
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2131.4/64444/2021 
Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέ-

σεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώ-

σεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθω-

σης θαλάσσιων μέσων αναψυχής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο ΚΒ’ περί απλούστευσης πλαισίου άσκη-

σης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 230), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
6 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) και ιδίως το άρθρο 145 του 
ν. 4442/2016.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 «Νέο θε-
σμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριό-
τητας και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 11 και 15 του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις (Α’ 5).

5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

7. Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δη-
μοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) .

9. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α’ 26).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

12. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

13. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

14. Το άρθρο 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής…» (Α’ 114).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

17. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμό 20, όπως 
αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.1/03/1999 (Β’ 444) 
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2133.1/39328/2018 (Β’ 1929) 
όμοια απόφαση.

19. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

20. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

21. Την υπό στοιχεία 2/07-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
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γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» 
(Β’ 45).

22. Την υπό στοιχεία 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 4805).

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτει η δρα-
στηριότητα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, 
όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 20. 
Συγκεκριμένα, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
εμπίπτουν ενδεικτικά οι δραστηριότητες με κωδικούς 
αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ): 

α) 77.21.10.04 «Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θα-
λασσίων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)»,

β) 77.21.10.07 «Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγω-
γίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κ.λπ.), χωρίς 
πλήρωμα»,

γ) 77.34.10.01 «Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων χωρίς 
πλήρωμα»,

δ) 93.29.11.04 «Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 
θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων 
ειδών αναψυχής)».

Άρθρο 2
Αδειοδοτούσα Αρχή

Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή της παρούσας 
είναι η Λιμενική Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποί-
ας ασκείται η δραστηριότητα.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης 
εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

1. Για τη χορήγηση έγκρισης εκμίσθωσης θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής, ο φορέας της δραστηριότητας, εφό-
σον είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται:

α) να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της 
ηλικίας του,

β) να είναι υγιής,
γ) να γνωρίζει κολύμβηση και να αναδύεται και να κα-

ταδύεται με ευχέρεια,
δ) να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της 

περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), 
καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρε-
μπορίας και φοροδιαφυγής, καθώς και για παράβαση 
του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει 
παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα 
πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη κατα-
δίκη για τα κακουργήματα,

ε) να μην έχει τεθεί ή να μην έχει υποβληθεί αίτηση για 
να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

στ) να καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη του 
κυρίου, του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή 
υπευθύνου των θαλασσίων μέσων αναψυχής έναντι 
τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και 
πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης,

ζ) να διαθέτει σωστικό σκάφος και, προαιρετικά, ατο-
μικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο που χρησιμο-
ποιείται αποκλειστικά για παροχή υπηρεσιών διάσωσης,

η) εφόσον πρόκειται περί αιτήματος χορήγησης έγκρι-
σης εκμίσθωσης ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυ-
χής από ταχύπλοο σκάφος, απαιτείται επιπλέον:

αα) να κατέχει άδεια προπονητή θαλασσίου σκι, 
οποιασδήποτε κατηγορίας, της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή να έχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικό-
τητα στο θαλάσσιο σκι ή άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου 
σκι σε ισχύ,

ββ) να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών, ελά-
χιστης διάρκειας εξήντα ημερών για κάθε έτος, ως ερ-
γαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδοτημένη επιχείρηση εκ-
μίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από 
ταχύπλοο σκάφος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρείχε 
υπηρεσίες σε ελκόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής από 
ταχύπλοο σκάφος, ως χειριστής αυτού. Σε περίπτωση 
που το υποβαλλόμενο αίτημα περιλαμβάνει τη διενέρ-
γεια θαλάσσιου αλεξίπτωτου, απαιτείται τουλάχιστον 
ένα από τα δύο έτη προϋπηρεσίας του προηγούμενου 
εδαφίου, να παρείχε υπηρεσίες στην έλξη θαλάσσιου 
αλεξίπτωτου ως εργαζόμενος/η σε νομίμως αδειοδο-
τημένη επιχείρηση εκμίσθωσης ελκόμενων θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής από ταχύπλοο σκάφος,

θ) να κατέχει γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών,
ι) να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, εφό-

σον:
αα) διαθέτει ταχύπλοο σκάφος ως σωστικό. 
ββ) εκμισθώνει ταχύπλοο/α σκάφος/η,
γγ) χρησιμοποιεί ταχύπλοο σκάφος για την έλξη θα-

λάσσιων μέσων αναψυχής.
2. Έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 

