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4/7/2017  –Παράνομες Ναυλώσεις. 5/7/2017  – Διαχείριση απορριμμάτων  Μαρίνα Αλίμου 
Μετά από ενέργειες του ΣΙΤΕΣΑΠ και άμεσης 
ανταπόκρισης του Λ/Τ Φλοίσβου, εντοπίστηκε σκάφος 
υπό Ολλανδική σημαία το οποίο εκτελούσε παράνομες 
ναυλώσεις στη προβλήτα «3» στη μαρίνα Αλίμου. 
Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Εκφράζουμε 
τις ευχαριστίες μας στο Διοικητή και το προσωπικό του 
Λ/Τ Φλοίσβου και το Λ/Φ Καλαμακίου για την άμεση 
ανταπόκρισή τους. Παρακαλούμε τα μέλη και τους 
ζητάμε τη προσοχή τους, σε περίπτωση που 
αντιληφθούν  σκάφος που εκτελεί παράνομες 
ναυλώσεις, να ενημερώσει το Δ.Σ. και τη γραμματέα του 
Συνδέσμου. 

Στείλαμε ευχαριστήρια 
επιστολή στον Δήμαρχο Αλίμου, 
και στην Διεύθυνση της 
Mαρίνας Αλίμου, για τις 
ενέργειες διαχείρισης των 
απορριμμάτων κατά τη διάρκεια 
της απεργίας των εργαζομένων 
των ΟΤΑ και για την άμεση 
αποκομιδή τους μετά τη λήξη 
της απεργίας. Η Μαρίνα διατηρήθηκε σ’ ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο από πλευράς καθαριότητας και οσμών κάτω από 
δύσκολες καιρικές συνθήκες.  

18/7/2017  – ΥΝΑ Δημόσια Αρχή Λιμένων. 18/7/2017  – Πρόσληψη συμβούλου 
Αντιπροσωπεία του ΣΙΤΕΣΑΠ αποτελούμενη από την 
κα Βρυώνη και τους κους Μπιμπή και Λουτριώτη 
συναντήθηκε με τον κο Μπακόπουλο Διευθυντής 
της Δ.Α.Λ.. Συζητήθηκαν τα θέματα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα σκάφη μας και οι πελάτες 
μας στα διάφορα λιμάνια όπως και το θέμα του 
υπολογισμού του χρόνου παραμονής των σκαφών 
σε σχέση με την χρέωση των λιμενικών τελών. 
Ζητήθηκε να αποσταλεί στην ΔΑΛ κατάσταση που 
έχουμε ετοιμάσει με την βοήθεια των μελών με τα 
προβλήματα των λιμανιών 

Το Δ.Σ. αποφάσισε την πρόσληψη του κου Χρήστου Πετρέα 

(Οικονομολόγος - Εμπειρογνώμων Τουρισμού - Ερευνητής – 

Διδάσκων) που έχει ασχοληθεί με θέματα Θαλάσσιου 

Τουρισμού, στην θέση του επιστημονικού συμβούλου,  

προκειμένου να αναβαθμισθεί η παρουσία μας στις δημόσιες 

υπηρεσίες, για την καλλίτερη προώθηση των θέσεων μας σε 

αυτές, την προβολή των δραστηριοτήτων του κλάδου καθώς 

και για την εξερεύνηση της δυνατότητας της συμμετοχής του 

ΣΙΤΕΣΑΠ σε κάποιο πρόγραμμα των ΕΣΠΑ. Τον 

καλωσορίζουμε στον ΣΙΤΕΣΑΠ 

26/7/2017  – Ανακύκλωση – Μαρίνα Αλίμου 
Στα πλαίσια της αναβάθμισης της η διεύθυνση της Μαρίνας Αλίμου 
ανακοίνωσε τις θέσεις των σημείων ανακύκλωσης υλικών: 

 Ανακύκλωση μεγάλων συσσωρευτών αυτοκινήτων, 
σκαφών κλπ (στο φυλάκιο εισόδου στο χώρο διαχείμασης 
σκαφών) 

