
!    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
                 ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
W.A.G (Watersports Association of Greece) 

Έδρα:Κέρκυρα                                                                                Αριθµ. Πρ: 02/2017 
Διεύ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου  54                                             Κέρκυρα 18/01/17  
Νέο Λιµάνι Κέρκυρα                                                  Προς: 1) κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο / Υπουργό                       
Τηλ: 6977357391-6951668502                                              Οικονοµικών               
        6956209272-2661038610                                              2)κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη / Υπουργό                             
Fax: 2661038610                                                                    Εσωτερικών          
                                                                                               3) κ. Έλενα Κουντουρά/ Υπουργό          
                                                                                                   Τουρισµού                                                                           
                                                                                   Κοιν:  1) κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή/Υπουργό 
                                                                                                Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
                                                                                               2)κ. Κατερίνα Παπανάτσιου/ Υφυπουργό 
                                                                                                 Οικονοµικών 
                                                                                               3) κ. Νίκο Ματζάκο / Γενικό Γραµµατέα 
                                                                                                  Δηµόσιας Περιουσίας 
                                                                                               4) Διεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας/ 
                                                                                                 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
                                                                                                  Πολιτικής 

Θέµα: <<Παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης του αιγιαλού για εκµίσθωση θαλάσσιων 
µέσων αναψυχής.>> 

Αξιότιµες/οι κυρίες και κύριοι , 

Επί του θέµατος σας αναφέρουµε τα ακόλουθα:  

Η  εκµίσθωση  των θαλάσσιων  µέσων  αναψυχής ρυθµίζεται από την αριθ. 3131.1/03/99/ 6-4-1999 (Β΄ 
444) Υπουργική Απόφαση  ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ. 20 « Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά 
θαλάσσια µέσα αναψυχής». 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 α και 11 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, οι ενδιαφερόµενοι  για την απόκτηση 
ή ανανέωση υφιστάµενης άδειας εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής υποβάλλουν µεταξύ των 
άλλων δικαιολογητικών, βεβαίωση/πράξη  του φορέα για την παραχώρηση χρήσης χώρου επί του 
αιγιαλού, ενώ η ισχύς της άδειας ταυτίζεται µε την διάρκεια ισχύος αυτής. 

Είναι φανερό ότι ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι να διευκολυνθεί η λειτουργία  των επιχειρήσεων όταν 
προς τούτο είναι αναγκαίος ο αιγιαλός ο οποίος τελεί προς τις επιχειρήσεις αυτές σε άµεση χωρική ή 
τοπική σχέση. Για την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης κοινοχρήστου τµήµατος του αιγιαλού 
απαιτείται η υπογραφή µισθωτικής σύµβασης µε τον φορέα διαχείρισης του κοινοχρήστου χώρου του 
αιγιαλού και ειδικότερα µε τους Ο.Τ.Α. Α΄Βαθµού.  Η απόφαση παραχώρησης του δικαιώµατος απλής 
χρήσης του αιγιαλού εκδίδεται από τον Φορέα διαχείρισης , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 
νόµου 2971/2001 όπως ισχύει, και την κοινή  υπουργική απόφαση  που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή του. 



 Ωστόσο, είναι κοινός τόπος ότι ο ρόλος της διοίκησης στο πλαίσιο του συγκεκριµένου παρεµβατικού 
ρόλου της  είναι κυριολεκτικά κατώτερος των περιστάσεων για την επίκαιρη, αποτελεσµατική και ποιοτική 
άσκηση των δικαιωµάτων εκ µέρους του εκµισθωτή θαλάσσιων µέσων αναψυχής. Τούτο έχει ως 
αναπόφευκτη συνέπεια οι δυσλειτουργίες, οι καθυστερήσεις, οι παραλείψεις, τα σφάλµατα των 
διοικητικών οργάνων να επηρεάζουν άµεσα τη ζωή των πολιτών και σε πολλές περιπτώσεις να 
αποδυναµώνουν εν τέλει την άσκηση των δικαιωµάτων τους ενώ φθάνουν και στο σηµείο να κλονίζουν 
την αξιοπιστία και το κύρος το κράτους δικαίου και των µηχανισµών της πολιτείας για την τήρηση ή την 
αποκατάσταση της νοµιµότητας. Οι αδυναµίες αυτές της διοίκησης σε συνδυασµό και µε τη 
βραδύτητα που παρουσιάζει η λειτουργία του διοικητικού συστήµατος οδηγούν συχνά τον 
επαγγελµατία σε ένα φαύλο κύκλο µε συνέπεια να εξουθενώνεται οικονοµικά, επαγγελµατικά, 
αλλά ακόµη και ηθικά, παρά το γεγονός ότι ζει και αναπτύσσει την προσωπικότητά του σÕ ένα 
περιβάλλον πλούσιο σε ρυθµίσεις, αρχές, θεσµούς και εγγυήσεις εθνικής και διεθνούς 
προέλευσης. 

