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Νέν Φάιεξν 05 Μαΐνπ 2015
ΠΡΟ: θα Όιγα-Νάληηα ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Αλ. Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ
ΚΟΙΝ.: 1. θ Γηώξγν ΣΑΘΑΚΗ
Τπνπξγό Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ,
Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ
2. θ. Θεόδσξν ΓΡΙΣΑ
Αλ. Τπνπξγό Ναπηηιίαο
3. θα Έιελα ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ
Αλ. Τπνπξγό Σνπξηζκνύ

ΘΔΜΑ: Με μέλε ζεκαία όια ηα πινία αλαςπρήο ζηελ Διιάδα !!!
Αμηόηηκε θπξία Τπνπξγέ,
Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε από ηα Μ.Μ.Δ. όηη ζηηο πξνζέζεηο (;) ηνπ νηθνλνκηθνύ επηηειείνπ ηεο
Κπβέξλεζεο είλαη ε επηβνιή θόξνπ πνιπηεινύο δηαβίσζεο θαη ζηα ζθάθε αλαςπρήο κε πνζνζηό (13% ) επί ηεο
εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο κε βάζε ηελ θπξηόηεηα θαη θαηνρή ζθάθνπο αλαςπρήο.
Καίηνη ζθόδξα πηζαλνινγνύκε όηη ε δεκνζηόηεηα ηνπ ζέκαηνο απηνύ νθείιεηαη ζε ειιηπή ελεκέξσζε ησλ
Μ.Μ.Δ. ελ ηνύηνηο θξίλνπκε αλαγθαίν λα ππελζπκίζνπκε ηα επόκελα:
Όπσο είλαη γλσζηό ν θόξνο πνιπηεινύο δηαβίσζεο επηβιήζεθε κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4111/2013 (ΦΔΚ 18
Α΄) ζηα ΙΧ απηνθίλεηα νρήκαηα 1.929 θπβηθώλ θαη πάλσ (θαη ειηθίαο έσο 10 εηώλ), ζηα ειηθόπηεξα, αεξνζθάθε
θαη ζηηο πηζίλεο.
Ο θόξνο απηόο δελ επηβιήζεθε θαη ζηα ζθάθε αλαςπρήο θαη, σο αληηζηάζκηζκα, κε ην άξζξν δέθαην ηξίην
ηνπ λ. 4211/2013 (ΦΔΚ 256 Α΄) επηβιήζεθε ηέινο παξακνλήο θαη πιόσλ.
Δίλαη βεβαίσο πξνθαλείο νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηβιήζεθε, ηόηε, ν θόξνο πνιπηεινύο δηαβίσζεο θαη
ζηα ζθάθε αλαςπρήο αθνύ ζα ζπκπεξηειάκβαλε κόλνλ ηα ππό ειιεληθή ζεκαία πινία, δπζκελήο θαη
αλεπίηξεπηε δηάθξηζε, κε απνηέιεζκα λα κε επηηπγράλνληαη, όπσο είρε ηόηε εθηηκεζεί, νη δεκνζηνλνκηθνί ζθνπνί
επηβνιήο ηνπ.
Αληίζεηα ε επηβνιή ηέινπο παξακνλήο θαη πιόσλ βαξύλεη:
α) όια ηα πινία αλαςπρήο/ ηδησηηθά θαη επαγγεικαηηθά,
β) ηα κεραλνθίλεηα κηθξά ζθάθε νιηθνύ κήθνπο επηά (7) κέηξσλ θαη άλσ θαη
γ) ηα επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά εκεξόπινηα νιηθνύ κήθνπο επηά (7) κέηξσλ θαη άλσ, αλεμάξηεηα από
ηε ζεκαία ηνπο, ηα νπνία πιένπλ, ειιηκελίδνληαη ή αγθπξνβνινύλ ζηα ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα.
Κπξία Τπνπξγέ,
Με ηελ αξηζ. 014/15/ΔΤ/07-2-2015 επηζηνιή/αλαθνξά καο είρακε ππνβάιιεη ηελ αθόινπζε εηζήγεζε:
«Να ζπγθξνηεζεί, κε πξσηνβνπιία ηνπ ΥΠ.ΟΙΚ., εηδηθή επηηξνπή από εθπξνζώπνπο θαη ηνπ ζπλαξκόδηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνύ (Τνκείο Ναπηηιίαο, Τνπξηζκνύ) θαζώο θαη ηνπ

