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“ Ο Σνκέαο ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σνπξηζκνχ  

Ζ πκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

Ζ Γπλαηφηεηα Πεξαηηέξσ Αλάπηπμεο ” 

 

εκαληηθνί Όξνη: Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο, Κξαηηθέο Δληζρχζεηο, Εψλεο Ναπζηπινΐαο 

Αλαςπρήο, Σέινο Αθηλεζίαο θάθνπο Αλαςπρήο, Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο. 

 

Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ (γηψηηλγθ) θαη βάζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε 

εθηίκεζε «ηεο δπλαηφηεηαο πεξαηηέξσ αλφδνπ ηνπ γηψηηλγθ ζηελ Διιάδα».   

ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γίλεηαη δηεξεχλεζε ζην κέγεζνο θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

Θαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. Ηδηαίηεξα εληνπίδεηαη: 

- Σν κέγεζνο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ είλαη νη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο, θαζψο 

θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο.  

- Σν επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ γηψηηλγθ, θαζψο ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα αίηηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε.  

- Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα ζθάθε αλαςπρήο, ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ησλ  

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ην θαζεζηψο εληζρχζεσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

- Οη Γεκφζηεο Πνιηηηθέο, ηδηαίηεξα ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη νη επηπηψζεηο πνπ 

επηθέξνπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ άλνδν ηνπ γηψηηλγθ. 

- Σα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ηζρπξά ζεκεία θαη αδπλακίεο), θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (επθαηξίεο θαη απεηιέο). 

Με βάζε απηά, θαηαγξάθεηαη κηα πξφηαζε, επί ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ, ε εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα σζήζεη ζηελ αλνδηθή θαη αληαγσληζηηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ.   

 

 

 



„„The sector of marine yachting 

Its contribution to the Greek economy 

Its potential for further development‟‟ 

 

Keywords: Spatial Planning, Grants, Εones of Recreational Maritime Yachting, Immobility 

Charges, Community Support Framework (CSF), National Strategic Reference Framework 

(NSRF). 

Abstract 

The aim of the thesis is to record the basic data relating to the size and the development of 

marine tourism (yachting) in Greece and the assessment  of the potential for further growth in 

this sector, according to the analysis and study of this data.  

Analyzing the present study, we assess the size and growth of Maritime Tourism in Greece.  

We specifically trace: 

- The size of the basic components of the sector, which comprises of yachting ports, as well as 

recreational crafts. 

- The level of competition that Greek yachting faces, as well as the problems and causes that 

limit its competitiveness.  

- The legal framework pertaining to recreational yachts, the licensing procedure for yachting 

ports and the public scheme of investment incentives and financing for the sector. 

- Public policies, especially regarding its tax regime and their impact on competitiveness and 

the growth of yachting,  

- The elements pertaining to the national market conditions (strengths and weaknesses), as well 

as the elements of the foreign markets (opportunities and threats). 

Based on the above, a proposal is presentment on needed policies and actions, the 

implementation of which could lead to further growth and competitiveness in the sector. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

1.1  Δηζαγσγή  - Αληηθείκελν ηεο Δξγαζίαο 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε απνηχπσζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη θαη θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σνπξηζκνχ (ΘΠΣ). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε 

θαηαγξαθή ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, ην επίπεδν αληαγσληζκνχ 

θπξίσο ζην ρψξν ηεο Νφηηαο Δπξψπεο – Μεζνγείνπ, ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ. Θα πξνζδηνξηζζεί ην κέγεζνο θαη ε 

επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, ην πιαίζην ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Θα 

δηεξεπλεζεί ε επάξθεηα θαη επειημία ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, νη δεκφζηεο (εζληθέο θαη 

επξσπατθέο) πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Θα 

πξνζδηνξηζζνχλ ηα ελ δπλάκεη ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηφζν ησλ 

ππνδνκψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σειηθά, κε βάζε ηα 

ζπιιεγκέλα ζηνηρεία ζα γίλεη εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ αδπλακηψλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ηνκέα, θαζψο ησλ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ΘΠΣ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα δηεξεπλεζνχλ ζηνηρεία βηβιηνγξαθίαο - επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα,  άξζξα απφ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, ζηνηρεία απφ ην δηαδίθηπν, 

επίζεκα ζηαηηζηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία απφ βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο εμάπισζεο θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ΘΠΣ. Ηδηαηηέξσο ζα 

αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ εμέιημή ηνπ ηνκέα ηελ πεξίνδν 

2007- 2016.  

Σέινο ζα δηαηππσζεί απφ ηνλ ζπληάθηε άπνςε επί ησλ πθηζηακέλσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ 

Σνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα. 
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1.2  Δλλνηνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο  

Ζ ιέμε «ηνπξίζηαο» εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (Βαξβαξέζνο, 2013), θαη αλαθεξφηαλ ζηνπο λεαξνχο Άγγινπο επγελείο πνπ γηα 

ιφγνπο θνηλσληθνχ status θαη αλαςπρήο πξαγκαηνπνηνχζαλ ηε «κεγάιε πεξηήγεζε ηεο 

Γαιιίαο» (grand tour).  

Σνλ 20
ν
 αηψλα ν ηνπξηζκφο κεηαηξέπεηαη απφ αγαζφ πνιπηειείαο  ζε θνηλφηνπν αγαζφ, 

επηθξαηνχλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα, ελψ ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ζε δηεζλέο επίπεδν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε καδηθφηεηα, αιιά ζηαδηαθά θαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ. ηελ 

Διιάδα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θπξηαξρεί ν καδηθφο ηνπξηζκφο κε επηθέληξσζε ζηε 

κεηαθνξά, ηε δηακνλή θαη ην θαγεηφ ησλ ηνπξηζηψλ, εζηηαζκέλνο ζηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα. 

Ο καδηθφο ηνπξηζκφο είλαη απηφο πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα επξχ ηνπξηζηηθφ θνηλφ, 

δηακνξθψλεηαη θαη δηεθπεξαηψλεηαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν απφ ηνπξηζηηθνχο θνξείο θαη 

επηρεηξήζεηο θαη ζπλδέεηαη κε ηηο εθάζηνηε θπξίαξρεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Δπηθέξεη αξθεηέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ρψξν ππνδνρήο (ΚΔΠΔ, 2016), ηφζν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, φζν θαη 

ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, πνπ νμχλνληαη απφ ηελ έληνλε επνρηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη.  

Ωο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νξίδνληαη ηα ζχλζεηα ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε εηδηθά ελδηαθέξνληα εμεηδηθεπφκελα αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

θαη πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ, ραξαθηεξηδφκελα απφ δπλακηθή δήηεζε. Αλ θαη νη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο κνξθέο, πιείζηεο εμ απηψλ 

ζπλαληψληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ αξραηφηεηα. φπνπ είραλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο νη 

πξψηκεο κνξθέο ηνπξηζκνχ (Σζνπβειέθαο). Οη θπξηφηεξεο ήηαλ ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, 

ζρεηηδφκελνο κε ην ζεζκφ ησλ Ακθηθηηνληψλ, ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ζρεηηδφκελνο κε 

ζπνπδαίνπο αγψλεο φπσο ηα Οιχκπηα, ν ζξεζθεπηηθφο ζρεηηδφκελνο κε λανχο θαη καληεία.  

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνλ ηνπξηζκφ 

Κξνπαδηέξαο θαη ηελ Ηδησηηθή Θαιάζζηα Πεξηήγεζε. Με ηνλ φξν Ηδησηηθή Θαιάζζηα 

Πεξηήγεζε (Yachting), ελλννχκε ηελ εθκίζζσζε ελφο ζθάθνπο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν σο 

ηφπνο δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο φζν θαη σο κέζν κεηαθίλεζεο, απφ κηα νκάδα αηφκσλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ απφ θνηλνχ ην πξφγξακκα ηεο 

ζαιάζζηαο πεξηήγεζήο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή ηνπο (Γηαθνκηράιεο, Μ., 2009). πλεπψο κε 

ηνλ φξν Yachting ελλννχκε ηε ρξήζε (ηδηνθηεζία ή ελνηθίαζε) ελφο ζθάθνπο, κε ζηφρν ηελ 

ζαιάζζηα πεξηήγεζε θαη αλαςπρή. 
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1.3  Οη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ 

χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ, νη θαηεγνξίεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ είλαη: 

(Α)  υνεδριακόσ – εκκεςιακόσ τουριςμόσ.  

(Β)  Αςτικόσ τουριςμόσ.  

(Γ)  Θαλάςςιοσ τουριςμόσ, περιλαμβάνει τον τουριςμό κρουαηιζρασ, τον τουριςμό με 

ςκάφθ αναψυχισ, τον αλιευτικό τουριςμό και τον τουριςμό καταδφςεων αναψυχισ 

(Δ)  Πολιτιςμικόσ τουριςμόσ (& κρθςκευτικόσ).  

(Ε)  Ακλθτικόσ Σουριςμόσ (γκολφ, χιονοδρομικόσ τουριςμόσ, ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

αναψυχισ ςτον ορεινό χϊρο). 

(Σ) Ιαματικόσ και κεραπευτικόσ τουριςμόσ. 

(Η)   Σουριςμόσ υπαίκρου. 

(Θ)   Γεωτουριςμόσ 

Ο ηνπξηζκφο κε ζθάθε αλαςπρήο (ζαιάζζηνο πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο) απνηειεί έλα κεγάιν 

ηκήκα ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη ιεηηνπξγεί αιιειεπηδξαζηηθά ζαλ ηξνθνδφηεο ζε 

άιιεο θαηεγνξίεο. Απφ Δζληθή άπνςε ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ζπλνρήο ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο, κεηαθέξεη ηελ Διιεληθή ζεκαία ζηα λεζηά θαη ζηηο λεζίδεο 

θαη ππνζηεξίδεη ηηο νηθνλνκίεο ησλ κηθξψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ  λεζηψλ.  (Δλέξγεηαο, 2013) 

 

1.4  Γεληθά ζηνηρεία Σνπξηζκνύ  – Θέζε ηεο Υώξαο ζηνλ επξύηεξν 

Σνπξηζηηθό Υάξηε  

Σν 2015 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat (EUROSTAT, 2017) νη δεκνθηιέζηεξνη 

πξννξηζκνί ζηελ ΔΔ ήηαλ:  α) Ζ Ηζπαλία κε 422 εθαηνκκχξηα ζπλνιηθά δηαλπθηεξεχζεηο ζε 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη αλά θιίλε ζε 120 δηαλπθηεξεχζεηο εηεζίσο, β) ε Γαιιία 410,1 

εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο θαη αλά θιίλε 80 δηαλπθηεξεχζεηο εηεζίσο,  γ) ε Ηηαιία κε 392,8 

εθαηνκκχξηα δηαλπθηεξεχζεηο θαη αλά θιίλε 81 δηαλπθηεξεχζεηο εηεζίσο,  
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ΠΗΝΑΚΑ 1.1 

Βαζηθά Μεγέζε Σνπξηζηηθήο Αγνξάο ζηελ Δπξώπε 

Υώξα 
Αξηζκόο 

Σνπξηζηηθώ

λ Μνλάδσλ 

Αξηζκόο 

Κιηλώλ 

(000) 

Αξηζκόο 

Γηαλπθηε/ζεσ

λ (εθαηνκκ.) 

Μέζνο αξ. 

θιηλώλ 

Σνπξηζηηθήο 

Μνλάδαο  

Αξηζκόο 

Γηαλπθηεξεύζ

εσλ /θιίλε 

/έηνο 

ΔΔ - 28 
          

578.093    31.178,9 

       

2.784.200    
53,9 89,3 

Βέιγην  7.990 368,5 38.400 46,1 104,2 

Βνπιγαξία 3.202 322,5 21.400 100,7 66,4 

Σζερία 9.163 715,0 47.100 78,0 65,9 

Γαλία  1.113 415,8 30.800 373,6 74,1 

Γεξκαλία 50.572 3.340,1 378.000 66,0 113,2 

Δζζνλία 1.417 58,1 5.800 41,0 99,8 

Ηξιαλδία 6.574 205,9 29.700 31,3 144,2 

Διιάδα 34.681 1.244,9 98.600 35,9 79,2 

Ηζπαλία 48.328 3.526,9 422.200 73,0 119,7 

Γαιιία 30.045 5.133,3 410.100 170,9 79,9 

Κξναηία  73.439 938,6 71.300 12,8 76,0 

Ηηαιία 167.697 4.879,3 392.800 29,1 80,5 

Κχπξνο 788 85,4 13.400 108,4 156,9 

Λεηνλία 677 41,8 4.100 61,7 98,1 

Ληζνπαλία 2.319 73,8 6.600 31,8 89,4 

Λνπμεκβνχξγν 431 64,0 3.000 148,5 46,9 

Οπγγαξία 4.356 440,4 27.500 101,1 62,4 

Μάιηα 178 42,9 8.900 241,0 207,5 

Οιιαλδία 9.101 1.372,0 103.500 150,8 75,4 

Απζηξία 20.315 993,5 113.400 48,9 114,1 

Πνισλία 10.024 710,3 71.200 70,9 100,2 

Πνξηνγαιία 3.485 551,7 59.400 158,3 107,7 

Ρνπκαλία 6.949 325,8 23.400 46,9 71,8 

ινβελία 3.004 109,6 10.200 36,5 93,1 

ινβαθία 2.908 189,6 12.200 65,2 64,3 

Φηλιαλδία 1.392 252,0 19.700 181,0 78,2 

νπεδία 4.184 799,0 55.600 191,0 69,6 

Μεγ. Βξεηαλία 87.079 4.001,0 305.700 45,9 76,4 
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Ηζιαλδία 1.188 42,2 6.700 35,5 158,8 

Ληρλελζηάηλ 87 2,0 100 23,0 50,0 

Ννξβεγία 2.555 254,7 31.600 99,7 124,1 

Διβεηία 5.465 397,8 38.300 72,8 96,3 

Μαπξνβνχλην 524 149,3 11.100  284,9 74,3 

FYROM 441 43,4 1.600  98,4 36,9 

εξβία 987 102,4 6.600  103,7 64,5 

Σνπξθία     133.900      

ύλνια 602.658 32.193,5 3.013.900   93,6 

Πεγή: Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 πξνέξρνληαη απφ ηελ Eurostat, κε επεμεξγαζία απφ ηνλ ζπληάθηε 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1,  νη αλά θιίλε εηήζηεο δηαλπθηεξεχζεηο 

ζηελ Διιάδα ππνιείπνληαη θαηά 12% πεξίπνπ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ.  πλεπψο ζα πξέπεη λα 

επηδηψμεη ηε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επνρηθφηεηαο, κε ηελ 

αλάπηπμε θαη αλάδεημε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, εθεί φπνπ δηαζέηεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα.   

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ε Διιάδα έρεη πιένλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ  

λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ε Σνπξθία θαη ε Κξναηία, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη κε 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνζθέξνπλ παξφκνην πξντφλ κε ηελ Διιάδα (ήιηνο θαη ζάιαζζα, 

ηνπξηζκφο κε ζθάθε αλαςπρήο, θξνπαδηέξα θ.ά.), δηεθδηθψληαο κεξίδην απφ ηηο ίδηεο 

ηνπξηζηηθέο αγνξέο. 

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΣ, νη παγθφζκηεο δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2009, έρνπλ ζηαζεξή αχμεζε, μεπεξλψληαο ην 1.1 δηο αθίμεηο ην 

2015. 
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Γηάγξακκα 1.1 : Αξηζκόο Γηαλπθηεξεύζεσλ αλά Κιίλε ζε Υώξεο ηεο 

Δπξώπεο ην 2015 

 

Πεγή: Σα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάκκαηνο 1.1 είλαη πξνβνιή επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα 1.1  

 

 

1.5  Ζ πκβνιή ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Οηθνλνκία   

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat (ΔΔ, 2015), ην 2012 κία ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο ζηε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο αλήθαλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. 

Σα 2,2 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεσλ ζηελ ΔΔ απαζρνινχζαλ πεξίπνπ 12,0 εθαηνκκχξηα άηνκα. 

Ο ηνκέαο ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔΔ απαζρνιεί πεξίπνπ 3,2 

εθαηνκκχξηα άηνκα θαη παξάγεη αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία 183 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. Σν 51% ησλ δηαζέζηκσλ 

μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε βξίζθεηαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ (ΗΟΒΔ, 2012), ε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ 2010, 

αλήιζε ζε 34,4 δηο επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 15,1% ηνπ ΑΔΠ.  Δμ απηνχ ε άκεζε επίδξαζε 
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αλέξρεηαη ζε 15,2 δηο επξψ, ε έκκεζε επίδξαζε ζε 5,2 δηο επξψ θαη ε πξνθαινχκελε επίδξαζε 

ζε 13,9 δηο επξψ. Δπηπιένλ ν ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί 446.000 ζέζεηο άκεζεο θαη έκκεζεο 

απαζρφιεζεο, ελψ ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ππνζηεξίδεη 741.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Σα 

θνξνινγηθά έζνδα εληζρχνληαη θαηά 1,4 δηο επξψ απφ ηελ έκκεζε θνξνινγία. 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη:   

 Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ππιψλεο γηα ηε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ επεθηείλεηαη ζε πιήζνο ηνκέσλ ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Γηα θάζε 1.000 επξψ ηνπξηζηηθή δαπάλε ην αθαζάξηζην πξντφλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απμάλεηαη θαηά 2.200 επξψ.  

