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«ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο πλούτος και η ποικιλία των ελληνικών θαλασσών,τα ατελείωτα χιλιόµετρα 

των ακτών µας τα χιλιάδες νησιά, οι προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές χιλιάδων 

τετραγωνικών χιλιοµέτρων, το ήπιο κλίµα, τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και το 

ενδιαφέρον και εναλλασόµενο τοπίο της, καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισµό 

για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισµού. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτά ενισχύονται τόσο από τη ναυτική παράδoση της 

χώρας µας όσο και από τις ευνοϊκές για τους θαλάσσιους πλόες ειδικές συνθήκες: τα 

ελληνικά πελάγη θεωρούνται ασφαλή από τη σκοπιά των ναυτικών κινδύνων, οι 

αποστάσεις µεταξύ των νησιών είναι µικρές, ενώ εξίσου ευνοϊκές είναι και οι 

συνθήκες που σχετίζονται µε την ένταση των ανέµων και τις θερµοκρασίες 

περιβάλλοντος και θάλασσας. 

Ο θαλάσσιος τουρισµός άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα τη δεκαετία 

του `60 και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται µε γρήγορους ρυθµούς. 

Αποτελεί µια από τις δυναµικότερες εναλλακτικές µορφές τουρισµού που για την 

χώρα µας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι σε θέση να δώσει µία 

σηµαντική ώθηση στην Εθνική οικονοµία. 

Ο θαλάσσιος τουρισµός συντελείται τόσο στον χερσαίο όσο και στον 

θαλάσσιο χώρο όπου διενεργούνται διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Βασικά 

έργα υποδοµής που εξυπηρετούν αυτή τη µορφή τουρισµού είναι οι τουριστικοί 

λιµένες σκαφών αναψυχής, οι γνωστές µας ως µαρίνες. Σήµερα στην Ελλάδα, 

λειτουργούν οργανωµένες µαρίνες σκαφών αναψυχής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου στους εγχώριους και αλλοδαπούς τουρίστες. Αρκετές από αυτές 

είναι βραβευµένες από το πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το οποίο αποτελεί µια σηµαντική αναγνώριση που εξασφαλίζει αξιοπιστία και κύρος 
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στις µαρίνες, κατά συνέπεια προσελκύει νέους υποψήφιους τουρίστες τόσο από την 

Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. 

Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονος προβληµατισµός για 

την εξέλιξη και την προώθηση του Θαλάσσιου Τουρισµού στη χώρα µας, όπως και 

για την ανάκαµψη της Εθνικής Οικονοµίας, έτσι και η Ελληνική Κυβέρνηση κάνει 

ριζικές αλλαγές στη νοµοθεσία που αφορoύν στην άρση του cabotage ούτως ώστε να 

δωθεί ένα έναυσµα για την ανάπτυξη του.  
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‘FORMES AND DEVELOPMENT OF MARINE 

TOURISM IN GREECE’ 

SUMMERY 

 The richness and variety of the Greek seas, endless kilometers of the 

Greek coasts of our thousand islands, protected areas are covering thousands of scuare 

kilometers, the mild climate, the high level of sunshine and the interest of the 

alternating landscape, make Greece the ideal destination for the development of 

Marine Tourism.  

The advantage is supported both by the country`s maritime tradition and from 

the favorable to the specific voyage, the Greek seas are safe from the standpoint of 

marine risks, the distances between islands are small, whereas to the intensity of 

winds and temperatures and sea.  

Nautical tourism began to develop in Greece in the early `60 and especially in 

recent years iw changing rapidly. It is one of the mostpowerful alternative forms of 

tourism for our country, and the particular inerest as it is able to give a major boost to 

the national economy.  

Nautical tourism is place in both, the terrestrial and the marine area. Where 

out various recreational activities. Essential infrastructure in this form of tourism is 

the tourist marinas. Today in Greece, exist organized yacht marinas, which provide 

high quality services to domestic and foreign tourists. Several have been awarded the 

‘Blue Flag’ program, which is an important recognition that ensures reliability and 

validity in marinas, thus attracting new prospective tourists from Greece and from 

abroad. 

However in recent years there has been intense discussion on the development 

and promotion of marine tourism in our country, and the recovery of the National 

Economy, so the Greek government made radical changes in legislation concerning 

the lifting of cabotage in order to supply a trigger for growth.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η ανθρώπινη ανάγκη για αναψυχή έδωσε το έναυσµα προκειµένου να 

αναπτυχθούν και άλλες µορφές τουρισµού όπως ο εναλλακτικός ο οποίος 

περιλαµβάνει : τον αγροτουρισµό, τον οικοτουρισµό, τον ορεινό τουρισµό, τον 

πολιτιστικό τουρισµό. 

Μία από τις ενναλακτικές µορφές τουρισµού είναι και ο θαλάσσιος, ο οποίος 

εννοιολογικά προσδιορίζεται από οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα 

συντελείται στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, µε σκοπό την ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών στα πλάισια της αναψυχής και τις επικοινωνίας των λαών. 

Οι παράκτιες περιοχές από την αρχαιότητα προσελκύουν τον άνθρωπο γιατί 

είναι και αυτές στο επίκεντρο των τροφοσυλλεκτικών δραστηριοτήτων του. 

Εκτός από ένα σηµαντικό σηµείο επιβίωσης οι παραθαλάσσιες περιοχές 

εξελίχθηκαν σε πολύ σηµαντικό προορισµό ταξιδιών αναψυχής. Προκαλώντας το 

χρόνο και τον χώρο, η θάλασσα αντιπαραθέτει την αιωνιότητα και την απεραντοσύνη 

της στις εφήµερες γενιές των ανθρώπων που είναι αγκυροβοληµένα σε ένα 

συγκεκριµένο χώρο (Mollat,1998:343).  

Eίναι γνωστό ότι η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου διέθετε πολυτελή θαλαµηγό. 

Αναφέρεται ότι οι Πτωλεµαίοι είχαν περίπου 800 θαλαµηγούς που ήταν µάλιστα και 

πολυτελέστατοι (Αθηναίος,1979:12) και µπορεί να θεωρηθούν ως οι πρόδροµοι των 

σύγχρονων θαλαµηγών και τουριστικών πλοίων. 

Στο 17ο αιώνα η θαλάσσια περιήγηση συνδυάζει την ψυχαγωγία µε την 

αρχαιολατρία ή γενικότερα την ιστορική έρευνα και φιλοµάθεια (Σιµόπουλος, 

1972:44).   

Σήµερα όµως ο θαλάσσιος τουρισµός δεν περιορίζεται µόνο στη θαλάσσια 

περιήγηση µε την όποια εξελιγµένη µορφή του, δηλαδή κρουαζιέρα, γιώτινγκ κ.λ.π. 

Στην έννοια του θαλάσσιου τουρισµού εντάσσεται κάθε είδους ανθρώπινη 
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δραστηριότητα που έχει ως πεδίο δράσης το θαλάσσιο χώρο και σκοπό την αναψυχή 

και την πολιτισµική επικοινωνία (Μυλωνόπουλος Δ. 2005:25). 

Ο θαλάσσιος τουρισµός θεωρείται ως ιδιαίτερος και εξειδικευµένος κλάδος 

του ευρύτερου τουριστικού τοµέα, που απαιτεί τη γνώση και παράλληλα την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ορθολογική ανάπτυξη του θαλάσσιου 

τουρισµού επιβάλλει τη διαµόρφωση θαλάσσιας τουριστικής πολιτικής µε τη 

συµµετοχή των αρµόδιων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα αλλά και 

της κοινωνίας των πολιτών.  

Ως µία από τις πιο δυναµικές µορφές τουρισµού έχει µεγάλη εξέλιξη τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα µας. 

Ο θάλάσσιος τουρισµός συναρθώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες: 

• Τον παράκτιο τουρισµό 

• Τον υποβρύχιο τουρισµό 

• Τον θαλάσσιο τουρισµό φύσεως 

• Τον θαλάσσιο αλιευτικό τουρισµό 

• Τον θαλάσσιο πολιτιστικό τουρισµό 

• Τον θαλάσσιο αθλητικό τουρισµό 

• Το Yachting 

• Και το Cruising 
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 Φωτογραφία από την περιοχή «Μακρυνάµµος» (Παράδεισος) στα Κοίνυρα Θάσου.  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1.1.ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο παράκτιος τουρισµός είναι εκείνος ο οποίος αναπτύσεται  στον χερσαίο και 

στο θαλάσσιο χώρο συνδιάζοντας την στερεότυπη εικόνα των τριών S: Sea = 

θάλασσα Sun = ήλιος  Sand = άµµος, µε πλήθος δραστηριοτήτων. 