χορηγείται και σε φυσικό πρόσωπο που δεν πληροί 
οποιαδήποτε από τα προσόντα των περ. β), γ), η), θ) και 
ι) της παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι θα τηρεί τα λοιπά 
προσόντα της παρ. 1 και θα ορίσει άτομο αποκλειστικά 
υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριότητας, που θα 
συγκεντρώνει το σύνολο των προσόντων των περ. α), 
β), γ), δ), η), θ) και ι) της παρ. 1. Η έγκριση εκμίσθωσης 
εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου και αναφέ-
ρει τα στοιχεία του αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου 
για την εκμίσθωση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

3. Έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
χορηγείται και σε νομικό πρόσωπο, στο καταστατικό του 
οποίου να προβλέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων ερ-
γασιών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των περ. στ) 
και ζ) της παρ. 1, δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκ-
καθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή δεν έχει κατα-
θέσει αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω 
καταστάσεις, και επιπλέον ορίσει άτομο αποκλειστικά 
υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριότητας, το οποίο 
μπορεί να είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπός του, το οποίο 
θα συγκεντρώνει το σύνολο των προσόντων των περ. α), 
β), γ), δ), η), θ) και ι) της παρ. 1. Η έγκριση εκμίσθωσης 
εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου, αναφέρει 
τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του και του απο-
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κλειστικά υπεύθυνου προσώπου για την εκμίσθωση των 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

4. Έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
χορηγείται και σε ξενοδοχειακή μονάδα. Αν η ξενοδοχει-
ακή μονάδα ανήκει σε νομικό πρόσωπο δεν απαιτείται 
να προβλέπεται ρητά στο καταστατικό της η πραγμα-
τοποίηση τέτοιων εργασιών. Η ξενοδοχειακή μονάδα 
θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περ. στ) και 
ζ) της παρ. 1, δεν θα πρέπει να τελεί υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική 
διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ή 
να έχει καταθέσει αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις 
παραπάνω καταστάσεις, και επιπλέον θα πρέπει να ορί-
σει άτομο αποκλειστικά υπεύθυνο για την εκμίσθωση 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής, το οποίο θα συγκεντρώνει 
το σύνολο των προσόντων των περ. α), β), γ), δ), η), θ) 
και ι) της παρ. 1. Η έγκριση εκμίσθωσης εκδίδεται στο 
όνομα και για λογαριασμό της ξενοδοχειακής μονάδας 
και αναφέρει τα στοιχεία του αποκλειστικά υπεύθυνου 
προσώπου για την εκμίσθωση των θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής.

5. Ο φορέας της δραστηριότητας κάτοχος έγκρισης 
εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, είτε πρόκει-
ται για φυσικό πρόσωπο, είτε για νομικό πρόσωπο, είτε 
για ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να δηλώνει εγγράφως 
στην αδειοδοτούσα αρχή και άλλα πρόσωπα ως υπεύθυ-
να για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τα 
οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), 
β), γ), δ), η), θ) και ι) της παρ. 1 και τα οποία αναγράφονται 
στην έγκριση εκμίσθωσης.

6. Οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α), β), γ), δ), θ) 
και ι) της παρ. 1 και της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1, 
πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο των απασχο-
λούμενων στη δραστηριότητα εκμίσθωσης θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής, εφόσον αυτοί ασχολούνται ενεργά 
με τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτω-
του ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού 
ή άλλου ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσιου 
μέσου αναψυχής. Τα ατομικά στοιχεία όλων των ανω-
τέρω προσώπων αναγράφονται ρητά στην έγκριση 
εκμίσθωσης.

7. Οι κάτοχοι περισσότερων της μίας έγκρισης εκ-
μίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής μπορούν να 
ορίζουν το ίδιο υπεύθυνο πρόσωπο της παρ. 5 για την 
άσκηση της δραστηριότητας της εκμίσθωσης θαλάσσι-
ων μέσων αναψυχής για έκαστη έγκριση.

8. Τα αποκλειστικά υπεύθυνα πρόσωπα και τα ορι-
ζόμενα υπεύθυνα πρόσωπα έχουν τις αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις του εκμισθωτή, όπως αυτές ορίζονται στον 
Γενικό Κανονισμό Λιμένων αρ. 20. Σε περίπτωση αλλαγής 
ή αποχώρησης για οποιαδήποτε αιτία του αποκλειστικά 
υπεύθυνου προσώπου των παρ. 2, 3 και 4 απαγορεύεται 
η άσκηση της δραστηριότητας και ο φορέας της δραστη-
ριότητας οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών να ορίσει 
άλλο πρόσωπο ως αποκλειστικά υπεύθυνο.