Ο ηνπξηζκφο σο δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, πέξαλ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο, κέζσ ηεο κεγάιε δηαζπνξάο ηνπ, σθειεί κε βάζε ηελ ηνπξηζηηθή 

ζπγθέληξσζε, ηηο πξψελ  θησρφηεξεο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο.  (ΣηΔ, 2017). 

ΠΗΝΑΚΑ  1.2 

πκβνιή ηνπ Σνπξηζκνύ ζην ΑΔΠ (εθαη. €) 

Καηεγνξία Γαπάλεο 2013 2014 2015 

Γαπάλε εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ 11.707,0 13.005,1  13.679,2  

Γαπάλε ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο 445,2 388,0  446,6  

Γαπάλε εηαηξεηψλ θξνπαδηέξαο 216,0 191,0  210,0  

Γαπάλε ηνπξηζκνχ γηψηηλγθ 66,0 67,0  70,0  

Αεξνκεηαθνξέο 1.077,0 1.177,0  1.250,0  

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 148,0 151,0  145,0  

Δγρψξηνο ηνπξηζκφο 1.195,0 1.315,0  1.312,0  

Δπελδχζεηο 200,0 200,0  200,0  

πλνιηθή Δγρώξηα Γαπάλε 15.054,2 16.494,1 17.312,8 

ΑΔΠ ηξέρνπζεο ηηκέο 180.389,0 177.559,4 176.022,7 

% άκεζεο ζπκβνιήο ζην ΑΔΠ 8,3% 9,3% 9,8% 

Πνιιαπιαζηαζηήο γηψηηλγθ 6,6 6,6 6,6 
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Πνιιαπιαζηαζηήο  2,2 2,2 2,2 

Δπίπησζε γηψηηλγθ ζην ΑΔΠ 435,6 442,2 462,0 

πλνιηθή επίπησζε ζην ΑΔΠ  33.554,8 36.729,2 38.550,2 

% ζπκβνιήο ζην ΑΔΠ 18,6% 20,7% 21,9% 

Πεγή:  ΔΣΔ 2016,  κε ζπκπιήξσζε θαη επεμεξγαζία απφ ζπληάθηε 

 

Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο θαιχπηεη ην 3,8% απφ ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδνο πνπ ζπλνιηθά αληηζηνηρνχζε ζε 16% ην 2005 

(Γηαθνκηράιεο, 2007). Σν 2015 ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ αγγίδεη ην 22% ζχκθσλα 

κε ηνλ ΔΣΔ (ΔΣΔ, 2016). χκθσλα κε ηελ  εθηίκεζε ησλ νηθνλνκνιφγσλ ηεο ΑΛΦΑ 

Σξάπεδαο, αλαθνξά ζην Δβδνκαδηαίν Γειηίν Οηθνλνκηθψλ Δμειίμεσλ (Σξάπεδα, 2017), αιιά  

θαη ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ World Travel & Tourism Council (WTTC, 2017), ε ζπλνιηθή 

ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ ππεξέβε ην 18,6% ην 2016 ελψ ηo 2017 αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ζην 19,6% θαη ηo 2018 ζην 20,7%.  

Ζ άκεζε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ απφ 5,5% ην 2010, πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην 

7,9% ην 2017 θαη ζην 8,4%. ην 2018.  ηελ απαζρφιεζε ε άκεζε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ 

απμήζεθε απφ 8,5% ην 2008 ζε 11,5% ην 2016.  

Παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο πνπ νθείινληαη θαη ζηε κε εθαξκνγή 

εζληθνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (δνξπθφξσλ ινγαξηαζκψλ), φινη ζπγθιίλνπλ ζηελ ζεκαληηθή 

εηήζηα αχμεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην ΑΔΠ θαη ηελ απαζρφιεζε, αιιά θαη ζηε 

δπλακηθφηεηα θαη πξννπηηθή ηνπ θιάδνπ γηα πεξαηηέξσ άλνδν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

2.1  Δηζαγσγή  

Έλα ηαμίδη ζηα ήξεκα ειιεληθά λεξά, κε ηδηφθηεην ή λαπισκέλν ζθάθνο αλαςπρήο, πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πιεχζεη ν ηνπξίζηαο αλάκεζα ζε παλέκνξθα ζπκπιέγκαηα λεζηψλ, λα 

αγθπξνβνιήζεη ζε θπζηθνχο πξνζηαηεπκέλνπο φξκνπο ζπάληαο νκνξθηάο, λα επηζθεθζεί 

απξφζηηεο παξαιίεο θαη λα θνιπκπήζεη κε αζθάιεηα ζε λεξά κε κνλαδηθή θαζαξφηεηα θαη 

δηαχγεηα. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αθηψλ είλαη κηθξέο, θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλντθέο, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

ζάιαζζαο. (Καιαηηδηδάθε, 1995)  

 

2.2  Ο Θαιάζζηνο Πεξηεγεηηθόο Σνπξηζκόο (Yachting) 

Σο γιϊτινγκ αποτελεί μια από τισ αντιπροςωπευτικότερεσ μορφζσ του καλάςςιου τουριςμοφ.  

Με το όρο «Θαλάςςιοσ Περιθγθτικόσ Σουριςμόσ (γιϊτινγκ)», είναι γνωςτι διεκνϊσ θ 

καλάςςια δραςτθριότθτα, κατά τθν οποία ο ταξιδιϊτθσ χρθςιμοποιεί καλαμθγό ςκάφοσ για 

λόγουσ αναψυχισ. Σο γιϊτινγκ βαςίηεται ςτο καλαμθγό ςκάφοσ που παρζχει υπθρεςίεσ 

διαμονισ και εςτίαςθσ ςτον τουρίςτα, κακϊσ και τθ δυνατότθτα προςζγγιςθσ ςε νθςιωτικζσ 

και παράκτιεσ περιοχζσ. Ακόμθ, παρζχει ςτον ταξιδιϊτθ μεγάλο εφροσ επιλογϊν ωσ προσ τθν 

απόλαυςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Σο καλαμθγό ςκάφοσ, εκτόσ από χϊροσ 

καταλφματοσ και εςτίαςθσ, είναι θ βάςθ για τθν ανάπτυξθ μιασ ποικιλίασ δραςτθριοτιτων 

αναψυχισ όπωσ είναι θ θλιοκεραπεία πάνω ςτο ςκάφοσ, θ εραςιτεχνικι αλιεία, θ 

προςζγγιςθ ςε δυςπρόςιτεσ από τθν ξθρά ακτζσ, θ κατάδυςθ, θ κολφμβθςθ ςε 

απομονωμζνουσ όρμουσ, το καλάςςιο ςκι, θ περιιγθςθ κ.λπ..  (Διακομιχάλθσ Μ. , 2009) 

υγκριτικά με τθν κρουαηιζρα όπου το πρόγραμμα προςεγγίςεων ςε λιμάνια, εκδθλϊςεων 

και δραςτθριοτιτων είναι αυςτθρά προκακοριςμζνο και υποχρεωτικό για τουσ επιβαίνοντεσ, 

ςτθν περίπτωςθ του γιϊτινγκ οι επιβαίνοντεσ ςτο ςκάφοσ κακορίηουν οι ίδιοι ανάλογα με τισ 

επικυμίεσ τουσ το πρόγραμμα δραςτθριοτιτων και αναψυχισ. το γιϊτινγκ ςυνεπϊσ υπάρχει 
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θ αίςκθςθ τθσ ελευκερίασ ςυνοδευόμενθ με τθ δυνατότθτα των τουριςτϊν να 

πραγματοποιοφν ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ.   

Θ ηιτθςθ τθσ καλάςςιασ ιδιωτικισ περιιγθςθσ εκδθλϊνεται από ιδιϊτεσ - ομάδεσ ιδιωτϊν, 

λάτρεισ τθσ κάλαςςασ, κυρίωσ υψθλισ ειςοδθματικισ τάξθσ. Σο 95% των ναυλϊςεων 

πραγματοποιείται από αλλοδαποφσ τουρίςτεσ. Βαςικι επικυμία των υποψιφιων πελατϊν 

είναι θ απόλαυςθ του τρίπτυχου : ιλιοσ - κάλαςςα - ξεκοφραςθ, (λάτρεισ του παραδοςιακοφ 

τουριςμοφ ιλιοσ – κάλαςςα) ιδιαίτερα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (Μάιο – επτζμβριο) 

ενϊ μπορεί να ςυμπλθρϊνεται από δράςθ και περιπζτεια. (Μανϊλογλου, 2017)  

Σα λιμάνια παραμονισ και διαχείμαςθσ των ςκαφϊν αναψυχισ, είναι ςυνικωσ θ αφετθρία 

και κατάλθξθ των καλάςςιων περιθγθτικϊν διαδρομϊν. υνεπϊσ θ ανάπτυξθ του yachting 

ςυνδζεται άμεςα με τισ λιμενικζσ υποδομζσ – ιδιαίτερα τθσ λειτουργίασ του κατάλλθλου 

δικτφου μαρίνων, κακϊσ και  από τθ ηιτθςθ και επάρκεια τουριςτικϊν ςκαφϊν. Θ 

ιςχυροποίθςθ του καλάςςιου τουριςμοφ ςυντελεί ςτθν άνοδο τόςο τθσ ναυπθγικισ 

βιομθχανίασ καταςκευισ τουριςτικϊν ςκαφϊν, όςο και τθσ ναυπθγοεπιςκευαςτικισ.  

Σο γιϊτινγκ αναφζρεται ςε μια αγορά εντάςεωσ παγίων, απαιτεί υψθλζσ επενδφςεισ 

κεφαλαίων τόςο ςτο τομζα των λιμενικϊν υποδομϊν όςο και των ςκαφϊν αναψυχισ. 

Επομζνωσ βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ για τθν ανάπτυξθ του yachting είναι θ φπαρξθ μεγάλου 

αρικμοφ τουριςτικϊν ςκαφϊν, κακϊσ και οι λιμενικζσ υποδομζσ (μαρίνεσ, αγκυροβόλια, 

καταφφγια).  

 

2.3  ηνηρεία ησλ θαθώλ Αλαςπρήο  

ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξαθνχλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο, πνπ εκπίπηνπλ ζην ελδηαθέξνλ ηνπ yachting, θαζψο θαη πξνζέγγηζε ηνπ αξηζκνχ 

ηνπο.  Σα ζθάθε αλαςπρήο αλάινγα κε ην κέζν πξφσζεο ηνπο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. ηα κεραλνθίλεηα (motor yachts) θαη ζηα ηζηηνθφξα (sailing yachts). 

Μεραλνθίλεηα είλαη ηα ζθάθε ηα νπνία σο κέζσ πξφσζεο ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο ελψ 

ηζηηνπιντθά απηά ηα νπνία έρνπλ σο βαζηθφ κέζν πξφσζεο ηνλ άλεκν, θηλνχληαη κε ηζηία - 

παληά θαη δηαζέηνπλ βνεζεηηθά κεραλή.  

Σα κεραλνθίλεηα ζθάθε αλαςπρήο, ζπλήζσο είλαη ηα ηαρχπινα “θακπηλάηα”. Μπνξνχλ 

άλεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πνιπήκεξεο εθδξνκέο, έρνπλ δπλαηφηεηα  δηακνλήο εληφο ηνπ 
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ζθάθνπο αξθεηψλ αηφκσλ, δηαζέηνπλ απφ βαζηθέο κέρξη πιήξεηο παξνρέο φπσο ηνπαιέηα, 

δεζηφ – θξχν λεξφ, ςπγείν, θνπδίλα, θιπ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ην αξθεηά κεγάιν θφζηνο 

ζπληήξεζήο ηνπο, πνπ απμάλεηαη γεσκεηξηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο ηνπο.  Γηα ηε 

ξπκνχιθεζή ηνπο απαηηνχληαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο θαη γηα ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ 

ζάιαζζα(travel lift),  πνπ δηαζέηνπλ κφλν νη νξγαλσκέλεο καξίλεο.  Σα λεφηεξα ζθάθε 

ελζσκαηψλνπλ λέεο ηερλνινγίεο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζχγρξνλεο εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο απφ ηηο καξίλεο.  (ΝΔΔ Π. Π., 2012)  

Με βάζε έλα δηεζλή θψδηθα νλνκαηνινγίαο γηα ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε πνπ ελδηαθέξνπλ ζην 

yachting κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε:   

DAY CRUISER: θάθνο κε αλνηθηφ θαηάζηξσκα ή εκηθακπηλάην κε κηθξφ ρψξν ελδηαίηεζεο 

κε κήθνο πνπ θπκαίλεηαη απφ έμη έσο ελληά πεξίπνπ κέηξα.   

CRUISER: Κακπηλάην κε επαξθή απηνλνκία γηα ηε δηάλπζε κεζαίσλ πδάηηλσλ δξνκνινγίσλ 

κε κήθνο απφ ελληά έσο δεθαέμη κέηξα.   

PORT / OFFSHORE: Αλαπηχζζνπλ πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο θαη δηαζέηνπλ ιηηνχο εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο.   

CONVERTIBLE / FISH: Δηδηθφ γηα ςάξεκα κε ππεξπςσκέλν πηινηήξην. Μπνξεί λα είλαη 

θακπηλάην ή εκηθακπηλάην.  

FLYING BRIDGE: Μεραλνθίλεην θακπηλάην πνπ δηαζέηεη γέθπξα θαη δηπιφ πηινηήξην.  

OPEN: θάθε ησλ νπνίσλ ε νξνθή αλνίγεη θαη αλαπηχζζνπλ πςειέο ηαρχηεηεο.  

SUPER YACHTS: Πνιπηειέο ζαιακεγφ ζθάθνο κε κήθνο κέρξη ηα 30 κέηξα.  

MEGA YACHTS: Πνιπηειέο ζαιακεγφ ζθάθνο κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ 30 κέηξα.  

  

Σα ηζηηνθόξα ζθάθε αλαςπρήο: Δίλαη ηα πιένλ δηαδεδνκέλα, θαιχπηνληαο ην 70 % ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ ηζηηνθφξσλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο είλαη ην κεγάιν πιάηνο θαη ην κεγάιν βχζηζκα. Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα 

ηζηηνπιντθά έρνπλ έλα κφλν θαηάξηη κε δχν ηξηγσληθά παληά. Δθηφο απφ ηα κνλνθάηαξηα 

(sloops) ππάξρνπλ θαη ηξεηο ηχπνη δηθάηαξησλ ηζηηνπιντθψλ: α) ην γηνι (yawl), πνπ είλαη ν πην 

απνδνηηθφο ηχπνο γηα ηζηηνπινΐα, β) ε γνιέηα (ketch), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

ηζηηνπιντθά αλαςπρήο θαη γ) ε ζθνχλα (schooner), πνπ απαληάηαη ζε ζθάθε κε ζρεηηθά 

κεγάιν κέγεζνο. 

Σα ηζηηνθφξα ζθάθε αλαςπρήο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζρήκα πνπ 

έρεη ην θχξην ηζηίν ηνπο: ηελ πξψηε θαηεγνξία κε ζρήκα ηζηίνπ ηεηξάπιεπξνπ επίδξνκνπ 

(gaffsail) θαηαηάζζνληαη ηα κηθξά ηζηηνπιντθά κε κήθνο απφ 8 έσο 10 κέηξα. Σα ζθάθε απηά 
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είλαη κηθξά, επέιηθηα θαη απεπζχλνληαη ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ πνπ επηζπκεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηθξά θνληηλά ηαμίδηα  κε κηθξφ αξηζκφ πιεξψκαηνο θαη ρσξίο πνιιέο 

αλέζεηο. Σα ζθάθε απηά δηαζέηνπλ ζπλήζσο δχν θξεβάηηα θαη πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο.  ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία κε ζρήκα ηζηίνπ σηνεηδέο (gunter), ππάγνληαη ηα κεζαία ζθάθε ην κήθνο 

ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ δέθα έσο δεθαηξία πεξίπνπ κέηξα θαη απεπζχλνληαη ζην θνηλφ πνπ 

ελδηαθέξεηαη ζπλήζσο γηα ηελ ελνηθίαζε ή απφθηεζε ελφο ζθάθνπο πνπ λα κπνξεί λα 

θηινμελήζεη άλεηα ηέζζεξα άηνκα. Γηαζέηνπλ ηξεηο ή αθφκε θαη ηέζζεξηο θακπίλεο, ινπηξφ, 

κηθξφ θαζηζηηθφ θαη θνπδίλα.  ηελ ηξίηε θαηεγνξία κε ζρήκα ηζηίνπ βεξκνχδαο (bermudan), 

θαηαηάζζνληαη ηα κεγάια ηζηηνπιντθά ζθάθε κε κήθνο απφ 13 έσο 15 κέηξα. Απηά κπνξνχλ 

λα θηινμελήζνπλ έμη άηνκα κε άλεζε. Γηαζέηνπλ κεγάια θαηαζηξψκαηα θαη είλαη θαηάιιεια 

γηα κεγάια ηαμίδηα ελψ δηαζέηνπλ θαη κεγάιε απηνλνκία. Σα αθφκε κεγαιχηεξα ζθάθε έρνπλ 

ζπλήζσο επαγγεικαηηθφ πιήξσκα, κεγάινπο ρψξνπο δηαβίσζεο, πνιινχο απηνκαηηζκνχο 

ζηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηζηίσλ θαη ηνπ ζθάθνπο.  (ΝΔΔ Π. Π., 2012) 

Σα ηνπξηζηηθά ζθάθε κπνξεί λα είλαη ηδησηηθά, φπνπ νη ρξήζηεο είλαη θαη ηδηνθηήηεο ησλ 

ζθαθψλ, είηε ελνηθηαδφκελα ηνπξηζηηθά επαγγεικαηηθά ζθάθε – πνπ απνηεινχλ θαη ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ειιηκεληδφκελσλ ζθαθψλ ζηηο καξίλεο ηεο Διιάδαο.  (Παξδάιε, 2013) 

Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 αρχίηει ςταδιακά ςτθν Ελλάδα να αναπτφςςεται ο 

κλάδοσ του καλάςςιου τουριςμοφ και ιδιαίτερα του Yachting. Σο 1978 υπιρχαν ςτθ χϊρα 

790 ςκάφθ (ιςτιοφόρα ι μθχανοκίνθτα μεγαλφτερα των 6 μζτρων), ενϊ το 1990 είχαν 

ξεπεράςει τα 2.800. 