Στο χερσαίο χώρο εξελίσσονται  το περπάτηµα στη παραλία , η ηλιοθεραπεία 

και τα παιχνίδια παραλίας. 

Το γεγονός ότι ο τρόπος αναψυχής συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό τουριστών – 

καταναλωτών δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν επιχειρηµατικές δράσεις όπως 

υπηρεσίες εστίασης, αναψυκτήρια, εστιατόρια, µπάρ, µισθώσεις ειδών θαλάσσιων 

σπόρ, λειτουργία σχολών εκµάθησης θαλασσίων αθληµάτων, µισθώσεις οµπρελών 

και καθισµάτων παραλίας. Με την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι 

απαραίτητη η παρουσία ναυαγοσώστη και ναυαγοσωστικών µέσων. 
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Στο θαλάσσιο χώρο εξελίσσονται η κολύµβηση, το θαλάσσιο σκι, το surfing, 

το para-sailing (θαλάσσιο αλεξίπτωτο), το wind-surfing, το κανό-καγιάκ και τα 

µηχανοκίνητα µέσα θαλάσσιας αναψυχής. (Μοίρα Π.- Μυλωνόπουλος Δ. 2005) 

Η κολύµβηση είναι ένα άθληµα κίνησης µέσα στο νερό.Σαν άθληµα είναι από 

τα πιο παλιά και συνηθέστερα.Οι αρχαίοι Έλληνες του έδιναν µεγάλη σηµασία και 

θεωρούσαν άσχηµο πράγµα το να µην µπορεί κάποιος να κολυµπά 

(www.wikipedia.org/wiki/swimming). 

Θαλάσσιο σκι λέγεται η κίνηση του ατόµου στην επιφάνεια της θάλασσας µε 

τη βοήθεια ειδικών πεδίλων που επιτυγχάνεται χάρη στην έλξη του ατόµου από 

ταχύπλοο σκάφος µε τη χρήση κατάλληλου σχοινιού (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 

2005). 

Surfing (κυµατοδροµία) το άτοµο κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας µε 

την βοήθεια των κυµάτων πάνω σε µια σανίδα που είναι κατασκευασµένη από 

fiberglass, ξύλο ή πλαστικό (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

Parasailing (θαλάσσιο αλεξίπτωτο) ή parashooting είναι η δραστηριότητα 

κατά την οποία το άτοµα ανυψώνεται µε τη βοήθεια ειδικού αλεξίπτωτου που έλκεται 

από κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

Wind-surfing συνδιάζει το surfing µε την ιστιοπλοία. Το windsurf είναι η 

κίνηση στο νερό πάνω σε µια µικρή σανίδα 2-4,7 µέτρων, µε τη βοήθεια ενός πανιού 

που συνδέεται µε τη σανίδα µε µια ευκίνητη ένωση (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 

2005). 

Canoe – kagiak, τα κανό είναι ελαφριά, µακρόστενα σκάφη χωρίς καρίνα που 

κινούνται µε τη µυική δύναµη ενός η περισσοτέρων κοπηλατών που χρησιµοποιούν 

κουπί µονό ή διπλό. Τα καγιάκ είναι σκάφη ελαφριά και ευέλικτα µικρότερα σε 

µέγεθος από τα κανό µε µακρόστενη πλώρη και πρύµνη, συνήθως µε ένα µόνο 

άνοιγµα. Ο κωπηλάτης χρησιµοποιεί διπλό µονοκόµατο κουπί και κάθεται στο 

µοναδικό άνοιγµα του σκάφους µε τα πόδια απλωµένα και χωµένα στο µπροστινό 

µέρος. Ο κωπηλάτης φορά ένα αδιάβροχο κάλυµα γύρω από τη µέση του το οποίο 

στερεώνεται στο καγιάκ καλύπτοντας το άνοιγµα και εµποδίζοντας τα νερά να µπουν 

στο σκάφος. Θεωρείται ότι τα σκάφη αυτά αποτελούν επινόηση των ιθαγενών της 

Αρκτικής, της Βόρειας Αµερικής και της Γροιλανδίας γνωστών ως Εσκιµώων και 
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χρησιµοποιούνταν για ψάρεµα στα παγωµένα νερά του Αρκτικού ωκεανού    

(http://en/wikipedia.org/wiki/kagiak).  

Και τέλος τα µηχανοκίνητα µέσα θαλάσσιας αναψυχής: 

1. Aqua scooter είναι η µικρή βενζινοκίνητη µηχανή που έχει τη δυνατότητα να 

επιπλέει και να έλκει στη θάλασσα τον κολυµβητήπου βρίσκεται σε πρηνή ή 

ύπτια θέση. 

2. Θαλάσσιο µοτοποδήλατο (sea bike, surf jet, jet ski) είναι το πλωτό 

βενζινοκίνητο µέσο στο οποίο µπορεί να επιβαίνουν µέχρι τρία άτοµα. 

3. Θαλάσσιο έλκηθρο είναι φουσκωτό µέσο αναψυχής που αποτελείται από ένα 

κυλινδρικό πλωτήρα και δύο µικρότερους µονίµως προσαρτηµένους, δεξιά 

και αριστερά πλωτήρες.Το µέσο αυτό έλκεται από ταχύπλοο σκάφος. 

4. Θαλάσσιο δακτυλίδι είναι ένα φουσκωτό κυκλικό µέσο αναψυχής µε 

πλαστικό δάπεδο που έλκεται από ταχύπλοο σκάφος (Μοίρα Π.-

Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

1.2. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

Οι δραστηριότητες του υποβρύχιου τουρισµού συντελούνται στο χώρο κάτω 

από το νερό. Στο παρελθόν τα πρωτόγονα µέσα και η µεγάλη επικυνδινότητα των 

καταδύσεων έκαναν τον άνθρωπο να είναι απρόθυµος για την εξερεύνηση του βυθού. 

Η τεχνολογία όµως µας έφερε πιο κοντά στο βυθό. Πρωτοπόρος του είδους είναι ο 

Jacque Yve Cousteau, ο οποίος µε το έργο του έκανε γνωστή τη µαγεία του βυθού. 

Με την εξέλιξη του καταδυτικού τουρισµού επινοήθηκαν µερικοί τρόποι καταδύσεως 

όπως:  

• Η ελεύθερη κατάδυση (free diving) όπου χωρίς βοηθητικές συσκευές, παρα 

µόνο µε εξάσκηση κρατόντας την αναπνοή µπορεί  κάποιος να κατέβει  σε 

µεγάλο βάθος και να παραµείνει εκεί για αρκετή ώρα. 

• Κατάδυση µε αναπνευστήρα (snorkeling). Στο snorkeling µπορεί κάποιος να 

καταδυθεί µε τη βοήθεια ενός σωλήνα – αναπνευστήρα, ο οποίος παρέχει 

οξυγώνο από το στόµα ή τη µύτη. 
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• Κατάδυση µε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή (scuba). Η λέξη SCUBA 

είναι αρχικά των λέξεων Self Contained Underwater Breathing Apparatus. 

Αυτός ο τρόπος κατάδυσης ώθησε περισσότερους ανθρώπους να 

ασχοληθούν µε καταδύσεις και έτσι αναπτύχθηκε ο καταδυτικός τουρισµός. 

• Κατάδυση µε την παροχή αέρος από την επιφάνεια (Surface supplied diving) 

όπου µε ειδικές συσκευές παρέχουν στο δύτη αέρα, θερµένεται η στολή του 

δύτη και έχει επικοινωνία µε την επιφάνεια. Συνήθως αυτός ο τρόπος 

κατάδυσης γινεται για επαγγελµατικούς λόγους. 

Ενδεικτικά µέρη που επιτρέπεται ο καταδυτικός τουρισµός είναι : Χαλκιδική 

κατά µήκος του ακρωτηρίου Αρµενιστή µέχρι το ακρωτήριο Δρέπανο σε απόσταση 

500 µέτρων από την ακτή. Κέρκυρα κατά µήκος της ακτής µεταξύ του ακρωτηρίου 

Ρόδα και του ακρωτηρίου Δράστης. Στην ακτή µεταξύ Παλαιοκαστρίτσας και 

ακρωτηρίου Αρκουδίλα (εκτός από την θαλάσσια περιοχή του νησιού Λαγούδια). 

