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ΘΔΜΑ: Οηθνλνκηθέο παξάκεηξνη γηα κηθξά ζθάθε αλαςπρήο 

 

Αμηόηηκε θπξία Τπνπξγέ, 

 

Ο Σύλδεζκνο Διιήλσλ Καηαζθεπαζηώλ Πνιπεζηεξηθώλ θαη Άιισλ Σθαθώλ, Παξειθνκέλσλ, 

Δμαξηεκάησλ, Δκπόξσλ θαη Υπεξεζηώλ (ΔΚΑΠΛΑ-ΠΔΔΤ) καδί κε ηηο επρέο ηνπ γηα επόδσζε ησλ 

πςειώλ ζαο θαζεθόλησλ θαη κε αθνξκή ηηο πξόζθαηεο, αλεπηβεβαίσηεο,  πιεξνθνξίεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο πξόθεηηαη «να θεζπιζηεί ένας νέος ειδικός θόρος "επιδεικηικής 

καηανάλφζης" ποσ θα αθορά ζηην απόκηηζη και τρήζη αγαθών όπφς ζκάθη αναυστής, αεροζκάθη, ελικόπηερα, 

πιζίνες και πολσηελή ακριβά ασηοκίνηηα», επηζπκεί λα ζέζεη ππόςε ζαο ηα επόκελα: 

Ο θιάδνο καο εθπξνζσπεί, παλειιαδηθά, άλσ ησλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα (450) ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ 

όπσο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θαηαζθεπήο ιέκβσλ, θνπζθσηώλ θαη πνιπεζηεξηθώλ ζθαθώλ, ηαρππιόσλ ζθαθώλ, 

κηθξώλ θακπηλάησλ ζθαθώλ, παξειθνκέλσλ απηώλ θαζώο θαη όιν ην θάζκα ησλ εηζαγσγέσλ, εκπόξσλ, 

παξνρέσλ ππεξεζηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε όηη έρεη ζρέζε κε ην «κηθξό ζθάθνο - βάξθεο» γηα αλαςπρή 

θαη εξαζηηερληθό ςάξεκα. 

Ο αξηζκόο ηνπ ζπλνιηθά απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ από ηα κέιε καο, κέρξη πξόζθαηα, μεπεξλνύζε ηηο 

15.000, ελώ νη απαζρνινύκελνη ζηνλ θιάδν ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο ν νπνίνο απνηειεί ηε κήηξα (πισηή 

νηθνδνκή) γύξσ από ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθόο αξηζκόο δεθάδσλ άιισλ επαγγεικάησλ θαη 

ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, πξνζέγγηδαλ ηηο εθαηό (100.000) ρηιηάδεο.  

Όπσο είλαη γλσζηό νη αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο κε βάζε ηελ θπξηόηεηα ζθάθνπο αλαςπρήο πνπ 

είραλ ζεζκνζεηεζεί πξηλ από ην έηνο 2002, θαηαξγήζεθαλ κε ην λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄), γηα ηα ζθάθε 

αλαςπρήο κήθνπο κηθξόηεξνπ από δέθα (10) κέηξα.  

Τν γεγνλόο απηό, πξντόλ καθξνύ δηαιόγνπ ηνπ Σπλδέζκνπ καο κε ηελ Πνιηηεία, είρε σο απνηέιεζκα, κε 

βάζε επίζεκα ζηνηρεία από ηηο Ληκεληθέο Αξρέο ηεο ρώξαο, ην δηπιαζηαζκό ησλ ιεκβνινγήζεσλ, θαηά ηελ 

επόκελε πεληαεηία, ησλ ζθαθώλ νιηθνύ κήθνπο κηθξόηεξνπ από δέθα (10) κέηξα. Πιένλ απηνύ δεκηνπξγήζεθαλ 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, δόζεθε ζεκαληηθή ώζεζε ζην ζαιάζζην ηνπξηζκό ελώ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ηα έζνδα από 

ηνλ Φ.Π.Α.  

http://www.secaplas.gr/


Τν έηνο 2007, ζύκθσλα κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ (Υ.Ν.Α.), 

ιεκβνινγήζεθαλ 11.112 κηθξά ζθάθε κήθνπο κηθξόηεξνπ από δέθα κέηξα.   

Από ην επόκελν, θαη εθεμήο, έηνο 2008 άξρηζαλ νη γλσζηνί αθνξηζκνί από ηελ Πνιηηεία θαη ηα Μ.Μ.Δ. γηα 

ηνπο «ζθαθάηνπο» ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηνπο βαξθάξεδεο, ζεζκνζεηήζεθε ε επαλαθνξά ηνπ 

ηεθκεξίνπ αθόκε θαη γηα ηηο βάξθεο θαη ην ζπλαθόινπζν απνηέιεζκα ήηαλ λα αξρίζεη ε ζηαδηαθή πηώζε ε νπνία 

θνξπθώζεθε θαη άγγημε ην 89%.  