τθν Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ (ΕΠΕΣ) είναι εγγεγραμμζνοι ωσ 

μζλθ τθσ, πλοιοκτιτεσ 4.000 και πλζον επαγγελματικϊν τουριςτικϊν ςκαφϊν, 

επανδρωμζνων και μθ.    

Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των 

νθολογίων που τθροφνται από το Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, απαρτίηεται από 4.800 

περίπου ιςτιοφόρα και μθχανοκίνθτα ςκάφθ. Από το ςφνολο αυτϊν, το 70% περίπου είναι 

ιςτιοφόρα ςκάφθ, ενϊ το υπόλοιπο 30% είναι μθχανοκίνθτα. Σα ςκάφθ ανεξαρτιτωσ εάν 

είναι επανδρωμζνα ι μθ, ςυνικωσ είναι ςε κζςθ να φιλοξενιςουν από 4 ζωσ 10 άτομα. 

(Μανϊλογλου, 2017).  Σα επαγγελματικά τουριςτικά ςκάφθ το 2009 διακινοφντο από 100 και 

πλζον ναυλομεςιτικά γραφεία. 

 



 

13 

2.4  ηνηρεία ησλ Μαξίλσλ ζηελ Διιάδα 

Οη καξίλεο είλαη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο θαηαζθεπέο γηα λα εμππεξεηνχλ ηα 

ζθάθε αλαςπρήο ζε εκεξήζηα βάζε. Οη καξίλεο, ηα ηνπξηζηηθά αγθπξνβφιηα θαη ηα 

θαηαθχγηα, είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ.  

Βάζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ (λ. 4070/2012, ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), νη καξίλεο 

απαηηείηαη λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο. πγθεθξηκέλα ζηε ζαιάζζηα δψλε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα πξέπεη λα  παξέρεηαη αζθαιέο αγθπξνβφιην ππφ  νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, 24σξε αζθάιεηα – θχιαμε ζηα ζθάθε, ειεθηξηθφ ξεχκα , λεξφ, ηειέθσλν, 

θαισδηαθή ηειεφξαζε, δπλαηφηεηα παξαιαβήο ιπκάησλ - ειαησδψλ θαηαινίπσλ - 

ζεληηλφλεξσλ θαη ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ θαη δπλαηφηεηα παξνρήο θαπζίκσλ.  ηε ρεξζαία 

δψλε ηεο καξίλαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ  θηίξην κε γξαθεία δηνίθεζεο, 

ινγηζηήξην, γξαθείν παξνρήο κεηεσξνινγηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηεισλείν, 

ηαηξείν. Δπηπιένλ θαηαζηήκαηα λαπηηιηαθψλ εηδψλ θαη πιηθψλ πξψηεο αλάγθεο 

(αληαιιαθηηθά γηα ηα ζθάθε, κηθξνεμνπιηζκνί), θαηαζηήκαηα γεληθνχ εκπνξίνπ (ηξφθηκα, 

ηχπνο, πιπληήξην-θαζαξηζηήξην θιπ.). Δπίζεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο, γξαθεία εηαηξηψλ ελνηθίαζεο ζθαθψλ αλαςπρήο,  εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, 

απνζήθεπζεο πιηθψλ, λαππεγνεπηζθεπαζηηθή κνλάδα κε, ππνδνκή αλέιθπζεο θαη κεηαθνξάο 

ησλ ζθαθψλ ζην ρψξν δηαρείκαζεο. ηε ρεξζαία δψλε επηπξνζζέησο κπνξεί λα ππάξρνπλ  

μελνδνρεηαθή κνλάδα, εγθαηαζηάζεηο άζιεζεο, πηζίλα, θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

θαηλνχξγησλ/κεηαρεηξηζκέλσλ ζθαθψλ  αλαςπρήο (ΜΟΓ, 2008).  

Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ  ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ – καξίλσλ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο εμειίμεηο ζην θιάδν ηεο θαηαζθεπήο ζθαθψλ αλαςπρήο, ιφγσ ησλ λέσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ζχγρξνλα ζθάθε γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζηηο  καξίλεο. Ζ ζπγθξηηηθή 

αχμεζε ηνπ ζηφινπ ησλ super-yachts κεηαβάιιεη επίζεο ηηο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε ηφζν γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ - πξνδηαγξαθψλ 

εμππεξέηεζεο ησλ ζθαθψλ απηψλ, φζν θαη γηα λέεο ππεξεζίεο ζηηο καξίλεο. ήκεξα ζηε 

Διιάδα φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3, ιεηηνπξγνχλ 26 καξίλεο πνπ έρνπλ 

δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ 9.829 ζθαθψλ αλαςπρήο θαη επηπιένλ δηαζέηνπλ 4.657 ζέζεηο μεξάο 

(δηαρείκαζεο). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καξίλσλ βξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή (8 καξίλεο κε 4.113 

ζέζεηο), 4 ζηελ Βφξεηα Διιάδα, 6 ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ - Κξήηε θαη 8 ζηελ ππφινηπε 

Διιάδα. Πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο καξίλεο ρξήδνπλ αλαβάζκηζεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ζθαθψλ, ηελ δηαθνξνπνηεκέλε δήηεζε θαζψο 

ηα κεγάια ζθάθε απμάλνπλ ην κεξίδηφ ηνπο.  



 

14 

Ο αξηζκφο ησλ ζθαθψλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κηα καξίλα είλαη ζε εμάξηεζε θαη κε ην 

κέγεζνο ησλ ζθαθψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα έρεη δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ θαη 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε super-yachts θαη mega-yachts. Απηφ πξνυπνζέηεη λα δηαζέηνπλ κεγάιν 

βάζνο, ζπλήζσο > 5 κέηξα, κεγάινπ κήθνπο πξνβιήηεο, δπλαηφηεηα παξνρήο ζχγρξνλσλ θαη 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Αληίζηνηρα σθειείηαη απφ ηα ζπγθξηηηθά πνιχ πςειφηεξα έζνδα, εθ 

ησλ κεγαιχηεξσλ ζθαθψλ αλαςπρήο. 

  

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 

   Μαξίλεο ζε Λεηηνπξγία ζηελ Διιάδα 

Α/Α Όλνκα Μαξίλαο  
Αξ. Θέζεσλ 

Διιηκεληζκνύ 

Αξ. Θέζεσλ 

Γηαρείκαζεο 

Μέγηζην 

Μήθνο 

θαθώλ 

1 Βνπιηαγκέλεο 103 - 50 

2 Εέαο 670 - 80 

3 Φινίζβνπ (Φαιήξνπ) 303 - 180 

4 Αιίκνπ 1.080 600 40 

5 Olympic Marine (Λαπξίνπ)  680 700 40 

6 Αζελώλ (Φαιήξνπ)  130 - 130 

7 Άγηνπ Κνζκά (Alsity)  337 140 90 

8 Γιπθάδα (άζξνηζκα 4 Μαξίλσλ) 810 - 40 

9 Γνπβηώλ Κεξθύξαο  1.235 520 80 

10 Κιενπάηξα ζην Άθηην 100 1.000 30 

11 Λεπθάδαο 620 280 45 

12 Ξπινθάζηξνπ 220 - 17 

13 Πάηξαο 450 - 24 

14 Καιακάηαο  250 150 25 

15 Μαξίλα Πξέβεδαο 300 - 80 

16 άλε Υαιθηδηθήο 215 - 30 

17 Πόξην Καξξάο Υαιθηδηθήο  315 - 50 

18 Savvi (Πιαηακώλα) 90 - 25 

19 Θεζζαινλίθεο  242 - 27 

20 Μπηηιήλεο 222 32 25 

21 Κσ 250 150 80 
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22 άκνπ 280 170 50 

23 Λέξνπ 220 500 40 

24 Μεζάλσλ 70 - 30 

25 Ρόδνπ 382 250 150 

26 Αγ. Νηθόιανπ 255 165 50 

  ΤΝΟΛΟ   9.829 4.657   
Πεγή: Έλσζε Μαξίλσλ Διιάδαο, επηθαηξνπνίεζε - επεμεξγαζία θαη ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ ζπληάθηε 

 

Πιένλ ησλ καξίλσλ ζε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα 2.1,  πνιιέο καξίλεο βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή 

ή ππφ ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε, φπσο ηεο θχξνπ κε 150 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ, ηνπ Πφξην 

Ράθηε κε 350 ζέζεηο, ηνπ Καηάθνινπ κε 230 ζέζεηο, ηεο Κπιιήλεο κε 150 ζέζεηο, ηεο χξνπ, 

ηεο Μπθφλνπ, ηεο Ηηέαο, ησλ Κακέλσλ Βνχξισλ, θιπ., ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 

3.000 ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΝΔΔ ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ 17.700 ζθάθε αλαςπρήο. (ΝΔΔ Π. 

Π., 2012) Απφ απηά ηα 9.829 κπνξνχλ λα ειιηκελίδνληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζηηο 

ιεηηνπξγνχζεο καξίλεο. Σα ππφινηπα ειιηκελίδνληαη ζε θαηαθχγηα ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, 

αιηεπηηθά θαηαθχγηα, ιηκάληα, αθφκε θαη ζε λαπηαζιεηηθέο καξίλεο, είηε ζε „parking‟ ζθαθψλ 

πνπ δηαζέηνπλ ζέζεηο μεξάο. ηνλ ηνκέα δηαρείκαζεο ζε ζέζεηο μεξάο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

πνιιέο εηαηξίεο, παξέρνληαο ρψξνπο γηα θχιαμε ζθαθψλ (parking), κεηαθνξά ησλ ζθαθψλ 

απφ θαη πξνο ηε ζάιαζζα, θαζάξηζκα, ελψ νη πιένλ νξγαλσκέλεο εηαηξείεο παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ, θαηάζηεκα λαπηηιηαθψλ εηδψλ, θιπ.. πλήζσο 

θηινμελνχλ ζθάθε κηθξνχ κεγέζνπο κέρξη 10 κέηξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ξπκνπιθεζνχλ κε 

ζπκβαηηθά νρήκαηα.  

Γεληθφηεξα κέζσ ηεο καξίλαο νη ρξήζηεο ησλ ζθαθψλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη νηθνλνκία. ηηο καξίλεο παξέρνληαη ππεξεζίεο φπσο: ιηκεληθέο, εκπνξηθέο, 

δεκφζηεο (ηεισλεία), επηζθεπαζηηθέο,  ηνπξηζηηθέο θαη  πνιηηηζηηθέο, αλαςπρήο, αζιεηηθέο.  

Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηε ιηκεληθή επηρείξεζε ή θαη απφ άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. (Παξδάιε Κ. Λ., 2013) 

Δθηφο ησλ καξίλσλ, ηα πεξηζζφηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο, δηαζέηνπλ ρψξνπο ειιηκεληζκνχ 

ζθαθψλ αλαςπρήο, πνπ ζπλνιηθά εθηηκψληαη ζε 3.000, ελψ δηαζέηνπλ αζθαιείο ππνδνκέο θαη 

αξθεηέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, φπσο παξνρή λεξνχ, ειεθηξηθνχ, θαπζίκσλ, θιπ.. Ζ 

πξφζδεζε επηηξέπεηαη κε ηελ θαηαβνιή ιηκεληθψλ ηειψλ. Σέηνηα ηνπξηζηηθά ιηκάληα είλαη ηεο: 

Αίγηλαο, Ύδξαο, Εαθχλζνπ, Ηζάθεο, Κεθαινληάο, Λεπθάδαο, Ίνπ, Μχθνλνπ, Πάηκνπ, χκεο, 
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άκνπ, Λέζβνπ, Μπηηιήλεο, Υίνπ, Πχινπ, Νάμνπ, Πάξνπ, ησλ: πεηζψλ, Παμψλ,  ηνπ 

Ναππιίνπ, Γπζείνπ , Πφξνπ, θιπ..  

 

2.5  Οη Δηαηξίεο Γηαρείξηζεο Μαξίλσλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ 

θαθώλ 

Οη πεξηζζφηεξεο ησλ καξίλσλ ηεο ρψξαο ηδηνθηεζηαθά αλήθνπλ ζην Γεκφζην. Αξθεηέο εμ 

απηψλ δηαρεηξίδνληαη νη θαηά ηφπνπο Γήκνη ή ηα ιηκεληθά ηακεία. Σηο κεγαιχηεξεο θαη πιένλ 

θεληξηθέο δηαρεηξίδνληαη ηδησηηθέο εηαηξείεο κέζσ ζπκβάζεσλ  καθξνρξφληαο κίζζσζεο.  

ην Σ.Α.Η.ΠΔ.Γ. έρνπλ παξαρσξεζεί νη καξίλεο εθείλεο πνπ ζεσξεηηθά παξνπζηάδνπλ ην 

κεγαιχηεξν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. Σν ΣΑΗΠΔΓ βξίζθεηαη ζε πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο 

επελδπηψλ κέζσ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ, γηα λα αλαιάβνπλ κέζσ καθξνρξφληαο κίζζσζεο, ηελ 

δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε θαη φπνπ απαηηεζεί ηελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ 

ιηκεληθήο θαη ινηπήο ππνδνκήο. Ο αξκφδηνο Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. Πηξηζηφιαο ζην  «4ν 

Posidonia Sea Tourism Forum», κε ζέκα «Αλαδεηψληαο λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ην ζαιάζζην 

ηνπξηζκφ θαη ηελ θξνπαδηέξα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην» πνπ δηεμήρζε ζην Μέγαξν 

Μνπζηθήο ηνλ 5/2017, αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο άκεζεο παξαρψξεζεο ησλ καξίλσλ 

Αιίκνπ θαη Πχινπ θαη ζε δεχηεξε θάζε ηεο Αξεηζνχ Θεζζαινλίθεο, ηεο Υίνπ θαη ηνπ  

Αξγνζηνιίνπ ζηελ Κεθαινληάο. (efimerida, 2017), 

Απφ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο δηαρείξηζεο, θπξίαξρν ξφιν ζηελ Διιάδα έρεη ε ηνπξθηθψλ 

ζπκθεξφλησλ «DMarin» ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Dogus, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. Διέγρεη ηηο καξίλεο Φινίζβνπ (θαηέρεη ην 50%), Εέαο, Καιακάηαο, 

Λεπθάδαο θαη Γνπβηψλ Κέξθπξαο πνπ θαηέρεη ην 51% (D-MARIN, 2017). Δπίζεο ε 

ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ SETUR SERVIS TURISTIK ζε θνηλνπξαμία κε ηελ ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ FOLLI FOLLIE δηαρεηξίδνληαη ηε καξίλα ηεο Μπηηιήλεο. Απφ ηηο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ εηαηξείεο, ζεκαληηθφηεξε είλαη ε «MedMarinas», ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν 

«Κπξηαθνχιεο Α.Δ» (http://www.kiriacoulis.com/, 2017) θαη θαηέρεη ην 49% ησλ καξίλσλ 

Εέαο, Καιακάηαο, Λεπθάδαο θαη Γνπβηψλ  Δπίζεο ζεκαληηθή εηαηξεία είλαη ε Lamda 

Developments ηνπ νκίινπ Λάηζε, ε νπνία θαηέρεη ην 50% ηεο καξίλαο Φινίζβνπ (Γαδαλάθεο, 

2015), ελψ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηεο «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΔ» απνθηά θαη ηελ καξίλα 

Αιίκνπ. 