Σπλδέζκνπ καο. Έξγν ηεο επηηξνπήο λα είλαη ε εμέηαζε όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην ζθάθνο αλαςπρήο κε ζηόρν ηελ πξνζαξκνγή ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα θαη
απαηηήζεηο»,
βαζηδόκελνη ζην γεγνλόο όηη ιόγσ ηεο εκπεηξίαο καο πεξί ην γίγλεζζαη ζήκεξα ηόζνλ ζηνλ πξαθηηθό όζνλ
θαη ζην ζεσξεηηθό (λνκνζεηηθό, θαλνληζηηθό θ.ιπ.) ηνκέα πνιιά έρνπκε λα πξνζθέξνπκε ζηελ νξζή θαη δίθαηε
αληηκεηώπηζε ησλ ζπλαθώλ πεξηπηώζεσλ.
Γπζηπρώο όκσο …… θσλή βνώληνο ελ ηε εξήκσ …..
Με ηελ πην πάλσ επηζηνιή καο είρακε αλαιπηηθά επεμεγήζεη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ιήςε θάζε
δπζκελνύο κέηξνπ ζηα ζθάθε θέξεη αληίζεηα από ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ζηελ εζληθή καο νηθνλνκία,
ζηελ απαζρόιεζε θ.ιπ..
Γελ πξέπεη λα μερλάκε ηελ, πάληα επίθαηξε, ξήζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ηνπ Γέξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο,
όηη ηα θαξάβηα δελ είλαη αθίλεηα, έρνπλ πξνπέια ……….…, κε όηη απηό ζεκαίλεη γηα ηε ζεκαία καο θαη, ην
ζεκαληηθόηεξν, κε μαθληαζηνύκε αλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ ζθαθώλ αλαςπρήο
ππνζηείινπλ, από ηα ζθάθε ηνπο, ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη πςώζνπλ άιισλ θξαηώλ !!!
Κπξία Τπνπξγέ,
Τν ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο ρώξαο καο, (λεζησηηθή ζπγθξόηεζε, πινύζηεο θπζηθέο νκνξθηέο,
ιανγξαθηθόο πεξίγπξνο, πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη θιεξνλνκηά, ηζηνξηθόηεηα ηεο πεξηνρήο, θαη θπξίσο ην
κεγάιν αλάπηπγκα ηεο ειιεληθήο αθηνγξακκήο) πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη επαπμεζεί ηνζνύησ κάιινλ πνπ δνύκε
ζε ζπλζήθεο απειεπζέξσζεο θαη εληεηλόκελνπ δηεζλνύο αληαγσληζκνύ. Πξναπαηηνύκελν είλαη ε πξνζαξκνγή
ηεο λνκνζεζίαο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα θαη απαηηήζεηο θαη βεβαίσο ε ζπληνληζκέλε θαη ζπλεθηηθή δξάζε
ελόο νινθιεξσκέλνπ δηθηύνπ πξνβνιήο, πξνώζεζεο θαη δηθηύσζεο όισλ ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζην
ζαιάζζην ηνπξηζκό
Σθάικαηα ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο ζα πξέπεη λα καο γίλνπλ καζήκαηα γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςήο
ηνπο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ.
Δάλ ε πνιηηεία ελδηαθέξεηαη λα θξαηήζεη δσληαλό απηόλ ηνλ παξαδνζηαθό θαη δπλακηθό θιάδν ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο, λα απμήζεη ην δηεζλέο θύξνο θαη ηηο εμαγσγέο ηνπ, ζα πξέπεη ηόηε λα αζρνιεζεί
νπζηαζηηθά. Να ηνλ γλσξίζεη θαη λα παξέκβεη πνηνηηθά - θαη όρη κόλν πνζνηηθά- ζηα ζέκαηα ππνδνκώλ θαη
αληαγσληζηηθόηεηαο ζε παγθόζκην επίπεδν.
Παξόια απηά, ζε απηή ηελ δύζθνιε ζπγθπξία ν θιάδνο ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο δελ νιηγσξεί. Με
παηξησηηζκό θαη ζπλείδεζε θαηαλννύκε πιήξσο ηηο ππνρξεώζεηο καο. Οθείινπκε όκσο λα αλαδείμνπκε ζέκαηα
πνπ δελ ζρεηίδνληαη κόλν κε ην ζήκεξα, αιιά θπξίσο κε ην αύξην. Η Διιεληθή πνιηηεία νθείιεη λα
αληηιακβάλεηαη ηα πξνβιήκαηα ζπλνιηθά θαη λα κελ αληηκεησπίδεη θνληόθζαικα θιάδνπο πνπ έρνπλ κηα
ζπζηεκαηηθή πξνζθνξά ζην Α.Δ.Π. ηεο ρώξαο. Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ηα κέηξα ζα θξηζνύλ ιαλζαζκέλα
ζηελ πξάμε θαη κέρξη ηόηε ζα θάλνπκε όηη κπνξνύκε γηα λα κελ νδεγεζεί ε λαπηνζύλε θαη ε λαπηηθή παξάδνζε
ηεο ρώξαο ζε αθαληζκό.
Με ηελ ειπίδα όηη ζα εηζαθνπζζνύκε, αλαθέξνπκε όηη ν Σύλδεζκόο καο ηίζεηαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ
παξνρή ηπρόλ δηεπθξηλίζεσλ ελώ δελ παξαιείπνπκε λα ζεκεηώζνπκε όηη όινη καο επηζπκνύκε θαηά ηνπο
πεξηπάηνπο καο ζηα ιηκάληα θαη ηηο καξίλεο λα θπκαηίδεη ε Διιεληθή Σεκαία !!!!!
Αλακέλνληαο ηηο όπνηεο απνθάζεηο ζαο
Γηαηεινύκε κε ηηκή
Γηα ην Γ../ΔΚΑΠΛΑ - ΠΔΔΤ
Ο Πξόεδξνο

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Γεώξγηνο Κξαλίηεο

Γεώξγηνο Βαιιηαλάηνο

