
 

 
 

       
 

  
 

 

 

 

 

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΙΤΕΣΑΠ Κας ΕΛΕΝΗΣ ΒΡΥΩΝΗ  
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 

 

Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι του τύπου και των ΜΜΕ 

Σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεσθε σήμερα στην εορταστική εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς και στην 

Συνέντευξη αυτή και σας ευχόμαστε κάθε υγεία, ευτυχία και δημιουργικές επιτυχίες στο έργο σας. 

Σας καλέσαμε αφενός για να συνεορτάσουμε και αφετέρου για να σας ενημερώσουμε για τους 

προγραμματισμούς και τους προβληματισμούς του κλάδου με την ευκαιρία του νέου έτους 2019. 

Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία σύντομη και συνοπτική τοποθέτηση, να δώσω τον λόγο σε δύο άλλα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να σας ενημερώσουν για μερικά επιμέρους θέματα και μετά είμαστε στη 

διάθεση σας να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις. 

Τρία κύρια θέματα μας απασχολούν και είναι προτεραιότητά μας στο Νέο Έτος: 

(1) Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των νόμων που ψηφίστηκαν και των υπουργικών αποφάσεων που 

εκδόθηκαν, μέσα στο 2018  

(2) Οι νέες τάσεις και αλλαγές που διαπιστώνονται στην λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου και οι 

διαδικασίες που επηρεάζουν την παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας 

(3) Η συνεχιζόμενη υστέρηση στην ανάπτυξη και βελτίωση των λιμενικών και άλλων υποδομών που είναι 

προϋποθέσεις της ομαλής λειτουργίας και εξέλιξης του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού. 

Απολογιστικά, δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο, αλλά θέλω μόνο να αναφερθώ στην σημαντικότατη κοινή 

και ενιαία αντιμετώπιση για νέες ρυθμίσεις που ήταν αποτέλεσμα κοινής συνεργασίας περίπου 14 φορέων 

του θαλάσσιου τουρισμού σε συνάντηση που έγινε υπό την αιγίδα και στους χώρους του Ναυτικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το γεγονός αυτό ήταν και αφορμή ότι οι τέσσερεις κύριοι επαγγελματικοί φορείς 

του κλάδου έχουμε συνεχίσει κοινές συναντήσεις για την εξέταση, αντιμετώπιση και υποβολή προτάσεων σε 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

Επιγραμματικά θα αναφέρω ότι το 2018 ήταν ένα έτος αρκετά καλύτερο για τον κλάδο μας, αλλά υστερούμε 

ακόμη στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει, στην δυναμική που δεν έχει αναγνωριστεί 

επαρκώς, στην διατηρούμενη επίσης μικρή δραστηριότητα προβολής της Ελλάδας, ως κατ’ εξοχήν 

προορισμού διακοπών αναψυχής με σκάφη, και στην  έλλειψη σαφών ενεργειών για την βελτίωση της 

Ελληνικής ανταγωνιστικότητας στον κλάδο μας. 

Λίγες κουβέντες στα τρία θέματα: 

 

 

 

     ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
     ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ  ΑΝΕΥ  ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

  Μαρίνα  Αλίμου -174 55  Άλιμος, Αθήνα 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Όλο το 2018 ήταν έτος νομοθετικών ρυθμίσεων για τον κλάδο του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, με 

πολλές πτυχές, με πολλές αλλαγές, με θεσμοθέτηση νέου πλαισίου λειτουργικών συνθηκών. 

Ειδικότερα τα επιμέρους θέματα είναι: 

 Η νέα διαδικασία εφαρμογής του ΦΠΑ στις δραστηριότητες του κλάδου 

 Η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου σκαφών 

 Η εφαρμογή της είσπραξης του τέλους πλόων 

Πρέπει να δηλώσουμε ότι αν και δεν προηγήθηκε επαρκής διαβούλευση, το Υπουργείο Ναυτιλίας και το 

Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρίθηκαν στην σύσσωμη επισήμανση των φορέων του θαλάσσιου 

τουρισμού, και έχουν δρομολογήσει διάφορες διαδικασίες και εκδόθηκαν και διευκρινιστικές αποφάσεις. 

ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Το 2018 ήταν έτος ρεκόρ σε τουριστικές αφίξεις, και σημαντικής αύξησης ναυλώσεων στον κλάδο μας. Για το 

2019 εκφράζουμε συγκρατημένη αισιοδοξία, λόγω των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και των επιπτώσεων 

που έχουν οικονομικά στην δραστηριότητά μας.  

Άλλωστε και από την παρουσία μας στην πρόσφατη Τουριστική Έκθεση BOOT στο Dusseldorf της Γερμανίας, 

όπου κατά παράδοση υπάρχει σημαντική παρουσία του κλάδου των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών 

διεθνώς, διαπιστώσαμε και πληροφορηθήκαμε τα εξής: 

 Αν και αυξάνεται το ενδιαφέρον για ναυλωμένα σκάφη στην Καραϊβική και στους εξωτικούς 

προορισμούς, η Μεσόγειος και ιδιαίτερα η Ανατολική Μεσόγειος, παραμένει δημοφιλής, και η 

Γερμανική αγορά την ζητάει έντονα 

 Υπάρχει σημαντική αύξηση της ζήτησης για ναυλώσεις προς την Τουρκία, καθώς και μεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης του γιώτινγκ στην γείτονα χώρα,  που θα μας επηρεάσει ίσως σημαντικά, και 

το 2019, και σε βάθος χρόνου 

 Σημαντικός άλλος ανταγωνιστής παραμένει η Κροατία, αν και είχε μικρότερη αύξηση ζήτησης από την 