 Ανακύκλωση οικιακών μικρών συσσωρευτών (εντός της 
εισόδου των γραφείων της μαρίνας) 

 Ανακύκλωση λαμπτήρων και οικιακών μικροσυσκευών 
(έμπροσθεν του λιμενικού φυλακίου της μαρίνας)  

Παρακαλούμε κάθε αντικείμενο προς ανακύκλωση να 
τοποθετείται στον αντίστοιχο ειδικό κάδο και να διατηρείτε τους 
χώρους καθαρούς προς όφελος όλων μας! 

 

31/7/2017  –  Χώρος Στάθμευσης -Μαρίνα Αλίμου 
  Η διεύθυνση της Μαρίνας ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφαλείας από Τετάρτη 02/08/2017 

ο χώρος που βρίσκεται περιμετρικά από την κεντρική είσοδο των γραφείων της Μαρίνας 

Αλίμου (έμπροσθεν του Λιμενικού Φυλακίου) θα παραμένει κλειστός. Οι κάτοχοι 

σταθμευμένων οχημάτων εντός του χώρου, παρακαλούνται να τα απομακρύνουν. 

Για τον εφοδιασμό των σκαφών που ελλιμενίζονται πλησίον του συγκεκριμένου χώρου, θα 

πρέπει να ενημερώνονται τα γραφεία της Μαρίνας, προκειμένου να ανοίγει ο χώρος για τη 

διέλευση των οχημάτων. Επίσης, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών όπως π.χ. 

ασθενοφόρα, πυροσβεστική κ.α. το Λιμενικό Φυλάκιο, καθώς και ο αρχιφύλακας της 

εταιρείας φύλαξης θα διαθέτουν και εκείνοι κλειδί εισόδου για την διευκόλυνση και την 

ασφάλεια της διέλευσης των οχημάτων στο συγκεκριμένο χώρο. 
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31/7/2017  –  Δελτίο τύπου ΥΝΑ 
Εκπρόσωποι του ΣΙΤΕΣΑΠ στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
Συνάντηση με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος 
(ΣΙΤΕΣΑΠ) είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής. Στη συνάντηση ήταν 
παρόντες ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος ΛΣ, Σταμάτης Ράπτης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι 
είναι σε δοκιμαστική λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Σκαφών και ότι βρίσκονται σε φάση εκπόνησης οι ΚΥΑ που 
απαιτούνται για να τεθεί σε κανονική λειτουργία. Ετέθησαν θέματα ενίσχυσης των Λιμενικών Σταθμών με κίνηση 
Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών και δόθηκαν διευκρινίσεις επί του επικείμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Εκ μέρους του ΣΙΤΕΣΑΠ παραβρέθηκαν οι κοι Μακρυδάκης, Μπιμπής και Λουτριώτης. Πέραν των προαναφερόμενων 
τέθηκαν και τα παρακάτω θέματα:  
Η επάνδρωση του Λ/Φ Αλίμου ειδικά τα Σαββατοκύριακα για τις θεωρήσεις των ναυλοσυμφώνων. 
Η ειδική σήμανση των επιδοτημένων σκαφών από διάφορα προγράμματα και τα οποία στην σύμβαση επιδότησης 
έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς στην δραστηριοποίηση τους. 
2/8/2017  –Επαναλειτουργία Ι.Π. Κύθνου.  
Ενημερωθήκαμε από την κα Κακουλάκη Χαρά, Προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης για την επαναλειτουργία των 
Ιαματικών Πηγών Κύθνου. 
Η Κύθνος στους νεότερους χρόνους πήρε το δεύτερο όνομά της, «Θερμιά», από τις ζεστές ιαματικές πηγές, οι οποίες 
βρίσκονται στον γραφικό όρμο Λουτρά, στην βορειοανατολική 
πλευρά του νησιού. Τα Λουτρά λοιπόν που τα τελευταία χρόνια 
έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά φιλοξενούν τις μοναδικές 
ιαματικές πηγές των Κυκλάδων. Πρόκειται για δύο θερμές 
πηγές. Η μία, των Αγίων Αναργύρων, είναι αλατούχα και 
βρίσκεται μέσα στο υδροθεραπευτήριο που λειτουργεί εδώ και 
πολλά χρόνια προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών.  
14 πεντελικοί μαρμάρινοι μονόλιθοι έχουν σκαλιστεί και 
διαμορφώσει του λουτήρες για να απολαύσετε μοναδική 
εμπειρία SPA με ιαματικό νερό  
Η δεύτερη, η επονομαζόμενη πηγή του Κάκαβου, βρίσκεται σε 
απόσταση 50 μ. από την πρώτη, περιέχει ιωδιούχο, βρωμιούχο 
και χλωριούχο νάτριο και η θερμοκρασία της φτάνει τους 52 
βαθμούς Κελσίου.. Έχει αποδειχθεί ότι τα νερά των πηγών 
ενδείκνυται για τη θεραπεία ρευματικών, αρθριτικών και 
γυναικολογικών παθήσεων. Υπάρχει υδρομασάζ με ιαματικό νερό !!!! 
Την σπουδαιότητα και τον θεραπευτικό χαρακτήρα των θερμών πηγών της Κύθνου διαπίστωσαν πρώτοι οι γερμανοί 
γιατροί και χημικοί, που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με τον Βασιλιά  Όθωνα  

