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Καλλιθέα 22 Σεπτεµβρίου 2003

Προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Γρ. Λαµπράκη 150
185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Υπ΄όψιν: Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας
κου Γεωργίου Πασχαλίδη
Θέµα:

Σχέδιο Υ.Α. για τις άδειες διακυβέρνησης πλοίων αναψυχής ιδιωτικής
χρήσης

Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν επισταµένης µελέτης του Σχεδίου της παραπάνω Υ.Α. και έρευνας µεταξύ
των µελών µας, καθώς και µεταξύ των µελών των άλλων Οµίλων Φουσκωτών Σκαφών
της ελληνικής Επικράτειας, την συµµετοχή των οποίων αποκλείσατε µε µία παράξενη
και ακατανόητη δικαιολογία και τους οποίους
εκπροσωπούµε δι΄ έγγραφης
εξουσιοδότησης, σας γνωρίζουµε ότι τα µέλη µας
είναι πλήρως αντίθετα µε την
έκδοση της υπόψη Υ.Α. καθόσον εκτιµούµε βάσιµα ότι θα αποτελέσει σηµαντικό
ανασχετικό παράγοντα στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και αναψυχής και θα
στρέψει την παραδοσιακή αγάπη του Έλληνα, κυρίως των νέων µας, προς τη θάλασσα
σε άλλες κατευθύνσεις.
Πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες µε µεγάλη ναυτική παράδοση, όπως ενδεικτικά οι:
Φινλανδία, Ιρλανδία, Αγγλία, Νορβηγία, καθώς και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
δεν έχουν θεσµοθετήσει παρεµφερείς διατάξεις συνεκτιµώντας προφανώς τους λόγους
που αναφέρουµε παραπάνω.
Εκτιµούµε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για µία τέτοια ΥΑ αφού κατά το παρελθόν δεν
έχουν καταγραφεί ατυχήµατα στο θαλάσσιο χώρο που να την δικαιολογούν, αλλά και
το Υπουργείο σας για τους ίδιους πιστεύουµε λόγους δεν είχε προχωρήσει µέχρι σήµερα
στην έκδοση της Απόφασης αυτής, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δώδεκα (12)
χρόνια από τότε που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο εξουσιοδοτικός νόµος
1940/91.
Το νέο αυτό νοµοσχέδιο έρχεται µετά από µία σειρά επιβαρυντικών διατάξεων και
νόµων, που έχουν δίκαια προξενήσει την αγανάκτηση των ιδιοκτητών – χειριστών
φουσκωτών σκαφών.
Μεταξύ αυτών πρέπει να σας υπενθυµίσουµε την υποχρεωτική ασφάλιση (µοναδική
η Ελλάδα µέσα στην Ε.Ε.) καθώς και τον τελευταίο Κανονισµό Λιµένα που
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παραφόρτωσε τα σκάφη µε διάφορα σωστικά αµφίβολης αποτελεσµατικότητας, ενώ
επιβάρυνε σηµαντικά το βαλάντιό µας.
Κύριε υπουργέ,
εκπροσωπούµε περίπου 6.000 (έξι χιλιάδες) χειριστές - ιδιοκτήτες σκαφών, γύρω
στους δεκαπέντε Οµίλους, οι οποίοι καλύπτουν όλη την Επικράτεια και αποτελούν µε τα
φουσκωτά σκάφη τους τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» και επιθυµούµε να τονίσουµε για
άλλη µια φορά, ότι είµαστε αντίθετοι σε κάθε άλλη επιβάρυνση-εµπόδιο στην
ελεύθερη πλεύση.
Τέλος είναι πολύ παράξενο το γεγονός ότι ενώ πρόκειται για ένα σχέδιο ΥΑ που
αφορά µηχανοκίνητα – ταχύπλοα σκάφη, δεν έχει κληθεί να συµµετάσχει ΚΑΝΕΝΑΣ
σχετικός Όµιλος ή Σωµατείο και ότι ακόµα και εµείς το πληροφορηθήκαµε εντελώς
τυχαία και µόνον κατόπιν δικής µας παραινέσεως κληθήκαµε στην Σύσκεψη της 25-903.
Μετά τιµής
Για το ∆.Σ. του ΟΦΣΕ
Ο Πρόεδρος
Τάσος Πορτοκάλογλου

Ο Γ.Γραµµατέας
Σωτήρης Τσαµπηράς

Κοινοποιήσεις:
Μακεδονικός ΟΦΣ
Πατραικός ΟΦΣ
ΛΕΣΧΗ ΦΣ ΙΑΣΩΝ
Ροδιακός ΟΤΑ
ΟΦΣ Χανίων
ΟΦΣ Κώ ΤΡΙΤΩΝΕΣ
ΟΦΣ Ανατολικής Αττικής
ΟΦΣ Λέσβου
ΟΜΑ∆Α ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΧΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Παγκρήτιος ΟΦΣ
ΛΕΣΧΗ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΑΧΥΠΛΟΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΑΧΥΠΛΟΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ
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