Παξοί κατά µήκος των νησιών εκτός από τις ακτές του ακρωτηρίου Κουκούτσα και 

Λιθάρια συµπεριλαµβανοµένου και του υφάλου ανάµεσα από το ακρωτήρι 

Γεροµόναχος και Τρυπητός. Μύκονος κατά µήκος της ακτής εκτός από την περιοχή 

του ακρωτηρίου Άγιος Γεώργιος (Μοίρα Π- Μυλωνόπουλος Δ). 

 

1.2.1 Το υποβρύχιο σκάφος 

Η ναυπηγική εξέλιξη κατασκεύασε µικρά υποβρύχια σκάφη που 

χρησιµοποιούνται για τουρίστικές περιηγήσεις. Πρωτοπόρος στην εφαρµογή αυτής 

της ναυπηγικής εξέλιξης είναι η εταιρεία Atlantis Submarines. Γύρω στο 1980 έθεσε 

σε λειτουργεία τέτοια σκάφη στη Χαβάη, την Καραιβική και στους Παρθένους 

Νήσους (Orams,1999:19). Σήµερα υπάρχουν τέτοια σκάφη που µπορούν να 

φιλοξενίσουν από 2 έως 48 άτοµα και είναι έτσι διαµορφωµένα ώστε οι επιβάτες να 

απολαµβάνουν µε ασφάλεια  µία άνετη ξενάγηση στον υποβρύχιο κόσµο. 

Το πρώτο τουριστικό υποβρύχιο σκάφος χωριτηκότητας 28 ατόµων στην 

Ελλάδα είναι το «Ατλαντίς Σαντορίνη» και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα µιας 

υποβρύχιας κρουαζιέρας στο βυθό της Καλντέρας. Μπορεί να καταδύεται σε βάθος 

150 µέτρων, ωστόσο οι καταδύσεις του στη Σαντορίνη γίνονται σε βάθος 25 έως και 
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30 µέτρων ώστε οι επιβάτεςνα µπορούν να δουν µε το φως της ηµέρας το ναυάγιο 

της περιοχής και τη µαγεία του βυθού της Καλντέρας(«Τα Νέα» 13/3/2003). 

Επίσης η εταιρεία Βρετανικός Α.Ε. είναι στις τελευταίες διαπραγµατέυσεις 

για την υπογραφή της αγοράς ενός νέου τουριστικού υποβρυχίου το οποίο θα 

επικέπτεται το ναυάγιο του Βρετανικού στην περιοχή του Λαυρίου στην Κέα τρεις 

φορές την ηµέρα (www.britannic.gr). 

 

Υποβρύχιο σκάφος  

1.2.2. Το υποβρύχιο κατάλυµα 

Τα υποβρύχια καταλύµατα είναι ειδικά διαµορφωµένοι κλιµατιζόµενοι χώροι  

που διαθέτουν κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, µπάνιο, κουζίνα και επικοινωνία µε την 

επιφάνεια. Γνωστό τέτοιο κατάλυµα λειτουργεί στο Key Largo στη Φλώριντα. Με 

την επωνυµία «Jules Undersea Lodge» και η τιµή για µία διανυκτέρευση είναι στα 

345 ευρώ το άτοµο. 

Άλλο ένα παρόµοιο ξενοδοχείο βρίσκεται στα νησιά Φίτζι δέκα µέτρα κάτω 

από την επιφάνεια της θάλασσας σε έναν πολύχρωµο κοραλιογενή ύφαλο. Αυτό το 

πολυτελές κατάλυµα έχει κάψουλες-σουίτες που κοιτούν στον ύφαλο µε παράθυρα 

που προσφέρουν θέα 270 µοιρών. Ένα περίπλοκο σύστηµα καθαρίζει αυτόµατα τα 

τζάµια, ενώ στα άκρα του συγκροτήµατος υπάρχουν δύο µεγαλύτερες κάψουλες µε 

ένα µπαρ και ένα εστιατόριο (w.w.w.travelstories.gr). Φωτογραφία του βλέπουµε 

κάτω.  
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1.3. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΗΣ 

 

Η επαφή µε τη φύση είναι τα τελευταία χρόνια από τις κυρίαρχες ανάγκες του 

σύγχρονου ανθρώπου. Πολλές χώρες για να καλύψουν αυτή την ανάγκη 

δηµιούργησαν θαλάσσια εθνικά πάρκα, έτσι συµβάλουν και στη προστασία διάφορων 

άγριων ζώων. 

Αυτή η µορφή τουρισµού που συνδέεται άµεσα µε την απόλαυση των 

φυσικών πόρων λέγεται «τουρισµός φύσης», που σύφωνα µε τους συγγραφείς 

θεωρείται υποκατηγορία του Οικοτουρισµού (Young,1998). 

Εκτειµάται ότι ο τουρισµός φύσης συµµετέχει κατά το 10% στο διεθνή 

τουρισµό µε αξία που κυµαίνεται από 30 εκατοµµύρια δολάρια µέχρι 1 

τρισεκατοµµύριο δολάρια.Οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στην παρατήρηση 

πουλιών, πολικών αρκούδωνκαι φαλαινών στην Αρκτική. Το 1996 στη Μ. Βρετανία 
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και στην Ιρλανδία υπήρχαν 117 καταλύµατα για την παρατήρηση της φώκιας που 

προσελκύουν 500.000 επισκέπτες κάθε χρόνο. 

Η ιδέα της µετάβασης σε χώρους διαβίωσης των άγριων ζώων και της 

παρακολούθησης τους για λόγους αναψυχής, ως τρόπος προσέλκυσης τουρισµού, 

αποτελεί σύγχρονο φαινόµενο (Shackley,1996). 

Η πρώτη µορφή τέτοιας αξιοποίησης υπήρξαν οι ζωολογικοί κήποι που 

έκαναν την εµφάνιση τους στο 19ο αιώνα, όταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι θαλασσοπόροι 

άρχισαν να φέρνουν δείγµατα από τα ταξίδια τους (Adler,1989).    

 

1.3.1. Η παρατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών 

Τα τελευταία χρόνια µεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται από τους ανθρώπους 

για τη θαλάσσια πανίδα.εδώ αναφερόµαστε στο «θαλάσσιο τουρισµό άγριας 

πανίδας». Σαν θαλάσσιος τουρισµός άγριας ζωής ορίζεται κάθε τουριστική 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παρατήρηση, τη µελέτη ή την απόλαυση της 

άγριας ζωής. (Masters and Cartel, 1998). 

 Η παρατήρηση των θαλάσσιων θηλαστικών στο φυσικό τους περιβάλλον, 

ειδικότερα φάλαινες, δελφίνια, θαλάσσιους ελέφαντες, φώκιες, γίνεται από σκάφοι , 

αεροπλάνα ή από την ακτή. Πολλοί τουρίστες θέλουν να κολυµπήσουν ή να ταίσουν 

τα ζώα (Connor & Snorkel,1985:398-400). Αυτή η τουριστική δραστηριότητα 

αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες. Η παρατήρηση δεν γίνεται µόνο στα 

θηλαστικά άλλα και στα θαλάσσια πτηνά 

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε ότι στην Αυστραλία οι τουρίστες 

παρατηρητές φαλαινών ανήλθαν το 2003 σε 1.618.027 άτοµα ενώ οι άµεσες δαπάνες 

τους άγκηξαν τα 29.413.499 δολάρια (IAFW, 2004:13).   

 

1.4. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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Ο Αλιευτικός Τουρισµός είναι µέρος του ευρύτερου Οικολόγικού Τουρισµού. 

Αποτελεί ένα νέο ελκυστικό για τους επισκέπτες τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι 

ικανό να ενισχύσει δραστικά το αλιευτικό εισόδηµα. 

Ο τουρισµός αυτού του είδους δίνει τη δυνατότητα να επιβιβάζονται στα 

αλιευτικά σκάφη οι ενδιαφερόµενοι τουρλιστες, οι οποίοι µπορούν να 

παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο αλιείας τη ζωή των ψαράδων πάνω στο 

σκάφος και να συµµετάσχουν ενεργά στις εργασίες. 

Στον αλιευτικό τουρισµό έχουµε την παράκτια αλιεία η οποία γίνεται µε 

σκάφη που βρίσκονται κοντά στις ακτές, την µέση αλιεία που γίνεται µε µεσαίου 

µεγέθους σκάφη στα πελάγη και την υπερπόντια αλιεία που γίνεται µε µεγάλα σκάφη 

σε ανοικτές θάλασσες. Επίσης αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµα ένα είδος αλιειτικού 

τουρισµού είναι το ψάρεµα από την ακτή µε καλάµι και το ψάρεµα µε 

ψαροντούφεκο. 