          Ενδεικτικά σας αναφέρουµε ότι το 2013 που η κοινή υπουργική απόφαση για την παραχώρηση του 
δικαιώµατος απλής χρήσης του αιγιαλού δηµοσιεύθηκε τις 01-04-2013, οι µισθωτικές συµβάσεις 
παραχώρησης προς τις επιχειρήσεις του κλάδου µας, υπεγράφησαν τα µέσα του καλοκαιριού, ενώ το 
2014 που η απόφαση δηµοσιεύθηκε τις 11-02-2014 οι αντίστοιχες συµβάσεις άρχισαν να υπογράφονται 
από το τέλος Μάιου. Για το έτος 2015 οι πρώτες µισθωτικές συµβάσεις υπεγράφησαν περί τα µέσα 
Ιουνίου,το αυτό συνέβει και το 2016, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που οι άδειες εκδόθηκαν ακόµη και 
τον Σεπτέµβριο των προαναφερόµενων ετών ( βλ. επισυναπτόµενες άδειες).   Συνέπεια αυτού, 
εκµισθωτές που έχουν υποχρέωση ανανέωσης των αδειών τους εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας  
αδυνατούν να λάβουν την ανανέωση από τις Λιµενικές Αρχές της Χώρας για τη νόµιµη συνέχιση της 
δραστηριοποίησης τους , επειδή δεν διαθέτουν την απαιτούµενη νέα πράξη παραχώρησης του χώρου επί 
του αιγιαλού (σύµβαση µίσθωσης) σε κάποιες δε περιπτώσεις συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται χωρίς 
άδεια. Η ως άνω διαµορφούµενη κατάσταση δυσχεραίνει το έργο των Λιµενικών Αρχών , ως προς την 
εξυπηρέτηση των επαγγελµατιών που ασκούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα , για λόγους που δεν 
οφείλονται ούτε σε πληµµελή άσκηση των αρµοδιοτήτων τους ούτε και σε υπαιτιότητα των εκµισθωτών 
και σε κάθε περίπτωση , συνεπάγεται κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών των θαλασσίων µέσων 
αναψυχής , στη δυνητική περίπτωση που αυτά εκµισθώνονται χωρίς τη νόµιµη άδεια.  Με άλλα λόγια από 
το 2013, η άδεια εκδίδεται µετά από µία δαιδαλώδη κακοσχεδιασµένη διαδικασία, στο τέλος της σεζόν, 
δηλαδή κατόπιν εορτής, κι έτσι έχουµε άδεια τελικά να δουλέψουµε τους χειµερινούς µήνες έως το τέλος 
του έτους, µετά «φτου κι από την αρχή». 

                  Στην εξεταζόµενη εν προκειµένω περίπτωση υπάρχει ασυνεπή αντιφατική συµπεριφορά της 
διοίκησης, η οποία προσβάλλει την δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη του ιδιώτη απέναντί της. Ενώ λοιπόν, ο 
εκµισθωτής θαλασσίων µέσων αναψυχής έχει υποβληθεί σε έξοδα για την συντήρηση ή αντικατάσταση 
του εξοπλισµού του, έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις προς το κράτος, 
έχει προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, όταν φθάσει η στιγµή περί τα τέλη Μαρτίου να ξεκινήσει την 
δουλειά του, δηλαδή να ανανεώσει την άδεια του, θα πρέπει να περιµένει να τελειώσει η διαδικασία για 
την παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης του αιγιαλού. Με άλλα λόγια για λόγους του που δεν 
οφείλονται στην δική του υπαιτιότητα, στερείται το δικαίωµα στοιχειώδους επιχειρηµατικού και 
βιοτικού σχεδιασµού, επωφελούς τόσο για την εθνική οικονοµία, όσο και για την έγκαιρη ένταξη 
των ιδίων στην τουριστική αγορά που ήδη από τις αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει 

             Εξαναγκαζόµαστε λοιπόν να εργαζόµαστε χωρίς άδεια όλη την τουριστική περίοδο, (και εδώ µην 
σκεφτείτε, ''κακώς χωρίς µισθωτήριο δεν πρέπει να εγκατασταθεί κανείς στον αιγιαλό'', γιατί µιλάµε για 
επιχειρήσεις που έχουν παρελθόν είκοσι και πλέον χρόνια, και φυσικά οικογένειες που ζουν από αυτές). 

                Ελάτε λοιπόν στη θέση µας, χωρίς άδεια άρα και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη µε το άγχος του 
ατυχήµατος αλλά και µε το αδιάκοπο κυνήγι από τη Λιµενική Αρχή που έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους 



και επιβάλει αυστηρά διοικητικά πρόστιµα, (προσδιορισµός Διοικητικής Προσφυγής µετά από τέσσερα 
τουλάχιστον χρόνια), συνοδευόµενα από παραποµπές στο πταισµατοδικείο.       