ηνλ ηνκέα ησλ εηαηξεηψλ λαχισζεο επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ νη δχν 

κεγαιχηεξεο εηαηηείεο ηνπ θιάδνπ είλαη ε «ΒΔΡΝΗΚΟ ΚΟΣΔΡΑ Α.Δ.» 

((http://vernicosyachts.com/about/), 2017) πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1975 θαη έρεη έδξα ηελ 
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Αζήλα, θαζψο θαη ε  «ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΑΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

Α.Δ.»  πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν απφ ην 1980. Πξφθεηηαη γηα νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ επεθηαζεί θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.  

 

2.6  Ο Αληαγσληζκόο - Μέγεζνο ηνπ θιάδνπ ζε ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

Δπξώπεο 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε Γαιάδηα Αλάπηπμε, ν ηνκέαο ηνπ ζαιάζζηνπ θαη 

παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη φηη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ πξνώζεζε 

κηαο έμππλεο, βηώζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε ζηελ Δπξώπε. Δίλαη ν 

ζπνπδαηφηεξνο ζαιάζζηνο ηνκέαο απφ ηελ άπνςε ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο θαη, ζχκθσλα κε ηε κειέηε γηα ηε Γαιάδηα Αλάπηπμε (Δπηηξνπή, 2013), 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 2-3% κέρξη ην 2020.  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ „European Boating Industry’ ζηελ Δπξψπε ιεηηνπξγνχλ 37.200 

επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ζθαθψλ, ελψ παξέρνληαη πάλσ απφ 234.000 άκεζεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. ηελ παξαγσγή – επηζθεπή - ζπληήξεζε ζθαθψλ ζπλνιηθά ζηελ Δπξψπε 

πξαγκαηνπνηείηαη θχθινο εξγαζηψλ χςνπο 20 δηο. επξψ, εμ απηψλ ζην ηνκέα παξαγσγήο 

ζθαθψλ αληηζηνηρνχλ 6 δηο. επξψ. Οη ρξήζηεο ππεξεζηψλ yachting ζηελ Δπξψπε αλέξρνληαη 

ζε 36 εθαη. άηνκα. Ζ αλαινγία ηδηνθηεζίαο ζθάθνπο ζηελ Δπξψπε (ρσξίο ηελ Σνπξθία) είλαη 

1:164 θαηνίθνπο. Πεξηζζφηεξεο απφ 4.500 καξίλεο παξέρνπλ 1,75 εθαη. ζέζεηο ειιηκεληζκνχ. 

Ζ θαηαλνκή ησλ καξίλσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν είλαη: 2.000 καξίλεο ζηελ Βφξεηα Δπξψπε, 

800 καξίλεο ζηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ θαη 1.200 ζηελ Μεζφγεην. Ζ Ηηαιία, Γαιιία θαη Μ. 

Βξεηαλία είλαη νη κεγαιχηεξεο επξσπαηθέο δπλάκεηο ηνπ γηψηηλγθ, κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

καξίλσλ, απηφ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηαγσληζηηθή ζέζε ησλ ρσξψλ απηψλ ζηε παγθφζκηα 

βηνκεραληθή παξαγσγή  θαη εμαγσγή ζθαθψλ αλαςπρήο. (ΝΔΔ Π. Π., 2012) 

Ζ Μεζφγεηνο είλαη ν δεκνθηιέζηεξνο πξννξηζκφο θαη απνηειεί homeport γηα ην 60% ησλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο. Ζ δήηεζε ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ είλαη πνιιαπιάζηα ηεο πξνζθνξάο.  

(OECD, 2014) 

Ο αληαγσληζκφο πνπ δέρεηαη ε Διιάδα είλαη πξσηίζησο απφ ηελ Σνπξθία, αθνινχζσο απφ ηελ 

Κξναηία θαη Μαπξνβνχλην θαη ιηγφηεξν απφ άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο.  Δίλαη παζηθαλέο φηη 

ε Σνπξθία έρεη εθκεηαιιεπζεί ζην έπαθξν ηε λεζησηηθφηεηα ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, 

αμηνπνηψληαο πξνο φθειφο ηεο ην ζπγθξηηηθφ θπζηθφ πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο. ηηο 

Σνπξθηθέο καξίλεο ειιηκελίδεηαη θαη εμππεξεηείηαη κεγάινο αξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο, πνπ 

έρνπλ σο ζπλήζε ζεκεία πιεχζεο ηα ειιεληθά λεζηά. Ζ ηζρπξνπνίεζε ησλ ηνπξθηθψλ 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastal-tourism_en.pdf
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εηαηξεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηνλεθηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ 

ηνπ θιάδνπ, επέηξεςε ζε ηνπξθηθνχο νκίινπο λα επεθηαζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν θαη λα δηαρεηξίδνληαη κεξηθέο απφ ηηο θαιχηεξεο καξίλεο φπσο ηεο Εέαο, Καιακάηαο, 

Λεπθάδαο, Γνπβηψλ Κέξθπξαο, Μπηηιήλεο, θαζψο θαη ην 50% ηεο καξίλαο Φινίζβνπ. 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 

Θέζεηο Διιηκεληζκνύ - Αθηνγξακκή & Γείθηεο ζε Μεζνγεηαθέο Υώξεο 

Υώξα 
Αξηζκόο 

Μαξίλσλ  

Θέζεηο 

Διιηκελη-

ζκνύ 

Μήθνο 

Αθηνγξακ- 

κήο 

Θέζεηο 

Διιηκεληζκ

νύ /Μήθνο 

Αθηνγξακκ. 

Κάηνηθνη / 

Θέζεηο 

Διιηκεληζ

κνύ 

Μέζν 

Μέγεζνο 

Μαξίλαο 

Πιεζπζκόο 

Διιάδα 
         26    

9.829 16.040 0,61 1.097 378 10.783.748 

Κξναηία          67    16.940 8.032 2,11 245 253 4.154.213 

Μαπξνβνύλην            2    837 294 2,85 744 419 622.387 

ινβελία           3    1.475 1.381 1,07 1.400 492 2.064.836 

Σνπξθία          35    10.181 9.827 1,04 7.840 291 79.814.871 

Μάιηα           5    1.108 197 5,62 387 222 429.344 

Ηηαιία        145    130.000 9.532 13,64 466 897 60.532.325 

Γαιιία         370    226.000 6.316 35,78 287 611 64.942.000 

Ηζπαλία        368    132.930 7.880 16,87 350 361 46.528.966 

ύλνια 
    1.021    529.080 59.499 8,89 510 518 

269.872.69

0 

Πεγή: Έξεπλα Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο – Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, κε πξνζζήθε – επηθαηξνπνίεζε 

ζηνηρείσλ απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο θαη επεμεξγαζία απφ ζπληάθηε 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2009, πεξηφξηζε ηελ αλάπηπμε  ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε δαλεηαθά θεθάιαηα. Παξάιιεια νη δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζην θιάδν επέθεξαλ πξφζζεηα πξνβιήκαηα, θπξίσο απφ ηηο θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο. Ζ δηαθπγή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

ζθαθψλ αλαςπρήο ηδηαίηεξα ησλ κεγαιχηεξσλ ζε αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, ήηαλ απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Δθηηκάηαη φηη ην 25% ησλ κφληκσλ ζθαθψλ αλαςπρήο απνρψξεζε απφ 

ηηο ειιεληθέο καξίλεο. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο Μαξίλσλ Διιάδαο, θ. η. 

Καηζηθάδε, κεγάιν κέξνο απηψλ δελ ζα επηζηξέςεη, αθφκα θαη φηαλ ε ρψξα αλαθάκςεη, 
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επεηδή απηά ηα ζθάθε πνπιήζεθαλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο απφ Έιιελεο ζε μέλνπο ηδηνθηήηεο. 

(ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 2017)  

Γηάγξακκα  2.1:  Θέζεηο Διιηκεληζκνύ ζε Μαξίλεο Μεζνγεηαθώλ Υσξώλ σο 

πξνο Μήθνο Αθηνγξακκήο    

Πεγή: Έξεπλα Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο – Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, κε πξνζζήθε – επηθαηξνπνίεζε 

ζηνηρείσλ απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο θαη επεμεξγαζία απφ ζπληάθηε  

ηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ε δήηεζε γηα 

ειιηκεληζκφ ζε καξίλεο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηνπο παξάγνληεο :   

 Σν θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηα ηέιε ειιηκεληζκνχ,   

 Σελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλά ζέζε πξφζδεζεο.  

 Σελ σξηκφηεηα ηε δπλακηθφηεηα θαη ειθπζηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. 

 Σα γεσκνξθνινγηθά, θιηκαηνινγηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 Σηο θνξνινγηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο επηβαξχλζεηο ηεο ρψξαο ειιηκεληζκνχ.  

9829,0 

16940,0 
837,0 

1475,0 10181,0 

1108,0 
130000,0 

226000,0 132930,0 
529300,0 

16040,0 

8032,0 
293,50 

1381,0 9827,0 

197,0 
9532,0 

6316,0 7880,0 
59498,50 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ & ΜΗΚΟΣ 
ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ (ΧΙΛΙΟΜ.)   

Θζςεισ Ελλιμενιςμοφ Μικοσ Ακτογραμμισ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΓΗΔΠΖ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ 

ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

3.1   Δηζαγσγή 

Ζ ζπληεηαγκέλε αλάπηπμε ηνπ Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ απαηηεί, ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ κε ηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ηνπηθψλ - 

πεξηθεξεηαθψλ θαη θεληξηθψλ θνξέσλ, κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο.  

Απνηέιεζκα ηνπ νξζνχ ζρεδηαζκνχ ζα είλαη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη αθνινχζσο ε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθφκελνπο..  

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ε ελδερφκελε χπαξμε θαηαγεγξακκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ηθαλνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηελ επαλνηθνδφκεζεο ηνπ θιάδνπ.  

 

3.2  Θεσξεηηθό Πιαίζην – Πξνβιέςεηο Αλαπηπμηαθνύ ρεδηαζκνύ  

Έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ απνηειεί ην «Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηελ αιιειέλδεηε ζηξαηεγηθή 

κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ» ζε απηφ νξίδεηαη φηη «νη κνξθέο εηδηθνύ-ελαιιαθηηθνύ 

ηνπξηζκνύ απνηεινύληαη από λέα θαη πνιπζύλζεηα ηνπξηζηηθά πξντόληα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

από δπλακηθή δήηεζε θαη αληαπνθξίλνληαη ζε εηδηθά θίλεηξα…..Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο, αθνξά 

κηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα αηρκήο, κε καθξνρξόληα δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα».  

(Πεξηβάιινληνο, 2013) 

Σν ΔΜΠ, Έδξα Ληκεληθψλ Έξγσλ, είρε εθπνλήζεη ην 1982 γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΟΣ ην ρέδην 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ληκέλσλ Αλαςπρήο (ΔΤΛΑ), πνπ απνηέιεζε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν ΔΤΛΑ πξνέβιεπε 8 Εψλεο Ναπζηπινΐαο Αλαςπρήο, 26 

καξίλεο, 106 «ζθάιεο» θαη 248 θαηαθχγηα. Σν 1995 ην Δ΄ ηκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, κε ην 668/95 πξαθηηθφ ηνπ, θαζφξηζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε λφκηκε ίδξπζε 

Σνπξηζηηθψλ Ληκέλσλ (Σ.Λ.) ζηε ρψξα. Νφκηκνο ζεσξείηαη έλαο Σ.Λ. κφλνλ εάλ πξνβιέπεηαη 

ζε έλα ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ελφο εζληθνχ δηθηχνπ Σ.Λ., επνκέλσο ε εθηφο ζρεδηαζκνχ ίδξπζε 

δελ είλαη λφκηκε. Γηα λα θαιπθζεί ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ ζπληάρζεθε ην 2001 ην Δζληθφ 

χζηεκα Ληκέλσλ Αλαςπρήο (Δ.Τ.Λ.Α.) πνπ θαηέγξαςε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο. Πξνβιέθζεθαλ 7 πεξηνρέο δεκηνπξγίαο ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο, κε 220 ζέζεηο 
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δηακφξθσζεο. Οη παξαπάλσ ζρεδηαζκνί νπδέπνηε ζεζκνζεηήζεθαλ, παξφηη ειακβάλνλην 

ππφςε ζηηο δηαδηθαζίεο ρσξνζέηεζεο.  (ΜΟΓ, 2008)  

Απφ ην 2013, δηαθάλεθε μαλά ε πξφζεζε ηεο πνιηηείαο γηα ηελ λνκνζέηεζε κέηξσλ 

ππνζηήξημεο ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε ζηαζεξή 

βειηίσζε ηεο αλνδηθήο πνξείαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ  ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ.  

το άρκρο 06 του  ‘Πλαιςίου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ’ 

προβλζπονται οι ‘Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ χωρικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ’, οι οποίεσ 

για τον καλάςςιο τουριςμό με ςκάφθ αναψυχισ προβλζπουν: 

α. Σθν διαμόρφωςθ Ηωνϊν Ναυςιπλοΐασ Αναψυχισ (Η.Ν.Α.). ε αυτζσ ουςιαςτικά ορίηονται 

κάποιεσ βαςικζσ επιλογζσ για τισ καλάςςιεσ περιθγθτικζσ διαδρομζσ, ςε όλο το καλάςςιο 

εφροσ τθσ χϊρασ. υγκεκριμζνα προβλζπονται οι παρακάτω ηϊνεσ:  (Χάρτθσ 3.1.)  

1. Η.Ν.Α. 1: Θερμαϊκόσ-Βόρειεσ ποράδεσ 

2. Η.Ν.Α. 2: Θρακικό πζλαγοσ-Βόρειο Αιγαίο 

3. Η.Ν.Α. 3: Κεντρικό-Ανατολικό Αιγαίο 

4. Η.Ν.Α. 4: Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνθςα 

5. Η.Ν.Α. 5: Κριτθ 

6. Η.Ν.Α. 6: Κυκλάδεσ 

7. Η.Ν.Α. 7: Νότια Πελοπόννθςοσ 

8. Η.Ν.Α. 8: αρωνικόσ – Αργολικόσ 

9. Η.Ν.Α. 9 Ιόνιο Πζλαγοσ 

10. Η.Ν.Α. 9α: Κορινκιακόσ (υποςφςτθμα Η.Ν.Α. 9) 

β. Σνλ ζρεδηαζκφ κε θξηηήξηα πεξηβαιινληηθά, ηνπξηζηηθά, δεκνζηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά ησλ 

βέιηηζησλ γεσγξαθηθψλ ζέζεσλ γηα ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.  

γ. Σελ βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ (καξίλεο, αγθπξνβφιηα, 

θαηαθχγηα), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη πξνδηαγξαθέο γηα παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ειιηκεληδφκελνπο . Δθαξκνγή εμνπιηζκνχ 

θαη κεζφδνπ δηαρείξηζεο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ζηε θαηεχζπλζε ησλ πξάζηλσλ 

ππνδνκψλ.  
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Στον χάρτη που ακολουθεί, με κόκκινο ςτίγμα ςημειώνονται οι ενδεικτικζσ θζςεισ 

υφιςτάμενων τουριςτικών λιμζνων (μαρίνων), με πράςινο ςτίγμα οι ενδεικτικζσ θζςεισ για 

καταφφγια – αγκυροβόλια , με μπλε ςτίγμα  οι ενδεικτικζσ θζςεισ για ξενοδοχειακζσ μαρίνεσ 

και με  πορτοκαλί ςτίγμα  οι ενδεικτικζσ προτεινόμενεσ περιοχζσ τουριςτικών λιμζνων 

(μαρίνων) 

 

ΥΑΡΣΖ   3.1 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο: Υάξηεο Υσξηθήο Οξγάλσζεο Σνπξηζκνχ 

 

δ. Σελ πχθλσζε ηνπ δηθηχνπ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξίλεο, αγθπξνβφιηα, θαηαθχγηα) κε 

ρσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή λέσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή ζπλνρή ηνπ δηθηχνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Εψλεο Ναπζηπινΐαο Αλαςπρήο  
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ε. Σελ ελζσκάησζε – έληαμε ησλ ιηκέλσλ ζηνλ επξχηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ θαη ηεο γεηηνληθήο ελδνρψξαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ζπλαθψλ – ζπγγελψλ δξάζεσλ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

ζη. Σελ αμηνπνίεζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ πνπ έρνπλ παξακείλεη εκηηειείο θαη νινθιήξσζε 

ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ γηα άκεζε έληαμή ηνπο ζην πθηζηάκελν δίθηπν. 

δ. Σελ αλαβάζκηζε αξγνχλησλ θαη ζρνιαδφλησλ θξεπηδσκάησλ κε πξνζζήθε ησλ 

απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη έληαμή ηνπο ζην δίθηπν ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. 

ε. Σνλ ζπλδπαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο επηιεγκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ κε θαηά πεξίπησζε 

ζπλαθείο ρξήζεηο, φπσο –ελδεηθηηθά- λαπηαζιεηηζκφο, πδαηνδξφκηα, ζηαζκνί ζαιάζζησλ 

«ηαμί», εκεξφπινηα θιπ. 