9. Εφόσον εκλείψει έστω και μια εκ των προϋποθέ-
σεων για την έκδοση έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων 
μέσων αναψυχής, απαγορεύεται η άσκηση της δραστη-
ριότητας.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης έγκρισης εκμίσθωσης 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής

1. Με σκοπό τον έλεγχο για τη συνδρομή των προϋ-
ποθέσεων του νόμου και της παρούσας, ο φορέας της 
δραστηριότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή 
αίτηση με τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5, η οποία 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά πρώτου σταδίου της 
παρ. 2 του άρθρου 5. Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.

2. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών της παρ. 1, η αδειο-
δοτούσα αρχή καλεί τον φορέα της δραστηριότητας 
να υποβάλει τα δικαιολογητικά του δεύτερου σταδίου 
της παρ. 4 του άρθρου 5 ή απορρίπτει την αίτηση αιτι-
ολογημένα. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει αμελλητί 
την αίτηση στην αρμόδια, σύμφωνα με τον Γενικό Κα-
νονισμό Λιμένων υπ’ αρ. 20, επιτροπή, προκειμένου η 
τελευταία να αποφασίσει σε εύλογο χρόνο, ώστε να τη-
ρηθεί η προθεσμία του πρώτου εδαφίου. Η επιτροπή 
κρίνει λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα οριζόμενα 
στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20. Η απόφαση 
της επιτροπής, θετική ή αρνητική, κοινοποιείται στην 
αδειοδοτούσα αρχή, στον φορέα της δραστηριότητας 
και στον αρμόδιο φορέα για την παραχώρηση της απλής 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας.

3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει τα δι-
καιολογητικά του δεύτερου σταδίου εντός προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την πρόσκληση της αδειοδοτούσας 
αρχής, εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε σημείο 
θαλάσσιου χώρου ή εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, 
εφόσον αιτείται τη δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-
παραλίας. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ξεκινά από 
την πρόσκληση της αδειοδοτούσας αρχής. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών η αίτηση 
της παρ. 1 απορρίπτεται. Η αίτηση απορρίπτεται επίσης 
και εάν το αίτημα του φορέα της δραστηριότητας αφορά 
σε δραστηριοποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας και 
έχει ήδη προσκομισθεί από άλλον ενδιαφερόμενο για το 
ίδιο πόστο σύμβαση παραχώρησης αιγιαλού-παραλίας 
του αρμόδιου φορέα. Εάν το αίτημα αφορά δραστηρι-
οποίηση σε πόστο αιγιαλού-παραλίας, ο αρμόδιος φο-
ρέας διαχείρισης οφείλει να εξετάσει το αίτημα για την 
παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου και να εκδώσει 
σχετική πράξη εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών.

4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, ο 
φορέας της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει, 
με δική του ευθύνη, τα δικαιολογητικά του δεύτερου 
σταδίου στην αδειοδοτούσα αρχή χωρίς προηγούμενη 
κλήση της.

5. Η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί, εντός τριάντα (30) 
ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολο-
γητικών του δεύτερου σταδίου, έγκριση εκμίσθωσης 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή απορρίπτει την αίτηση 
της παρ. 1 αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της 
έγκρισης και εντός της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει 
αυτοψία στον χώρο που θα ασκηθεί η δραστηριότητα.
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6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 5, η 
έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής τεκ-
μαίρεται ότι έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 4442/2016 και ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί 
να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης.

7. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την 
έγκριση και τις τυχόν ανανεώσεις της στον φορέα της 
δραστηριότητας, στον αρμόδιο φορέα για την παρα-
χώρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγι-
αλού-παραλίας, ανεξάρτητα εάν η έγκριση αφορά σε 
δραστηριοποίηση του φορέα σε στίγμα θαλασσίου χώ-
ρου ή σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, στη Γενική 
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής εφόσον το 
σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής είναι πλωτή εξέδρα, καθώς και σε κάθε άλλη 
υπηρεσία που κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής 
πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστη-
ριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους, κατά νόμο, 
προβλεπόμενους ελέγχους.

8. Η παραπάνω διαδικασία διεκπεραιώνεται απο-
κλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι 
την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το μέρος 
που αφορά την έγκριση των δραστηριοτήτων της πα-
ρούσας, η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης αι-
τήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ), 
το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

9. Ο φορέας της δραστηριότητας τηρεί στην θέση δρα-
στηριοποίησής του την έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής, καθώς και λίστα με το απασχολούμενο 
προσωπικό της επιχείρησης, τα οποία καθιστά διαθέσιμα 
για κάθε έλεγχο στις ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 5
Περιεχόμενο αίτησης και δικαιολογητικά

1. Στην αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 4 που υποβάλ-
λει ο φορέας της δραστηριότητας, περιλαμβάνονται τα 
εξής στοιχεία:

α) όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, κατά είδος και 
αριθμό μονάδων, που αιτείται να εκμισθώσει και σε συ-
ντρέχουσα περίπτωση ο αριθμός των ταχύπλοων σκα-
φών έλξης των θαλασσίων μέσων αναψυχής,

β) η θέση δραστηριοποίησης, πόστο επί του αιγιαλού-
παραλίας ή σημείο θαλασσίου χώρου, προσδιοριζόμενη 
αποκλειστικά με γεωγραφικό στίγμα, όπου αιτείται να 
δραστηριοποιηθεί και τυχόν εναλλακτικές,

γ) το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασ-
σίων μέσων αναψυχής, ειδικά πόστο επί του αιγιαλού-
παραλίας ή σημείο θαλάσσιου χώρου ή πλωτή εξέδρα 
ή ρεμέντζο ή πλοίο,

δ) τα στοιχεία του αποκλειστικά υπεύθυνου προσώπου 
ή/και του/των επιπλέον υπεύθυνου/νων προσώπου/ων 
για την άσκηση της δραστηριότητας.

2. Με την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 4 υποβάλλο-
νται τα ακόλουθα δικαιολογητικά του πρώτου σταδίου:

α) ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου 
ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του 
ν. 2690/1999 (Α’ 45),

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει κολύμβηση και μπορεί 
να καταδύεται και να αναδύεται με ευχέρεια,

γ) πιστοποιητικό/βεβαίωση τελευταίου τριμήνου, ια-
τρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, είτε του 
δημοσίου είτε ιδιώτη, ο οποίος εφόσον κρίνει απαραί-
τητο μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή να παραπέμψει 
σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είτε του δημοσίου είτε 
ιδιωτών, από το/την οποίο/οποία προκύπτει ότι ο/η εν-
διαφερόμενος/η είναι ικανός/ή από ιατρικής άποψης να 
ασκήσει το επάγγελμα του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων 
αναψυχής. Σε περίπτωση παραπομπής σε ιατρούς άλλων 
ειδικοτήτων, συνυποβάλλονται και τα πιστοποιητικά/
βεβαιώσεις των ιατρών αυτών. Όλα τα ιατρικά πιστοποι-
ητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74),

δ) κατά περίπτωση, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της 
περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3, ευκρινές αντίγραφο:

αα) άδειας προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε 
κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 
Άδεια προπονητή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό, 
γίνεται δεκτή, εφόσον αναγνωρίζεται ως ισότιμη από 
τη Γ.Γ.Α.,

ββ) πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι. 
Πτυχίο αντίστοιχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. εξωτερικού, με ειδικότη-
τα στο θαλάσσιο σκι, γίνεται δεκτό, εφόσον αναγνω-
ρισθεί ως ισότιμο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π.). Αντί των υποπερ. αα) και ββ), γίνεται απο-
δεκτή και άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι σε ισχύ, της 
οποίας η εγκυρότητα είχε πιστοποιηθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 
(Β’ 101/2004), εφόσον ο κάτοχός της έχει αποδεδειγμένα 
κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής 
το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε έτερο εκμι-
σθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος 
θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή, μαζί 
με την άδεια εκπαιδευτή, προσκομίζονται και τα σχετικά 
αποδεικτικά,

ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
νομίμως δραστηριοποιούμενου/νων εκμισθωτή/ών 
ελκόμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής από ταχύ-
πλοο σκάφος, από την/τις οποία/ες αποδεικνύεται η 
προϋπηρεσία της υποπερ. ββ) της περ. η) της παρ. 1 
του άρθρου 3,

στ) ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού/βεβαίωσης 
επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώ-
των βοηθειών,

ζ) ευκρινές αντίγραφο άδειας χειριστή ταχύπλοου 
σκάφους, εφόσον συντρέχει η περ. ι) της παρ. 1 του άρ-
θρου 3.

3. α) Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 υποβάλλονται από 
τον φορέα της δραστηριότητας, είτε για το φυσικό πρό-
σωπο της παρ. 1 του άρθρου 3 που πληροί τα προσό-
ντα, είτε για το αποκλειστικά υπεύθυνο άτομο εφόσον 
συντρέχει περίπτωση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3. 
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Εφόσον επιπλέον συντρέχει η περίπτωση των παρ. 5 ή/
και 6 του άρθρου 3, τότε πέραν των δικαιολογητικών της 
παρ. 2 που αφορούν τα πρόσωπο του προηγούμενου 
εδαφίου, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 
για τα πρόσωπα των παρ. 5 ή/και 6 του άρθρου 3,

