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Αριθμ. Πρωτ.: 2133.1/25744/2018

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

       (e-mail: t.panelliniossyndesmos@yahoo.gr)

   ΚΟΙΝ.:  ΥΠ.ΟΙΚ./ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
                  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
                  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ/    
                  Δ/ΝΣΗΔΗΜΟΣΙΑΣ 
                  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ Β΄ 
                  (gramd10@2018.syzefxis.gov.gr) 
                  [Με (γ) σχετ. (Φ.01)]

     ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων 

           Σχετ.:  α) Αριθμ. 20 Γενικός Κανονισμός Λιμένων (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει

                β) Αριθμ. πρωτ. 2127/07/2011/11-7-2011 εγκύκλιος διαταγή ΥΠτΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΓΑΚΛ – Β΄

                γ) Αριθμ. πρωτ. 23/2018/28-02-2018 έγγραφό σας

   1. Σε απάντηση στο (γ) σχετικό, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

α. Με τη (β) όμοια, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του καινοφανούς   

   θαλασσίου μέσου αναψυχής «αετοσανίδα - kitesurf», σε επίπεδο εκμίσθωσης αλλά και για ατομική αναψυχή.

β. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου με θέμα «ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΑΣ'' της προαναφερόμενης εγκυκλίου

διαταγής, ορίζεται ότι ''2.  Η  ανύψωση του αετού της αετοσανίδας, διενεργείται από χώρο της παραλίας στην

προέκταση  του  προαναφερόμενου  θαλάσσιου  διαδρόμου,  διαστάσεων  εκατό  επί  είκοσι  (100Χ20)  μέτρων.  Ο

χώρος αυτός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσικά ή άλλα εμπόδια και να μην υπάρχουν σ΄ αυτόν άτομα

κατά  τη  στιγμή  της  απογείωσης.  Με μέριμνα  του  εκμισθωτή,  τοποθετούνται  δύο  (02)  μόνιμες  ενημερωτικές

πινακίδες εκατέρωθεν των ορίων της περιοχής για την απογείωση των αετών, με περιεχόμενο στην ελληνική και

στην αγγλική γλώσσα: «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ  KITESURF» / «NOTE –  KITESURF

TAKEOFF AREA», χωρίς να εισάγεται υποχρέωση για παραχώρηση απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

γ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του (α) σχετικού, με τις οποίες ρυθμίζονται, μεταξύ

άλλων, τα θέματα της ύπαρξης πόστου επί του αιγιαλού ή σημείου θαλασσίου χώρου, ως προϋπόθεσης για τη

χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

2. Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας.

                                                                                                             Ο Διευθυντής

                                                                                        Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΜΜΗΣ Βασίλειος
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