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Θέμα: Παραχώρηση αιγιαλού προς τρίτους για απλή χρήση
Σε συνέχεια σχετικών επισημάνσεων από τουριστικά γραφεία-μέλη του Συνδέσμου
μας, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με
την παραχώρηση αιγιαλού προς τρίτους για απλή χρήση, το οποίο δημιουργεί
σοβαρό πρόβλημα στα ενδιαφερόμενα γραφεία, αλλά σίγουρα όχι μόνο σε αυτά.
Κάθε χρόνο, μέχρι τώρα, εκδιδόταν μία ΚΥΑ από τα Υπουργεία Εσωτερικών και
Οικονομικών, με την οποία παραχωρούνταν στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού η εποχική διαχείριση των αιγιαλών της χώρας, για
την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
(όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζιών και
καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου -αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου κλπ.).

Η τελευταία από αυτές τις ΚΥΑ ήταν η Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β’ 328), η
οποία έδινε την αρμοδιότητα για όλες τις σχετικές εκμισθώσεις στους Δήμους μέχρι
τις 31.12.2014.
Αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδοθεί κάποια ανάλογη ΚΥΑ που να δίνει την αντίστοιχη
αρμοδιότητα στους Δήμους για το 2015 ούτε έχει δοθεί κάποια σχετική αρμοδιότητα
στην Κτηματική Υπηρεσία. Έτσι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην αδειοδοτηθεί
καμία παραθαλάσσια δραστηριότητα για το 2015 (π.χ. εκμισθώσεις θαλάσσιων
μέσων αναψυχής, θαλάσσια σπορ, ναυταθλητικές δραστηριότητες κλπ.), κάτι που θα
έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τις
δραστηριότητες αυτές.
Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων
αναψυχής για ενοικίαση λεμβών κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να ανανεώσουν
την άδειά τους αυτή μέχρι τις 30.04.2015, που είναι η καταληκτική ημερομηνία,
αφού δεν θα διαθέτουν μέχρι τότε ανάμεσα στα δικαιολογητικά τους την
παραχώρηση του αιγιαλού για το 2015 από τον αντίστοιχο Δήμο.
Οι πρώτες αφίξεις τουριστών αναμένονται από την 1η Μαΐου 2015 και έχει ήδη δοθεί

σαφής προειδοποίηση στα συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία από τις τοπικές
λιμενικές αρχές ότι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειάς τους σε
περίπτωση παραβάσεων στο συγκεκριμένο θέμα.
Το αποτέλεσμα θα είναι οι
επιχειρήσεις αυτές να υποστούν τεράστια οικονομική ζημία, αφού θα υποχρεωθούν
να καταβάλουν ποινικές ρήτρες στους ξένους tour operators με τους οποίους
συνεργάζονται, αλλά και ηθική βλάβη, αφού αναπόφευκτα θα έρθουν και σε ρήξη με
τους συνεργάτες αυτούς, διακινδυνεύοντας τη συνεργασία τους στο μέλλον.
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του θέματος και, σε
περίπτωση που η όλη διαδικασία καθυστερήσει τελικά, παρακαλούμε θερμά να δοθεί
κάποια παράταση για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την ανανέωση των
σχετικών αδειών των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να μπορέσουν να
λειτουργήσουν απρόσκοπτα χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν οποιαδήποτε ζημία.
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