β) εφόσον συντρέχει η περίπτωση των παρ. 2, 3, 4, 5 
του άρθρου 3, απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αποκλειστικά ορι-
ζόμενου υπεύθυνου ατόμου ή του οριζόμενου υπεύ-
θυνου ατόμου, στην οποία δηλώνει ότι: «Αποδέχομαι 
τον ορισμό μου ως αποκλειστικά υπεύθυνου προσώ-
που/οριζόμενου υπεύθυνου ατόμου, σύμφωνα με την 
παρ. …. του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 
κοινής υπουργικής απόφασης και οφείλω να τηρώ τις 
ειδικές υποχρεώσεις του εκμισθωτή, όπως ορίζονται 
στον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20»,

γ) εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 τότε το δικαιολογητικό της περ. α) της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου υποβάλλεται και για το φυσικό 
πρόσωπο που δεν πληροί τα προσόντα,

δ) για τον έλεγχο της προϋπόθεσης της περ. δ) της 
παρ. 1 του άρθρου 3, η αδειοδοτούσα αρχή αναζητεί 
αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής 
χρήσης για κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1, 
2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 3,

ε) εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό 
πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 3, μη υπόχρεο εγγρα-
φής στο ΓΕΜΗ, μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 2 υπο-
βάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας επιπρο-
σθέτως φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού 
προσώπου με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το 
περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει ότι προβλέπεται 
η άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής,

στ) εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό 
πρόσωπο, υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, το δικαιολο-
γητικό της περ. ε) δεν υποβάλλεται από τον φορέα της 
δραστηριότητας, αλλά αναζητείται αυτεπαγγέλτως από 
την αδειοδοτούσα αρχή,

ζ) για τον έλεγχο της προϋπόθεσης της περ. ε) της 
παρ. 1 του άρθρου 3, ο φορέας της δραστηριότητας υπο-
βάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει τεθεί ή δεν έχει υπο-
βάλλει αίτηση για να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, 
εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου. Εφόσον 
πρόκειται περί νομικού προσώπου, δηλώνει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, 
αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση, ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για να τεθεί σε 
κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις.

4. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας ο φορέας της 
δραστηριότητας υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογη-
τικά:

α) αν πρόκειται περί δραστηριοποίησης σε πόστο επί 
του αιγιαλού-παραλίας, ευκρινές αντίγραφο της σύμβα-
σης παραχώρησης του αρμόδιου φορέα για την παραχώ-
ρηση της απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-
παραλίας. Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζεται 
επακριβώς η διάρκειά της, η θέση με τις συντεταγμένες 

και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχω-
ρείται, καθώς και το είδος της χρήσης,

β) αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασ-
σίων μέσων αναψυχής είναι πλωτή εξέδρα της παρ. 1 του 
άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), ευκρινές αντίγρα-
φο της απόφασης έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης της,

γ) αν το σημείο εκκίνησης των μηχανοκίνητων θαλασ-
σίων μέσων αναψυχής είναι πλοίο, ευκρινές αντίγραφο 
πιστοποιητικού/βεβαίωσης αναγνωρισμένου Οργανι-
σμού/Νηογνώμονα ή έκθεση του Τοπικού Κλιμακίου Επι-
θεώρησης Πλοίων, για την καταλληλότητα του πλοίου 
για τη συγκεκριμένη χρήση,

δ) ευκρινές αντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου 
που έχει συνάψει ο φορέας της δραστηριότητας για 
ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του κυρίου, 
του κατόχου ή οιουδήποτε προστηθέντος ή υπεύθυνου 
των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, κατά την κυκλοφο-
ρία και μετακίνησή τους στη θάλασσα, έναντι τρίτων, 
ως ακολούθως:

αα) εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενα ταχύπλοα 
σκάφη ή για ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων 
αναψυχής ή για ταχύπλοο σωστικό σκάφος, εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92),

ββ) εφόσον πρόκειται για τα λοιπά εκμισθούμενα 
θαλάσσια μέσα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένου και 
του μηχανοκίνητου σωστικού σκάφους, τα ποσά της 
ασφαλιστικής κάλυψης δεν είναι κατώτερα των εκατόν 
σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ για τις περιπτώ-
σεις θανάτου ή σωματικών βλαβών, και ογδόντα εννέα 
χιλιάδων (89.000) ευρώ, ανά συμβάν και συνολικά για 
όλη την περίοδο ασφάλισης, για τις περιπτώσεις υλικών 
ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.