Οικονομική Τακτοποίηση Μελών. 28/7/2017  – Διαχείριση αποβλήτων ΔΛΤ Θήρας 
Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο 
εξάμηνο το έτους και 
σύμφωνα το καταστατικό θα 
πρέπει να έχει καταβληθεί 
από τα μέλη η ετήσια 
συνδρομή τους. 
Παρακαλούμε να προβείτε 
στην οικονομική σας 

τακτοποίηση το συντομότερο δυνατό για την εύρυθμη 
λειτουργία του συνδέσμου μας.  

Αναστάτωση προκάλεσε ανακοίνωση του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας σχετικά με 

την αποκομιδή των αποβλήτων των σκαφών και 

των σχετικών χρεώσεων. Υπήρξε επικοινωνία κα 

με το λιμεναρχείο και μετά από σχετική 

ενημέρωση που μας έκανε ο αντιπρόσωπος του 

ΣΙΤΕΣΑΠ στην Σαντορίνη κος Γιώργος 

Κικιδόπουλος το θέμα έληξε και δεν αφορά τα 

σκάφη μας. 
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5/9/2017  Εορτή Θαλάσσιου Τουρισμού. 6/9/2017  Λιμεναρχείο Σαρωνικού. 
Το Δ.Σ. της 5/9/17 αποφάσισε να διερευνήσει την δυνατότητα δημιουργίας 

της Εορτής Θαλάσσιου Τουρισμού στην 
Μαρίνα Αλίμου την Άνοιξη του 2018. Σκοπός 
είναι να φέρουμε τους Αθηναίους στην 
μαρίνα να δουν τα σκάφη και να γνωρίσουν 
τον θαλάσσιο τουρισμό. Παράλληλα θα 
μπορούν να γίνουν πωλήσεις νέων και 
μεταχειρισμένων σκαφών. Εκτός των σκαφών 

θα υπάρχουν περίπτερα γι’ αυτούς που θέλουν να προωθήσουν τις 
υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους. Στα πλαίσια της διερεύνησης για την 
δυνατότητα της διοργάνωσης θα γίνουν επαφές με την ΕΤΑΔ και άλλους 
φορείς, συναντήσεις με εταιρείες οργάνωσης εκθέσεων και άλλους. Όποιος 
διατίθεται να βοηθήσει παρακαλούμε να ενημερώσει την γραμματεία. 
Παράλληλα παρακαλούνται τα μέλη να δηλώσουν εάν προτίθενται να 
συμμετάσχουν και με πόσα σκάφη και αν θέλουν περίπτερο. 

