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Νέν Φάιεξν 11 Απξηιίνπ 2016

ΠΡΟ: κ. Βαγγέλη Αποζηόλος
Τποςπγό Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμων
ΚΟΙΝ.: 1. κκ Βοςλεςηέρ ηηρ Δπιηποπήρ
Παπαγωγήρ & Δμποπίος ηηρ
Βοςλήρ ηων Δλλήνων
2. Όλα ηα ανά ηην Δπικπάηεια
μέλη ηος ςνδέζμος μαρ
3. ΜΜΔ (Ένηςπορ πεπιοδικόρ,
ηλεκηπονικόρ Σύπορ)
4. Κάθε ενδιαθεπόμενο
ΘΔΜΑ: 1. Άπθπο 43 ηος ζσεδίος νόμος με ηίηλο «Αγποηικοί ζςνεηαιπιζμοί κ.λπ.»
2. Αίηημα ζςνάνηηζηρ
Αξιόηιμε κύπιε Τποςπγέ,
1. Ο ύλδεζκόο καο εθπξνζσπεί 450 κέιε αλά ηελ Δπηθξάηεηα ελώ πεξηζζόηεξα
αλαθέξνληαη ζηελ επηζπλαπηόκελε «Παξνπζίαζε».
2. Με έθπιεμε αιιά θαη νξγή πιεξνθνξεζήθακε ηελ, πξόζθαηε, θαηάζεζε ζηε Βνπιή
ησλ Διιήλσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ κε ην άξζξν 43 ηνπ νπνίνπ επαλαθέξεηαη ν παξσρεκέλνο
πιένλ ζεζκόο ηνπ εθνδηαζκνύ ησλ εξαζηηερληθώλ ζθαθώλ κε άδεηεο αιηείαο.
3. Διπίδνπκε όηη νη ζύκβνπινί ζαο, νη νπνίνη ζαο εηζεγήζεθαλ ηελ ππό ζεζκνζέηεζε
ξύζκηζε ζα ζαο ελεκέξσζαλ όηη ε θαηάξγεζε, πξν δηεηίαο, ηεο ππνρξέσζεο εθνδηαζκνύ ηνπ
θάζε ζθάθνπο, θαηά ζπλέπεηα εξαζηηερληθνύ ή επαγγεικαηηθνύ αλαςπρήο, κε άδεηα αιηείαο
ζθάθνπο πνπ πξνβιεπόηαλ από ην β.δ. 666/66 είρε ηα ζπλαθόινπζα επεξγεηηθά ζε θάζε
πεξίπησζε απνηειέζκαηα αθνύ:
4.1. κεηά ηε ζπλερή πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πσιήζεσλ κηθξώλ ζθαθώλ από ην έηνο 2009
θαη εληεύζελ ε νπνία, ζεκεησηένλ, μεπέξαζε ην 87%, παξνπζηάζηεθε ην έηνο 2014 αύμεζε
θαηά πνζνζηό 25% επί ησλ πσιήζεσλ ηνπ έηνπο 2013 ζύκθσλα κε ηα επίζημα ζηοισεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο.
4.2. ε πην πάλσ αύμεζε αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ζηελ επαγγεικαηηθή ρξήζε,
4.3. δεκηνπξγήζεθε ήδε λένο θιάδνο επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ζαιάζζηαο
αλαςπρήο κε ζθάθνο γηα ζθνπνύο άζθεζεο εξαζηηερληθή αιηείαο,
4.4. εληζρύζεθε ε απαζρόιεζε λέσλ ζηηο λέεο δξαζηεξηόηεηεο,
4.5. ό,ηη θαιό πξνέθπςε γηα ηελ εζληθή καο νηθνλνκία.
5. Διπίδνπκε επίζεο όηη νη ζύκβνπινί ζαο ζα ζαο ελεκέξσζαλ γηα ηηο λέεο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δξνκνινγνύληαη κε ηελ θαζηέξσζε λένπ κεηξώνπ, γηα ηελ
ηαιαηπσξία ηνπ θόζκνπ θαη γηα ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ηηο παιηλσδίεο ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο γηα, γηα, ………
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Αξιόηιμε κύπιε. Τποςπγέ,
6. Γώζηε άκεζα εληνιή γηα ηελ απόζπξζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ πξηλ
