
Κύριε Υπουργέ                                                                                                    
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

         Κυρίες και Κύριοι, 
 

Σας καλωσορίζω και φέτος, στα εγκαίνια του Ναυτικού μας Σαλονιού, το σημείο 
συνάντησης των Συναδέλφων Κατασκευαστών – εμπόρων σκαφών- μηχανών θαλάσσης, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών, με τους πολίτες που αγαπούν την θάλασσα. 

Στην φετινή μας έκθεση, λαμβάνουν μέρος περισσότεροι συνάδελφοι εκθέτες, με 
αποτέλεσμα την παρουσίαση μεγαλύτερης ποικιλίας σκαφών αλλά και άλλων προϊόντων. 

Ίσως σε αυτό.. να συνέβαλε και το άρωμα της πολιτικής αλλαγής στη χώρα μας, των 
πέντε τελευταίων μηνών. 

Κύριε Υπουργέ, 
Ο κατασκευαστικός  και εμπορικός χώρος του μικρού σκάφους, σας θέλει αρωγό του, 

ώστε να ανακτήσει το συντομότερο, μέρος της χαμένης δυναμικής του. 
Η κοινωνία μας εξελίσσεται, η τεχνολογία αναπτύσσεται, οι ανάγκες 

πολλαπλασιάζονται. 
Η συναφής νομοθεσία όμως, καθυστερεί, ενώ θα έπρεπε να εκσυγχρονίζεται και να 

προσαρμόζεται γρήγορα στην σημερινή πραγματικότητα και στις αυριανές απαιτήσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρω: 

1. Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά στα επαγγελματικά μικρά σκάφη 
είναι αναγκαίος ιδιαίτερα κατά το μέρος της ηλικίας εισόδου – εξόδου τους στην 
εργασία θέμα που σχετίζεται άμεσα με την αποτροπή θαλάσσιων ατυχημάτων. 

2. Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά στην πηδαλιουχία μικρού 
επαγγελματικού σκάφους, είναι αναγκαίος κατά το μέρος που σχετίζεται με τις 
προϋποθέσεις και τα προσόντα χορήγησης της άδειας χειριστή πηδαλιούχου θέμα 
που σχετίζεται τόσο με την ασφαλή διακυβέρνηση των μικρών ημερόπλοιων αλλά 
και με την απασχόληση. 

3. Τα τεκμήρια λέμβων. Παρότι η χώρα μας ανακάμπτει, μοιράζοντας το υπερ-
πλεόνασμα, τα τεκμήρια στις βάρκες εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο έλληνας 
πολίτης, κάτοχος μιας βάρκας, «τιμωρείται», παρά το γεγονός ότι το μήκος της 
ακτογραμμής της χώρας μας είναι  τριπλάσιο από το αντίστοιχο της Γαλλίας και 
Ισπανίας και διπλάσιο από της Ιταλίας. 

Να θυμίσω ότι: 
Η κατοχή σκάφους ανά κάτοικο στην Ελλάδα, αντιστοιχεί, σε 1 σκάφος ανά 621 
κατοίκους ΟΤΑΝ για την Ε.Ε. συνολικά, η αντιστοιχία είναι 1 σκάφος ανά 164 
ευρωπαικούς κατοίκους. (Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από μελέτη του Πανεπιστημίου 
Πειραιά) 
Κύριε Υπουργέ, 
Από την Κυβερνητική θέση που κατέχετε, προσβλέπουμε σε εσάς, ευελπιστώντας, ότι 
θα συνδράμετε στην προσπάθειά μας, ώστε η ερχόμενη τουριστική σεζόν, να μας βρει 
περισσότερο οργανωμένους.  
Τέλος θα ήθελα να ευχηθώ καλές δουλειές σε όλους τους συναδέλφους  
Ευχαριστώ πολύ 

 
 


