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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΙΤΕΣΑΠ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Με αισιοδοξία και θετικότητα άρχισε στο Νέον Έτος 2020 και στον μήνα το Δ.Σ. τις 
δράσεις του, με την επιτυχή διοργάνωση της Εκδήλωσης της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίττας στην οποία είχαμε σημαντικές συμμετοχές της πολιτικής και λιμενικής ηγεσίας 
(σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου), και αρκετή αλλά όχι την αναμενόμενη 
συμμετοχή των μελών μας.  

Δυστυχώς η κύρια απασχόλησή μας αλλά και συνεχιζόμενη ανησυχία του ΔΣ είναι για 
τις καθυστερήσεις και ανεπαρκείς αντιδράσεις των αρμόδιων φορέων – ΤΑΙΠΕΔ, 
ΕΤΑΔ κλπ. – στο θέμα των εξελίξεων στην Μαρίνα Αλίμου, όπου δραστηριοποιούνται 
μεγάλος αριθμός των μελών του ΣΙΤΕΣΑΠ.  

Το ατύχημα της φωτιάς σε σκάφος που ήταν στην χερσαία ζώνη δημιούργησε 
σοβαρές δυσκολίες στην συνέχιση της επισκευαστικής δραστηριότητας, 
καθυστερήσεις και είχε και σαν αποτέλεσμα την επιβολή ακόμη και προστίμων προς 
μέλη μας που έκαναν επισκευές στον χερσαίο χώρο. 

Με την μεσολάβηση του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, που προσωπικά 
επισκέφθηκε τον χώρο, καταλήξαμε σε συμφωνία με την ΕΤΑΔ για το είδος και το 
τρόπο εκτέλεσης μικρής κλίμακας εργασιών. Βασικός παράγοντας είναι η προστασία 
του περιβάλλοντος. Στάλθηκε σχετική ενημέρωση στα μέλη. Επίσης συστάθηκε να 
καταθέτουν αίτηση για άδεια εκτέλεσης εργασιών στον χερσαίο χώρο, από την 
μαρίνα. 

Λόγω του μεγάλου χρόνου που διακόπηκαν οι εργασίες στον χερσαίο χώρο υπάρχουν 
πολλά σκάφη τα οποία περιμένουν να ανελκυσθούν. Γι’ αυτό αποφασίστηκε να 
παραμένουν τα σκάφη στον χερσαίο χώρο για 30 περίπου ημέρες για επισκευές και 
να δημιουργηθεί μητρώο – κατάσταση αιτούντων για ανέλκυση για επισκευές και 
συντήρηση – η οποία θα τηρείται από την Διοίκηση της Μαρίνας. Ελπίζουμε αυτή η 
διαδικασία, για την οποία ενημερώθηκαν τα Μέλη, να αποβεί τουλάχιστον σε πρώτη 
φάση, αποτελεσματική. 

Όμως, το αποτέλεσμα της γενικότερης ανησυχίας μας, επί των διαδικασιών 
ιδιωτικοποίησης κορυφώθηκε, με την παραλαβή από μέλη μας εξώδικων επιστολών 
από την ΕΤΑΔ με αίτημα απομάκρυνσης των επί χρόνια κατασκευών – κτισμάτων 
γραφείων και υποστηρικτικών δομών υποδοχής πελατών. Το Δ.Σ. απάντησε στην 
ΕΤΑΔ με ανάλογη εξώδικη επιστολή. 

http://www.sitesap.gr/


Συγχρόνως ο μήνας δεν εξελίχθηκε ομαλά γιατί στην συνάντηση που είχε το ΔΣ με τον 
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο, δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα 
σχετικά με χρεώσεις ΦΠΑ και τον τρόπο απόδειξης του πλού, θέμα για το οποίο θα 
έχουμε συνέχεια. 

Μέσα στον μήνα πραγματοποιήθηκε και μία εποικοδομητική συνάντηση με τον 
ΓΓΛΛΠ του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με διευκρινήσεις στο Νομοσχέδιο του 
Υπουργείου που είχε αναρτηθεί στην Διαβούλευση και για το οποίο υποβάλαμε τις 
αναλυτικές προτάσεις μας, δεδομένου ότι η Ad Hoc Επιτροπή που είχε συστήσει το 
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος δεν καρποφόρησε. Αναμένουμε την σχετική 
αντίδραση του Υπουργείου. 