Αυτή η τουριστική δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα να αποκοµύσουν ένα 

πρόσθετο εισόδηµα οι ασθενέστερες τοπικές κοινωνίες των παράκτιων περιοχών. 

 

 

1.5 ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

1.5.1.Ναυτικά µουσεία 

Τα ναυτικά µουσεία φιλοξενούν, διατηρούν και εκθέτουν ευρύµατα από 

ιστορικά κειµήλια από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. Έχουν ως σκοπό τους την 

αναζύτηση, τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη συντήρηση, τη διαφύλαξη, τη µελέτη, 

την έκθεση και την προβολή των οποιονδήποτε ιστορικών κειµηλίων των κατοίκων 

µιας χώρας ανάλογα µε τις ναυτικές της συνήθειες. 

Επίσης επιδιώκουν τη µελέτη και την τεκµηρίωση της Νυτικής Ιστορίας µιας 

χώρας, την προβολή της ναυτικής της παράδοσης όπως και της ναυτικής της 
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κληρονοµιάς. Συνήθως βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και λιµάνια (Μοίρα Π.- 

Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΠΗΓΗ MEDIASHIPPING NEWS 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΑΛΣΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΩΣΗΣ 
ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 2, 
ΑΘΗΝΑ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 2,ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 
ΜΙΛΑΝΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΩΝ ΟΙΝΟΥΣΕΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ΣΥΜΗ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ ΧΙΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΑΣ ΥΔΡΑ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Μ.ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΚΡΑ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΚΤΗ ΤΣΕΛΕΠΗ,ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ ΒΑΘΥ, ΙΘΑΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΗΣ ΓΥΘΕΙΟ, ΜΑΝΗ 

 

 

1.5.2. Πλοία µουσεία 

Τα πλοία µουσεία είναι πλοία που σε αυτά έχουν διαδραµατιστεί µαναδικά 

ιστορικά γεγονότα. Συχνα λειτουργούν αυτόνοµοι σαν µουσειακοί χώροι. 

Διατηρούνται πλήρως τα όργανα και ο εξοπλισµός τους. Είναι επισκέψιµα και 

αναπαριστάν τον τρόπο ναυπήγησης τους, το πώς ζούσαν και ενεργούσαν οι 

άνθρωποι που τα περιστήχιζαν. 

Στη χώρα µας λειτουργούν δύο πλοία µουσεία. Το ιστορικό θωρηκτό 

«Αβέρωφ» και το καλωδιακό ατµόπλοιο «Θαλής ο Μιλήσιος». Υπάρχουν και 

αναπαραστάσεις παλαιών όπως η τριήρης «Ολυµπίας» και το «Κυρήνεια ΙΙ», 
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διασώζονται και δύο πλοία που έχουν την δυνατότητα εκτέλεσης ταξιδιού, το 

«Ευαγγελίστρια» και το «Ευγένιος Ευγενίδης» (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

 

 

Φωτογραφία του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ». 

 

 

1.5.3. Μουσεία ναυπηγικής τέχνης  

 Τα µουσεία αυτά είναι χώροι παλιών καρνάγιων και εργαστηρίων 

καραβοµαραγκών όπου εκεί µπορούµε να δούµε  την ναυπηγική τέχνη σε εξέλιξη. 

Στην Ελλάδα ένα τέτοιο µουσείο λειτουργεί στο Δήµο Περάµατος. Σκόπος της 

λειτουργίας αυτών των µουσείων είναι να αποτελέσει έναν ζωντανό οργανισµό µε 

πολλαπλές δραστηριότητες προσιτές στο κοινό, έτσι ώστε οι επισκέπτες να 

γνωρίσουν την ελληνική ναυπηγική τέχνη (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

 



20 
 

   

1.5.4. Αναπαράσταση ναυτικών γεγονότων 

Είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων ή 

ναυµαχιών στο πλαίσιο θαλάσσιων φεστιβάλ ή αγώνων. Μια τέτοια εκδήλωση 

γίνεται στις αρχές του Σεπτέµβρη είναι η πολύ γνωστή σε όλους γιορτή της 

«Αρµάτας» στις Σπέτσες όπου πραγµατοποιείται αναπαράσταση της ναυµαχίας και 

του καψίµατος της τουρκικής ναυαρχίδας από τους ηρωϊκούς Σπετσιώτες. 

 

 

 

Στη φωτογραφία βλέπουµε την αναπαράσταση του καψίµατος της «Τουρκικής Ναυαρχίδας». 

 

 

 

1.5.5. Θαλάσσιες πολιτιστικές διαδροµές 

Το συµβούλιο της Ευρώπης προκειµένου να φέρει τους λαούς πιο κοντά, 

παρακεινεί τα κράτη µε προγράµµατα «πολιτιστικών διαδροµών». Είναι διαδροµές 

που αποτελούν «µονοπάτια» επιτρέποντας στον τουρίστα να ανακαλύψει την ιστορία 

και τον πολιτισµό µιας ιστορικής τοποθεσίας. Υπάρχει µια ‘θεµατική ενότητα’ που 

περιλαµβάνει επισκέψεις σε χώρους µνηµεία – µουσεία στα πλαίσια ενός φεστιβάλ 

συνεδρίων ή εκδηλώσεων. 
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Μια τέτοια εκδήλωση οργανώθηκε το 1996 µε τη συνεργασία της Ελλάδας, 

της Ιταλίας, της Τυνησίας και της Μάλτας µε τον τίτλο «Τα ταξίδια του Οδυσσέα» 

(G.N.T.O.1996) µε σταθµούς τα µέρη που περιπλανήθηκε ο Οδυσσέας. 

Για την υλοποίηση της συνεργάσθηκαν τοπικοί δηµόσιοι φορείς και τοπικές 

ιδιωτικές οργανώσεις. Αυτές οι διαδροµές οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Συµβούλιο της Ευρώπης. 

Μέσα από τη δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών και από την ανάπτυξη του 

Θαλάσσιου Πολιτιστικού Τουρισµού, οι επισκέπτες είναι σε θέση να γνωρίσουν 

πολιτιστικούς τόπους που έχουν σχέση µε τη ναυτιλία, να επισκεφθούν ναυτικά 

µουσεία και να βιώσουν την πολιτιστική ενότητα που αναδεικνύεται από τα ταξίδια 

αυτά (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλός Δ. 2005).   

 

1.6. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  

 

Στον θαλάσσιο αθλητικό τουρισµό περιλαµβάνονται διάφορες αθλητικές 

δραστηριότητες όπως οι ιστιοπλοικοί αγώνες ρεγκάτα που διοργανώνονται και 

διεξάγονται στη χώρα µας στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Την εκδήλωση αυτή 

ξεκίνησε το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής µε την βοήθεια του 

Υφυπουργού Αθλητισµού, της Ελληνικής Ιστιοπλοικής Οµοσπονδίας και τοπικών 

ναυταθλητικών οµίλων των νησιών του Αιγαίου. 

Η ρεγκάτα είναι µία σειρά από αγώνες ιστιοπλοϊκών σκαφών. Ο όρος 

περιγράφει χαρακτηριστικά αγωνιστικών εκδηλώσεων κωπηλασίας ή πλεύσης 

σκαφών. Η ρεγκάτα είναι συνήθως ερασιτεχνικοί διαγωνισµοί. Είναι τοπικές 

εκδηλώσεις, µε ολοκληρωµένο σύστηµα κανόνων που περιγράφουν και το 

χρονοδιάγραµµα και τις διαδικασίες της εκδήλωσης. Ρεγκάτα µπορεί να διοργανωθεί 

ως πρωτάθληµα για ένα συγκεκριµένο χώρο ή τύπο σκάφους. Αλλά συνήθως γίνονται 

µόνο για την χαρά του ανταγνωσµού, και γενικά για την προώθηση του αθλήµατος 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Regatta). 
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Το 2010 οργανώθηκαν οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες «AEGEAN REGATTA» από 

τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και ο τόπος διεξαγωγής 

ήταν η θαλάσσια περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου, µε λιµάνι εκκίνησης τον 

Λιµένα Θάσου (www.aegeanregatta.gr/noticeofrace_2010.aspx). 

 

Φωτογραφία από αγώνες «Regatta». 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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Οι πιο δυναµικές µορφές εξέλιξης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισµού, είναι 

το Yachting και το Cruising.  

 

2.1. YACHTING 

 

To yaching είναι ένα από τους πλέον συµαντικούς τύπους θαλάσσιου 

τουρισµού που πραγµατοποιείται µε σκάφη αναψυχής. Τα κυρίαρχα µοντέλα στην 

αγορά είναι το ελληνικό και το γαλλικό. 