ζ. Σελ αλάπηπμε «πξάζηλσλ ππνδνκψλ» (ελέξγεηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θιπ.). 

 η. Σελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εληαίνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο γηα 

δηαζεζηκφηεηα ζέζεο, θφζηνο θιπ. ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. 

 

3.3  Ννκηθό Πιαίζην πνπ Γηέπεη ηα θάθε Αλαςπρήο 

Ζ Διιάδα ήηαλ ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ έζεζε ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία 

εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο ζθαθψλ αλαςπρήο, απφ ην 1976 κε ην Νφκν 438, πνπ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2743/1999. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα επαγγεικαηηθφ γηψηηλγθ 

θαηαγξάθεηαη ζηνπο λφκνπο: ηνλ 2160/1993, ηνλ 2743/1999 πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ  

Ν.2638/1998, ηνλ 3182/2003 θαη ηέινο ηνλ 4256/2014 - ΦΔΚ92/14-4-2014, κε ηίηιν 

«Σνπξηζηηθά πινία θαη άιιεο δηαηάμεηο». Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 4256/2014, 

θαζηεξψλεηαη ην «ειεθηξνληθφ κεηξψν ηνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη κηθξψλ ζθαθψλ», γηα ηελ 

θαηαρψξεζε φισλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην  πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη ην 

νπνίν ζπλδέεηαη ειεθηξνληθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο Γελ. Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ζήκεξα Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γ.Δ.). Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν αληηθαζηζηά 

ην θαζεζηψο ηεο αδεηνδφηεζεο απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ φπσο ίζρπε κε ηνλ λ. 2743/1999.   

χκθσλα κε Ν. 4256/2014 

α. Πινίν αλαςπρήο, είλαη θάζε ζθάθνο νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ επηά (7) κέηξσλ ηζηηνθφξν ή 

κεραλνθίλεην, ην νπνίν κπνξεί απφ ηε γεληθή θαηαζθεπή ηνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο.  
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β. Ηζηηνθφξν πινίν αλαςπρήο, είλαη ην πινίν αλαςπρήο, ην νπνίν δηαζέηεη επαξθή ηζηηνθνξία, 

σο θχξην κέζν πξφσζεο, κπνξεί λα θέξεη κεραλή γηα βνεζεηηθή πξφσζε θαη, αλ είλαη 

επαγγεικαηηθφ, πιεξνί επηπιένλ θξηηήξηα φπσο νξίδνληαη  

γ. Μεραλνθίλεην πινίν αλαςπρήο, είλαη ην πινίν αλαςπρήο, ην νπνίν δηαζέηεη κεραλή σο 

θχξην κέζν πξφσζεο θαη βνεζεηηθφ κέζν πξφσζεο, εάλ απηφ απαηηείηαη.   

δ. Δπαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο, είλαη ην πινίν αλαςπρήο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο έσο θαη 

ζαξάληα ελλέα (49) επηβαηψλ, ην νπνίν δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο 

ελδηαίηεζεο εηδηθά γηα ηνπο επηβάηεο, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ζχκβαζε 

νιηθήο λαχισζεο. ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή θαη 

πεξηήγεζεο κε νιηθή λαχισζε 

ε. Ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο, είλαη ην πινίν αλαςπρήο ην νπνίν δελ είλαη επαγγεικαηηθφ.  

Σα ηδησηηθά πινία αλαςπρήο κε ζεκαία ειιεληθή ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε ην Γειηίν Κίλεζεο Πινίνπ Αλαςπρήο (ΓΔ.Κ.Π.Α.) ην νπνίν 

είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, ρνξεγείηαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο, εθφζνλ πξψηα πξνζθνκηζηεί ην 

απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηνπ Σέινπο Παξακνλήο θαη Πιφσλ. Γηα φια ηα ηδησηηθά ζθάθε 

αλαςπρήο κε ζεκαία ρψξαο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα θηλνχληαη ειεχζεξα 

εληφο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη απφ ηηο Σεισληαθέο Αξρέο κε ην 

Γειηίν Κίλεζεο, φπνπ γηα ηελ έθδνζή ηνπ είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκηζηεί ην απνδεηθηηθφ 

πιεξσκήο ηνπ Σέινπο Παξακνλήο θαη Πιφσλ.(ην ζχζηεκα δελ έρεη αθφκε ηεζεί ζε εθαξκνγή)    

ην λφκν 4256/2014 εκπεξηέρνληαη ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνξέσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο. (ΝΔΔ, 2016) Δηδηθφηεξα:  

 Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ «Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ» πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε 

γξαθεηνθξαηία θαη δηεπθνιχλεηαη ε  δηαζχλδεζε ησλ Τπεξεζηψλ.  

 Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο λαπιψζεσο (κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ). 

 Παξέρεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο ε δπλαηφηεηα λαχισζεο θαη ησλ ηδησηηθψλ ζθαθψλ.   

 Δπηηξέπεηαη ε ηδηφρξεζε επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ απφ ηνλ πινηνθηήηε ηνπο, φηαλ δελ 

εθηεινχλ ζχκβαζε λαχισζεο, εθφζνλ δεισζεί ζην κεηξψν ηνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη 

κηθξψλ ζθαθψλ.  

 Δπηηξέπεηαη ζηα θνηλνηηθά ζθάθε ε λαχισζε ζηελ Διιάδα θαη ζηα ζθάθε ζεκαίαο ηξίησλ 

ρσξψλ εθφζνλ είλαη άλσ ησλ 35 κέηξσλ.  

 Απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία λαχισζεο θαη επηβίβαζεο ησλ επηβαηψλ (παιαηφηεξα έπξεπε 

φινη νη επηβάηεο λα πεξάζνπλ θαη απφ ηε Ληκεληθή Αξρή).  
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 Απινπζηεχεηαη θαη δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπ Ναπινζπκθψλνπ ζηηο Αξρέο 

(κε ειεθηξνληθφ ηξφπν).  

 ηα ζθάθε πνπ δελ έρνπλ λαπηνινγεκέλν πιήξσκα δελ απαηηείηαη άδεηα Απφπινπ/ 

Καηάπινπ, ελψ φζα έρνπλ πιήξσκα απαηηείηαη κφλνλ άδεηα απφπινπ απφ ην αξρηθφ ιηκάλη.  

 Δπηηξέπεηαη ν κφληκνο ειιηκεληζκφο ησλ αιινδαπψλ ζθαθψλ ζηελ Διιάδα.  

 

3.4. Ζ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ γηώηηλγθ  

Ζ άκεζε θαη έκκεζε θνξνιφγεζε ησλ θαηφρσλ θαη ησλ ρξεζηψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, 

επεξεάδεη ηνλ ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Σα θνξνινγηθά 

κέηξα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ θφξν πνιπηεινχο δηαβίσζεο, ηα ηεθκήξηα δηαβίσζεο, ζηνλ 

θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο θαη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο/θεξδψλ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ. 

Ο ΦΠΑ βαξχλεη κε ηελ αλψηεξε θιίκαθα ηνπ 24%,  φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηηο καξίλεο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαισζίκσλ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο. ηελ Σνπξθία 

αληίζηνηρα ν ΦΠΑ γηα ηηο ππεξεζίεο καξίλσλ είλαη κεδεληθφο, ελψ ζηελ Κξναηία 23%.. 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν, αλέξρεηαη ζε 29%, 

επί ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, φηαλ ζηελ βαζηθή αληαγσλίζηξηα Σνπξθία θαη ηελ Κξναηία ν 

αληίζηνηρνο θφξνο είλαη 20%.  (PwC, 2016) 

Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ, ζηελ Διιάδα, έρνπλ πνζνζηφ θνξνιφγεζεο απφ 

22%, κέρξη 45% γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 40.000 €. Αληίζηνηρα ζηελ Σνπξθία ν θφξνο 

θιηκαθψλεηαη απφ 15%, κέρξη 35% γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 31.000 € θαη ζηελ Κξναηία 

12% - 40%  (ΦΟΡΟΓΟΞΗΔ, 2016),  (Taxheaven, 2016)  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ, ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ απμήζεθε 

ζηελ Διιάδα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2014 θαηά 3,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, απφ 33,2% ζε 

35,9%, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη πξνθαηαβνιέο θφξσλ.  (KPMG, 2016) 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαζε ησλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ, έρεη νδεγήζεη ζε 

νξηζηηθή εγθαηάιεηςε, πςεινχ πνζνζηνχ κεγάισλ ζθαθψλ αλαςπρήο απφ ηηο ειιεληθέο 

καξίλεο. Οη θάηνρνη ησλ κηθξφηεξσλ ζθαθψλ αλαςπρήο, ζε κεγάιν πνζνζηφ ηνπο, επέιεμαλ 

ηελ θαηαβνιή ελφο «ηέινπο αθηλεζίαο», παχνληαο ηελ ρξήζε ησλ ζθαθψλ ηνπο. Σν ηέινο 

αθηλεζίαο δελ ζηφρεπζε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, αληίζεηα ηελ πεξηφξηζε, ιφγσ ηεο 

κείσζε ή ηεο παχζεο εθ ηεο αθηλεηνπνίεζεο, ησλ δαπαλψλ αζθάιηζεο, θαχζηκσλ, 

αλαισζίκσλ θαη ΦΠΑ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Ληκεληθήο 

Αζηπλνκίαο,  9.322 ηδηνθηήηεο ζθαθψλ αλαςπρήο θαηέζεζαλ ηηο Άδεηεο Πιφσλ ηνπο ην 2015 , 
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ελψ ην 2014 αληίζηνηρα είραλ θαηαηεζεί 9.243 άδεηεο. (Αλδξήο, 2016)  Ο κεγάινο αξηζκφο 

ηδηνθηεηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ αθηλεζία, επηβεβαηψλεη ην ππεξβνιηθφ επίπεδν θνξνιφγεζεο ησλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο.  

Οη παξαπάλσ θφξνη αθνξνχλ ηελ θαηνρή ησλ ζθαθψλ, επνκέλσο πξνθαλήο ζηφρνο – 

απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθάθε αλαςπρήο ζηελ 

Διιάδα. Δπηπιένλ ζπκβάιεη αξλεηηθά, ζηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

καξίλσλ ηεο Διιάδαο, επ‟ σθειεία καξίλσλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Ζ ππεξθνξνιφγεζε ζπληειεί 

θαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο, επηρεηξήζεσλ, ππνδνκψλ θαη πνιπηειψλ ζθαθψλ, 

πνπ ζηαδηαθά εμαγνξάδνληαη απφ αιινδαπά ζπκθέξνληα.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1. 

Φνξνινγηθέο Δπηβαξύλζεηο ησλ θαθώλ Αλαςπρήο 

Μήθνο 

(κέηξα) 

Σεθκήξηα (€) 
Φόξνο Πνιπηεινύο 

Γηαβίσζεο -από 2015 (€) 

Σέινο 

Αθηλεζίαο 

Αλνηρηά Κακπηλάηα Αλνηρηά Κακπηλάηα   

7 8.000 12.000 1.040                 1.560    20 

8 10.000 15.000 1.300                 1.950    20 

9 12.000 18.000 1.560                 2.340    20 

10 14.000 21.000 1.820                 2.730    20 

11 16.000 28.500 2.080                 3.705    20 

12 18.000 36.000 2.340                 4.680    20 

13 20.000 51.000 2.600                 6.630    20 

14 22.000 66.000 2.860                 8.580    20 

15 24.000 81.000 3.120               10.530    40 

16 26.000 103500 3.380               13.455    40 

17 28.000 126.000 3.640               16.380    40 

18 30.000 148.500 3.900               19.305    40 

19 32.000 178.500 4.160               23.205    40 

20 34.000 208.500 4.420               27.105    40 

Πεγή: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, επεμεξγαζία απφ ζπληάθηε  
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Γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο ηδησηηθήο ρξήζεο άλσ ησλ πέληε (5) κέηξσλ, ν θφξνο ηζνχηαη κε ην 

γηλφκελν ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο (ηεθκεξίνπ) ηνπ ζθάθνπο επί 

ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). 

Ζ επηβνιή «ηέινπο παξακνλήο θαη πιφσλ» (ΣΔ.Π.Α.Ζ), κε αλά κήλα θαηαβνιή θαη  κε 

θξηηήξην ην κέγεζνο  ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4211/2013, 

δελ έρεη αθφκε εθαξκνζζεί. Ζ πξφβιεςε εθαξκνγήο ηνπ, δεκηνπξγεί ηζρπξέο αληηδξάζεηο ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηφρσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ.  (Σζηκπιάθεο Α. , 2017) χκθσλα 

κε ην ζρέδην λφκνπ ν θφξνο ζα βαξχλεη θάζε ζθάθνο πνπ πιέεη ζε ειιεληθέο ζάιαζζεο, κε 

πηζαλφ απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα απφ ηξίηεο 

ρψξεο.  

Γεληθφηεξα ηα ζθάθε αλαςπρήο απνηεινχλ ηελ δχλακε ηνπ θιάδνπ. Υσξίο απηά νη επελδχζεηο 

ζε ππνδνκέο είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. Δπνκέλσο ηα θνξνινγηθά κέηξα πνπ πιήηνπλ ηα ζθάθε 

πιήηνπλ θαη ηελ πξννπηηθή επελδχζεσλ. Δλδερνκέλσο κάιηζηα ή κε αληαγσληζηηθή 

θνξνιφγεζε λα είλαη ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθή, θαζφηη  ηα κεγαιχηεξα ζθάθε αλαςπρήο 

πνιχ εχθνια κεηαθέξνληαη ζε καξίλεο γεηηνληθψλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. εκαληηθφηαηε επίπησζε ηεο κεηαβιεηηθφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Διιάδαο, είλαη ε αλαζθάιεηα θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, πνπ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ 

επελδπηηθφ αληηθίλεηξν.  

 

3.4   Ννκηθό Πιαίζην Αδεηνδνηήζεσλ Σνπξηζηηθώλ Ληκέλσλ 

Σν βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγεία ησλ Ληκέλσλ θαθψλ 

Αλαςπρήο - Μαξίλσλ είλαη: (Σνπξηζκνχ, 2017)  

Ο Ν. 2160/93, ΦΔΚ 118/Α/19.7.1993, Κεθάιαην Γ΄  «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ Σνπξηζκφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ζέηεη ην βαζηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο Ν. 3105/Α/10.02.2003, άξζξν 38,   «Σνπξηζηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ξπζκίζεηο, γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πεξηιακβάλεη θάπνηεο δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο επί ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ.   

Ο πνιπλφκνο 4070/2012, ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012  «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, 

Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξα 156 – 163 «Σξνπνπνίεζε ηεο 

http://gnto.gov.gr/sites/default/files/1993_N_2160.pdf
http://gnto.gov.gr/sites/default/files/2003_N_3105.pdf
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λνκνζεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

πξνρσξά ζε εθηεηακέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 21260/1993.  

χκθσλα κε ην Ν. 4070/2012, «ηνπξηζηηθφο ιηκέλαο ζθαθψλ αλαςπρήο» είλαη ν ρεξζαίνο θαη 

ζαιάζζηνο ρψξνο πνπ πξννξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγηθά ηνλ 

ειιηκεληζκφ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο.  

 Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία δηαθξίλεη ηνπο ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο ζε:  

α) «Μαξίλεο» είλαη νη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο πνπ δηαζέηνπλ ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο 

εγθαηαζηάζεηο κε  ππνδνκέο πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ηνπο.  

β) «Καηαθχγηα» είλαη νη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο πνπ δηαζέηνπλ βαζηθέο θηηξηαθέο ππνδνκέο 

ηνπιάρηζηνλ 100 η.κ., παξνρέο θαη εμππεξεηήζεηο χδαηνο, ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ, θαπζίκσλ, 

πεξηζπιινγήο θαηαινίπσλ θαη απνξξηκκάησλ, ππξφζβεζεο, ελδηαίηεζεο θαη πγηεηλήο. 

γ) «Αγθπξνβφιηα» είλαη νη ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο πνπ δεκηνπξγείηαη εληφο πξνζηαηεπκέλνπ 

φξκνπ, ή εληφο ιηκλψλ θαη πνηακψλ, κε ειαθξχ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο δελ πξνθαιεί νξηζηηθή 

αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ θαη βαζηθέο 

εγθαηαζηάζεηο.  

δ) Οη Ξελνδνρεηαθνχο Ληκέλεο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4070/2012.  

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγεία κηαο καξίλαο είλαη πνιχπινθε θαη 

ρξνλνβφξα. Σελ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κπνξεί λα ηελ έρεη:  

α) Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ (παιαηφηεξα ν ΔΟΣ).  

β) Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηε δεκηνπξγία καξίλαο κε πξσηνβνπιία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ απαηηείηαη απηφ είλαη λα είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ 

παξάθηηνπ αθηλήηνπ, εκπξφο ζην νπνίν ελδηαθέξεηαη λα ρσξνζεηήζεη θαη λα ηελ θαηαζθεπάζεη 

ηε καξίλα.  