αληηκεησπίζεηε ηελ νξγή:
6.1. όισλ ησλ αλά ηελ Δπηθξάηεηα ζπιινγηθώλ νξγάλσλ (εξαζηηερληθώλ
ζπιιόγσλ, λαπηαζιεηηθώλ ζπλδέζκσλ, νκίισλ θνπζθσηώλ ζθαθώλ θ.ιπ.)
6.2. όισλ εθείλσλ πνπ πξνζέβιεςαλ κε εκπηζηνζύλε ζην θξάηνο, ίδξπζαλ
ζπλαθείο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα επηρεηξήζεηο θαη ηώξα
δηαπηζηώλνπλ όηη ην ίδην ην θξάηνο είλαη απηό πνπ ηνπο πεηάεη ζην δξόκν
αληί λα πξνζηαηεύεη ηελ εξγαζία ηνπο. Τπελζπκίδνπκε ζην ζεκείν απηό ην άξζξν
22 ηνπ πληάγκαηνο θαηά νπνίν «Η επγαζία αποηελεί δικαίυμα και πποζηαηεύεηαι από ηο
Κπάηορ, πος μεπιμνά για ηη δημιοςπγία ζςνθηκών απαζσόληζηρ όλυν ηυν πολιηών και για ηην
ηθική και ςλική εξύτυζη ηος επγαζόμενος αγποηικού και αζηικού πληθςζμού».
6.3. όισλ εθείλσλ πνπ παξαδνζηαθά αζρνινύληαη κε ηε δηάζεζε εξαζηηερληθώλ
αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζπζθεπώλ.
7. Γώζηε άκεζα εληνιή λα δηεξεπλεζεί πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ
πηζσγπξίζκαηα γηαηί θαη θαηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ λ. 4256/2014 πηζαλόηαηα νη ίδηεο
εηζεγήζεηο ππήξραλ πξνο ηελ αληίζεηε όκσο θαηεύζπλζε δειαδή ηεο κε θαηάξγεζεο, ηόηε,
ησλ αδεηώλ αιηείαο ησλ ζθαθώλ. Πνηνο μέξεη γηαηί.
8. Ανεξάπηηηα από ηα πην πάλσ δηαπηζηώλεηαη επηπνιαηόηεηα θαη αζάθεηα ζηε δνκή,
δηαηύπσζε θαη γεληθά ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ελώ δεκηνπξγείηαη ζεηξά
εύινγσλ εξσηεκάησλ. Δηδηθόηεξα:
8.1. Πνηνο είλαη ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζα εγγξάθνληαη ζην Μεηξών μόνον:
8.1.1.Σα πιαζηηθά ή μύιηλα ζθάθε, ζπκβαηά ή εκηηαρύπινα κε αλώηαην όξην
νιηθνύ κήθνπο ηα επηά θαη κηζό (7,5) κέηξα θαη κε κέγηζηε ηππνδύλακε
ηεο κεραλήο ηνπο εθαηόλ είθνζη (120) ίππνπο θαη
8.1.2. Σα θνπζθσηά ζθάθε κε αλώηαην όξην νιηθνύ κήθνπο ηα έμη (6) κέηξα
θαη κε κέγηζηε ηππνδύλακε κεραλήο ηνπο εθαηόλ είθνζη (120) ίππνπο.
8.2. Πνηνο είλαη ν ιόγνο (αηηηνινγηθή βάζε) θαζνξηζκνύ ησλ 7.5 κ. θαη ησλ 6 κ. νιηθνύ
κήθνπο θαη’ αλώηαην όξην γηα ην ζθάθνο
8.3. Πνηνο είλαη ν ιόγνο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ νιηθνύ κήθνπο ησλ πιαζηηθώλ ή μύιηλσλ,
ζπκβαηώλ ή εκηηαρύπινσλ από ηα θνπζθσηά.
8.4. Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηνπ εκηηαρύπιννπ ζθάθνπο θαζόζνλ εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά
ζην ειιεληθό Γίθαην.
8.5. Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηνπ ζπκβαηνύ ζθάθνπο θαζόζνλ εηζάγεηαη γηα πξώηε θνξά ζην