Προβληματιστήκαμε επίσης από την Απόφαση του Υπουργείου για χρεώσεις 
υπηρεσιών διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, σε περιπτώσεις που προέρχονται από 
έλλειψη άσκησης κανόνων ασφαλείας από τους κυβερνήτες σκαφών, και ζητήσαμε 
από το Υπουργείο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια. 

Με δεδομένο ότι ανεξάρτητα από την ιδιωτικοποίηση της μαρίνας Αλίμου, υπάρχει 
οξύ πρόβλημα ελλιμενισμού αλλά και χώρων διαχείμασης των σκαφών μας 
αναζητούμε περιοχές για την χωροθέτηση τουριστικών λιμένων προς χρήση των 
επαγγελματικών σκαφών. Στα πλαίσια αυτά το ΔΣ είχε συναντήσεις με παράγοντες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα 
επαγγελματική μαρίνα στην περιοχή του παράκτιου μετώπου στην Παραλία του 
Δέλτα στην Καλλιθέα στην περιοχή των Ολυμπιακών ακινήτων. Ανατέθηκε σε 
δικηγόρο και τεχνικό γραφείο να κάνουν μία πρώτη έρευνα – μελέτη για την 
δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης. 

Συνοπτικά ο ΣΙΤΕΣΑΠ εκπροσωπήθηκε στην κοπή της πίτας του ΝΕΕ και της ΠΕΝΕΤΗΣ 

Στις 30/1 συμμετείχαμε σε ημερίδα της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος με θέμα: Η 
Ανάπτυξη των Τουριστικών Λιμένων στην Ελλάδα 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 
Δυστυχώς με το δεδομένο ότι ο μήνας Ιανουάριος κύλισε χωρίς να έχουμε 
ουσιαστικές θετικές λύσεις στα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί, ο μήνας 
Φεβρουάριος αποτελεί συνέχιση των προσπαθειών του ΔΣ για την αντιμετώπισή 
τους, ενώ δυστυχώς, μέσα στον μήνα ο κλάδος έλαβε και άλλη «κατραπακιά» με την 
δημοσίευση της ΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή διαδικασίας 
απόδειξης των πλόων εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης του λιμένα αναχώρησης 
προκειμένου να τύχουμε της έκπτωσης του 50% στον ΦΠΑ των ναυλώσεων 
(απόφαση 7.2.2020). Η ΥΑ είναι σχετικά ασαφής ως προς την ένοια της αιγιαλίτιδας 
ζώνης, προβλέπει την λειτουργία δύο διαφορετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών (μία 
του υπουργείου Ναυτιλίας και μία της ΑΑΔΕ) καθώς και την εγκατάσταση 
συστήματος γεωεντοπισμού .AIS. Η απόφαση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 
στην λειτουργία του κλάδου κατ’ αρχήν με ανακοίνωσή της δύο μήνες πριν αρχίσει η 
τουριστική σεζόν και ενώ έχουν ήδη υπογραφεί ναυλοσύμφωνα και κατά δεύτερον 
με την ανυπαρξία αυτή την στιγμή των προβλεπόμενων συστημάτων. 

Στην συνάντηση μας στο Υπουργείο Οικονομικών τον Ιανουάριο, μαζί με τους άλλους 
φορείς του χώρου, είχαμε βασικό θέμα τον ΦΠΑ στην αγορά των σκαφών και των 
εφοδίων. Στην συζήτηση αυτή προέκυψε το θέμα του ΦΠΑ στις ναυλώσεις το οποίο 



μας παρουσιάστηκε ως επιτυχία της Γενικής Γραμματέας του υπουργείου η οποία 
ανέφερε το λύθηκε ένα ζήτημα που εκκρεμούσε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 
χρόνια. Ζητήσαμε πριν εκδοθεί οποιαδήποτε απόφαση να ενημερωθούμε για να 
καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Δυστυχώς αγνοηθήκαμε..  