Αξρηθή βαζηθή απαίηεζε γηα πξαγκαηνπνίεζε κηαο επέλδπζεο θαηαζθεπήο Σνπξηζηηθνχ 

Ληκέλα θάζε είδνπο είλαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο ρσξνζέηεζεο πξνο ηε Γηεχζπλζε Σνπξηζηηθψλ 

Ληκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ  ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά κειεηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 11214/2012 (ΦΔΚ 2339/Β/21.08.2012), γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ρσξνζέηεζε ελφο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη αλά θαηεγνξία ιηκέλα.   
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Ζ δηαδηθαζία εγθξίζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ είλαη πνιχπινθε θαη καθξνρξφληα. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ιηκέλσλ αλαςπρήο 

επηζεκαίλεηαη απφ ζηειέρε ηνπ θιάδνπ. Ο πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Μαξίλσλ Διιάδνο, θ. 

ηαχξνο Καηζηθάδεο (Κνπζνχλεο, 2017), αλαθέξεη ζρεηηθά: «απνηειεί άκεζε πξνηεξαηόηεηα 

λα αλαλεσζεί ην πιαίζην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιηκέλσλ κε γελλαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ……. ήκεξα απαηηνύληαη πεξηζζόηεξν από 5 ρξόληα γηα 

ηε πιήξε αδεηνδόηεζε κηαο καξίλαο, εθόζνλ δελ πξνθύςνπλ ηδηαίηεξεο θαζπζηεξήζεηο 

αδεηνδνηήζεσλ ησλ έξγσλ, θιπ. Σα λνκνζεηηθά θελά, νη απαηηήζεηο γηα έθδνζε πιήζνπο ΚΤΑ 

πνπ εθθξεκνύλ γηα ρξόληα ….., πεξηνξίδνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ επελδύζεσλ θαη απμάλνπλ 

ηνλ επελδπηηθό θίλδπλν θαη ηειηθά ην επελδπηηθό θόζηνο». Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο κεηαθέξεηαη 

ζεκαληηθφ θφζηνο ζηηο επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ησλ καξίλσλ, νη νπνίεο ππνρξεψλνληαη ζε 

απμεκέλα θαη ζπλήζσο κε αληαγσληζηηθά ηηκνιφγηα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΑΝΟΓΟΤ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ 

ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  

4.1  Δηζαγσγή  

Δίλαη αδηακθηζβήηεηε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηεο αλάπηπμε. 

Ζ δηαρξνληθή έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

αζηηθνχ θαη δαζηθνχ θηεκαηνινγίνπ, ζπληέιεζε ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ζε ζπλερείο 

παιηλδξνκήζεηο, πνπ απνηέιεζαλ ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άλαξρεο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο. (ΔΤΓΔΠΠ&ΑΑ, 2013) Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ πξνθαιέζεη αδπλακία 

δηαρείξηζεο, έγθξηζεο θαη πινπνίεζεο ζεκαληηθψλ επελδπηηθψλ έξγσλ. Δίλαη εκθαλέο φηη ε 

ρψξα δελ έρεη εθκεηαιεπζεί ηα ηζρπξά ηεο ζεκεία, ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ελψ 

δελ έρεη αληηκεησπίζεη ηηο ζσξεπκέλεο καθξνρξφληεο αδπλακίεο. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ηνπο. 

 

4.2  Αλάιπζε  Δζσηεξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο (SWOT)  

Ζ νλνκαζία SWOT πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Strengths (ηζρπξά ζεκεία) – 

Weaknesses (αδπλακίεο) – Opportunities (επθαηξίεο) – Threats (απεηιέο). (europa.eu, 2015). Ζ 

SWOT αλάιπζε απνηειεί κηα ηερληθή ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο κέζσ ελφο ζπλνπηηθνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ πνπ νδεγεί ζε ιήςε απνθάζεσλ θαη αλάιεςε δξάζεσλ. Έρεη 

ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ κείσζε ησλ εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ γλψζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζέζηκσλ 

ηζρπξψλ ζεκείσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην επξχηεξν 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ρξήζε ηεο αλάιπζεο SWOT μεθίλεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, 

πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο. 

ηελ παξνχζα γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη πξνζέγγηζεο ησλ θξίζηκσλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Θαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σνπξηζκνχ. Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο, 

γηα ηελ επηηπρή αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθάθε αλαςπρήο. Ζ 

παξνχζα εξγαζία δελ έρεη ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο θξηζηκφηεηαο 

θαη θαηάηαμεο ησλ παξαγφλησλ πνπ θαηαγξάθνληαη, αιιά ηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ. Οη 
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παξάγνληεο πνπ θαηαγξάθνληαη αλαθέξνληαη ζηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

(Αχγνπζηνο 2017). 

 

4.2.1.   Ηζρπξά εκεία (Strengths) 

 Ο ζαιάζζηνο ρψξνο ηεο Διιάδαο δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα πινχζην γεσκνξθνινγηθφ ηνπίν, 

κε πιήζνο λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο, κε πξνζήλεκνπο φξκνπο θαη αμηφινγεο αθηέο. 

 Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζάιαζζαο -  

αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο) επλννχλ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε κε ζθάθε αλαςπρήο.  

 Ζ ρψξα είλαη ηδηαίηεξα αζθαιήο απφ πιεπξάο λαπηηθψλ  θηλδχλσλ, ε πιεχζε 

ππνζηεξίδεηαη απφ θάξνπο, ε νκίριε είλαη ζπάληα θαη νη ζάιαζζεο θαζαξέο.  

 Τπάξρνπλ αξθεηέο ιηκεληθέο ππνδνκέο πνπ παξέρνπλ βαζηθέο ππεξεζίεο, είλαη θαηάιιειεο 

γηα ζθάθε αλαςπρήο θαη επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ζθαθψλ ζε πιήζνο λεζηψλ. 

 Ζ ρψξα δηαζέηεη πιήζνο δηάζπαξησλ θαη αμηφινγσλ πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Ζ ρψξα παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο επηζθέπηεο, ηα ζθάθε ηνπο θαη ηηο επελδχζεηο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε άιιεο αληαγσληζηηθέο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 Τπάξρεη δηάζεζε εξγαηηθνχ, ηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ, πνπ εχθνια κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Yachting. 

 Γηαζέηεη πιήζνο ππνζηεξηθηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο. 

 Τπάξρεη ηζρπξφο ζηφινο επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ.  

 Τπάξρεη λνκηθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεη ηελ παξνρή θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (λ. 4399/2016) 

ζε ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. (Οηθνλνκίαο, 2016) 

 Ζ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο (κέζσ ησλ καξίλσλ) κε 

κηα ειθπζηηθή επξχηεξε πεξηνρή, πνπ δηαζέηεη πνιηηηζκηθνχο πφξνπο, αμηφινγε ηνπηθή 

παξαγσγή, ηνπηθή θνπδίλα, θιπ. 

 Γηαζέηεη εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ λαπηαζιεηηζκνχ, πνπ πξνβάινπλ θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ρψξα σο εμαίξεηνπ 

ηφπνπ ηζηηνπινΐαο, κέζσ ηνπ ηξίπηπρνπ: „πξνβνιή – θήκε – κφδα‟.  (Οκνζπνλδία, 2017) 

 

4.2.2.  Αδπλακίεο (Weaknesses) 

 Οη αγθπιψζεηο ζηελ έγθξηζε θαη αδεηνδφηεζε επελδπηηθψλ έξγσλ (καθξνρξφληεο θαη 

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο). 
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 Σν έιιεηκκα ζηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ. (ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, 

2017) 

 Οη ζεζκηθέο αδπλακίεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, θιπ. 

 Οη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο (Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα, ηΔ., 

θιπ.). 

 Ζ αδπλακία θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ έξγνπ, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ εθαξκνγή πνιηηηθήο απμεκέλσλ θφξσλ – ηειψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ θιάδν, 

ζε ζχγθξηζε κε γεηηνληθέο ρψξεο, ζπκπηέδεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Σα ηζρπξά γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα – δηαδηθαζίεο, πνπ απαηηνχλ απμεκέλν ρξφλν θαη 

θφζηνο, ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Yachting θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. (Μαληηάθεο, 2012)  

 Οη κεηαβαιιφκελεο πνιηηηθέο θπξίσο θνξνινγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ζην γηψηηλγθ 

πξνθαινχλ έιιεηςε  εκπηζηνζχλεο ησλ πινηνθηεηψλ θαη  ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ. 

 Ζ παξάηαζε ηεο αδπλακίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα ζπλδξάκεη ηηο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο.  (ΑΛΦΑ, 2017) 

 Ζ παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο, ζπλδεκέλε κε ηνλ θίλδπλν 

απνηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, θαη ηεο αμηνιφγεζή ηνπ. 

 Σν έιιεηκκα εθζπγρξνληζκψλ – αληαγσληζηηθφηεηαο, ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ. 

 Ζ θαζπζηέξεζε θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

(Δλέξγεηαο, 2013) 

 Ζ έληνλε επνρηθφηεηα θαη ηζρπξή εμάξηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο απφ tour operators. 

(Council, 2017) 

 Ζ έληαζε ηεο ηνπξηζηηθήο ζπγθέληξσζεο ζε νξηζκέλα λεζηά, κε ζεκαληηθή επηβάξπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (καδηθφηεηα – 

ζπγθεληξσηηθφηεηα - θνξεζκφο).   

 Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ ζρεηηθψλ κε ην Yachting - ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ (θαπεηάληνη – κεραληθνί ζθαθψλ αλαςπρήο).  

 Ζ απνκάθξπλζε ησλ λέσλ απφ επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηα ζθάθε αλαςπρήο. Ζ επηινγή 

ρακειφκηζζσλ θαη ρακειψλ πξνζφλησλ αιινδαπψλ, πξνθαιεί δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.  

 Οη  παξάλνκεο λαπιψζεηο θαη ηα εηθνληθά λαπινζχκθσλα. (ΝΔΔ, 2016) 
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 4.2.3.  Δπθαηξίεο (Opportunities) 

 Οη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλφδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ κε ζθάθε αλαςπρήο ζηηο 

βνξεηναλαηνιηθέο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ. Οη ζέζεηο ειιηκεληζκνχ ζε καξίλεο ζηελ Διιάδα, 

Σνπξθία, Κξναηία, Μαπξνβνχλην θαη Κξναηία είλαη κφλν 40.000, έλαληη ησλ 

βνξεηνδπηηθήο αθηνγξακκήο, φπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 400.000 ζέζεηο ζε Ηζπαλία, Γαιιία 

θαη Ηηαιία. (ΝΔΔ, 2016) 

 Ζ ζηαζεξή άλνδνο ηεο δήηεζεο ζηελ Μεζφγεην ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο.  

 Ζ χπαξμε θνηλνχ λνκίζκαηνο θαη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, θεθαιαίσλ, 

εκπνξεπκάησλ, ζε κηα ΔΔ κε 500 εθαη. πνιίηεο.  

 Ζ ειαζηηθφηεηα θπξίσο ησλ κεγάισλ ζθαθψλ αλαςπρήο ζηελ επηινγή – αιιαγή ηνπ ηφπνπ 

ειιηκεληζκνχ ηνπο. εκαληηθά θξηηήξηα, ε πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα ππεξεζηψλ – ε 

αζθάιεηα – ε θνξνινγηθή & γξαθεηνθξαηηθή επηβάξπλζε – ηα θιηκαηνινγηθά & 

γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία – ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία – ε θήκε & ε κφδα.  

 Ηζρπξή ηάζε δηεζλψο ζην ηνπξηζηηθφ ηνκέα, γηα αλάπηπμε ζχλζεησλ κνξθψλ θηινμελίαο 

θαη λέσλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. (MCKINSEY, 2011) 

 

4.2.4.  Απεηιέο  (Threats) 

 Ζ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο, ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ (Σνπξθίαο, 

Κξναηίαο, ινβελίαο, Μαπξνβνπλίνπ), έλαληη ηεο Διιάδαο. 

 Ζ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ζηα ζθάθε αλαςπρήο. Οη ρψξεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

ζθαθψλ έρνπλ δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο ελζσκάησζεο ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο καξίλεο.  

 Ζ ζπλέρηζε ηεο έληνλεο επνρηθφηεηαο θαη ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Ζ έληαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιήκαηνο - θίλδπλνο απμεκέλσλ ξνψλ ζηα ειιεληθά λεζηά. 

 Ο πεξηνξηζκφο ηεο δήηεζεο ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ θαη ε πηψζε ησλ ηηκνινγίσλ. 

 Ο θίλδπλνο ή ε απεηιή πνιέκνπ ζηελ θνληηλή πεξηνρή. 

 Ζ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο θαη νη εληάζεηο ζην Αηγαίν. (Μάδεο, 2017) 

 Ζ ειαζηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ θπξίσο ηα κεγάια ζθάθε αλαςπρήο ζηελ επηινγή ηνπ 

ηφπνπ ειιηκεληζκνχ ηνπο.  

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ ηεο αλάιπζεο SWOT, ε 

Διιάδα έρεη αμηφινγα ηζρπξά ζεκεία, πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη αμηνπνηήζεη. Παξάιιεια 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο ζεκαληηθέο θαη ρξφληεο αδπλακίεο, ζην ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 
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πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη  ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο παξεκπνδίδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπο απαηηεί ζνβαξφ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη ηνκέο 

ζην επξχηεξν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθαίλνληαη 

νξηζκέλεο απεηιέο ζε αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ηεο δηπισκαηίαο, ελψ ππάξρνπλ ή 

εμειίζζνληαη λέεο επθαηξίεο πνπ επηηξέπνπλ αηζηνδνμία. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ, αιιά θπξίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ θαη θηλδχλσλ, 

είλαη πξνυπφζεζε ε νινθιήξσζε θαη άκεζε εθαξκνγή, ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ 

πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη θιαδηθνί, παξαγσγηθνί θαη 

νη θνηλσληθνί θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ.  

 

4.3  Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή θνπηκόηεηα Αλάπηπμεο ηνπ ΘΠΣ  

Ζ επίδξαζε ηνπ yachting ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο πεξλά κέζα απφ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. χκθσλα κε ηνλ ΔΟΣ, εθείλνη πνπ επηιέγνπλ ηηο 

ππεξεζίεο yachting ζηελ Διιάδα είλαη θπξίσο αιινδαπνί ηνπξίζηεο πςεινχ εηζνδήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ελψ ν κέζνο ηνπξίζηαο ζηελ Διιάδα μνδεχεη πεξίπνπ 75 δνιάξηα αλά εκέξα 

παξακνλήο, νη ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα θάλνπλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ 

δαπαλνχλ αλά εκέξα παξακνλήο πεξίπνπ 120 δνιάξηα θαηά άηνκν (Μαλψινγινπ, 2017).   Ζ 

ζπλεηζθνξά ηνπ yachting αθνξά ηελ ηδησηηθή θαη ηελ δεκφζηα νηθνλνκία θαη κπνξεί λα 

εληνπηζζεί: Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθή, φπνπ κέζσ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ησλ ζθαθψλ ζηνλ 

ηνπξηζηηθφ ιηκέλα ηνλψλεηαη ε ηνπηθή αγνξά. Ωο δεκνζηνλνκηθή φπνπ ηκήκα ησλ δαπαλψλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ζθαθψλ θαη ιηκέλσλ, κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ, 

ζα εηζξεχζεη ζην δεκφζην ηακείν δηα ηεο θνξνινγίαο. Ωο νηθνλνκηθή επίδξαζε, φπνπ ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ, ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία λένπ εηζνδήκαηνο, απμάλεηαη 

ε απαζρφιεζε θαη ε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο. (ICAP 2009). Σν φθεινο ζηελ νηθνλνκία 

πεξηιακβάλεη ηα έζνδα απφ λαπιψζεηο ηηο δαπάλεο θαπζίκσλ, αλαισζίκσλ, εμνπιηζκψλ 

αλαςπρήο, εζηίαζε θαη δηαζθέδαζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ηνπξίζηεο - ρξήζηεο ησλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα.    

Σα έζνδα ησλ ειιεληθψλ καξίλσλ, πέξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ απφ 

ηα επίζεκα θνξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία,  είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζνχλ θαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ 

ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ, ηνλ βαζκφ πιεξφηεηαο θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ δηεξρφκελσλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Βάζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

ηα έζνδα κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ πεξίπνπ ζε 80 εθαη. επξψ εηεζίσο. χκθσλα κε ην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ ICOMIA (International Council of Marine Industry Association), γηα θάζε 1 επξψ 
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πνπ δαπαλάηαη γηα ηνλ ειιηκεληζκφ ελφο ζθάθνπο ζε κία καξίλα αληηζηνηρεί πνιιαπιαζηαζηήο 

5 έσο 12 επξψ (αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ ζθάθνπο) γηα δαπάλεο ζε θαχζηκα, 

ηξνθνδνζία, πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληήξεζε, κηζζνδνζία, θφξνπο θαη άιιεο αλάγθεο ή 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζθάθνο. (ICOMIA, 2017)  

Με βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο «Έλσζεο Μαξίλσλ Διιάδαο» ν πνιιαπιαζηαζηήο πξνζδηνξίδεηαη 

ζε 6,6 κνλάδεο γηα ηνπο πειάηεο - κέιε ηεο. Βάζε απηνχ ην πξνθαινχκελν επξχηεξν φθεινο 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 530 εθαη. επξψ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Ναπηηιίαο ην εηζπξαθηηθφ φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ΦΠΑ ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ηα 100 

εθαη. Δπξψ.  