Ο φορέας της δραστηριότητας μεριμνά ώστε το ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο να βρίσκεται σε ισχύ καθ’ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας και υποχρε-
ούται να το ανανεώνει πριν τη λήξη του. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί η εκμίσθωση από τον φορέα της δρα-
στηριότητας χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο εν ισχύ, 
τότε απαγορεύεται η άσκηση της δραστηριότητας εκ-
μίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Επιτρέπεται ο 
φορέας της δραστηριότητας με έγκριση εκμίσθωσης 
θαλασσίων μέσων αναψυχής σε ισχύ, να μη διαθέτει 
σε ισχύ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρούσας με 
την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν ασκείται. 
Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί εγγράφως στην 
αδειοδοτούσα αρχή, το χρονικό διάστημα που δεν θα 
ασκήσει τη δραστηριότητα της εκμίσθωσης θαλάσσι-
ων μέσων αναψυχής. Εφόσον ο φορέας της δραστη-
ριότητας διαπιστωθεί να εκμισθώνει θαλάσσια μέσα 
αναψυχής κατά το χρονικό διάστημα του προηγού-
μενου εδαφίου επιβάλλεται και η κύρωση της παρ. 4 
του άρθρου 11,

ε) ευκρινή αντίγραφα των, προβλεπόμενων για την 
κατηγορία τους, πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των σκα-
φών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη δρα-
στηριότητα,

στ) αποδεικτικό είσπραξης ποσού πενήντα (50) ευρώ 
υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [περ. στ), παρ. 5, άρθρο 23 της υπ’ αρ. 
2133.1/39328/2018 απόφασης ΥΝΑΝΠ (Β’ 1929)],
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ζ) Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, ύψους τριάντα (30) ευρώ [άρθρο 25 
του ν. 2873/2000 (Α’ 285)].

Άρθρο 6
Ανανέωση έγκρισης, τροποποίηση έγκρισης 
και δικαιολογητικά

1. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
για δραστηριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παρα-
λίας ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει 
και η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-πα-
ραλίας, που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης 
του αρμόδιου φορέα. Η έγκριση ανανεώνεται εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη 
λήξη της ισχύος της, για ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό 
που αναγράφεται στη νέα σύμβαση παραχώρησης του 
αρμόδιου φορέα, μετά από αίτηση του φορέα της δρα-
στηριότητας που υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή. 
Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

α) τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της περ. γ) της παρ. 2 
του άρθρου 5,

β) τα δικαιολογητικά των περ. α), δ) και στ) της παρ. 4 
του άρθρου 5.

2. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου ισχύ-
ει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της. Η έγκριση ανανε-
ώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της 
ισχύος της, με την υποβολή αίτησης στην αδειοδοτούσα 
αρχή, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

α) τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της περ. γ) της παρ. 2 
του άρθρου 5,

β) τα δικαιολογητικά των περ. δ) και στ) της παρ. 4 του 
άρθρου 5.

3. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης 
ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να μην δραστη-
ριοποιείται, εφόσον η έγκριση εκμίσθωσης που κατέχει 
δεν είναι σε ισχύ. Με ευθύνη του φορέα της δραστη-
ριότητας δεν θα πρέπει να έχει εκλείψει καμία από τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης που κατέχει και 
πρόκειται να ανανεώσει.

4. Έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 
που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για δραστηριοποίηση σε 
σημείο θαλασσίου χώρου δύναται, κατά τη διάρκεια 
ισχύος της, να τροποποιηθεί σε δραστηριοποίηση σε 
πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας έναντι του υπόψη 
θαλάσσιου σημείου, εφόσον ο φορέας της δραστηρι-
ότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή σύμβαση 
παραχώρησης απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-παραλίας 
του αρμόδιου φορέα. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων 
μέσων αναψυχής τροποποιείται ακολούθως ως προς το 
χρονικό διάστημα ισχύος της, το οποίο είναι ίδιο με αυτό 
που αναγράφεται στη σύμβαση παραχώρησης του αρ-
μόδιου φορέα. Στην έγκριση γίνεται μνεία της ακριβούς 
θέσης του πόστου επί του αιγιαλού-παραλίας, σύμφωνα 
με την προσκομιζόμενη σύμβαση παραχώρησης.

5. Έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 
που έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί για δραστηριοποίηση σε 
πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, δύναται να ανανεωθεί 
για δραστηριοποίηση σε σημείο θαλασσίου χώρου, εφό-

σον ο φορέας της δραστηριότητας, εντός του τελευταίου 
τριμήνου πριν τη λήξη της, υποβάλλει στην αδειοδοτού-
σα αρχή αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2.

6. Η έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
δύναται να τροποποιείται ως προς τα οριζόμενα πρόσω-
πα των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 3 με την υποβολή 
αίτησης του φορέα της δραστηριότητας στην αδειοδο-
τούσα αρχή και την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρ. 2 του άρθρου 5 για τα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 7
Μεταβίβαση έγκρισης

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, η έγκριση εκμίσθωσης 
θαλασσίων μέσων αναψυχής μεταβιβάζεται ελεύθερα 
κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπο του νέου φορέα της δραστηριότητας οι προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 3 και τηρείται η προϋπόθεση της 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αρ. 20.