Παράλληλα ήρθαμε σε επαφή με τα άλλα σωματεία όπου από την διαβούλευση μαζί 
τους προέκυψε ταύτιση απόψεων και ακολούθησε συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Οικονομικών για το θέμα αυτό. Από την συνάντηση αυτή μεταφέρθηκαν οι απόψεις 
του κλάδου με βασικό την αναστολή εφαρμογής της απόφασης για να βρεθεί μια 
πραγματικά λειτουργική λύση. Η πρόταση να υπαχθούμε σε χαμηλότερο συντελεστή 
13% χωρίς εκπτώσεις απορρίφθηκε για διάφορους λόγους.  

Στις 24/2 είχαμε συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας όπου τέθηκαν όλα τα θέματα 
και κυρίως το θέμα του ΦΠΑ. 

Αναμένοντας εξελίξεις για το θέμα έγιναν εκτεταμένες συζητήσεις σε συνεδριάσεις 
του ΔΣ  και καταλήξαμε στην απόφαση να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για 
να ληφθούν αποφάσεις. 

Στα πλαίσια της αναζήτησης νέων χώρων ελλιμενισμού συμμετείχε η πρόεδρος σε 
πάνελ ημερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Αλίμου με θέμα : Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
& Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ - ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Μας δόθηκε η 
δυνατότητα συνομιλίας με δημάρχους και βουλευτές που παραβρέθηκαν στην 
ημερίδα. 

Αντίστοιχα συνεχίζει και μέσα στον Φεβρουάριο η αβεβαιότητα και εκκρεμότητες με 
την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου, που τελικά μας ώθησε στην πρόκληση 
συνάντησης με την επιλεγείσα Παραχωρησιούχο Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Μέλη του ΔΣ 
είχαν συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ο οποίος παρουσίασε 
σε γενικές γραμμές της σκέψεις της εταιρείας για την λειτουργία της μαρίνας. Έγινε 
εκτεταμένη συζήτηση για το θέμα των κατασκευών που υπάρχουν στον χερσαίο που 
εξυπηρετούν τις εταιρείες ναυλώσεων και αναφέρθηκε η δημιουργία ενός 
ξεχωριστού προσωρινού χώρου με μετακινούμενες ομοιόμορφες κατασκευές για 
εξυπηρέτηση γραφείων, υποδοχή πελατών και αποθήκευση αποσκευών. Για την 
υλοποίηση του σχεδίου αυτού ζητήθηκε να δηλωθούν στην εταιρεία αυτοί που έχουν 
ήδη κατασκευές και ενδιαφέρονται να μεταβούν στον υπό σχεδιασμό χώρο. Το ΔΣ 
τελικά έκρινε ότι δεν έπρεπε να τεθούν στοιχεία στην διάθεση του 
παραχωρησιούχου, και μάλιστα αφού ακόμη δεν έχει υπογραφεί η τελική σύμβαση. 

Στα γενικότερα πλαίσια ενημέρωσης έγινε ανοικτό διοικητικό συμβούλιο όπου 
παραβρέθηκαν αρκετά μέλη που εξέφρασαν τις απόψεις τους. Η θέση που 
κυριάρχησε στο ΔΣ είναι να μην δώσει κανένα στοιχείο, και να περιμένει την 
υπογραφή της σύμβασης λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με 
την οικονομική κατάσταση της Ελλάκτωρ. Επίσης θα γίνει διερεύνηση των νομικών 
δυνατοτήτων που υπάρχουν για την αντιμετώπιση της υπογραφής της συμφωνίας 
παραχώρησης.. 

Για το θέμα της μαρίνας Αλίμου έλαβαν χώρα δύο ακόμη συναντήσεις μία στο ΤΑΙΠΕΔ 
με συμμετοχή της ΕΤΑΔ και μία στο υπουργείο Τουρισμού με συμμετοχή της ΕΤΑΔ, 
ΤΑΙΠΕΔ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΣΙΤΕΣΑΠ. Είναι προφανής η προσπάθεια από πλευράς 
πολιτείας να βρεθεί κοινός τόπος με την Ελλάκτωρ.  Σταθερή θέση του ΔΣ είναι κατά 
πρώτον η διατήρηση των θέσεων ελλιμενισμού, το επαγγελματικό τιμολόγιο και 
τελευταίο η προσωρινή κατασκευή του χωριού για τα γραφεία. 



