α την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα, 
δεδοµένου ότι η  τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας είναι υποχρεωτική, δηλαδή 
προέρχεται απευθείας από τον νόµο, ενώ στους εκµισθωτές Θ.Μ.Α δεν αποµένουν παρά 
«δέσµιες ενέργειες», αφού δεν µπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις (υποχρεωτική χρήση 
πλωτής εξέδρας) των οικείων Λιµενικών Αρχών. 

           Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία και επιβεβληµένη  η κατάργηση της Κ.Υ.Α.  
8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ ,  και να ξεκινήσει η επεξεργασία ενός  νέου συστήµατος για τον 
υπολογισµό  του οικονοµικού ανταλλάγµατος  µε στόχο την υιοθέτηση και εφαρµογή ενός 
δίκαιου και αντικειµενικού συστήµατος υπολογισµού του ύψους του, ώστε να αρθούν σε µεγάλο 
βαθµό οι αδικίες του τρέχοντος εφαρµοζόµενου συστήµατος, θεσπίζοντας  συντελεστές 
µειωµένους καρά 1/3 για τους επαγγελµατίες εκµισθωτές  θ.µ.α.. Δεν µπορεί να βάζεις στο ίδιο 
τσουβάλι αυτόν που υποχρεωτικά τοποθετεί και χρησιµοποιεί µια πλωτή εξέδρα, ως 
εργαλείο για την δουλειά του, µε τον ιδιώτη που την θέλει να προσδένει το σκάφος του . Δεν 
έχουν τα ίδια χρήµατα , ούτε η χρήση τους είναι ίδια 



Επειδή θεωρούµε ως βάσιµη και επαρκή την επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε πιο 
πάνω, παρακαλούµε όπως εξετάσετε την αναγκαιότητα άµεσης ανάληψης πρωτοβουλιών/ 
ενεργειών για την τροποποίηση  διατάξεων, Κ.Υ.Α.  8321.3 /06/14/ ΦΕΚ 2788/τ. β΄/ , κατά το 
µέρος που αφορά το οικονοµικό αντάλλαγµα χρήσης πλωτών εξεδρών από τους επαγγελµατίες 
εκµισθωτές θ.µ.α.,  οι οποίες κατά την άποψη του Συνδέσµου µας πρέπει να τροποποιηθεί σε 15 
ευρώ ανά τ.µ. .  

Με εκτίµηση, 

Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γραµµατέας 

Ξωµεριτάκης Ιωάννης                                                              Θεριανός Φίλιππος 




