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Επιχειρήσεις που μισθώνουν από Δήμους ή την αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία κατόπιν δημοπρασίας τμήματα του αιγιαλού 
δεν έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους που 
κάνουν χρήση των χώρων που μισθώνουν. Έχοντας εντοπίσει το 
πρόβλημα αυτό και ως αποδέκτες σχετικών αιτημάτων από 
επιχειρήσεις προτείναμε την επίλυση του είτε με την επέκταση της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ ΦΕΚ 
Β 578 2015)  είτε με σχετική τροπολογία. Σκοπός της ρύθμισης 
αυτής είναι αφ’ ενός η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στον αιγιαλό ( καθαριότητα, εξωραϊσμός, καλύτερη εξυπηρέτηση 
πελατών – τουριστών ) και αφ’ ετέρου η δημιουργία χιλιάδων 
θέσεων εργασίας. 

Το πρόβλημα 

΄Όσες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν 
δικαίωμα εκμετάλλευσης τμήματος αιγιαλού με μισθωτήριο από 
τους οικείους Δήμους ή την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είτε 
απευθείας λόγω ομορότητας, είτε κατόπιν δημοπρασίας για 
τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου ( καντίνας ) και χρήση 
αιγιαλού, δεν έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης και σερβιρίσματος 
των πελατών που κάνουν χρήση των χώρων αυτών με το 
προσωπικό της επιχείρησής τους ( είτε εστεγασμένες επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε τροχήλατα αναψυκτήρια – 
καντίνες ), καθώς θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική 
υπηρεσία τροποποίηση και επέκταση των όρων της υπάρχουσας 
άδειας λειτουργίας, με αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας και την σφράγιση των  

Προτεινόμενη λύση 

Να προβλεφθεί ρύθμιση σε σχετικό άρθρο που θα περιέχεται στην 
προς έκδοση νέα Υ.Α για την απευθείας παραχώρηση με 
αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας 
κλπ σε ΟΤΑ Α’ βαθμού (η μέχρι την 30.4.2017 ισχύουσα είναι η ΥΑ 



ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ ΦΕΚ Β 578 2015 όπως παρατάθηκε με το 
άρθρο 56 Ν. 4384/2016 ) που θα ορίζει ότι :  

΄Οσες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα 
εκμετάλλευσης τμήματος αιγιαλού με μισθωτήριο από τους 
οικείους Δήμους ή την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, είτε 
απευθείας λόγω ομορότητας, είτε κατόπιν δημοπρασίας για 
τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου ( καντίνας ) και χρήση 
αιγιαλού, για όσο χρόνο θα έχει διάρκεια η σχετική μίσθωση, θα 
έχουν κατ’ εξαίρεση της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής διάταξης 
περί χορήγησης αδειών λειτουργίας των ως άνω επιχειρήσεων, και 
την απευθείας δυνατότητα εξυπηρέτησης και σερβιρίσματος των 
πελατών που θα κάνουν χρήση των χώρων αυτών με το 
προσωπικό της επιχείρησής τους ( είτε εστεγασμένες επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε τροχήλατα αναψυκτήρια – 
καντίνες ), χωρίς να απαιτείται για τον σκοπό αυτό ειδική άδεια ή 
τροποποίηση και επέκταση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας. 

 