Αποφασίστηκε και το θέμα αυτό να τεθεί σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε για τις 3 Μαρτίου 2020 οπότε και θα 
ενημερωθούν διεξοδικά τα Μέλη και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις επί του 
πρακτέου για τα φλέγοντα αυτά θέματα. 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
 
Στην επαγγελματική μας εμπειρία αντιμετωπίσαμε έναν πρωτόγνωρο Μάρτιο και 
προβλέπουμε ότι θα έχουμε και έναν εξίσου δύσκολο Απρίλιο. Για πρώτη φορά η 
τουριστική σεζόν μπαίνει σε αναστολή, με την έκταση της πανδημίας του κορωνοϊού 
και τις απαγορεύσεις απόπλου και κατάπλου σκαφών, για λόγους δημόσιας υγείας. 
Παρά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο συνέχισε την δραστηριότητα του γιατί τα 
θέματα του κλάδου δεν σταματάνε, και ουσιαστικά η πανδημία επιβαρύνει και 
καθυστερεί και τις αποφάσεις για την επίλυση πολλών τρεχόντων θεμάτων που 
παραμένουν σε εκκρεμότητα γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες επικαλούνται και 
ασχολούνται με άλλες προτεραιότητες. 
Tον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 3 Μαρτίου 
2020, για να πάρουμε αποφάσεις για την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση που 
επέβαλε νέες ρυθμίσεις στο καθεστώς ΦΠΑ για την δραστηριότητα του 
επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, πρόβλημα που θεωρούσαμε ότι θα έκλεινε 
μετά τις παρεμβάσεις που είχαμε κάνει από το περυσινό έτος και για το θέμα της 
σύμβασης παραχώρησης της Μαρίνας Αλίμου, που ανακοινώθηκε απόφαση για 
υπογραφή σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην οποία παραβρέθηκαν 73 Μέλη 
του ΣΙΤΕΣΑΠ ήταν οι εξής: 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ 

Α. Ομόφωνη Απόφαση για την Κατάθεση Προσφυγής κατά της Υ.Α. 1018 (ΦΕΚ 
361/Β/7.2.2020) με το κείμενο της οποίας θα γίνουν επαφές με τους 
Υπουργούς και θα τους ζητείται να παρέμβουν για αλλαγή της απόφασης 

Β. Κατά πλειοψηφία αποφασίζεται ότι θα ζητηθεί έκτακτη ενίσχυση από €100.- 
από τα παρόντα Μέλη. Επίσης ότι θα ζητηθεί από τις μεγάλες εταιρείες (που 
έχουν πολλά σκάφη και άρα θα ωφεληθούν περισσότερο) να κάνουν μία 
πρόσθετη μεγαλύτερη συνεισφορά. 

Γ. Εγκρίνεται ότι η Κα Ταβιανάτου, που προσφέρθηκε, εξουσιοδοτείται από την 
Γενική Συνέλευση να επικοινωνήσει με τις μεγάλες εταιρείες για την πρόσθετη 
συνεισφορά τους και περεταίρω αποφασίζεται ότι από το Δ.Σ. ο κ. Φαρινόλα 
θα συνοδεύσει την Κα Ταβιανάτου σε αυτές τις επαφές. 

Δ. Κατά πλειοψηφία αποφασίζεται ότι για τις αποφάσεις αυτές θα ενημερωθούν 
και τα απόντα μέλη για να συμμετάσχουν στην έκτακτη συνεισφορά του 
κόστους της προσφυγής. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 
Α. Απόφαση ότι θα γίνουν ότι ενέργειες μπορούν να γίνουν, για να 

δημοσιοποιηθεί το πρόβλημα προς τα ΜΜΕ, ακόμη και με δραστικές 
ενέργειες όπως κλείσιμο των εισόδων της Μαρίνας 

Β. Να μπουν μαύρες σημαίες στα σκάφη που είναι στην Μαρίνα  



Γ. Να ξεκινήσουν ενέργειες για την προετοιμασία νομικής Προσφυγής προς το 
Σ.Τ.Ε. με βάση θέματα ανταγωνισμού ή και άλλα 