Τα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από ηα Ληκελαξρεία απνδεηθλύνπλ όηη πνζνζηό 92% ησλ ιέκβσλ κήθνπο 

5 κέηξσλ πνπ ιεκβνινγνύληαη θάζε ρξόλν, είλαη ειιεληθήο θαηαζθεπήο ε δε θαηαζθεπή ηνπο απαηηεί θαηά 

πνζνζηό πνπ ππεξβαίλεη ην 65% ρεηξσλαθηηθό ηξόπν εξγαζίαο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ απαζρόιεζε. 

Οη ακνηβέο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηαβάιινληαη κε δπζθνιία, ε αλαπόθεπθηε δε κείσζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο δεκηνπξγεί εθξεθηηθό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

Πνιινί ζπλάδειθνη έρνπλ ήδε θιείζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

Μεγάινο αξηζκόο ζπλαδέιθσλ, αλ δελ έρνπλ βάιεη ινπθέην, αζθπθηηνύλ από ηα ρξέε ηνπο ελώ έρνπλ 

κεηώζεη ην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαηά 90%. 

Ο ηδηνθηήηεο βάξθαο κεηνλνκάζζεθε από βαξθάξεο ζε «ζθαθάηνο» 

Πσο είλαη δπλαηόλ ε ςαξόβαξθα ησλ ηξηώλ (3) κέηξσλ νιηθνύ κήθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξαζηηερληθό 

ςάξεκα κε θαζεηή θαη ζπλαθόινπζα ε αγάπε γηα ηε ζάιαζζα λα ζεσξείηαη ηεθκήξην θαη ριηδή από ηελ Πνιηηεία 

θαη θαηά ζπλέπεηα απεπθηαία δξαζηεξηόηεηα; 

Τν 80% ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο πνπ ειιηκελίδνληαλ ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο 

Αζήλαο ην 2004 έρνπλ «κεηεγθαηαζηαζεί», πιένλ, ζηελ Κξναηία θαη ηελ Τνπξθία, δύν ρώξεο νη νπνίεο έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ηα νθέιε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ.  

Γπζηπρώο ε ρώξα καο ράλεη θαη απηήλ ηελ επθαηξία λα γίλεη ην θέληξν ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ !!!!!! 

 

Αμηόηηκε θπξία Τπνπξγέ, 

Θεσξνύκε όηη Πνιηηεία θαη θνξείο ζα πξέπεη λα ελώζνπλ/κε ηηο δπλάκεηο ηνπο/καο γηα ηελ αλαζηξνθή ηνπ 

θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηνπο ηδηνθηήηεο κηθξώλ ζθαθώλ ζηελ Διιάδα. Γελ κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ελόο κηθξνύ 

ζθάθνπο/ιέκβνπ/βάξθαο λα απνθαιείηαη «ζθαθάηνο» θαη λα ζεσξείηαη «ιακόγην» ή θνξνθπγάο. Θεσξνύκε σο 

επηβεβιεκέλε ελέξγεηα ηελ απελνρνπνίεζε ησλ ηδηνθηεηώλ κηθξώλ ζθαθώλ πνπ a priori ζεσξνύληαη νηθνλνκηθά 

εύξσζηνη κε απνηέιεζκα λα πξνζπαζεί ν θαζέλαο λα απαιιαγεί από ην ζθάθνο ηνπ θαη ν θιάδνο ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ & παξνρήο ππεξεζηώλ ζθαθώλ ζηελ Διιάδα, πνπ ηόζα πνιιά έρεη πξνζθέξεη ζηελ εζληθή καο 

νηθνλνκία,  λα βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζε θαηάξξεπζε. Σε κία ρώξα ζαλ ηελ Διιάδα κε ηε λεζησηηθή 

ζπγθξόηεζε κε ην ηεξάζηην κήθνο αθηνγξακκήο (17.253,3 ρικ), κε ην ιατθό πεξίγπξν, ηελ ηζηνξηθόηεηα ηεο 

πεξηνρήο θαη ηηο ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζρεδόλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, έπξεπε 

ε θαηνρή ελόο κηθξνύ ζθάθνπο λα ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη λα κελ θνξνινγείηαη θαζόινπ. 

ΔΙΗΓΗΗ 

Να ζπγθξνηεζεί, κε πξσηνβνπιία ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ., εηδηθή επηηξνπή από εθπξνζώπνπο θαη ηνπ 

ζπλαξκόδηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ (Σνκείο Ναπηηιίαο, 

Σνπξηζκνύ) θαζώο θαη ηνπ πλδέζκνπ 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. 

 

Αλακέλνληαο ηηο όπνηεο απνθάζεηο ζαο 

Γηαηεινύκε κε ηηκή 

Γηα ην Γ../ΔΚΑΠΛΑ - ΠΔΔΤ 

Ο Πξόεδξνο                                               Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

Γηώξγνο Κξαλίηεο                                      Γηώξγνο Βαιιηαλάηνο 

 