2. Για τη μεταβίβαση, ο νέος φορέας της δραστηριό-
τητας υποβάλλει αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά της 
παρ. 2 του άρθρου 5, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 5. Η αίτηση συνυπογράφεται από 
τον μεταβιβάζοντα την έγκριση εκμίσθωσης, άλλως 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι συναινεί στη μετα-
βίβαση της έγκρισης εκμίσθωσης που κατέχει, αναφέρο-
ντας και τον αριθμό της. Εφόσον πρόκειται περί έγκρισης 
εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής με δραστη-
ριοποίηση σε πόστο επί του αιγιαλού-παραλίας, ο νέος 
φορέας της δραστηριότητας προσκομίζει επιπλέον στην 
αδειοδοτούσα αρχή σύμβαση του αρμόδιου φορέα για 
την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου αιγιαλού-παρα-
λίας, εκδοθείσα στο όνομά του. Η αδειοδοτούσα αρχή, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 20 τροποποιεί τη 
μεταβιβαζόμενη έγκριση ως προς τα στοιχεία του νέου 
δικαιούχου.

3. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση έγκρισης εκμίσθωσης 
που έχει χορηγηθεί σε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα της 
παρ. 4 του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αρ. 20.

Άρθρο 8
Αντικατάσταση ή προσθήκη θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής, εφεδρικές μονάδες

1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση και η ύπαρξη στη θέση 
δραστηριοποίησης περισσότερων θαλασσίων μέσων 
αναψυχής από όσα, κατά είδος και αριθμό, εγκρίνονται 
και αναγράφονται στην έγκριση εκμίσθωσης.

2. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της έγκρισης εκ-
μίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής είναι επιτρεπτή 
η αντικατάσταση ειδών θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή 
και η προσθήκη νέων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση 
θετικής επί αυτού κρίσης της αρμόδιας προς τούτο επι-
τροπής του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ. 20, κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης από τον φορέα της δραστη-
ριότητας, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά για την κατηγορία έκαστου θαλάσσιου 
μέσου αναψυχής.
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3. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να δηλώ-
σει στην αδειοδοτούσα αρχή εφεδρικά θαλάσσια μέσα 
αναψυχής επί αυτών που θα εγκριθούν. Απαγορεύεται 
η ταυτόχρονη εκμίσθωση βασικών και εφεδρικών μονά-
δων. Οι εφεδρικές μονάδες θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
δεν βρίσκονται ταυτόχρονα με τις βασικές στην περιο-
χή δραστηριοποίησης του φορέα της δραστηριότητας, 
εξαιρουμένων των εφεδρικών μονάδων ιστιοσανίδας, 
αετοσανίδας, κανό-καγιάκ και Stand Up Paddling (SUP), 
οι οποίες δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%), 
με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, του αναγραφόμενου 
στην έγκριση εκμίσθωσης αριθμού τους. Οι εφεδρικές 
μονάδες, ανά είδος και αριθμό, αναγράφονται στην 
έγκριση εκμίσθωσης.

4. Κάτοχοι περισσότερων της μίας έγκρισης εκμίσθω-
σης θαλασσίων μέσων αναψυχής, οφείλουν να κατέχουν 
το σύνολο, ανά είδος και αριθμό, των θαλασσίων μέσων 
αναψυχής που αναγράφονται στις εγκρίσεις τους και δύ-
νανται να εναλλάσσουν μόνο τα εκμισθούμενα μηχα-
νοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής που αναγράφονται 
σε αυτές. Στην περίπτωση αυτή δηλώνονται επακριβώς 
στην αδειοδοτούσα αρχή, οι εγκρίσεις στις οποίες θα 
εναλλάσσονται τα εκμισθούμενα μηχανοκίνητα θαλάσ-
σια μέσα αναψυχής. Στους κατόχους περισσότερων της 
μίας έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής 
επιτρέπεται να εκμισθώνουν τα εφεδρικά θαλάσσια μέσα 
αναψυχής άλλης έγκρισής τους, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 3.