Δ. Για τα containers δεν θα υπάρξει ανταπόκριση και δεν θα δοθούν ονόματα 
Ε. Εγκρίνεται και εξουσιοδοτείται το ΔΣ να προχωρήσει σε όποιες ενέργειες 

κρίνει ότι μπορούν να υλοποιηθούν για να επιτευχθεί η καθυστέρηση ή η 
αναστολή της ιδιωτικοποίησης της Μαρίνας Αλίμου εφόσον οι όροι της 
παραχώρησης δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και προϋποθέσεις της 
λειτουργίας της ως «επαγγελματικής μαρίνας». 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ήρθε και σε 
επικοινωνία με τα άλλα Σωματεία (ΕΠΕΣΤ, GYA, ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ), έγινε η πρώτη κοινή 
συνάντηση στις 6 Μαρτίου 2020 στα Γραφεία του ΣΙΤΕΣΑΠ, και έχει ήδη προχωρήσει 
με ανάθεση στο Δικηγορικό Γραφείο του κου Σκορίνη η επεξεργασία της Προσφυγής 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για το θέμα του ΦΠΑ, η κατάθεση της οποίας 
αναμένει την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων. Παράλληλα εκδόθηκε κοινό δελτίο 
τύπου κατά της υπουργικής απόφασης. 
 
Βεβαίως, ενώ προετοιμαζόταν και η Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω των 
απαγορεύσεων εκ του κορωνοϊού, το ΔΣ αποφάσισε την αναβολή της, μέχρι να 
αρθούν τα μέτρα και επιτραπούν οι συγκεντρώσεις, οπότε παρατείνεται μέχρι και την 
νέα ημερομηνία αυτή η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αντίστοιχα αποφασίστηκε και η αναβολή της διοργάνωσης του 3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΓΙΩΤΙΝΓΚ, και έγινε σχετική ενημέρωση στα μέλη. Η νέα ημερομηνία θα οριστεί όταν 
αρθούν τα μέτρα και προφανώς θα επιλεγεί και λαμβάνοντας υπόψη πρακτικούς 
λόγους. 
Τα εκκρεμούντα θέματα συνέχισαν και είχαμε να ασχοληθούμε με τις εξελίξεις της 
παραχώρησης της Μαρίνας Αλίμου, όπου αφενός δεν λάβαμε καμία πρόσθετη 
ενημέρωση από ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ παρά τις οχλήσεις μας, αλλά είχαμε επικοινωνία 
και συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού όπου, με παρουσία του Υπουργού κ. 
Θεοχάρη, παραβρέθηκε και ο εκπρόσωπος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ. Μωραΐτης. Εν τω μεταξύ 
αντηλλάγησαν ορισμένες μη δεσμευτικές επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα (σε 
ακολουθία των όσων είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση) και το θέμα 
παραμένει ανοικτό για να δούμε τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.  
Επισημαίνουμε ότι αν και οι συζητήσεις ξεκίνησαν από το θέμα των ISO BOXES κυρίως 
συνδυάζονται με τα δύο κρίσιμα σημεία της ποσόστωσης των επαγγελματικών 
θέσεων (60% - 40% - 20% στα πρώτα τρία χρόνια) και του επαγγελματικού τιμολογίου 
(που δεν δεσμεύει τον παραχωρησιούχο).  
Το κυριότερο όμως, όπως αποδείχθηκε, θέμα που απασχόλησε το ΔΣ ήταν οι 
επιπτώσεις από την απαγόρευση απόπλου-κατάπλου σε όλη την επικράτεια που 
δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα με την αναμενόμενη άφιξη των νεότευκτων σκαφών 
που τα περισσότερα ήδη βρίσκονται εν πλω. 
Έτσι, στο δεύτερο ήμισυ του μηνός η δράση του ΔΣ επικεντρώθηκε σε 
επανειλημμένες επικοινωνίες με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα και 
τους άλλους συναρμόδιους για την απαγόρευση του κατάπλου σκαφών φορείς, 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί το σοβαρότατο πρόβλημα του επαναπατρισμού των 
πληρωμάτων μεταφοράς των νεότευκτων περίπου 30 σκαφών που ήδη βρισκόταν σε 
πλου από την Βόρεια Γαλλία κυρίως, αλλά και την Ιταλία, για να παραδοθούν στους 
Έλληνες ιδιοκτήτες τους.  



