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Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

  

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, 

Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών – Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ. ο οποίος αριθμεί περί τα 

450 μέλη ανά την επικράτεια τα οποία, ως εκ του πιο πάνω ακρωνυμίου διαφαίνεται, 

δραστηριοποιούνται  στις αντίστοιχες κατηγορίες ενταγμένες στο θαλάσσιο τουρισμό, 

επαγγελματικό και ερασιτεχνικό, με τη χρήση μικρού σκάφους αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 

και 12 μέτρων, επλήγη περισσότερο από άλλους κατά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση των 

τελευταίων ετών. 

 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. 

 

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 κορωνοϊού COVID-19 η οποία, από τις πρώτες εκτιμήσεις και τις 
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ακυρώσεις των παραγγελιών στη συντριπτική τους πλειονότητα, σφόδρα πιθανολογείται ότι θα 

αποτελέσει την ταφόπλακα του κλάδου. 

Σήμερα (18/3) στην ιστοσελίδα σας (https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/- με 

έκπληξη διαπιστώσαμε ότι από τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση 

του κορωνοϊού και εντάσσονται στα μέτρα στήριξης ελλείπουν οι αντίστοιχοι των 

δραστηριοτήτων (ναυπήγησης  κ.λπ.) του κλάδου που, όπως αναφέρθηκε, επλήγη περισσότερο 

παντός άλλου από την παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την παροχή οδηγιών/εντολών σας για την άμεση 

αποκατάστασης της εν λόγω αδικίας. και ενόψει των πρωτοβουλιών των Υπουργείων σας για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο τουρισμό στο πλαίσιο των 

γενικότερων μέτρων που λαμβάνονται και σε κυβερνητικό επίπεδο συνεπεία της δυσμενούς 

συγκυρίας (κορωνοϊού) παρακαλούμε όπως στο «ευρύ δίχτυ προστασίας» των τουριστικών 

επιχειρήσεων συμπεριληφθεί και ο κλάδος μας γενικότερα ως άμεσα και άρρηκτα 

συνδεδεμένος με το θαλάσσιο τουρισμό καλύπτοντας μάλιστα το 70% σχεδόν της εγχώριας 

αγοράς σε σκάφη αναψυχής κάθε είδους έως και 12 μ. μήκος. 

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