ειιεληθό Γίθαην, εθηόο εάλ λνείηαη ην ζπκβαηηθό πνπ θαη πάιη δελ πξνζήθεη.
8.6. Πνηνο είλαη ν νξηζκόο ηνπ θνπζθσηνύ ζθάθνπο.
8.7. θάθνο πνπ θέξεη γάζηξα ηύπνπ R.I.B. (Rigid Inflatable Boat) πνπ αλακθίβνια είλαη
πνιπεζηεξηθή ζεσξείηαη θνπζθσηό. Αλ λαη ηόηε ζε ηη δηαθέξεη από ην ακηγώο
πνιπεζηεξηθό ζθάθνο.
8.8. Αλ ζε έλα ζθάθνο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη δύν θηλεηήξεο (κεραλέο) 65 ΗΡ ν
θαζέλαο ηη γίλεηαη δει. αζξνίδνληαη ή όρη. Τπόςε όηη ζην νηθείν άξζξν αλαθέξεηαη
κεραλή θαη όρη κεραλέο. Δάλ αζξνίδνληαη δελ ππάξρεη θάπνην εθαηνζηηαίν πνζνζηό
κείσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζρύνο ησλ δύν θηλεηήξσλ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ
ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ γηα ην ραξαθηεξηζκό ησλ ηαρύπινσλ ζθαθώλ
8.9. Ο ηπρόλ εθεδξηθόο θηλεηήξαο ζπλππνινγίδεηαη.
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8.10. Γελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμύ εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ, εζσ/εμσιέκβησλ θαη
εζσιέκβησλ ζε ζρέζε κε ηελ ηππνδύλακε.
8.11. Δλ θαηαθιείδη εξαζηηερληθό ζθάθνο πνιπεζηεξηθό LOA 7,60κ. ή θνπζθσηό (;)
6.10 κ. απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ άζθεζε ηεο εξαζηηερληθήο αιηείαο
από ηνπο επηβαίλνληεο ζ’ απηό.
8.12. Δλ θαηαθιείδη εξαζηηερληθό ζθάθνο, πνιπεζηεξηθό ή θνπζθσηό (;), 5,50 κ. κε
ηππνδύλακε κεγαιύηεξε από 120 ΗΡ απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
άζθεζε ηεο εξαζηηερληθήο αιηείαο από ηνπο επηβαίλνληεο ζ’ απηό.
8.13. Δλ θαηαθιείδη ηα επαγγεικαηηθά κηθξά ζθάθε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Γ.Κ.Λ. αξηζ. 23 (ΦΔΚ 231 Β΄/2000), όπσο ηζρύεη, πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο (γηα
ζαιάζζηεο εθδξνκέο, ηνπ Γ.Κ.Λ. αξηζ. 38 (ΦΔΚ 748 Β΄/2004), ηνπ λ. 3409/2005 –
θαηαδύζεηο αλαςπρήο) δελ ζα εθνδηάδνληαη κε άδεηα αιηείαο.
9. Σέινο παξαηεξείηαη θαη αύμεζε ηνπ παξαβόινπ θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
πνπ πξνβιεπόηαλ πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λ. 4256/2014, όπσο απηό απνδεηθλύεηαη από ηνλ
παξαηηζέκελν πην θάησ πίλαθα. Με άιια ιόγηα πξνζπαζνύκε λα βγάινπκε θαη από ηε κύγα
μύγθη !
Κύπιε Τποςπγέ,
10. θάικαηα ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο ζα πξέπεη λα καο γίλνπλ καζήκαηα γηα ηελ
απνθπγή επαλάιεςήο ηνπο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ.
Δπιζςνάπηεηαι:
Παξνπζίαζε πλδέζκνπ
Με ηηκή
Για ηο Γ../.Δ.ΚΑ.ΠΛ.Α.. – Π.Δ.Δ.Τ.
Ο Ππόεδπορ

