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ΘΕΜΑ: Εφοδιασμός πλοίων και μικρών σκαφών με βεγγαλικά και φωτοβολίδες 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
1. Κατ’ αρχήν το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επιθυμεί, με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων 

σας, να σας εκφράσει τις ευχές του για ευόδωση των έργου σας. Ταυτόχρονα επιθυμεί να σας 
ενημερώσει για το θέμα που παρουσιάζεται πιο κάτω: 

1.1. Από μακρού χρόνου (άνω των έξη ετών) έχουμε πλειστάκις  αναφερθεί εγγράφως τόσον 
προς τους προκατόχους σας Υπουργούς όσον και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του Υπουργείου σας 
με βασικό, εκτός των άλλων, αίτημα την τροποποίηση της παραγ. 1 του άρθρου του ν. 456/1976 (Α΄ 
277) σχετικής με την χρονική ισχύ της άδειας εμπορίας των φωτοβολίδων και των βεγγαλικών. 

1.2. Μάλιστα είχαμε προβεί, ως μια πρώτη προσέγγιση, στη διατύπωση της σχετικής ρύθμισης 
(τροπολογίας) με την οποία η άδεια εμπορίας των φωτοβολίδων και των βεγγαλικών θα ισχύει επί 
πέντε έτη αντί του ενός που ισχύει σήμερα. 

1.3. Η αιτιολογία για την αιτούμενη τροποποίηση εδράζεται στο γεγονός ότι μόλις ολοκληρωθεί, 
μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η διαδικασία έκδοσης, από την αρμόδια 
Υπηρεσία, της άδειας θα πρέπει να ξεκινήσει πάραυτα ο ενδιαφερόμενος να μαζεύει τα 
δικαιολογητικά για την προσεχή ανανέωσή της κ.ο.κ. !!!  

1.4  Δυστυχώς μέχρι σήμερα  ουδεμία ενέργεια έχει αναληφθεί από το Υπουργείο σας  για την 
ικανοποίηση του δίκαιου αλλά και εύλογου αιτήματός μας, πλην της αποστολής, προς το Σύνδεσμό 
μας, του αριθ. 6700/8-310079/3-5-2015 εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας σας με το οποίο μας 
γνωστοποιήθηκε  ότι  «αναφορικά με την παράταση ισχύος της άδειας εμπορίας ειδών πυροτεχνίας, 
από ένα (1) έτος που ισχύει σήμερα, θα ληφθεί υπόψη σε ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας «περί ειδών πυροτεχνίας». 

1.5. Είναι απορίας άξιο λοιπόν πως ένα αίτημα η ικανοποίηση του οποίου θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και το οποίο άμεσα θα έπρεπε να 
νομοθετηθεί και μάλιστα αυτεπάγγελτα χωρίς την ανάδειξή του από τρίτους, παραμένει ακόμη στις 
καλένδες. 

2. Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ,  όπως δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες  
α) για την αποδοχή και προώθηση του πιο πάνω αιτήματος και 
β) για την κατά το δυνατόν ολοκλήρωση των διαδικασιών που ήδη έχουν αναληφθεί από το 
Υπουργείο Σας για το γενικότερο θέμα των Βεγγαλικών κλπ για το οποίο ο Σύνδεσμός  μας 
συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην σχετική επιτροπή που έχει για το σκοπό αυτό συγκροτηθεί, ενώ 
ο Σύνδεσμός είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις. 
 

Με ιδιαίτερη τιμή 
Για το Δ.Σ./ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ 
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