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Οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις θα έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2018

Ενστάσεις στοννέσνόμσ
γιατασκάφηαναψυχής
Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimpjSnaftemporiki.gr

Μέχρι
το τέλος Ιανουαρίου

2018 αναμένεται
να έχουν εκδοθεί όλες

οι υπουργικές αποφάσεις που
είναι απαραίτητες για να εφαρμοστούν

οι διατάξειςγια τα σκάφη

αναψυχής που περιλαμβάνονται
στον πρόσφατο νόμο του

υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής
Το υπουργείο το τελευταίο

διάστημα έχει γίνει αποδέκτης
της ανησυχίας που εκφράζουν
οι φορείς για το τέλος πλόων
αφού με τα σημερινά δεδομένα
κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια
τα ποσά που θα πρέπει να κα
ταβάλλει αν επισκεφτεί με σκάφος

τη χώρα μας Ακόμα προβληματίζει

και το εμπάργκο
που επιβάλλεται με τις μέχρι τώρα

διατάξεις στα επαγγελματικά
σκάφη αναψυχής με σημαίες
τρίτων χωρών
Όπως εξήγησε χθες ο υπουργός

Ναυτιλίας Παναγιώτης Κου
ρουμπλής σε ημερίδα που διοργάνωσε

η Γενική Γραμματεία Λιμένων

του υπουργείου Μετά
την τόσο εκτεταμένη διαβούλευση

πριν από την ψήφιση του
νόμου αυτού του 4504/2017
σήμερα ουζπτάμε εκνέου ώστε
όλοι σι σηνεργάτες του υπουργείου

και οι υπηρεσιακοί πα

Αν υπάρχουν
σημεία που δεν
έχουν διευκρινιστεί
να ερμηνευτούν
στις υπουργικές
αποφάσεις Δεν
θέλουμε γκρίζες
ζώνες στον νόμο
αυτό

ράγοντες να καταγράψουν τα
ερωτήματα και τις απορίες να
δώσουν απαντήσεις διευκρινιστικές

ώστε να ετοιμαστεί το
απαραίτητο υλικό που θα σημ
περιληφθεί σης υπουργικές αποφάσεις

και στα διατάγματα Ο

υπουργός τόνισε ότι αν υπάρχουν

σημεία που δεν έχουν διευκρινιστεί

να ερμηνευτούν σης

υπουργικές αποφάσεις Δεν θέλουμε

γκρίζες ζώνες στον νόμο
αυτό

Από τη πλευρά του ο γ.γ Λιμένων

Χρήστος Λαμπρίδης κάλεσε

όλους τους ενδιαφερομένους
να σηνεργαστούν τις επόμενες

ημέρες με το υπουργείο
προκειμένου οι απαραίτητες εγκύκλιοι

να εκδοθούν στην ώρα
τους

Τα ζπτημστα
Για την απαγόρευση που αφορά

τα επαγγελματικά σκάφη ανα
ψυχής με ξένη σημαία όπως
έχει επισημανθεί στη Ν από
κύκλους της αγοράς μέχρι σήμερα

σε αυτά που εκτελούσαν
ναύλο που ξεκινούσε στο εξωτερικό

ή ξεκινούσε από Ελλάδα
με προορισμό το εξωτερικό επιτρεπόταν

να αποβιβάζουν ή να
επιβιβάζουν αντίστοιχα επιβάτες

Αυτό ήταν το ταξίδι one way
ενώ απαγορευόταν για την ίδια
κλάση σκαφών το κυκλικό ταξίδι

από και προς ελληνικά λιμάνια

Με τη νέα διάταξη δεν θα μπορούν

να εκτελούν ούτε one way
πλόες και άρα δεν θα μπορούν
οι επιβάτες ούτε να επιβιβάζονται

ούτε να αποβιβάζονται σε ελληνικό

λιμένα Η εξέλιξη αυτή
εκτιμάται ότι θα διώξει μεγάλο
αριθμό σκαφών από την Ελλάδα
αφου οι επιβάτες είναι λογικό

να προτιμήσουν άλλα πακέτα
ταξιδιών

Από την πλευρά του το υπουργείο

επισημαίνει ότι με τις διατάξεις

του ν 4504/2017 λήφθηκε
μέριμνα για την απαγόρευση
ολικής ναύλωσης των ιδιωτικών

πλοίων αναψυχής και τη
με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση

σε οποιαδηποτε χώρα της
εκμετάλλευσης τους στην Ελλάδα

ανεξαρτήτως της σημαίας
του πλοίου Επιπλέον αποσαφηνίστηκε

η έννοια της επαγγελματικής

δραστηριοποίησης
των πλοίων αναψυχής που έχουν
χαρακτηριστεί επαγγελματικά
σύμφωνα με το Δίκαιο άλλης
χώρας διευκρινίζοντας ότι αυτή
αφορά τη διενέργεια ταξιδίων
όταν ο τόπος επιβίβασης και
αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται

στην αλλοδαπή Σε κάθε
άλλη περίπτωση τα πλοία αντιμετωπίζονται

από τις ελληνικές

αρχές ως ιδιωτικά πλοία και
υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα

με ΔΕ.Κ.ΠΑ ή Transit
Log Με την εν λόγω ρύθμιση
εξασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση

αυτής της κατηγορίας
πλοίων από τις Λιμενικές Φορολογικές

και Τελωνειακές Αρχές

n καταπολέμηση πρακτικών
που θίγουν το θεμιτό ανταγωνισμό

n διασφάλιση της
ασφαλούς ναυσιπλοΐας σημειώνει

το υπουργείο
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