Πλησιάζοντας τα πρώτα σκάφη έγινε επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία 
προκειμένου να βρεθεί λύση. Δυστυχώς οφείλουμε να δηλώσουμε ότι δεν δόθηκε 
επίσημα λύση αλλά σιωπηρά έγινε αποδεκτό τα νέα σκάφη να καταπλεύσουν στην 
μαρίνα της Olympic Marine στο Λαύριο, όπου τα πληρώματα τέθηκαν σε καραντίνα 
και αναμένονται διοικητικές κυρώσεις. Σχετική ανακοίνωση έκανε ο κος Χαρδαλιάς. 
 
Αντιμετωπίσαμε επίσης, και αντιμετωπίζουμε, το πρόβλημα του πώς θα 
υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι του κλάδου, και τελικά εντάχθηκε 
η δραστηριότητα μας στους πλειτόμενους ΚΑΔ  
Στα πλαίσια της αναζήτησης χώρων στην Αττική για την χωροθέτηση νέων μαρινών 
έγιναν επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ βαθμού. 
Επικεντρωθήκαμε στον χώρο που βρίσκεται στην περιοχή του Δ’ Φαλήρου. Η 
πρόεδρος ήρθε σε επαφή με την εταιρεία AGC η οποία έδειξε ενδιαφέρον να 
επενδύσει στην περιοχή για την κατασκευή μιας επαγγελματικής μαρίνας και γι αυτό 
τον λόγο απεστάλη και σχετική επιστολή στην εταιρεία που παρουσιάζει το 
πρόβλημα του ελλιμενισμού και τις ανάγκες των μελών του ΣΙΤΕΣΑΠ.  
Οι εκκρεμότητες όλες συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται επί σχεδόν καθημερινής 
βάσεως από το ΔΣ. 
Ενημερώνουμε τα Μέλη ότι από το μέσον του μηνός Μαρτίου και λόγω των 
απαγορεύσεων λόγω κορωνοϊού, το ΔΣ συνεδριάζει με την μέθοδο της τηλε-
διάσκεψης. Για τυχόν θέματα που τα μέλη θέλουν να θέσουν, παρακαλούμε να 
αποστείλουν επεξηγηματικό μήνυμα στην Γραμματεία. 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
Όπως είναι προφανές το κύριο και σοβαρότερο θέμα στο οποίο έδωσε 
προτεραιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον Απρίλιο ήταν οι επιπτώσεις από τις 
εξελίξεις και το περιβάλλον των περιορισμών από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Συγχρόνως αντιμετωπίσαμε και μερικώς αντιμετωπίζουμε (τουλάχιστον μέχρι τις 
αρχές Μαΐου 2020) και σοβαρότατες επιπτώσεις στον κλάδο από τις ακυρώσεις, από 
τις απαγορεύσεις απόπλου και κατάπλου, από την έλλειψη έγκρισης εργασιών 
συντήρησης και επισκευών στα σκάφη, είτε ελλιμενισμένα και περισσότερο σε αυτά 
που έχουν ανελκυσθεί, και από τα συνεχιζόμενα προβλήματα και εκκρεμότητες 
νομοθετικές και ρυθμιστικές, που δυστυχώς ταλανίζουν τους επαγγελματίες και τον 
μήνα Απρίλιο, ενώ ακόμη είναι ασαφείς οι εξελίξεις. 
Όλο τον μήνα όπως ήδη γίνεται από τον Μάρτιο, το ΔΣ παρακολουθεί συνεχώς την 
ροή των ΠΝΠ και των διαφόρων αποφάσεων που ουσιαστικά έχουν καθηλώσει τον 
κλάδο και έχουν αναστείλει τις εργασίες προετοιμασίες των σκαφών (απαραίτητες 
προϋποθέσεις ανεξάρτητα από την πραγματική έναρξη λειτουργίας της τουριστικής 
περιόδου). 
Με δεδομένο ότι σχεδόν κάθε μέρα εκδίδονται νέες αποφάσεις και Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για διάφορα θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό, 
δώσαμε έμφαση σε προσωπικές επαφές με την πολιτική ηγεσία όλων των αρμόδιων 
υπουργείων, κρίνοντάς τις πιο αποτελεσματικές από την απλή αποστολή πολλών 
επιστολών, που ούτως ή άλλως γεμίζουν τα εισερχόμενα των διάφορων υπουργών 
την περίοδο αυτή, με αμφισβητούμενο αποτέλεσμα. 
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επαφές προσωπικές και τηλε-διασκέψεις με τους Υπουργούς 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Τουρισμού, την ηγεσία της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης και τους αρμόδιους τομεάρχες, διάφορα τμήματα της Διοίκησης του 
Λιμενικού Σώματος, είχαμε συνεργασία με όμορα Σωματεία GYA, ΕΠΕΣΤ, ΠΕΝΕΤΗΣ, 



επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσαν συνεντεύξεις σε ΜΜΕ του 
ναυτιλιακού ρεπορτάζ, προκειμένου να συνεχίσουμε να θέτουμε τα προβλήματα, τα 
αιτήματα και τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. 
Μεταξύ άλλων είχαμε τις ακόλουθες επικοινωνίες / δράσεις: 

• Τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου ΔΣ με τον Υφυπουργό Πολιτικής 
Προστασίας για το θέμα της επιλογής λιμενικής δομής για τα αφικνούμενα 
νεότευκτα σκάφη 

• Συνάντηση με Σύμβουλο Υπουργού Τουρισμού κ. Β. Πολίτη, Ναύαρχο Λ.Σ. 
ε.α., στην Μαρίνα Αλίμου, για το θέμα της αντιμετώπισης των κατάπλων 
νεότευκτων σκαφών 

• Κοινή Συνάντηση με άλλα Σωματεία 
• Επικοινωνίες με άλλες μαρίνες εντός και εκτός Αττικής για να μπορούν να 

δεχθούν τα εκ του εξωτερικού ερχόμενα σκάφη 
• Τηλεδιάσκεψη με Αρμόδιους τομεάρχες για τον τουρισμό και την  ναυτιλία–

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (κα Νοτοπούλου & κο Σαντoρινιό.) 
• Δημοσίευση συνέντευξης του Γεν. Γραμματέα κ. Μπιμπή για τα θέματα του 

κλάδου στο Skipper on Deck 
• Επιστολή ΣΙΤΕΣΑΠ προς την Ένωση Μαρινών Ελλάδος για την μείωση των 

τελών ελλιμενισμού 

• Τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ναυτιλίας. 
 

Σαν αποτέλεσμα των διαφόρων ενεργειών μας, έγιναν και πολλές δημοσιεύσεις στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπου, για τις οποίες σας έχουμε ενημερώσει στο facebook 
και κατά περίπτωση με ειδικά μηνύματα. 
 
Ειδικότερα για μερικά από τα θέματα, αναφερόμαστε στα επόμενα. 
ΘΕΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
Ως προς το θέμα της άφιξης των νέων σκαφών από το εξωτερικό με πρωτοβουλία του 
Ταμία του ΣΙΤΕΣΑΠ κ. Αλέξανδρου Μαζαράκη, δημιουργήθηκε μία ηλεκτρονική 
διαμαρτυρία – Ψήφισμα, που συνέλλεξε περισσότερες από 1000 υπογραφές. 
Στάλθηκε απάντηση του ΣΙΤΕΣΑΠ προς την ΕΤΑΔ, στην επιστολή της παράτυπων 
κατάπλων σκαφών μελών του Σωματείου, σε πνεύμα που εξέθετε αφενός την 
πραγματικότητα της κατάστασης και των συνθηκών - περί δήθεν «αυθαίρετου» και 
«παράνομου» κατάπλου σκαφών μελών του Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π., στη Μαρίνα Αλίμου - και 
αφετέρου τον προβληματισμό για τις αφίξεις νεότευκτων (και νέο-αγορασμένων) 
σκαφών και την ανάγκη να ελευθεροκοινωνήσουν τα πληρώματα παράδοσης, μετά 
την άφιξή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί καραντίνας 14 ημερών.  
 
ΘΕΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 
Απεστάλη επιστολή στον δήμαρχο Αλίμου σχετικά με τα σημειώματα που απέστειλε 
ο δήμος σε ιδιοκτήτες «εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων» προκειμένου να 
απομακρυνθούν από την μαρίνα. 
Υπενθυμίζουμε στα Μέλη ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Μαρτίου 2020 
αποφασίστηκε ότι θα εξαντληθούν τα μέσα αντιμετώπισης των, για μας τους 
επαγγελματίες, νέων συνθηκών λειτουργίας της Μαρίνας Αλίμου, που προβλέπεται 
ότι θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα και στην λειτουργία, όταν επανέλθει η 
κανονικότητα, συμπεριλαμβανομένης και εξέτασης της περίπτωσης προσφυγής στο 
ΣΤΕ κατά της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για υπογραφή της σύμβασης ή 
και άλλων μορφών αντιδράσεων. Το ΔΣ συζητά με νομικούς την δυνατότητα 



προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, την πιθανότητα επιτυχίας, τα πιθανά οφέλη 
αλλά και το σχετικό κόστος. 
Το Δ.Σ. πάγωσε τις όποιες συζητήσεις για το θέμα της δημιουργίας από τον 
παραχωρησιούχο της μαρίνας ενός «προσωρινού χωριού γραφείων» αναμένοντας 
την πολλές φορές ανακοινωθείσα υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, και η 
οποία μέχρι το τέλος του Απριλίου δεν είχε συμβεί.  
 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Συνεχίζουν δυστυχώς να εκκρεμούν πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα, 
για τα οποία το ΔΣ βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. 

1. Θέμα ΦΠΑ ενοικίασης / αγοράς, απόδειξη πλόων σε ανοικτή θάλασσα και από 
αιγιαλίτιδα ζώνη λιμένα αναχώρησης με εγκατάσταση συσκευής AIS ή άλλο 
τρόπο. (ήδη ανακοινώθηκε ότι για το 2019 θεωρείται ότι τα σκάφη 
πραγματοποίησαν πλόες στην ανοικτή θάλασσα.) 

2. Ολοκλήρωση – βελτίωση του e-μητρώου και Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού 
ναυλοσυμφώνου 

3. Μείωση των ελάχιστων απαραίτητων ημερών ναύλωσης αναλογικά με το 
χρόνο που θα κρατήσει η κρίση. 

4. Διευκόλυνση από πλευράς νηολογίων στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
ιδιαίτερα σε αυτά που χρειάζονται επικυρώσεις σύμφωνα με την σύμβαση 
της Χάγης, λόγω αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων 

5. Αναθεώρηση άρθρων του Ν.4256/14 για μείωση της γραφειοκρατίας και 
αστυνομοκρατίας 

6. Καθορισμός κανόνων αποφυγής και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
Σε συνέχεια της επιστολής που απεστάλη στα αρμόδια υπουργεία για την οικονομική 
ανακούφιση των επιχειρήσεων του κλάδου, συνεχίσθηκαν οι επαφές για την 
αποδοχή των αιτημάτων μας. Ήδη εκδόθηκε η έκδοση του voucher ισχύος 18 μηνών 
για τις προκαταβολές. Στο σημείο αυτό προσπαθούμε για βελτίωση της διατύπωσης. 
Εντάχθηκαν οι ΚΑΔ δραστηριότητας μας στις πλειτόμενες δραστηριότητες. 
Πιέζουμε για ξεκάθαρη συμμετοχή στα μέτρα οικονομικής στήριξης των Ν.Ε.Π.Α. που 
αποτελούν την πλειοψηφία των εταιρειών μας. 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Το Δ.Σ. προσπαθεί να μην υπάρξει μείωση του αριθμού των επιβαινόντων στα σκάφη 
μας στα πλαίσια της αποφυγής εξάπλωσης της πανδημίας. 
Επίσης συζητά με τους φορείς το θέμα του υγειονομικού πρωτοκόλλου που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί όταν θα εκκινήσει η τουριστική σεζόν. 
Τέλος γίνονται συζητήσεις με το Υπουργείο Τουρισμού για την προβολή του 
Θαλάσσιου Τουρισμού ως του ασφαλέστερου τρόπου διακοπών. 
 
Στο χρονικό διάστημα 1/1 – 30/4/20 είχαμε 13 εγγραφές νέων μελών. 