Άρθρο 9
Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης δραστηριότητας εκμί-
σθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και για την ανανέ-
ωσή της, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβο-
λου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 142 του ν. 4442/2016, 
το οποίο ορίζεται, κατά περίπτωση, στο ποσό των: α) 
πενήντα εννέα (59) ευρώ, ανά έτος ισχύος της άδειας, 
για εκμίσθωση μη μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων 
αναψυχής, β) εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ, ανά έτος 
ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση μηχανοκίνητων θα-
λασσίων μέσων αναψυχής και γ) εκατόν εβδομήντα έξι 
(176) ευρώ, ανά έτος ισχύος της άδειας, για εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής. Το 
αποδεικτικό καταβολής του συνυποβάλλεται από τον 
φορέα της δραστηριότητας μαζί με τα δικαιολογητικά 
του δεύτερου σταδίου της παρ. 4 του άρθρου 5.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση 
των εγκρίσεων, τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζο-
νται με την έγκριση, καθώς και την ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, τη λειτουργία και 
τη συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου σε περίπτω-
ση μεταβίβασης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 7, στην 
περίπτωση τροποποίησης της έγκρισης σύμφωνα με τις 
παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 6 και στην περίπτωση αντι-
κατάστασης ή προσθήκης θαλάσσιων μέσων αναψυχής 
σύμφωνα με το άρθρο 8.

4. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την 
υποβολή αίτησης έγκρισης για τις επιχειρήσεις θαλάσ-

σιων μέσων αναψυχής της παρ. 1 του άρθρου 146 του 
ν. 4442/2016.

5. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αποτε-
λεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφα-
νίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 
1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και 
έγκρισης».

6. Ο φορέας της δραστηριότητας προμηθεύεται το πα-
ράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, 
εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

7. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση 
των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

8. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παρά-
βολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την 
έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας εκμίσθωσης 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής καταργούνται.

Άρθρο 10
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας εκμί-
σθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής χωρίς την έγκριση 
της παρούσας επιβάλλεται, κατά τη διαδικασία του άρ-
θρου 157 του ν.δ. 187/1973, από την αδειοδοτούσα αρχή 
σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας, διοικητικό 
πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ, σύμφωνα με τον τύπο υπολογι-
σμού του άρθρου 11.

2. Έλλειψη έγκρισης συντρέχει και στην περίπτωση 
λήξης ισχύος της έγκρισης χωρίς ανανέωση.

3. Διακοπή άσκησης της δραστηριότητας επιβάλλε-
ται για τους λόγους της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 
4442/2016.

Άρθρο 11
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το πρόστιμο του άρθρου 10 υπολογίζεται με βάση 
τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

Π = 2000 * σβ * σπ

όπου Π: Πρόστιμο, σΒ: συντελεστής βαρύτητας και σΠ: 
συντελεστής προσαύξησης.

2. Ο συντελεστής βαρύτητας (σΒ) προκύπτει ως άθροι-
σμα των επιμέρους συντελεστών των παρακάτω περι-
πτώσεων α) και β):

α) Αν η παράβαση συνοδεύεται και από παράβαση 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργί-
ας της δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής: 2

β) Αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε 
σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο 
συμφέρον: 3

Εάν δεν συντρέχουν οι περ. α) και β), ο συντελεστής 
βαρύτητας (σΒ) λαμβάνει την τιμή 1.

3. Ο συντελεστής προσαύξησης (σπ) σχετίζεται με την 
υποτροπή του παραβάτη. Υποτροπή νοείται η διάπραξη 
νέας παράβασης από τον παραβάτη, εντός διετίας από 
την προηγούμενη επιβολή διοικητικού προστίμου σε 
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βάρος του για παραβάσεις της παρούσας. Ο συντελεστής 
προσαύξησης (σπ) είναι ίσος με τον αύξοντα αριθμό της 
επανάληψης παράβασης (τιμή 2 για την πρώτη υποτρο-
πή, 3 για τη δεύτερη υποτροπή κ.ο.κ.). Εφόσον ο παραβά-
της δεν είναι υπότροπος, ο συντελεστής προσαύξησης 
(σπ) λαμβάνει την τιμή 1.

4. Ειδικά σε περίπτωση διαπίστωσης δραστηριοποί-
ησης του φορέα της δραστηριότητας χωρίς το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 
εν ισχύ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ.

5. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ή με-
γαλύτερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

6. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την 
παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις δι-
ατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 12
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις

Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμε-
νης νομοθεσίας για την άσκηση της δραστηριότητας, 
πλην των σχετικών με την έγκριση του άρθρου 10, επι-
σύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 13
Έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, 
η αδειοδοτούσα αρχή και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές 
δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρα-
κολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δρα-
στηριοτήτων με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΚΒ’ του 
ν. 4442/2016 και της παρούσας. Μέχρι την έκδοση των 

προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων που αφορούν 
στα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι δι-
ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
το άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 20, πλην 
της περ. στ) της παρ. 5 και των παρ. 7 και 19.

2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή ανα-
φέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα, 
καταργείται.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος  Ναυτιλίας και
και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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