Ο Γενικόρ Γπαμμαηείαρ

Γεώξγηνο Κξαλίηεο

Γεώξγηνο Βαιιηαλάηνο
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ΣΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΔΙ Ο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ
ΜΔ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 120 ΒΗΡ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΑΛΙΔΙΑ ΚΑΦΟΤ
ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
Γηα ηνπο πξώηνπο 25 ΒΗΡ πιεξώλεη 50,00 Δπξώ
Γηα ηνπο ππόινηπνπο 95 πιεξώλεη 95.00 Δπξώ
ΤΝΟΛΟ
145, 00 Δπξώ για ένα έηορ
ΣΙ ΠΛΗΡΩΝΔ Ο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ
ΜΔ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 120 ΒΗΡ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΔΙΩΝ ΑΛΙΔΙΑ ΜΔ ΣΟ ν. 4256/2014
Γηα ηνπο πξώηνπο 10 ΒΗΡ πιήξσλε 29,34 Δπξώ
Γηα ηνπο ππόινηπνπο 110 πιήξσλε 161,17 Δπξώ (διδ γηα θάζε ίππν 1,47 Δπξώ)
ΤΝΟΛΟ
190, 51 Δπξώ για δύο έηη.
Καηά ζπλέπεηα γηα έλα έηνο πιήξσλε 190.51: 2 = 95,25
Άξα έρνπλ κηα αύμεζε ηεο ηάμεο ησλ 49,75 Δπξώ, πεξίπνπ θαηά 50%

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΝΓΔΜΟΤ

11-ΑΠΡ-2016

Ο .Δ.ΚΑ.ΠΛ.Α.. – Π.Δ.Δ.Τ. ηδξύζεθε ην έηνο 1978 θαη είλαη Σαθηηθό κέινο:
(α) ηεο International Council of Marine Industry Associations – I.CO.M.I.A. θαη
(β) ηεο European Industry Association – E.B.I.
Ο ύλδεζκνο εθπξνζσπεί, παλειιαδηθά, άλσ ησλ ηεηπακοζίων πενήνηα (450) ειιεληθώλ
επηρεηξήζεσλ όπσο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θαηαζθεπήο ιέκβσλ, θνπζθσηώλ θαη πνιπεζηεξηθώλ
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», όπσο απηό λνείηα/ραξαθηεξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο δει. νιηθνύ κήθνπο κέρξη θαη 12 κέηξσλ γηα αλαςπρή θαη εξαζηηερληθό
ςάξεκα.
Ο αξηζκόο ηνπ ζπλνιηθά απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ από ηα κέιε καο, κέρξη πξόζθαηα,
μεπεξλνύζε ηηο 15.000 ηνύην δε δηόηη ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία αληηπξνζσπεύεη ην 65% ηεο αμίαο
θαηαζθεπήο ελόο ζθάθνπο, 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.
Κνξπθαίεο εθδειώζεηο ηνπ πλδέζκνπ απνηεινύλ ην Γιεθνέρ Ναςηικό αλόνι Αθηνών θαη
ην Ανοιξιάηικο Ναςηικό αλόνι.
ην πην θάησ απόζπαζκα από ηνπο πίλαθεο ησλ επίζεκσλ (από ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο)
ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ εύθνια γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπλερήο αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ θιάδνπ
κέρξη ην 2007 θαη αθνινύζσο ε πησηηθή πνξεία.
ΔΣΗ
2002

ΜΙΚΡΑ ΚΑΦΗ
ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ 12μ.
6.531

2007
2013
2014

11.112
2.060
2.512
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ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ
ΠΟΛΤΕΣΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ,
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ
(.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α. - Π.Ε.Ε.Τ.)
Ε Σ Ο  Ι Δ Ρ Τ  Ε Ω : 1978
Member of the International Council of Marine Industry Associations
Member of the European Boating Industry

ΕΔΡΑ: ΕΦ (Γραφείο Γ7), T.K. 185 47 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ,Σηλ.: 210 4831846
Fax: 210 4831847,e-mail: secaplas@otenet.gr, http://www.secaplas.gr