              Τσακωνόµαστε µε Λιµενικούς , Δηµοτικούς Υπαλλήλους, Υπαλλήλους των Αυτοτελών Γραφείων 
Δηµόσιας Περιουσίας και φυσικά της Περιφέρειας. Στο τέλος βέβαια και το µισθωτήριο πληρώνουµε 
κατόπιν εορτής και τα πρόστιµα των πολλών χιλιάδων για αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου τµήµατος της 
παραλίας µε γινόµαστε κακοί µε όλο τον κόσµο που µέχρι πρότινος συνεργαζόµασταν. 

             Πως µπορεί µία επιχείρηση να δουλέψει µε αυτές τις συνθήκες, να επενδύσει µε αδειοδότηση 
ολίγων µηνών, (µερικές φορές ηµερών), που είναι ο «ορίζοντας»; πως θα αντληθούν κονδύλια από 
ευρωπαϊκά προγράµµατα; 

             Έχει καταστραφεί ένας ολόκληρος κλάδος, έχει µπει σε περιπέτειες, και χαµένες ώρες εργασίας 
και άσκοπης γραφειοκρατίας ολόκληρος ο κρατικός µηχανισµός, ( διοικητικός , ελεγκτικός, δικαστικός), 
έχει δηµιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό θέµα ανάµεσα σε επιχειρήσεις, Λιµενικούς και όλους τους 
Δηµοσίους Λειτουργούς  που έχουν να κάνουν µε τις µισθώσεις. 

                  Φυσικά, δεδοµένης της δύσκολης περιόδου που διανύει η χώρα µας θα µπορούσε ίσως να 
συγχωρεθεί καθυστέρηση για επίλυση ενός τέτοιου θέµατος , όµως καθυστέρηση έξι ετών δεν 
συγχωρείται. Αναγνωρίζουµε την προσπάθειά σας για τη διαπραγµάτευση του χρέους την αξιολόγηση και 
την ανάταξη της οικονοµίας της χώρας, αλλά προφανώς κάποιος πρέπει να ασχοληθεί µε επτακόσιες 
επιχειρήσεις που θρέφουν πέντε περίπου χιλιάδες άτοµα. Ο τοίχος κύριοι κτίζεται τούβλο το τούβλο, εµείς 
λοιπόν είµαστε ένα τούβλο στον τοίχο της Ελληνικής οικονοµίας, αν δεν ασχοληθείτε τούβλο το τούβλο 
τοίχος δεν κτίζεται. 

                      Το στοίχηµα της σύγχρονης δηµοκρατικής πολιτείας είναι η διαµόρφωση των κατάλληλων 
όρων για την πραγµατική απόλαυση των δικαιωµάτων εκ µέρους των πολιτών. Αυτό, στην εξεταζόµενη 
εν προκειµένω περίπτωση, προϋποθέτει την οργάνωση και τη λειτουργία της διοίκησης µε βάση 
ένα σταθερό, συνεκτικό θεσµικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται σε µοντέρνες προδιαγραφές και 
να αντέχει στο χρόνο, µη επηρεαζόµενο από τις κυβερνητικές µεταβολές, τη στελέχωσή των 
διοικητικών υπηρεσιών µε αποκλειστικό γνώµονα την αρχή της αξιοκρατίας, η οποία να 
εξειδικεύεται µε συγκεκριµένες διαδικασίες κοινά αποδεκτές,  που να διασφαλίζουν την άνετη 
δράση των µηχανισµών της διοίκησης.  

           Η καθιέρωση σύγχρονης και αποτελεσµατικής διοίκησης αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούµενο για το 
µεγάλο άλµα προς τα εµπρός µιας πολιτείας που ενώ έχει ενστερνισθεί αρχές και αξίες των 
δυτικοευρωπαϊκών δηµοκρατιών αδυνατεί, σε πολλές περιπτώσεις, να λειτουργήσει ως ουσιαστικό 
κράτος δικαίου που σέβεται στην πράξη τον πολίτη και τα δικαιώµατά του. 

               

Για όλα τα παραπάνω ζητούµε: 

        (α). µια συνάντηση το συντοµότερο δυνατόν για να ενηµερωθούµε  επισήµως και φυσικά να 
βοηθήσουµε µε την τεχνογνωσία και εµπειρία τόσων χρόνων που διαθέτουµε σε σχέση µε τους 
όρους και τις προυποθέσεις, του δικαιώµατος µεταβίβασης της απλής χρήσης του αιγιαλού,  για 
τον δικό µας τον κλάδο, (καµία σχέση δεν έχουµε µε οµπρελοκαθίσµατα και καντίνες). 

        (β).να απλοποιηθεί η διαδικασία των µισθώσεων, να γίνει πενταετής η διάρκειά τους και να 
αναλάβει ένας φορέας σταθερά και µόνιµα την διαχείριση των αιγιαλών της χώρας. 

         Επικαλούµαστε λοιπόν το Δηµόσιο συµφέρον αλλά και την Λογική και την Ηθική τάξη, και σας 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 



Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου, 

Ο Γραµµατέας                                                                                Ο Πρόεδρος 

Θεριανός Φίλιππος                                                                       Ξωµεριτάκης Ιωάννης 
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