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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 60
ΣΧΕΤ.: Αριθμ. πρωτ. 2133.1/37836/2016/28-4-2016 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
“Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 60 «Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20»”

1.

Σας γνωρίζεται ότι η ανωτέρω σχετική Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄

1415/19-5-2016 και έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΩΚ5Θ4653ΠΩ-Μ9Λ.
2.

Με την παραπάνω Απόφαση εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθμ. 60, με

τον οποίο αντικαθίστανται/ συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 20 που αφορούν
στις διαδικασίες χορήγησης και ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (θ.μ.α.).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις – οδηγίες, με στόχο την ενιαία
εφαρμογή των διατάξεων του Γ.Κ.Λ. αριθμ. 60:
α.

Η βασική ρύθμιση του εν λόγω Γ.Κ.Λ. είναι ότι δίδεται πλέον η δυνατότητα

χορήγησης/ανανέωσης αδειών εκμίσθωσης θ.μ.α. και χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη πόστου επί του
αιγιαλού και, κατ΄ επέκταση, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης μίσθωσης για τη
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου επί του αιγιαλού, εφόσον υποβληθεί Υπεύθυνη
Δήλωση του εκμισθωτή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ότι δεν καταλαμβάνει τέτοιο χώρο.
β.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που δεν γίνεται χρήση πόστου επί του αιγιαλού, η άδεια

εκμίσθωσης θ.μ.α. εκδίδεται με σημείο αναφοράς συγκεκριμένη θέση/στίγμα θαλασσίου χώρου, που
προσδιορίζει την περιοχή δραστηριοποίησης του εκμισθωτή.
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γ.

Σε κάθε περίπτωση, είτε υφίσταται πόστο επί του αιγιαλού είτε όχι, διατηρείται η

απαίτηση υποχρεωτικής ελάχιστης απόστασης 300 μέτρων μεταξύ των πόστων ή/και σημείων
θαλασσίου χώρου δραστηριοποίησης των εκμισθωτών.
δ.

Η άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α. που εκδίδεται σε εκμισθωτή που δεν κάνει χρήση πόστου

επί του αιγιαλού ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Εφόσον και την επόμενη
περίοδο δε θα γίνει χρήση πόστου επί του αιγιαλού, η άδεια ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος, με την
προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών υγείας, πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας,
του προβλεπόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και, όπως είναι ευνόητο, υπεύθυνης δήλωσης ότι και
το επόμενο έτος δεν θα καταληφθεί χώρος αιγιαλού.
ε.

Άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α. που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για συγκεκριμένο πόστο επί του

αιγιαλού και για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από εκμισθωτή, ο οποίος δε θα κάνει
χρήση χώρου επί του αιγιαλού την επόμενη περίοδο, ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος, από την
ημερομηνία λήξης της, με την προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών υγείας, πιστοποιητικού
φορολογικής ενημερότητας, του προβλεπόμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και υπεύθυνης δήλωσης
ότι το επόμενο έτος ο εκμισθωτής δεν θα καταλάβει χώρο αιγιαλού, αλλά θα δραστηριοποιηθεί από
συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου, έναντι του προαναφερθέντος πόστου.
στ.

Στην ειδική περίπτωση που άδεια εκμίσθωσης θ.μ.α. έχει εκδοθεί/ανανεωθεί για

συγκεκριμένο σημείο θαλασσίου χώρου (δηλαδή σε εκμισθωτή που δήλωσε ότι δε θα χρησιμοποιήσει
πόστο επί του αιγιαλού) και, πριν τη λήξη της ισχύος της, ο εκμισθωτής προσκομίσει μισθωτήριο
συμβόλαιο παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού έναντι του προαναφερθέντος θαλασσίου
σημείου, τότε θα προβαίνετε σε τροποποίηση της άδειας ως προς το χρόνο της ισχύος της, ο οποίος θα
συμπίπτει πλέον με το χρόνο λήξης του μισθωτηρίου συμβολαίου. Στο σώμα της άδειας θα γίνεται
μνεία της ακριβούς θέσης του πόστου επί του αιγιαλού, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο μισθωτήριο
συμβόλαιο.
ζ.

Για τις άδειες εκμίσθωσης θ.μ.α. που εκδίδονται/ανανεώνονται για συγκεκριμένα

σημεία θαλασσίου χώρου (δηλαδή σε εκμισθωτές που δεν χρησιμοποιούν πόστο επί του αιγιαλού) να
ενημερώνετε εγγράφως τους φορείς που έχουν την οικονομική εκμετάλλευση των χώρων του αιγιαλού
που βρίσκονται έναντι των προαναφερόμενων σημείων.
3.

Μεριμνήσατε για τον εφοδιασμό σας με τον εν λόγω Γ.Κ.Λ., την ενημέρωσή σας και την

ενημέρωση των υποτεταγμένων σας κλιμακίων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΚΛΑΔΟΥ
Υποναύαρχος Λ.Σ. Χ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
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Εσωτερική Διανομή:
1) Γρ. κ.κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. – Γ.Γ. - Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
2) Γρ. κ. ΔΚΑ΄
3) ΔΛΑ β΄