• Το ελληνικό µοντέλο βασίζεται στην ανάπτυξη της θαλάσσιας αναψυχής. Με 

µικρό στόλο σκαφών και περιορισµένη εξυπηρέτηση λιµενικών υποδοµών 

άρχησε να αναπτύσεται στα µέσα της δεκαετίας του ’60 ως τα µέσα του ’70 

µε µικρές βελτιώσεις µέχρι σήµερα. Υλοποιήθηκε αποκλειστικά από το 

Ελληνικό Δηµόσιο. 

• Στο γαλλικό µοντέλο υπάρχει ισορροποία ανάµεσα στην ανάπτυξη της 

θαλάσσιας αναψυχής και έργων υποδοµής. Υλοποιήθηκε από ιδιωτικές 

επιχειρηµατικές δράσεις και µόνο µε την επίβλεψη του Γαλλικού Δηµοσίου. 

Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε από την Ιταλία και την Ισπανία. 

Το πλήθος των ελληνικών νησιών, οι ήρεµες θάλασσες και οι απέραντες ακτές 

έκαναν το γιώτινγκ µια από τις πιο δηµοφιλής δραστηριότητες, ενώ τα θετικά 

στοιχεία της ανάπτυξης του γιώτινγκ στις ελληνικές θάλασσες είναι µοναδικά, η 

υποδοµή είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του φυσικού χώρου. Οι υπάρχουσες 

µαρίνες είναι λίγες όπως και οι θέσεις ελλιµενισµού.  

 

2.1.1. Τύποι του YACHTING 

Τρείς είναι οι τύποι του Yaching: 

1. Το επαγγελµατικό Yaching. Υπάρχουν σκάφη διαφόρων µεγεθών , ειδών και 

ποιότητας, ενώ λειτουργούν και εµπορικά µε ναυλώσεις (charter), από πολύ 
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µικρά ιστιοφόρα µέχρι mega yachts. Στη χώρα µας υπάρχουν περίπου 3000 

επαγγελµατικά τουριστικά γιώτ. 

2. Το ιδιωτικό Yaching όπου ιδιώτες έχουν για προσωπική τους χρήση σκάφη 

αναψυχής. 

3. Super Yachts όπου εδώ έχουµε πολυτελέστατα σκάφη µέσου µεγέθους 120 

µέτρων. Αυτός ο τύπος είναι ανάµεσα στο Yaching και στην κρουαζιέρα. 

Υπάρχουν προγραµµατισµένα δροµολόγια. 

Σε όλους τους τύπους Yaching υπάρχουν κανόνες και νοµικά πλαίσια που 

µεριµνούν για την ασφάλεια των επιβατών και την καταλληλότητα των σκαφών.  

Τα οφέλη του ελληνικού τουρισµού από το Yaching σύµφωνα µε τον 

Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού είναι µεγάλα, κυρίως οικονοµικά διότι το Yaching 

προσελκύει τουρίστες µε υψηλό οικονοµικό και µορφοτικό επίπεδο. Συγκριτικά 

αξίζει να αναφέρουµε ότι ο µέσος τουρίστας ξοδεύει περίπου 75 δολάρια την ηµέρα, 

ενώ ο τουρίστας που επιλέγει το θαλάσσιο τουρισµό δαπανάει περίπου 120 δολάρια 

την ηµέρα. 

 

2.1.2.Κατηγορίες Μηχανοκίνητων Σκαφών 

Τα σκάφη σήµερα διαθέτουν µια ευρεία γκάµα που µπορεί να καλύψει την 

αναψυχή µέχρι επαγγελµατική χρήση. Ανάλογα µε τη χρήση αλλά και τις απαιτήσεις 

του υποψήφιου αγοραστή. 

Στην πρώτη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται τα σκάφη που προορίζονται για 

βοηθητική χρήση εξυπηρετόντας τις ανάγκες των σκαφών αναψυχής – ιστιοπλοικών 

και µηχανοκίνητων. Στα µηχανοκίνητα τα βοηθητικά σκάφη αποτελούν µέρος του 

βασικού εξοπλισµού και διατίθενται από µικρά φουσκωτά µέχρι εξάµετρα ή και 

παραπάνω µε µηχανές µεγάλης ισχύος σε µεγάλες θαλαµηγούς. Πέρα από τη 

µεταφορά επιβατών και προσωπικού, εξυπηρετούν την πραγµατοποίηση θαλασσίων 

σπορ. 

Στη δέυτερη κατηγορία συναντάµε τα σκάφη τα οποία προορίζονται γι’αυτούς 

που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε τη θάλασσα. Σ’αυτή την περίπτωση τα 

σκάφη πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση και αν µεταφέρονται επίσης εύκολα. Αυτά 
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είναι συνήθως πολυεστερικά φουσκωτά και µεταλικά από κράµα αλουµινίου. Τα 

συναντάµε συνήθως σε λίµνες και έχουν µήκος από 2,5 έως 3,8 µέτρ. Μεταφέρουν 

µέχρι τρία άτοµα και κινούνται µε εξωλέµβιες µηχανές µικρής ισχύος. 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα σκάφη τα οποία είναι από 3,8 έως 5 µέτρα 

και οι ιδιοκτήτες τους τα χρησιµοποιούν κυρίως για ψάρεµα, µεταφορά περισσότερων 

ατόµων και θαλάσσιο σκι. Οι κινητήρες τους έχουν µεγαλύτερη ιπποδύναµη. 

Στην τέταρτη κατηγορία βρίσκονται τα σκάφη που το µήκος τους ξεπερνά τα 

5 µέτρα και φτάνει µέχρι τα 8 µέτρα. Τα σκάφη αυτά διαθέτουν πιλοτήριο και µια 

µικρή καµπίνα η οποία έχει δύο µικρά στρώµατα για ξεκούραση. Αυτή η κατηγορία 

είναι η διµοφιλέστερη στην Ελλάδα αφού µε ένα λογικό χρηµατικό ποσό µπορεί ο 

ενδιαφερόµενος να αποκτήσει ένα αξιόλογο σκάφος µε ικανοποιητικές επιδώσεις. Για 

τη κίνηση τους χρησιµοποιούνται εσωλέµβιες και εξωλέµβιες µηχανές µεγάλης 

ισχύος. 

Στην πέµπτη κατηγορία κατατάσσονται τα σκάφη που το µήκος τους είναι από 

9 έως 15 µέτρα µε πιο µεγάλες ανέσεις που διαθέτουν άνετους εσωτερικούς χώρους 

όπως σαλονάκι, κουζίνα και τουαλέτα. Για να κινηθούν χρησιµοποιούν εσωλέµβιες 

εξωλέµβιες και εσωεξωλέµβιες µηχανές συνήθως πετρελαίουγια µεγαλύτερη 

οικονοµία. 

Στην έκτη κατηγορία είναι τα σκάφη που έχουν µήκος πάνω από 15 µέτρα τα 

οποία θα µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε µικρές κατοικίες µε πολλές ανέσεις. 

Διαθέτουν επίσης µεγάλες δεξαµενές καυσίµων και νερού. 

Στην τελευταία κατηγορία µπορούµε να κατατάξουµε τις θαλαµηγούς οι 

οποίες διεθνώς ονοµάζονται Super Yachts των οποίων το µήκος φτάνει τα 30 µέτρα 

και Mega Yachts για εκέινα που το µήκος τους ξεπερνά τα 30 µέτρα 

(www.archive.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?IngReviewID=12770&IngChapterID=

-1&IngItemID=13345). 

2.1.3.Διεθνής Ονοµατολογία Σκαφών 

Ο διεθνής κώδικας ονοµατολογίας που επικρατεί διεθνώς προκειµένου την 

κατηγοριοποίηση των σκαφών ανάλογα της χρήσης τους:  
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1. Day cruiser: σκάφος µε ανοικτό κατάστρωµα ή ηµικαµπινάτο µε 

µικρό χώρο εστίασης και µήκος 6 έως 9 µέτρα περίπου. 

2. Cruiser: έχει µήκος 9 έως 16 µέτρα και διαθέτει καµπίνα και 

επαρκείς χώρους αποθήκευσης για µεγαλύτερη αυτονοµία. 

3. Sport/ offshore: αυτά τα σκάφη αναπτύσουν πολύ υψηλές ταχύτητες 

και διαθέτουν λιτούς εσωτερικούς χώρους. 

4. Convertible/ fish: ειδανικό για ψάρεµα µε υπερυψωµένο 

πιλοτήριο,καµπινάτο η ηµικαµπινάτο. 