Ελλάδα, στο 2018 

 Διαπιστώνεται αύξηση της ζήτησης για σκάφη καταμαράν, αλλά στην Ελληνική αγορά κυριαρχούν 

ακόμη τα monohull 

 Στους Ελληνικούς προορισμούς, τα Ιόνια νησιά συνεχίζουν να έχουν μεγάλη ζήτηση 

 Οι τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις των σκαφών, καθώς και η παροχή πρόσθετου εξοπλισμού για 

θαλάσσια σπορ, αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση πελατών 

 Η τεχνολογία έχει εφαρμογή στην κατασκευή σκαφών όπου η φιλικότητα με το περιβάλλον είναι 

προϋπόθεση και ήδη κατασκευάζονται σκάφη με ηλεκτρικές μηχανές, και χαμηλότερες εκπομπές 

αερίων 

 Βελτιώσεις επισημαίνονται και στις κατασκευές των νέων ιστιοπλοϊκών σκαφών με επέκταση των 

χώρων διαμονής και ξεκούρασης, αύξηση των αποθηκευτικών χώρων, και καταστρώματα με λιγότερα 

εμπόδια για τους επιβαίνοντες και με καλύτερο αισθητικό σχεδιασμό στο πρωραίο τμήμα. 

 

Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα δυσκολίες εφαρμογής διαδικασιών και δημιουργίας περιβάλλοντος 

διευκόλυνσης των ναυλωτών. Ήδη είχαμε κατά τη διάρκεια του 2018 πολλές συναντήσεις με την  ηγεσία και 
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τους αρμόδιους κατά περίπτωση αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, για την διευκόλυνση των 

επαγγελματιών στις διαδικασίες ελέγχων και τους ελλιμενισμούς, όπου είχαμε αντιμετωπίσει και πολλές 

δυσκολίες.  

Μπορώ να πώ ότι είχαμε θετική αντιμετώπιση, και ευχαριστούμε την ηγεσία και τα στελέχη του Λιμενικού 

Σώματος,  αλλά ακόμη εκκρεμούν πολλά πρακτικά θέματα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 

Γενικότερα συνεχώς επισημαίνουμε την ανάγκη αύξησης των λιμενικών υποδομών και των μαρινών σε όλη 

την επικράτεια, αλλά διαπιστώνουμε διαδικασίες πολύπλοκες, αργές και δύσκολες. Στην Αττική έχουμε και 

το ιδιαίτερο πρόβλημα των επαγγελματικών σκαφών στην Μαρίνα Αλίμου. 

Προβληματιζόμαστε γιατί δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι η πολιτεία δεν έχει συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες 

που θα αντιμετωπίσουμε οι επαγγελματίες που έχουμε την Μαρίνα Αλίμου ως κύρια βάση, εφόσον η 

ιδιωτικοποίηση της αλλάξει, όπως αναμένεται, δραστικά τα δεδομένα. 

Αν και η Αττική έχει αρκετές μαρίνες, πρακτικά και λόγω θέσης και ευκολίας προσβασιμότητας, η Μαρίνα 

Αλίμου αποτελεί την κύρια βάση και έδρα των περισσότερων επιχειρήσεων του επαγγελματικού σκάφους 

αναψυχής, είναι κέντρο συντήρησης και επισκευών τουριστικών επαγγελματικών σκαφών και στην γύρω 

περιοχή έχουν τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις τους εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου.  

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπήρξε διαπίστωση από την Πολιτεία της ανάγκης διασφάλισης 

της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου και της αναγνώρισης ότι η Μαρίνα Αλίμου αποτελεί την κύρια βάση 

της δραστηριότητας ουσιαστικά της Ελλάδος, (λόγω πλήθους σκαφών και προσβασιμότητας στην Αθήνα). Η 

εφαρμογή του επαγγελματικού τιμολογίου, που ισχύει από τότε, έχει βοηθήσει στην εδραίωση της Μαρίνας 

Αλίμου ως του επαγγελματικού κέντρου της δραστηριότητας.  

Σήμερα όμως, και με την ανάπτυξη της δραστηριότητας και την αύξηση του στόλου στην Ελλάδα, το θέμα 

του ελλιμενισμού και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες είναι σημαντικός παράγων για την ομαλή εξέλιξη της 

δραστηριότητας. 

 

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΩΤΙΝΓΚ 

Πριν δώσω τον λόγο στους συναδέλφους – Μέλη του ΔΣ, για τα τρία θέματα, θα ήθελα να σας επισημαίνω 

ότι προχωρεί επιτυχώς και η διοργάνωση του 2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΩΤΙΝΓΚ που θα γίνει στην Μαρίνα Αλίμου 

μεταξύ 11-14 Απριλίου 2018. Η φετινή διοργάνωση είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη και μεγαλύτερη από την 

κατά γενική ομολογία επιτυχημένη περσινή, και εφέτος θα έχουμε νέες δράσεις και μεγαλύτερη συμμετοχή.  

Ο κ. Γιώργος Καραχρήστος Γενικός Διευθυντής της MACT MEDIA Group, που είχε αναλάβει την διοργάνωση 

του 1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΩΤΙΝΓΚ, ήδη προετοιμάζει πυρετωδώς το 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΩΤΙΝΓΚ – ΓΙΟΡΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στην Μαρίνα Αλίμου 11-14 Απριλίου 2019 – πληροφορίες στο: 

https://yachtingfestivals-athens.com/  . 

 

 

 

https://yachtingfestivals-athens.com/
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