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EUE Οι στόχοι τηςνέας διοίκησης υπό την προεδρία του επανεκλεγέντος Σταύρου Κατστκάδη

Ευνοϊκότερο πλαίσιογιαπςμαρίνερ
Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας

έχει σκοπό να εντείνει

τις προσπάθειες διαμόρφωσης

ευνοϊκότερου οικονομικού

και θεσμικού πλαισίου

για την ανάπτυξη του τομέα

των τουριστικών λιμένων
στη χώρα μας Την επισήμανση

αυτή έκανε ο κ Σταύρος Κα
τσικάδης ο οποίος επανεξελέγη

στη θέση του προέδρου της
Ένωσης Μαρινών Ελλάδος

Συμφωνά με τον κ Κατσι
κάδη θέματα όπως η υπερφο

ρολόγπση των σκαφών αναψυχής

η περιττή γραφειοκρατία

και τα υπέρογκα μισθώματα

προς το Δημόσιο μειώνουν

την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων πσυ διαχειρίζονται

μαρίνες πολλές εκ των
οποίων καθίστανται μη βιώσιμες

Έτσι όμως πλητιεται η απασχόληση

και οι επενδύσεις καθώς

κάθε σκάφος που αποχωρεί

από τις ελληνικές μαρίνες
σημαίνει ζημιά σε βάρος της
ελληνικής οικονομίας και απώ¬

λεια θέσεων εργασίας Η Ένωση

Μαρινών Ελλάδας καταλήγει
ο πρόεδρος τπς ΕΜΕ σε

στενή σηνεργασία με τους αρμόδιους

κρατικούς φορείς και
τις συναφείς επαγγελματικές
ενώσεις προτείνει συγκεκριμένες

ενέργειες με στόχο την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων
και των προοπτικών του Ελληνικού

θαλάσσιου Τουρισμού
τη βελτίωση της αγοράς και την
εκμετάλλευση των ευκαιριών
που παρουσιάζονται στην πε¬

ριοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδος
ιδρύθηκε το 201 0 με σκοπό την
εκπροσώπηση των τουριστικών

λιμένων της ελληνικής επικράτειας

την αναβάθμιση και
προβολητους στην Ελλάδη και
το εξωτερικό

Τοδ.σ
Ο κ Κατσικάδης που εκπροσωπεί

τη Μαρίνα Φλοίσβου
επανεξελέγη στη θέση του πρα

έδρου ο κ Νίκος Κουτσοδόντης
από τη Μαρίνα Γουβιών εξελέγη

στη θέση του αντιπροέδρου
και ο κ Γιάννης Αλεξόπουλος
από την Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης

στη θέση του γενικού

γρομματέα Ο Παναγιώτης
Παππάς που εκπροσωπεί τις
Μαρίνες Αλίμου και Αρετσού
είναι ο ταμίας της Ένωσης ενώ
μέλη εξελέγησαν οι κ.κ Σταύρος

Καρνάκης Ηλίας Τεφάς και
Σταύρος Αντώνακας
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