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ΘΕΜΑ: Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης – Τεκμήρια μικρών σκαφών/λέμβων 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 107062/30-9-2019 έγγραφο του γραφείου του κ. Υπουργού 

 

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, 

 

Με πολλαπλές επιστολές μας προς την προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχαμε επισημάνει 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας από τα δυσβάστακτα και, εν πολλοίς 

μάλιστα, αντίθετα προς το καλώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον ως αυτό είχε επίσης 

πολλαπλώς επεξηγηθεί με τεκμηριωμένα παραδείγματα. 

Μάλιστα είχαμε θέσει υπόψη των αρμοδίων και μελέτη διακοσίων (200) σελίδων για την 

ανάδειξη της σημασίας των σκαφών αναψυχής στο θαλάσσιο τουρισμό και την εθνική 

οικονομία η οποία είχε ανατεθεί από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) στο 

Ερευνητικό Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, Διοίκησης και Ναυτιλιακών Ατυχημάτων 

του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Μετά την «άκρα του τάφου σιωπή» των προηγούμενων κυβερνώντων με την αριθ. 

064/ΕΤ/23-9-2019 επιστολή μας που απευθυνόταν προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. 

Απόστολο Βεζυρόπουλο, κοινοποιηθείσα και στο γραφείο του Υπουργού κου Χρήστου 

Σταϊκούρα, επαναλάβαμε τις βάσιμες και απόλυτα τεκμηριωμένες αλλά και αποδεικνυόμενες 

εισηγήσεις μας για τη λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση προσαρμογής της κείμενης 

νομοθεσίας προβάλλοντας μάλιστα και χαρακτηριστικά παραδείγματα.  

Από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, προς την οποία το Γραφείο του κου 

Υπουργού είχε διαβιβάσει (με το σχετικό) της επιστολή του Συνδέσμου μας,  μάς 

κοινοποιήθηκε το αριθ. ΔΕΑΦ Α 1142932 ΕΞ/16-10-2019 έγγραφο το οποίο απευθύνεται 

προς τη Γραμματεία σας αρμόδιας για τη χάραξη της φορολογικής πολιτικής.  

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει κάποιας μορφής ενημέρωση. 

 

Κυρία Γραμματέα, 

 

Ο επίσημος από το Υπουργείο Ναυτιλίας πίνακας της εξέλιξης των πωλήσεων κατ’ έτος 

σκαφών ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρα, που ακολουθεί, επιβεβαιώνει το μέγεθος των 

απωλειών του κλάδου μας ο οποίος επλήγη περισσότερο από άλλους κατά τα χρόνια της 

παρατεταμένης ύφεσης. 



 

Έτος Πωλήσεις Έτος Πωλήσεις 

2002 6.531 2011 3.464 

2003 7.583 2012 2.774 

2004 8.761 2013 2.060 

2005 9.590 2014 2.512 

2006 9.668 2015 2.423 

2007 11.112 2016 2.515 

2008 9.271 2017 2.919 

2009 7.223 2018 3.383 

2010 5.495 2019 3.655 

 

Ήδη και ενόψει της έστω και μικρής ανάκαμψης που άρχισε να διαφαίνεται ήλθε και η εν 

εξελίξει πανδημία του κορωναϊού COVID-19 η οποία, από τις πρώτες εκτιμήσεις και τις 

ακυρώσεις των παραγγελιών στη συντριπτική τους πλειονότητα, σφόδρα πιθανολογείται ότι 

θα αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου. 

Ενόψει όλων αυτών των δυσμενών συγκυριών (ύφεσης – κορωναϊού) παρακαλούμε όπως 

μελετηθούν οι εισηγήσεις μας για την κατάργηση του «τεκμηρίου» για τα μικρά σκάφη.  

Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί το αναμφισβήτητο γεγονός ότι η κατάργησή του με το 

άρθρο 4 του ν. 30912002 για τα σκάφη αναψυχής μήκους μικρότερου από δέκα (10) μέτρα 

είχε ως αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα των πωλήσεων 

των μικρών αυτών σκαφών ως αποδεικνύεται από τον πιο πάνω πίνακα. 

Κατά την παρούσα δυσμενή κατάσταση  της πλήρους απραξίας που όλοι μας βιώνουμε 

και με δεδομένο ότι οι δραστηριότητες των μελών μας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο 

του θαλάσσιου τουρισμού, το μέλλον του οποίου κατά την εφετινή τουριστική περίοδο 

κρίνεται  ως ζοφερό, η αποδοχή του αιτήματός μας θα αποτελέσει μια αχτίδα φωτός.   

Τέλος θα σας είμαστε ευγνώμονες εάν κρίνετε σκόπιμη την ενημέρωση του Συνδέσμου 

μας επί των αιτημάτων της επιστολής μας ενώ είναι αυτονόητο ότι είμαστε στη διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε τυχόν πρόσθετη διευκρίνιση ήθελε απαιτηθεί. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ. 

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας 

                                              

 

 Γεώργιος Κρανίτης               Μιχαήλ Αγγελάκης 

 

 

 

 