5. Flying Bridge: µηχανοκίνητο καµπινάτο που διαθέτει γέφυρα και 

διπλό πιλοτήριο. 

6. Open: τα καµπριολέ της θάλασσας. Σκάφη των οποίων η οροφή 

ανοίγει και αναπτύσουν υψηλές ταχύτητες. 

7. Pilot: προορίζεται ως σκάφος αναψυχής µε γάστρα εκτοπίσµατος 

όµοια µε τα επαγγελµατικά σκάφη. 

8. Super Yachts: πολυτελή θαλαµηγά σκάφη των οποίων το µήκος 

φτάνει τα 30 µέτρα. 

9. Mega Yachts: πολυτελής θαλαµηγοί µε µήκος πάνω από 30 µέτρα 

(http://archive.in.gr/Revies/imagegallery.asp?IngReviwID=12770&IngCh

apterID=-1&IngItemID=13345). 

 

 

2.1.4. Κατηγοριοποίηση Ιστιοπλοϊκών Σκαφών 

 Τα Ιστιοπλοϊκά σκάφη είναι πιο εντυπωσιακά και πιο διµοφιλή. Ο κύριως 

τρόπος κίνησής τους είναι τα πανιά και κάποια από αυτά διαθέτουν και µηχανή. Αυτά 

τα σκάφη είναι σαφώς πιο οικονοµικά µιας και δεν χρειάζονται πολλά κάυσιµα. 

 Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα µικρά ιστιοπλοϊκά που το µήκος είναι 

οκτώ έως δέκα περίπου µέτρα. Αυτά τα σκάφη είναι ευέλικτα µικρά για κοντινές 

αποστάσεις και µικρό αριθµό πληρώµατος χωρίς πολλές ανέσεις. Διαθέτουν συνήθως 

δύο κρεβάτια και περιορισµένους χώρους. 
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 Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται τα µεσαία σκάφη µε µήκος από 10 έως 13 

µέτρα περίπου. Διαθέτουν 3 ή 4 καµπίνες/ w.c. ένα µικρό καθιστικό και κουζίνα και 

µπορεί να φιλοξενήσει άνετα τέσσερα άτοµα. 

Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται τα µεγάλα ιστιοπλοϊκά σκάφη µε µήκος 

13 έως 15 µέτρα και µπορούν να φιλοξενήσουν άνετα µέχρι 6 άτοµα. Διαθέτουν 

µεγάλα καταστρώµατα και είναι κατάλληλα για µεγάλα ταξίδιαµε µεγάλη αυτονοµία. 

Από 15 µέτρα και πάνω υπάρχουν µεγαλύτερα σκάφη µε πιο πολυτελείς 

χώρους διαβίωσης πολλούς αυτοµατισµούς στο χειρισµό των ιστίωνκαι του σκάφους 

και χρειάζεται περισσότερο πλήρωµα. 

(http://archive.in.gr/Revies/imagegallery.asp?IngReviwID=12770&IngChapterID=-

1&IngItemID=13345). 

 

       

2.1.5. Τύποι Σκαφών 

Ø Ιστιοφόρα σκάφη που κινούνται µόνο µε πανιά τα οποία µισθώνονται µε 

πλήρωµα Sailing yachts. 

Ø Ιστιοφόρα χωρίς πλήρωµα bareboats για όσους είναι εκπαιδευµένοι στην 

ιστιοπλοία 

Ø Παραδοσιακά καίκια ή Motor Sailers 

Ø Πολυτελή καίκια ή Luxury motor sailers που διαθέτουν πανιά και µηχανές 

Ø Μηχανοκίνητα µικρά motor yachts 

Ø Μηχανοκίνητα πολυτελείας ή mega yachts τα οποία κινούνται µε µηχανή και 

µισθώνονται µε πλήρωµα 

Ø Μεγάλα καίκια ή µεγάλα µηχανοκίνητα (γκρουπάδικα). Αυτά εξυπηρετούν 

µεγάλο αριθµό τουριστών και εκτελούν προκαθορισµένες εκδροµές. 

Κάτι που είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Μεσόγειο είναι η ιστιοπλοία σε 

σχηµατισµό στολίσκας flotilla sailing που αποτελεί µια παραλλαγή του συστήµατος 

ναύλωσης «γυµνού» πλοίου. Είναι µια οµαδική κίνηση ιστιοφόρων σκαφών µε 

καθοδήγηση επαγγελµατιών κυβερνητών. Προγράµµατα flotilla συναντάµε στη χώρα 

µας, στο Αιγαίο και στο Ιόνιο (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ).  
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2.2. CRUISING 

 

Η κρουαζιέρα είναι ταξίδι αναψυχής µε µεγάλα πολυτελέστατα πλωτά 

ξενοδοχεία. Ιστορικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι η ιδέα της κρουαζιέρας 

επινοήθηκε από τον Arthur Anderson ιδρυτής της εταιρείας Peninsular and Oriental 

Steam Navigation Company που ήταν γνωστή στη ναυτιλία µε τα αρχικά P&O. Το 

1835 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη κρουαζιέρα που ξεκίνησε από την Αγγλία και είχε 

ως προορισµό τα νησιά Φερόες στις ακτές της Ισπανίας (Star,1993:19).  

Το κύριο χαρακτηριστικό των πρώτων κρουαζιέρων ήταν η πολύµηνη 

διάρκεια τους και απευθύνονταν στην αριστοκρατεία η οποία µπορούσε να 

ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος του ταξιδιού. Η κρουαζιέρα άρχισε να γίνεται 

γνωστή στο ευρή κοινό στις αρχές της δεκαετίας του ’80 κυρίως από την τηλεόραση 

µε την πολύ γνωστή σειρά «Το πλοίο της αγάπης».  

Από το 1990 και µετά ξεκίνησαν να ναυπηγούνται νέου τύπου 

κρουαζιερόπλοια που είχαν περίσσότερες ανέσεις και χώρους µε δυνατότητα 

φιλοξενείας περίπου 2000 επιβατών. Στη νέα γενια κρουαζιερόπλοιων είναι κυρίαρχο 

το στοιχείο της πολυτέλειας και η υψηλή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας, διαµονής, 

ψυχαγωγίας, εστίασης όπως και ηµερήσιες ή νυχτερινές δραστηριότητες και 

ξεναγήσεις στα λιµάνια. Με την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα τα κρουαζιερόπλοια 

µετεξελίχθηκαν σε πλωτά θέρετρα έχοντας στο χώρο τους από γήπεδα γκολφ, θέατρα, 

κινηµατογράφους έως και spa. Η χωριτηκότητά τους είναι περίπου 3000 επιβατών. 

Οι κρουαζιέρες έχουν αρχίσει και γίνονται πλέον προσιτές και σε άλλα 

κοινωνικά στρώµατα µε την προσφορά κρουαζιέρων λίγων ηµερών. Στις κρουαζιέρες 

συµµετέχουν άτοµα όλων των ηλικιών. 

 

2.2.1. Τύποι Κρουαζιέρας  

Σήµερα υπάρχουν διάφοροι τύποι κρουαζιέρας που διακρίνονται από την διάρκειά 

τους και συνεπώς το κόστος τους: 
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§ Τριήµερες  κρουαζιέρες, οι οποίες γίνονται  τα σαββατοκύριακα ή 

τις αργίες και περιορίζονται στο θαλάσσιο χώρο του κράτους µε 

προσέγγιση κοντινών λιµανιών ή περιήγηση στα ελληνικά νησια. 

Αυτού του είδους η κρουαζιέρα είναι χαµηλού κόστους. Είναι ένας 

διαφορετικός τρόπος διασκέδασης, µια σύντοµη διέξοδος από το 

άγχος της καθηµερινότητας. Είναι επίσης µια πολύ καλή εµπειρία 

γι’αυτούς που χρησιµοποιούν αυτόν τον τρόπο αναψυχής για πρώτη 

φορά. 

§ Κρουαζιέρες µικρής διάρκειας. Είναι πενθήµερες ή επταήµερες 

κρουαζιέρες. Οι πενθύµερες γίνονται συνήθως από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. Σε αυτές τα κρουαζιερόπλοια προσεγγίζουν λιµάνια 

διαφορετικών χωρών όπως για παράδειγµα αυτή που γίνεται στο 

Αιγαίο στην οποία επισκέπτονται ελληνικά και τουρκικά λιµάνια. Οι 

επταήµερες κρουαζιέρες είναι αυτές που έχουν τη µεγαλύτερη 

ζήτηση και διαρκούν µια ολόκληρη εβδοµάδα. Η πιο δηµοφιλής 

αυτού του τύπου κρουαζιέρα είναι αυτή που γίνεται στη Μεσόγειο 

θάλασσα στην οποία το κρουαζιερόπλοιο επισκέπτεται λιµάνια της 

νότιας Ευρώπης, της βόρειας Αφρικής, της δυτικής Ασίας, της 

Κύπρου και της Μάλτας. 

