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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2019 

               Αρ. Πρωτ.: 100179 

 

 

Προς:  
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
 

Κοινοποίηση:  

κ. Χάρη Θεοχάρη 

Υπουργό Τουρισμού 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 Πληροφορηθήκαμε πως τέθηκε σε διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα με 

τίτλο «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».  

 Σχετικά θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Α. Μόλις πέρυσι, το έτος 2018, δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 

31/2018. Επιχειρήσεις μέλη μας, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι 

υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις, είχαν σπεύσει κατ΄ εφαρμογή 

του άρθρου 7 του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος να αγοράσουν «Μηχανοκίνητο 

επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον των 6 HP». 

Με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, που προωθείται μόλις ένα χρόνο μετά τη 

δημοσίευση του προηγούμενου, απαιτείται πλέον οι επιχειρήσεις να προμηθευθούν  

«Ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους 

τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων», ενώ εάν διαθέτουν 

πλέον του ενός ναυαγοσώστες και «Ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, 

ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, 
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ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων» (το οποίο όμως ήδη διαθέτουν βάσει της 

προηγούμενης νομοθεσίας). 

Ειλικρινά αδυνατούμε να αντιληφθούμε με ποια λογική προβλέπονται τα 

ανωτέρω. Οι επιχειρήσεις πριν από ένα χρόνο κατέβαλαν σημαντικά χρηματικά ποσά 

και προμηθεύθηκαν το προπεριγραφόμενο επαγγελματικό σκάφος. Για ποιο λόγο να 

πρέπει να αγοράσουν και θαλάσσιο μοτοποδήλατο; Σε ένα μόλις χρόνο δεν μπορεί 

να μεταβλήθηκαν τόσο δραματικά οι συνθήκες. Άλλωστε το παραπάνω 

επαγγελματικό σκάφος απαιτείται και από την προωθούμενη νομοθεσία ως 

πρόσθετος εξοπλισμός.  

Β. Προβλέπεται η υποχρεωτική ύπαρξη ναυαγοσώστη για την περίοδο από 15 

Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου από ώρες 08.00 έως και 20.00. Τα ερωτήματα είναι α. 

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που θα εκμεταλλεύονται την παραλία τους από τις 8:00 

το πρωί; και Β. Πού θα  βρεθούν οι ναυαγοσώστες να καλύψουν τις συγκεκριμένες 

ανάγκες - ώρες λειτουργίας, μιας και κατά το προηγούμενο καλοκαίρι και με το  

σήμερα ισχύον ωράριο υπήρχαν ήδη ελλείψεις;   

Κύριε Υπουργέ, 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε οι ανωτέρω ρυθμίσεις να 

ανακληθούν άμεσα.  

Με εκτίμηση 

 