 Ο ζαιάζζηνο πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο έρεη κεγάια πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη πξνζθνξάο, ηφζν 

ζηνλ ηνκέα δεκνζίσλ εζφδσλ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ζπλδξάκνληαο 

νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή άλνδν ηεο ρψξαο.  

 

4.4  Δθηίκεζε ησλ Γπλαηνηήησλ θαη ηνπ πξνζδνθώκελνπ νθέινπο από ηελ  

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Yachting   

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ην 2009, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πάξα πνιιέο δπζθνιίεο γηα ην 

επαγγεικαηηθό αιιά θαη γηα ην ηδησηηθό γηώηηλγθ. Οη ειιεληθέο εηαηξείεο επαγγεικαηηθνχ 

γηψηηλγθ πνπ κέρξη ηελ θξίζε πξσηνζηαηνχζαλ ζηε Μεζφγεην, παξαρψξεζαλ έδαθνο ζε 

αληαγσλίζηξηεο ρψξεο φπσο ηελ Κξναηία, Σνπξθία, αθφκε θαη ζην Μαπξνβνχλην. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηελ πεξίνδν 2009 -2015, είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ λαπιψζεσλ 

κέρξη θαη 80% ζηα κεγάια κεραλνθίλεηα επαλδξσκέλα ζθάθε κε πιήξσκα 6-8 άηνκα. 

Αληίζηνηρα ζηα ηζηηνπιντθά ζθάθε ε πηψζε αλήιζε ζην 25-30%, πιήηηνληαο θπξίσο ηα 

κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θαη πνιπηέιεηα. Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ 

λαπηηθψλ ζηνλ θιάδν ηνπ επαγγεικαηηθνχ yachting. (ΔΣΔ Η. , 2015) 

 ε κειέηε ηνπ London School of Economics, γηα ηελ «Μεζνγεηαθή Έλσζε θαθψλ 

Αλαςπρήο», (MYBA, 2017) γηα ηα super-yachts (άλσ ησλ 24 κέηξσλ), πξνθχπηεη φηη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία σθειήζεθε κε 158 εθ. επξψ ην ρξφλν απφ ππεξεζίεο ειιηκεληζκνχ - 

επηζθεπψλ, φηαλ ε Ηηαιία σθειήζεθε κε 2.240, ε Γαιιία 1.370 θαη ε Ηζπαλία 892 εθ. €.  

(ΝΔΔ, 2016) Σν γεγνλφο απηφ δεηθλχεη φηη ζηελ Διιάδα δελ έρεη αμηνπνηεζεί αληηζηνίρσο ν 

ηνκέαο ηνπ yachting πνιπηειψλ ζθαθψλ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξείηαη θάζε ρξφλν απφ 

ζεκαληηθά έζνδα.  
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ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο - Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Ζ αλάιπζε αθνξά ην 

ζελάξην ηεο αλφδνπ ηνπ θιάδνπ κε ηελ αχμεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο. πγθεθξηκέλα ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο, ψζηε ε ζρέζε (1/621) φπνπ 1 ζθάθνο αληηζηνηρεί ζε 

621 θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο, λα κεηαηξαπεί ζε 1 ζθάθνο αλά 164 θαηνίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμηζσζεί κε  ηνλ αξηζκφ ζθαθψλ αλαςπρήο πξνο θαηνίθνπο  ηεο ΔΔ (1/164). Πξνζδηνξίδεηαη ε 

αχμεζε ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ε κεηαβνιή ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ησλ εζφδσλ ηνπ γηψηηλγθ.  

 

Γεδνκέλα (απφ έξεπλα ΝΔΔ):  

- Τθηζηάκελνο αξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα (ΔNy)                     =  17.700 

- ρέζε  αξηζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο αλά αξηζκφ θαηνίθσλ ΔΔ (RyE)            = 1/164   

- ρέζε αξηζκνχ ζθαθψλ αλαςπρήο αλά αξηζκφ θαηνίθσλ Διιάδαο (RyG)   = 1/621  

- Μέζνο Αξηζκφο Απαζρνινπκέλσλ αλά ζθάθνο αλαςπρήο (ΑEy)                 = 1,17 

- Έκκεζα απαζρνινχκελνη αλά ζέζε ειιηκεληζκνχ (IEb)                               =  1 

- Άκεζα απαζρνινχκελνη αλά 100 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ (ΝEb)                      = 4,36 

- Μέζε δαπάλε αλά ζθάθνο αλαςπρήο ζηελ Διιάδα (ACy)                           = 34.307 € 

 

Α. Πξνζδηνξηζκόο πθηζηάκελσλ εζόδσλ θαη ζέζεσλ απαζρόιεζεο από ην γηώηηλγθ  

Α.1. Πξνζδηνξηζκφο εζφδσλ: Απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΝΔΔ ζε δείγκα 598 ζθαθψλ, πξνθχπηεη φηη 

ε κέζε εηήζηα δαπάλε αλά ζθάθνο αλαςπρήο ζηελ Διιάδα, αλέξρεηαη ζε 34.307 €, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειαζηηθψλ θαη ηα αλειαζηηθψλ εμφδσλ ησλ κεραλνθίλεησλ θαη 

ηζηηνθφξσλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ην ζχλνιν ησλ 17.700 ζθαθψλ 

αλαςπρήο ζηελ Διιάδα αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζε 607.000.000 επξώ. (ΝΔΔ Π. Π., 2012)    

Α.2. Πξνζδηνξηζκφο Τθηζηάκελσλ Θέζεσλ Απαζρφιεζεο  

Α.2.1. Πξνζδηνξηζκφο άκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηα ζθάθε αλαςπρήο (DEy): 

ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηακέλσλ 17.700 ζθαθψλ αλαςπρήο (ENy), 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ζπληειεζηή απαζρνινπκέλσλ ζηα ζθάθε (AEy) = 1,17.  

DEy = ENy * AEy    =>   DEy = 17.700 * 1,17  => DEy = 20.709  

Α.2.2. Πξνζδηνξηζκφο άκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηηο καξίλεο (DEm): Με βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΔΟΣ θαη ηεο Έλσζεο Μαξίλσλ Διιάδνο θαη ηελ έξεπλα ηνπ ΝΔΔ, κε δείγκα ηα 

ζθάθε πνπ ειιηκελίδνληαη ζε καξίλεο ηεο Αηηηθήο, δηαπηζηψζεθε φηη ε αλαινγία ησλ άκεζα 
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απαζρνινπκέλσλ ζηηο καξίλεο είλαη 4,36 αλά 100 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ (NEb). Γεδνκέλεο ηεο 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο (9.829), ζε ζέζεηο ειιηκεληζκνχ (YBm), πξνθχπηεη:  

DEm = YBm * NEb    =>    DEm =  9829 * 4,36/100   =>   DEm = 438 

Α.2.3. Πξνζδηνξηζκφο έκκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (IE): Οη έκκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο  

αθνξνχλ ηηο δεκηνπξγνχκελεο ζέζεηο ζε  ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γηψηηλγθ. Ο 

ζπληειεζηήο έκκεζεο απαζρφιεζεο (IEb), ηζνχηαη κε ηε κνλάδα (IEb =1), δεδνκέλνπ φηη αλά 

100 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ δεκηνπξγνχληαη 100 ζέζεηο απαζρφιεζεο. Οη δεκηνπξγνχκελεο 

έκκεζεο ζέζεηο  απαζρφιεζεο (IE)  γηα ηηο 9.829 ζέζεηο Διιηκεληζκνχ ζε καξίλεο (YBm) ζηελ 

Διιάδα είλαη: 

IE  =  YBm * IEb    =>   IE  =  9.829 * 1     =>   IE  =  9.829 

πλνιηθά νη πθηζηάκελεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηα ζθάθε θαη ηηο καξίλεο 

εθηηκψληαη ζε: 

DEm + DEy + IE = 438 + 20.709 + 9.829 = 30.976 

  Β. Γεκηνπξγνύκελα έζνδα θαη ζέζεηο απαζρόιεζεο από ηελ αλάπηπμε ηνπ Yachting  

Β.1. O Πξνβιεπφκελνο Αξηζκφο θαθψλ Αλαςπρήο ζηελ Διιάδα (PNy), πξνθχπηεη απφ ηνλ 

ηζνζθειηζκφ ηεο ζρέζεο ζθαθψλ αλαςπρήο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΔ. 

Ζ δηαθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ ζθαθψλ αλαςπρήο αλά θάηνηθν κεηαμχ ΔΔ θαη Διιάδαο (Dy), 

πξνθχπηεη απφ ην πειίθν : 

Dy = (RyE) / (RyG) =>   Dy = (1/164) / (1/621)      =>   Dy = 3,787 

O πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ζθαθψλ αλαςπρήο (PNy) ηεο Διιάδαο, πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πθηζηάκελν αξηζκφ ζθαθψλ (ΔNy), απμεκέλν κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο δηαθνξάο (Dy) ησλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο κεηαμχ Διιάδαο θαη ΔΔ:  

PNy = ΔNy * Dy   =>   PNy = 17.700 * 3,787 =   67.022 

Β.2. Σα πξνβιεπφκελα εηήζηα έζνδα (AR) πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αξηζκφ (ησλ 67.022) 

πξνβιεπφκελσλ ζθαθψλ (PNy) επί ηελ κέζε δαπάλε αλά ζθάθνο (ACy) πνπ αληηζηνηρεί ζε 

34.307 €, πξνθχπηεη: 

AR = PNy * ACy    =>   AR = 67.022 * 34.307 =>   AR = 2.299.324.000 € 

Β.3. Πξνζδηνξηζκφο Θέζεσλ Απαζρφιεζεο 

Β.3.1. Πξνζδηνξηζκφο άκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηα ζθάθε αλαςπρήο (DEy): Γεδνκέλσλ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ ζθαθψλ αλαςπρήο (PNy = 67.000) θαη ηνπ κέζνπ αξηζκνχ 
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απαζρνινπκέλσλ αλά ζθάθνο αλαςπρήο (AEy =1,17), νη ζέζεηο άκεζεο απαζρφιεζεο ζηα 

ζθάθε αλαςπρήο (DEy) ζα είλαη: 

DEy = PNy * ΑEy     =>   DEy = 67.000 * 1,17   =>   DEy = 78.390 

Β.3.2. Πξνζδηνξηζκφο ζέζεσλ άκεζεο απαζρφιεζεο ζηηο καξίλεο (DEm): Λακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ αλά 100 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ (ΝEb) θαη ηνλ ζπλνιηθφ 

πξνβιεπφκελν αξηζκφ ζθαθψλ αλαςπρήο (PNy), πξνθχπηεη: 

DΔm = PNy * ΝEb     =>    DΔm = 67.022 * (4,36/100)     =>   DΔm = 2.922 

Β.3.3. Πξνζδηνξηζκφο έκκεζσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο (IE) ζε ππνζηεξηθηηθνχο γηα ην yachting 

θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ yachts (PNy) 

θαη ηνλ δείθηε έκκεζεο απαζρφιεζεο αλά ζέζε ειιηκεληζκνχ (IEb), πξνθχπηεη:  

IE = PNy * IEb    =>   IE = 67.022 * 1      =>    IE = 67.022 

Οη ζπλνιηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο (ΣΔ) πνπ ζα πξνζθέξεη ν θιάδνο κε ηελ αλσηέξσ 

εθηηκψκελε άλνδφ ηνπ, πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα: 

ΣΔ = DEy + DΔm + IE     =>   ΣΔ = 78.390 + 2.922 + 67.022    =>   ΣΔ =  148.334 

 πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ην yachting κπνξεί λα παξάζρεη ηεξάζηηα φθεινο ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηελ δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο. Ζ άλνδφο ηνπ, ζε αληίζηνηρν επίπεδν (σο πξνο 

ηνλ πιεζπζκφ) ηεο ΔΔ, ζα δεκηνπξγήζεη: 

 148.334 ζέζεηο απαζρφιεζεο, έλαληη ησλ 30.976 πθηζηακέλσλ θαη  

 2.299.324.000 € εηήζην εηζφδεκα, έλαληη ησλ 607.000.000 € ζήκεξα. 

Όπσο έρεη αλαιπζεί ζην θεθάιαην απηφ, ε Διιάδα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη πιενλεθηήκαηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ πξνζεγγίζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΟΗ ΓΖΜΟΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΟ 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

5.1  Δηζαγσγή  

Ζ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο,  απαηηεί θξάηνο δηθαίνπ κε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ 

θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, αμηφπηζην - πνπ δελ κεηαβάιεη ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ ηνπ πιαίζην 

ζπλερψο θαη αζθφπσο, πνπ θξαηά ρακειά ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη θνξνινγηθφ βάξνο πξνο ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο - ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. ηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, γίλεηαη εθηθηή ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη επηηαρχλεηαη 

ε αλαπηπμηαθή πξφνδνο. 

 

5.2  Γεκόζηεο Πνιηηηθέο  θαη Κξαηηθέο Δληζρύζεηο  

Οη επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ Yachting, ζπλήζσο αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ή ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ιηκεληθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ λαππήγεζε ζθαθψλ 

αλαςπρήο  ηφζν απφ ηδηψηεο, φζν θαη απφ εηαηξείεο λαχισζεο ζθαθψλ αλαςπρήο. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ κέρξη ζήκεξα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο κηαο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο, κέζσ θηλήηξσλ ελίζρπζεο. Οη επελδχζεηο ζπληεινχλ ζηελ ηνπηθή, ηελ πεξηθεξεηαθή 

θαη ηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα θαη ζέζεηο απαζρφιεζεο, ηφζν 

θαηά ηηο επελδπηηθέο εξγαζίεο φζν θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο (καξίλεο, ζθάθε αλαςπρήο, θιπ.). 

Πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Με δεδνκέλν φηη δελ έρεη θαηαξηηζζεί θαη εθαξκνζζεί Δζληθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα, νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί θαη πινπνηνχληαη, 

θαηαγξάθνληαη ζηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο απφ ην 1990, κέρξη ην 2006 θαη ζηα Δζληθά 

ηξαηεγηθά Πιαίζηα Αλαθνξάο (ΔΠΑ) απφ ην 2007 κέρξη ζήκεξα.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ Θαιάζζηνπ Πεξηεγεηηθνχ Σνπξηζκνχ (Yachting), ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ θαηαγξάθεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο γηα ηελ θιαδηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή 

αλάπηπμε νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεηαη ζηνπο Αλαπηπμηαθνχο ή Δπελδπηηθνχο Νφκνπο.  ηελ 

εθαξκνγή ηνπο νη λφκνη απηνί απαζρνινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ 
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θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο παξνρήο απφ ην Γεκφζην ηνπ θηλήηξνπ ηεο δσξεάλ 

επηρνξήγεζεο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ ζηελ Διιάδα μεθηλά νπζηαζηηθά κε ηνλ Ν. 1116/81 

θαη αθνινχζσο ηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 1262/1982 πνπ είρε ηζρχ κέρξη ην 1990. ην άξζξν 2, 

πεξίπησζε (η) ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνβιεπφηαλ ε ελίζρπζε ησλ λαππεγφ-επηζθεπαζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα νη λαππεγηθέο επηρεηξήζεηο  πνπ αλαιάκβαλαλ ηελ λαππήγεζε 

επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ δσξεάλ επηρνξήγεζε ζε έλα 

πνζνζηφ (ζπλήζσο 40% - 50%) επί ηνπ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Οη εληζρχζεηο απηέο 

είραλ ζπληειέζεη ζε απμεκέλεο παξαγγειίεο λαππήγεζεο επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

ζθαθψλ, πξνθαιψληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ λαππεγηθνχ θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ 

θιάδνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ λαχισζεο ζθαθψλ.  

ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ κεηά ην 1990 δελ πξνβιέθζεθε θξαηηθή 

ελίζρπζε ζε λαππεγηθέο κνλάδεο. 

ηνλ αλαπηπμηαθό λόκν 1892/1990, (Οηθνλνκίαο, https://www.e-nomothesia.gr/kat-dasos-

thera/n-1892-1990.html, 2017), ζην άξζξν 2 (θα), πεξηιακβάλεηαη ε ελίζρπζε   επηρεηξήζεσλ 

εθκεηάιιεπζεο ιηκέλσλ αλαςπρήο.   