§ Κρουαζιέρες µέσης διάρκειας. Η διάρκειά τους είναι από 8 έως 14 

ηµέρες. Γίνονται στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό και 

επισκέπτονται  λιµάνια άλλων Ηπείρων. 

§ Κρουαζιέρες µακράς διάρκειας οι οποίες είναι άνω των 15 ηµερών 

έως 3 εβδοµάδων  

§ Αεροπορικό ταξίδι και κρουαζιέρα (fly cruise). Είναι ο συνδιασµός 

αεροπορικού ταξιδιού και κρουαζιέρας. Οι τουρίστες πηγαίνουν 

αεροπορικώς από τον τόπο που κατοικούν στον τόπο αναχώρησης 

του πλοίου µε το οποίο θα πραγµατοποιήσουν την κρουαζιέρα τους. 

Οι εταιρείες που οργανώνουν τις κρουαζιέρες συµπεριλαµβάνουν 

στην τιµή πώλησης της κρουαζιέρας και το αεροπορικό εισητήριο 

την τιµη του οποίου διαπραγµατεύονται στο χαµηλότερο δυνατό. 

§ Εκπαιδευτική κρουαζιέρα (Educational Cruise). Είναι εκείνη που 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού  πραγµατοποιούνται µαθήµατα και 
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στη συνέχεια γίνονται επισκέψεις στα µέρη που σχετίζονταν µε το 

αντικείµενο της εκπαίδευσης. 

 

 

 

2.2.2. Γεωγραφικοί Προορισµοί   

Η καραιβική εξακολουθεί να αποτελεί τον συµαντικότερο προορισµό 

(capacity placement) µε αύξηση της κίνησης από 44,5% το 2001 σε 45,11% το 2004 

και 46,4% το 2005. Μετά ακολουθούν : 

• Η Ευρώπη 8,1% το 2001, 9,78% το 2004 και 7,14% το 2005 

• Μεσόγειος µε 12,7% το 2001, 12,55% το 2004 και 12,59% το 2005 

• Αλάσκα µε 7,9% το 2001, 7,65% το 2004 και 8,30% το 2005 

• Trans – Canal µε 4,0% το 2001, 7,65% το 2004 και 3,76% το 2005 

• Δυτικές ακτές ΗΠΑ µε 3,3% το 2001, 0,83% το 2004 και 0,56% το 2005 

• Χαβάη µε 2,6% το 2001, 3,4% το 2004 και 3,76% το 2005 

• Νότιος Αµερική µε 2,4% το 2001, 1,41% το 2004 και 1,83% το 2005 

Παγκοσµίως αυξήθηκαν οι κλίνες από  το 2000-2001 σε 10,6%. 

(Clia Brochure/Destination Analysis 2001-2005) 

Η µεσόγειος είναι ο δεύτερος συµαντικότερος γεωγραφικός χώρος 

κρουαζιέρας. Ο συµαντικότερος παγκόσµια µετά την Καραιβική. Η θέση της 

µεσογείου είναι περίπου 2,200 µίλια από το Σουέζ στη µαύρη θάλασσα ως το 

Γιβραλταρ και έχει στην ιστορία της τον Ελληνικό, τον Ρωµαικό και τον Αιγυπτιακό 

πολιτισµό. Όπως είναι η γενέτειρα της Εβραικής, της Μουσουλµανικής και της 

Χριστιανικής θρησκείας. Επίσης το εύκρατο µεσογειακό κλίµα, η ποικιλία των 

ιστορικών αναφορών, η πληθώρα των νησιών και οι ατελείωτες παραλίες την καθιστά 

από τις πιο ενδιαφέρουσες για περιήγηση. 
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Οι πωλήσεις των κρουαζιέρων στα µέσα περίπου της περασµένης δεκαετίας 

αυξήθηκαν κατά 135%. Το 92% των πωλήσεων κρουαζιέρων ανήκει σε ξένους 

τουρίστες.  

Ο τοµέας της κρουαζιέρας έχει µεγάλη δυνατότητα βραχυπρόθεσµης 

ανάπτυξης, η συνέχεια επιβολής περιορισµών σε εταιρείες του εξωτερικού και οι 

δυσκολίες συντήρησης και εκσυγχρονισµού των είδη υπάρχοντων λιµανιών είναι τα 

µεγαλύτερα εµπόδια εξέλιξης στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 240 

ηπειρωτικά και νησιωτικά λιµάνια δυστηχώς µε υποτυπώδη υποδοµή. 

Από το 1992 η Ευρωπαϊκή Ένωση απελευθέρωσε την αγορά ακτοπλοίας και 

έδωσε στην Ελλάδα µερικά χρόνια προσαρµογής. Η χώρα µε τον νόµο 2932/2001      

γνωστό ως Cabotage συνεχίζει να απαγορεύει σε πλοία µε σηµαία εκτός ΕΕ να έχει 

ως βάση της την Ελλάδα. Με αυτό το γεγονός συνεχίζει µέχρι και σήµερα η χώρα µας 

να έχει µεγάλες οικονοµικές απώλειες. 

Η Αθήνα ήταν το επίκεντρο της αγοράς κρουαζιέρας τριάντα χρόνια πριν. 

Σήµερα έχει πάρει τη θέση της το Μαιάµι, ενώ στη Μεσόγειο έχασε την θέση της από 

την Ιταλία και την Τουρκία. 

Στην Πάλµα της Ισπανίας αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις στον τοµέα της 

κρουαζιέρας τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία, ενώ ο αριθµός των επιβατών 

στη Βαρκελώνη  από το 1989 αυξήθηκε κατά 920%, ενώ το 2005 σε περισσότερους 

από 1,2 εκατοµµύρια ετησίως. 

Για να κατακτήσει η χώρα µας τη χαµένη της θέση θα πρέπει να απελευθερώσει την 

αγορά στην ναυσιπλοία µε την άρση του Cabotage.  

 

 

 

 

2.2.3. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

ROYAL OLYMPIC CRUISES 
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Θεωρείται η µεγαλύτερη εταιρεία της Ελλάδας και µία από τις µεγαλύτερες 

παγκοσµίως έχοντας εφτά πλοία στην κατοχή της από τα οποία άλλα είναι καινούργια 

και άλλα αρκετά παλία πλήρως ανακαινισµένα. 

 

CELEBRITY CRUISES 

Παρόλο που ο αριθµός των πλοίων ποτ έχει στη κατοχή της είναι µικρός, η 

εταιρεία ξεχώρισε λόγω της εµφάνισης που έδωσε στην εξυπηρέτηση πελατών της 

και στην πολυτέλεια σε όλους τους τοµείς κυρίως σε αυτόν του F&B (Food and 

Beverage). 

 

GOLDEN SUN CRUISES 

Έχει αρκετά σηµαντικό µερίδιο στην αγορά της Μεσογείου αφού εκτελεί 

κρουαζιέρες στην Ελλάδα και την Τουρκία µε τα 3 πλοία που έχει στο στόλο της. 

 

 

 Φωτογραφία από το Ελληνικό κρουαζιερόπλοιο “Aqua Marine”. 

 

 

ΜΕΡΟΕ ΤΡΙΤΟ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

3.1.ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 

Οι Γαλάζιες Σηµαίες (Blue Flags) απονέµονται σε οργανωµένες ακτές και 

µαρίνες τις οποίες τις διαχειρίζονται οι παράκτιοι δήµοι βάσει αυστηρών κριτηρίων. 

Είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα που αποτελεί µία πρότυπη περιβαλλοντική δράση 

για ακτές µε µεγάλο αριθµό επισκεπτών (www.wikipedia.org/wiki/blueflags).  

 

 

3.1.1.Το πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες διεθνώς  

Ξεκίνησε πιλοτικά στη Γαλλία το 1985. Η επίσηµη έναρξή του έγινε στις 5 

Ιουνίου 1987 (Διεθνείς ηµέρα περιβάλλοντος) µε την παρουσίασή της στο Συµβούλιο 

της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραµµα στις µέρες µας απονέµει 

3200 σηµαίες σε ακτές και µαρίνες σε σύνολο 39 χωρών. 

Διαχειριστής αυτού του προγράµµατος είναι το Ίδρυµα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education or F.E.E.), το οποίο 

συνεργάζεται µε τους κατά τόπους διαχειριστές. Το ίδρυµα αυτό είναι υπεύθυνο για 

την αναβάθµιση των κριτηρίων βράβευσης. 