Η πρόεδρος κα Βρυώνη και ο Γεν. 
Γραμματέας κος Μπιμπής 
συναντήθηκαν με τον Διοικητή του 
λιμεναρχείου Σαρωνικού κο Σκιαδά και 
συζήτησαν μαζί του την στελέχωση του 
φυλακίου της Μαρίνας Αλίμου και την 
αντιμετώπιση των παρανόμων 
ναυλώσεων. 
7/9/2017  – Λιμάνι Χανίων 
Ενημερωθήκαμε από τον αντιπρόσωπο 
μας στα Χανιά κο Μαρινάκη τα 
προβλήματα που έχει δημιουργήσει 
στους επαγγελματίες η απαγόρευση 
της κυκλοφορίας και στάθμευσης των 
αυτοκινήτων στον χώρο του λιμανιού 

8/9/2017  Κάδοι απορριμμάτων Μαρίνας Αλίμου 
Η διεύθυνση της Μαρίνας Αλίμου μας ενημέρωσε ότι προτίθεται να απομακρύνει μέσα από τις προβλήτες τους 
κάδους απορριμμάτων και να τους τοποθετήσει στην αρχή των προβλητών. Επίσης ζητήθηκε από τον Δήμο να 
προστεθούν κάδοι απορριμμάτων και να πυκνώσουν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων 

10/9/2017  – Έλεγχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ 
Από το υπουργείο Οικονομικών λάβαμε επιστολή με ημερομηνία 22/8/17 η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: 

 

13/9/2017  ΕΤΑΔ. 13/9/2017  – Αντιμετώπιση Πετρελαιοκηλίδας 
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο 
κο Τερζάκη  στα γραφεία της ΕΤΑΔ. Παρόντες στη συνάντηση ήταν:  
η κα Βρυώνη , ο κος Μακρυδάκης, και ο κος Μπιμπής. Συζητήθηκαν: 

1. Η πρωτοβουλία του ΣΙΤΕΣΑΠ να διοργανώσει Εορτή Θαλάσσιου 
Τουρισμού στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο της μαρίνας Αλίμου, 
κατά τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου 2018. 

2.  Η τροποποίηση της απόφασης της ΕΤΑΔ σχετικά με την 
αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών ελλιμενισμού με την 
παράλειψη όρων όπως η κεφαλαιοποίηση των τόκων και η 
εγγραφή υποθήκης επί των σκαφών με παράλληλη αύξηση του 
αριθμού των δόσεων. 

3. Η υπογραφή σύμβασης ενοικιάσεως  παραχώρησης των 
γραφείων ΣΙΤΕΣΑΠ στη μαρίνα Αλίμου 

Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση του κου Τερζάκη στην 
προτεινόμενη εκδήλωση η οποία θα τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΤΑΔ. 
Θα υπάρξουν νέες συναντήσεις όταν θα έχουμε περισσότερα 
στοιχεία. 

Κατόπιν ενημέρωσης από το Λιμεναρχείο για 
την ύπαρξη διάσπαρτων πετρελαιοκηλίδων η 
Μαρίνα Αλίμου προέβη άμεσα στην εφαρμογή 
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της 
κατάστασης. Ως εκ τούτου τέθηκε σε 
ετοιμότητα το προσωπικό της εγκατάστασης και 

με τη διάθεση ιδίων 
υλικών και μέσων 

απορρύπανσης 
τοποθετήθηκε άμεσα 
πλωτό φράγμα στην 

είσοδο της Μαρίνας το οποίο παραμένει καθ’ 

όλο το 24ωρο. Παρακαλούνται για την 
προσοχή όλων κατά την είσοδο – έξοδο στη 
μαρίνα Αλίμου και την επικοινωνία με το 
κανάλι 71 πριν τη διέλευσή των σκαφών. 

 