Ο αλαπηπμηαθόο λόκνο 2601/1998 (Οηθνλνκίαο, https://www.e-nomothesia.gr/kat-

oikonomia/n-2601-1998.html, 2017) ,   θαη αθνινύζσο ν 3299/2004 :               (Οηθνλνκίαο, 

https://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/n3299.htm, 2017) 

ηα ππαγφκελα επελδπηηθά ζρέδηα παξείραλ ηα αθφινπζα είδε εληζρχζεσλ: 

α) Δπηρνξήγεζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δσξεάλ παξνρή απφ ην δεκφζην ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα 

ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηεο εληζρπφκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ή θαη 

β) Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ αθνξά ζηελ θάιπςε απφ ην δεκφζην ηκήκαηνο 

ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξγηνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ.  

γ) Φνξνινγηθή απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ κε δηαλεκφκελσλ 

θεξδψλ ηελ πξψηε δεθαεηία απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ή θαηφπηλ ε  

επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην.  

ην άξζξν 3, ζηα  ππαγφκελα επελδπηηθά ζρέδηα, πεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε  (x) ίδξπζε, 

επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο (καξίλεο) γηα επελδπηηθά 

ζρέδηα πνπ γίλνληαη κε πξσηνβνπιία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ 118 Α΄). 
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ην άξζξν 4, θαζνξίδνληαη νη παξερφκελεο εληζρχζεηο.  Ζ ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο 

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο, εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1. Βάζε απηνχ θαη ηεο 

πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο, ε έληαζε ηεο ελίζρπζεο  δηακνξθψλεηαη γηα ηελ: 

Πεξηνρή Α`,  ελίζρπζε  20%  

Πεξηνρή Β`, ελίζρπζε 30% 

Πεξηνρή  Γ`, ελίζρπζε 40% 

Δλαιιαθηηθά εθφζνλ ν επελδπηήο επηιέμεη ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή, απηή αλέξρεηαη ζηελ 

πεξηνρή Α` ζε 60% , ηελ πεξηνρή Β` θαη Γ΄ ζε 100% επί ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. 

Πιένλ απηψλ, ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο παξείρεην επηπιένλ πνζνζηφ ελίζρπζεο έσο 10%, 

κέρξη ην εληζρπφκελν θφζηνο ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ. ηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο παξείρεην αληίζηνηρα επηπιένλ πνζνζηφ ελίζρπζεο έσο 20%.  

Ο Δπελδπηηθόο Νόκνο 3908/2011,     (Οηθνλνκίαο, https://www.ependyseis.gr/sub/nomos 

3908/ n3908.htm, 2017)  «Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, 

ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή πλνρή», πξνβιέπεη ηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ 

ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ ζθαθψλ αλαςπρήο. Σα πνζνζηά ελίζρπζεο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά έλαληη ηνπ παξειζφληνο.                     

Ο Δπελδπηηθόο Νόκνο 4146/2013,  https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4146/n4146.htm 

«Γηακόξθσζε Φηιηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο 

Δπελδύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», α) βειηηψλεη ηνπο φξνπο γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο 

ζπκκεηνρήο ησλ επελδπηψλ. Αηηία ε έιιεηςε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ην πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηαο,  ε αδπλακία δαλεηζκνχ ησλ επελδχζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο. β) Οη επελδχζεηο γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ είλαη επηιέμηκεο. γ) δηεπθνιχλεη ηελ ελίζρπζε  ησλ 

κεγάισλ επελδχζεσλ (άλσ 50 εθαη. €). (Οηθνλνκίαο, https://www.ependyseis.gr/sub/nomos 

4146/n4146.htm, 2017) 

Ο Δπελδπηηθόο Νόκνο 4399/2016: (Οηθνλνκίαο, https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/, 

2017),  Δίλαη ζήκεξα ζε ηζρχ θαη δνθηκάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. 

Οξίδεη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο, ηελ ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε, ηελ δηακφξθσζε κηαο λέαο εμσζηξεθνχο εζληθήο ηαπηφηεηαο (branding), ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη έληαζεο γλψζεο, 

ηελ κεηαθίλεζε ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο ηεο αμίαο γηα ηελ παξαγσγή πην ζχλζεησλ 

πξντφλησλ, ηελ πξνζθνξά θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ θαη ελ ηέιεη ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο 

ζέζεο ηεο ρψξαο ζην Γηεζλή Καηακεξηζκφ Δξγαζίαο.   

https://www.ependyseis.gr/sub/nomos
https://www.ependyseis.gr/sub/nomos%204146/n
https://www.ependyseis.gr/sub/nomos%204146/n
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Οη εγθξίζεηο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ζηαδηαθά απφ ην 1996, 

ηεινχλ ζηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ελψ ε έληαζε ηεο ελίζρπζεο 

θαζνξίδεηαη  απφ ην Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ ηεο ΔΔ.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε φηη, παξά ηελ χπαξμε ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ κέζσ ησλ δσξεάλ επηρνξεγήζεσλ επί ζεηξά δεθαεηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά 

πεξηζψξηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (ζην παξειζφλ) θαη ηελ απμαλφκελε 

δήηεζε ζέζεσλ ειιηκεληζκνχ, ηα απνηειέζκαηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ήηαλ πεληρξά. Ωο θχξηεο αηηίεο κπνξεί λα εθηηκεζνχλ, ην 

κεγάιν θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζε ιηκεληθά έξγα θαη ε κηθξή θεθαιαηαθή απφδνζε, ε κε 

δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεισλ παξάθηησλ γεπέδσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, ε 

πνιππινθφηεηα θαη ε καθξνρξφληα πξνζπάζεηα αδεηνδνηήζεσλ, ε έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. Σν πξψην έξγν πνπ αδεηνδνηήζεθε θαη πινπνηήζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (κε ρξήζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ) ήηαλ ε καξίλα Λαπξίνπ («Olympic Marin 

S.A»). Οη πεξηζζφηεξεο καξίλεο πινπνηήζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΟΣ, ν νπνίνο θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ ιηκεληθή ππνδνκή ηνπο. 

 

5.3  Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ Γεκόζησλ Πνιηηηθώλ   

ηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Yachting πεξηιακβάλεηαη ε καθξνρξφληα 

έιιεηςε θαιήο λνκνζέηεζεο. ηφρνο ηεο πνιηηηθήο θαιήο λνκνζέηεζεο είλαη ε αθξηβέζηεξε 

νξηνζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ βαξψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά, ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαθάλεηαο, ε δηεχξπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. 

Ζ θαιή λνκνζέηεζε απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ξπζκίζεηο εθηφο απφ απνδνηηθέο, απνηειεζκαηηθέο, ζπλεθηηθέο θαη απιέο πξέπεη επίζεο λα:  

 Σεξνχλ ηηο αξρέο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο  

 Να δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ην 

θνηλσληθφ θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ δηαζθάιηζε απηήο ηεο ηζνξξνπίαο 

νδεγεί ζε βηψζηκε αλάπηπμε. (Πιπκάθεο, 2016)  

ηελ Διιάδα ππάξρεη έιιεηκκα ζηελ δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ηφζν ζηελ αλάιπζε 

ησλ επηπηψζεσλ (θφζηε, νθέιε θαη δηαθηλδπλεχζεηο) θαη ζηελ θνηλσληθή δηαβνχιεπζε. 

Απνηέιεζκα ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε αδπλακία θαιήο λνκνζέηεζεο πνπ νδεγεί ηειηθά ζηελ 

δηφγθσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε νκηιία 
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ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θ. Μαληηάθε ζηηο 3/12/2012 ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο Διιάδαο - ΟΟΑ «Σν ηέξαο πνπ νλνκάδεηαη γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα, δελ 

ρξεηάδεηαη λα ην πεξηγξάςσ. Σελ έρνπκε ππνζηεί όινη καο, πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Θα αξθεζηώ 

λα ζαο αλαθέξσ έλα ελδεηθηηθό κόλν ζηνηρείν. Σν θόζηνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ Διιάδα 

εθηηκάηαη όηη αλέξρεηαη ζην 6,8% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή πεξί ηα 14 δηο επξώ – όηαλ ν αληίζηνηρνο 

κέζνο όξνο ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο είλαη 3,5%». (Μαληηάθεο, 2012)  

Οη Αλαπηπμηαθνί ή νη Δπελδπηηθνί Νφκνη παξφηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ην βαζηθφ 

αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ηεο πεξίνδν 1989 – 2017, δελ είραλ ζαθείο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. 

Δπηπιένλ δελ ππήξμε δηαδηθαζία εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνπ λα ιεηηνπξγεί 

κεζνρξφληα δηνξζσηηθά, δελ ηέζεθαλ θαλφλεο παξαθνινχζεζεο, επαλαξξχζκηζεο, 

επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ, νχηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

κε βάζε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ.  Γελ 

ππήξμαλ δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο  ηεο αδηάβιεηεο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο – 

ειέγρσλ – εθηακίεπζεο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Γελ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηφρνη αλά θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Δθ ηνπ απνηειέζκαηνο εχθνια κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε φηη νη αλαπηπμηαθνί λφκνη θαη ην 

ζχζηεκα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, απέηπρε ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο πνπ έζεηε, δειαδή ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

δηακφξθσζε θηιηθνχ επελδπηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ νη λνκηθέο θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο 

δελ είλαη εκθαλή θαη θαηαλνεηά ζηνπο ζπληάθηεο ηνπο θαη απηφ επηζεκαίλεη ηε κε εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε πξφβιεςε ηεο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11214/2012 γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ρσξνζέηεζεο ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα 

«γηα ηελ δεκηνπξγία κε πξσηνβνπιία θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ  … απαηηείηαη λα είλαη 

θύξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ παξάθηηνπ αθηλήηνπ…». Αλ ππήξρε βεβαηφηεηα φηη ε αδεηνδφηεζε 

θαη πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο ζα θπιήζεη αλεκπφδηζηα, επνκέλσο ρξήζεηο γεο – ρσξνζέηεζε, 

θιπ., θάζε ζνβαξφο επελδπηήο ζα πξνρσξνχζε ζηελ δαπάλε θηήζεο ηνπ παξαζαιάζζηνπ 

αθηλήηνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία καξίλαο. Υσξίο απηά, είλαη αθειέο λα δεηείηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο (δαπάλεο) θηήζεο ελφο κε ρσξνζεηεκέλνπ γηα καξίλα αθηλήηνπ.  

Ζ εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο αλφδνπ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ, κπνξεί λα ζέζεη 

σο ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη 

παξάιιεια δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηα ζθάθε αλαςπρήο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηφρνπ απηνχ 

ζρεηίδεηαη κε πιήζνο παξαγφλησλ, ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ θαη απαηηείηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ εκπιεθνκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ  θνξέσλ.  
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Σν «Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο» ζην νπνίν πξνβιέπνληαη 

νη «ηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ρσξηθήο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο», δεκηνπξγεί κηα βάζε ζηελ 

νπνία κπνξεί λα νηθνδνκεζεί ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγηθήο – αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.  

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην έρεη βειηησζεί ζε θάπνηνπο ηνκείο ηα ηειεπηαία ρξφληα, απαηηνχληαη 

φκσο ηαρχηεξνη ξπζκνί. Δίλαη απαξαίηεηε ε επζπγξάκκηζή ηνπ κε απηφ ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο 

ΔΔ, ηδηαίηεξα κε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ, κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο πνπ έρεη κεηαβηβαζζεί ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ζηα ζθάθε 

αλαςπρήο. Ζ δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ζεηηθά, θαζφηη 

ζπληειεί ζηελ δεκηνπξγία αιπζίδαο αμίαο θαη δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

   

  



 

45 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1  πκπεξάζκαηα – Πξόηαζε πληάθηε  

ηνλ ζαιάζζην πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ, ε Διιάδα έρεη ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Δπνκέλσο ππάξρνπλ 

κεγάια πεξηζψξηα αλφδνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ δπλακηθνχ θαη  αληαγσληζηηθνχ 

θιάδνπ ζε δηεζλέο επίπεδν.  Ζ κε επίηεπμε απηνχ κέρξη ζήκεξα νθείιεηαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο φπσο έρνπλ εληνπηζζεί ζηελ αλάιπζε SWOT. 

Απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα αλάιπζε, πξνθχπηεη ε αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο δνκηθνχ 

πεξηγξάκκαηνο ελεξγεηψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπ Θαιάζζηνπ 

Πεξηεγεηηθνχ Σνπξηζκνχ.  

πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ δχν δηαθξηηνί άμνλεο, εζηηαδφκελνη ζηηο βαζηθέο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη εκπιεθφκελνη ζην  πιαίζην παξαγσγήο δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθνχ απνηειέζκαηνο.  

Ο πξψηνο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ Γεκφζησλ Αξρψλ (θεληξηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ). Με πξσηνβνπιία ησλ αξρψλ απηψλ θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ κπνξεί λα πινπνηεζεί έλαο άμνλαο δξάζεσλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο άκεζεο εθαξκνγήο. Οη ελέξγεηεο αθνξνχλ:  

 ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ κείσζε ησλ επηβαξχλζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ 

δηνηθεηηθά – γξαθεηνθξαηηθά βάξε,  

 ηελ εθαξκνγή ελφο απνδνηηθνχ, απνηειεζκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ θνξνινγηθνχ 

πιαηζίνπ πξνο ηνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ, 

 ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε ηνπξηζηηθνχο 

ιηκέλεο,  

 ηνλ νξηζκφ ηνπ θιάδνπ σο «πξνσζνχκελνπ» απφ ηελ Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή ηεο ρψξαο,  

 ηελ επηιεμηκφηεηα απφ ηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν θαη ηα ινηπά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ησλ 

επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο, ησλ δαπαλψλ ζχζηαζεο θαη αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηάδσλ (clusters), ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο ησλ κηθξψλ 

λαππεγηθψλ κνλάδσλ, ηεο λαππήγεζεο επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θαζψο θαη 

ησλ ινηπψλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ θιάδν.  
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Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ πεξηνξηζκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα, θαη ε δηεζλήο εκπεηξία, 

θπξίσο απφ ηζπαληθέο καξίλεο, ζπλεγνξνχλ ζηελ αλάγθε ελεξγεηψλ δηαζχλδεζεο. Μέζσ ηεο 

δηαζχλδεζεο δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πνπ βειηηψλνπλ ηηο ζπλζήθεο βηψζηκεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία ζπλεπψο ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία 

αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ κέζα απφ ηελ ζχζηαζε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπζηάδσλ, πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ κνξθή αλνηρηψλ αλαπηπμηαθψλ ζπκπξάμεσλ. 

(Μ.Λεθάθνπ, 2015)  

Ζ ζπγθξφηεζε θαη δηαθπβέξλεζε ηεο «επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο Yachting» κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο καξίλεο θάζε πεξηνρήο, θαη λα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

άκεζα ή έκκεζα εκπιέθνληαη κε ηνλ θιάδν. Ζ εληαίεο δξάζεηο δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο γηα ην ζχλνιν ηεο ζπζηάδαο, βειηηψλνληαο ηνπο φξνπο  βησζηκφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο θάζε επηρείξεζεο, επελεξγνχλ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Δίλαη 

απαξαίηεηε ε αλεμαξηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε επηρεηξεκαηηθή 

ζπζηάδα, κε ηελ ειεχζεξε είζνδν θαη έμνδν ησλ επηρεηξήζεσλ. (Παξδάιε, 2013)   

ρεηηθά κε ην γεσγξαθηθφ πεδίν ή φξην εθαξκνγήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο: Πξφηαζε 

ηνπ ζπληάθηε είλαη ε επηρεηξεκαηηθή ζπζηάδα λα θαιχπηεη ην φξην κηαο ζαιάζζηαο 

πεξηεγεηηθήο δηαδξνκήο, ζην κήθνο ηεο νπνίαο ππάξρνπλ θνξείο παξνρήο πιήζνπο ππεξεζηψλ, 

φπσο ειιηκεληζκνχ, λαππεγνεπηζθεπψλ, ηξνθνδνζίαο, εζηίαζεο, δηαζθέδαζεο, θιπ.. Βάζε ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη δέθα «Εώλεο Ναπζηπινΐαο Αλαςπρήο 

(ΕΝΑ)», φπσο νξίδνληαη ζηηο «ζηξαηεγηθέο θαηεπζύλζεηο ρσξηθήο αλάπηπμεο». (Δλέξγεηαο, 

2013)  

Ζ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία πνιιψλ «επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηάδσλ» κε βάζε ηεο ΕΝΑ, ζα 

επηηξέςεη ηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κηαο „παλειιαδηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζπζηάδαο‟, ελφο 

ηζρπξφηαηνπ «εζληθνχ cluster», κε δπλαηφηεηα δξάζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηνπ εζληθνχ cluster κπνξεί λα είλαη ε εληαία πξνβνιή θαη δξαζηεξηνπνίεζε  γηα ηελ  

αλάδεημε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο ζε 

δηεζλέο αληαγσληζηηθφ επίπεδν. 
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