 

3.1.2. Το Πρόγραµµα Γαλάζιες Σηµαίες στην Ελλάδα 
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Από το 1992 η Ελλάδα έχει εισέλθει στο πρόγραµµα αυτό. Υπεύθυνος  

Διαχείρισης του προγράµµατος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.  

Το έτος 2009 βραβεύθηκαν µε γαλάζιες σηµαίες 425 ελληνικές ακτές και 8 

µαρίνες κατατάσσοντας την Ελλάδα στην δεύτερη θέση ανάµεσα σε 39 χώρες που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

 

3.1.3. Κριτήρια 

Τα κριτήρια για να βραβευθεί µια ακτή ή µια µαρίνα χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες: 

Α. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση. 

Ø Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστηµα και το ευαίσθητο φυσικό 

περιβάλλον στον παράκτιο χώρο. 

Ø Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύµβησης. 

Ø Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζιες Σηµαίες» στον πίνακα 

ανακοινώσεων της ακτής. 

Ø Έντυπες πληροφορίες και αναρτηµένες οδηγίες συµπεριφοράς για την ακτή. 

Ø Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος της ακτής. 

 

Β. Ποιότητα Νερών Κολύµβησης. 

Ø Ποιότητα των νερών κολύµβησης, που να επιβεβαιώνεται µε 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους. 

Ø Μη απόρριψη των βιοµηχανικών λυµάτων στην ακτή. 

Ø Επεξεργασία αστικών λυµάτων, µε βάση τις απαιτήσεις της κοινοτικής 

νοµοθεσίας. 

 

Γ. Περιβαλλοντική Διαχείριση. 

Ø Σχέδιο χρήσης της γης και περιβαλλοντική διαχείριση. 
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Ø Περιοδικός καθαρισµός της ακτής από σκουπίδια. 

Ø Επαρκείς κάδοι απορριµµάτων, που να αδείαζονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

Ø Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιµα υλικά. 

Ø Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, µε ελεγχόµενο σύστηµα αποχέτευσης στην 

ακτή. 

Ø Απαγόρευση της οδήγησης οχηµάτων και µοτοποδηλάτων στην ακτή. 

Ø Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης. 

Ø Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή. 

Ø Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισµού στην ακτή.     

     Δ. Ασφάλεια, Ναυαγοσωστικά, Πρώτες Βοήθειες, Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις. 

Ø Εκπαιδευµένοι ναυαγοσώστες ή άµεση πρόσβαση σε τηλέφωνο και παροχή 

σωστικών εφοδίων και πρώτων βοηθειών. 

Ø Σχέδια για την αντιµετώπιση κάποιου ατυχήµατος ρύπανσης, µε άµεση 

ενηµέρωση του κοινού. 

Ø Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

(www.eepf.gr/blueflag).   

 

 

3.1.4. Στόχος του Προγράµµατος   

Ø Ο καθαρισµός των θαλασσών και των ακτών. 

Ø Ασφαλείς και κατάλληλες παρεχόµενες υπηρεσίες στους λουόµενους και τους 

επισκέπτες. 

Ø Δηµιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

Ø Ενεργή προστασία των παράκτιων περιοχών. 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι και το 2010 η Ελλάδα διατήρησε τη δεύτερη θέση µε 421 

Γαλάζιες Σηµαίες παγκοσµίως. Επίσης βραβεύτηκαν και 9 Μαρίνες 

(www.eepf.gr/blueflag).   

3.2. Προστατευόµενες περιοχές 
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Προκειµένου να διαφυλακτούν και να προστατευτούν τα άγρια ζώα, υπήρξε η 

ανάγκη να χαρακτηρισθούν κάποιες περιοχές ως προστατευόµενες. Αυτό έγινε γιατί 

κάποια είδη ζώων τείναν προς εξαφάνιση. Έτσι η World Conservation Union 

προσπάθησε να κατηγοριοποιήσει τις περιοχές αυτές. Ο πρώτος όρος που δώθηκε 

είναι το εθνικό πάρκο. Αυτό έγινε το 1969 στη γενική της συνέλευση. Το 1994 

ορίσθηκαν επτά κατηγορίες (Μοίρα Π.-Μυλωνόπουλος Δ. 2005). 

1. Κατηγορία IA. Strick Nature Reserve (Αυστηρώς φυσικό καταφύγιο). Είναι η 

περιοχή που φιλοξενεί ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, βιότοπους ή 

οικότοπους απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας 

πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο της ζωής 

σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση τέτοιων ειδών. Χωρίς αυτό όµως να 

απαγορεύει επιστηµονικές έρευνες. Στο θαλάσσιο χώρο τέτοιες 

χαρακτηρίζονται οι κλειστές περιοχές ή τα παράκτια καταφύφια. 

2. Κατηγορία IB. Wilderness Area (Περιοχή άγριας φύσης). Είναι η 

προστατευόµενη περιοχή που έχει υποστεί  µικρές αλλοιώσεις άλλα διατηρεί 

το φυσικό της χαρακτήρα. 

3. Κατηγορία ΙΙ National Park (Εθνικό πάρκο). Είναι η φυσική περιοχή, χερσαία 

ή θαλάσσια, και χαρακτιρίζεται έτσι προκειµένου α) να προστατευθεί η 

ακεραιότητα ενός ή περισσοτέρων οικοσυστηµάτων για τις σύγχρονες ή 

µελλοντικές γενιές, β) να απαγορεύση την εκµετάλευση ή την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εχθρικό στο σκοπό αυτό, γ) να δηµιουργηθούν οι 

προυποθέσεις προκειµένου να αναπτυχθούν πνευµατικές, επιστηµονικές, 

εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες από τους επισκέπτες. Σε αυτή 

την κατηγορία είναι τα θαλάσσια εθνικά πάρκα. 

4. Κατηγορία ΙΙΙ Natural Monument (Φυσικό µνηµείο). Περιλαµβάνει περιοχές 

που περικλείουν ένα η περισσότερα φυσικα/πολιτιστικά χαρακτηριστικά που 

είναι µοναδικά λόγω της σπανιότητας τους, των αισθητικών ιδιοτήτων ή της 

πολιτιστικής τους σηµασίας. 

5. Κατηγορία IV Habitat/Species Management Area (Περιοχή διαχείρισης 

βιοτόπων). Περιλαµβάνει χερσαίες ή θαλάσσιες περιοχές όπου προκειµένου 

να διατηρηθούν οι βιότοποι και οι ανάγκες συγκεκριµένων ειδών υφίστανται 

παρέµβαση. 
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6. Κατηγορία V Protected Landscape/Seascape (Προστατευόµενο τοπίο). Είναι 

µια παράκτια περιοχή όπου η επίδραση του ανθρώπου και της φύσης µε την 

πάροδο του χρόνου δηµιούργησε ένα περιβάλλον καλαίσθητο και µε µεγάλες 

οικολογικές ή πολιτιστικές αξίες όπως και µε µεγάλη βιοποικιλότητα. 

7. Κατηγορία VI Managed Resource Protected Area (Προστατευόµενη περιοχή 

διαχείρισης πόρων). Περιλαµβάνει κάθε περιοχή που υπάρχουν σε αυτή 

αµετάβληµα φυσικά οικοσυστήµατα. Στην οποία πρέπει να εξασφαλισθεί η 

µακροπρόθεσµη προστασία της βιοποικιλότητας.  

Στην Ελλάδα έχουµε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα: 

a) Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Σποράδων το οποίο έχει έκταση 2000 τ. χµτ 

και είναι µία από τις πιο µεγάλες θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές 

στην Ευρώπη και ο στόχος του είναι να διαφυλάξει τον πληθυσµό της 

µεσογειακής φώκιας, και βρίσκεται στις βόρειες Σποράδες. 

b) Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου το οποίο προστατεύει την ωοτοκία 

της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta και το πληθυσµό της µεσογειακής 

φώκιας Monachus Monachus. Επίσης διαφυλάσει την προστασία και την 

διατήρηση των βιότοπων και των µεταναστευτικών πτηνών, όπως και των 

βιότοπων του φυτού Posidonia oceanica. 

Για την πιό εύκολη περιήγηση και ξενάγηση στην άγρια χλωρίδα και πανίδα του 

οικοσυστήµατος κατασκευάστηκαν µεγάλα ενυδρεία όπου εκεί φιλοξενούνται 

διάφοροι υδρόβιοι οργανισµοί ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 

 Τέτοιο ενυδρείο συναντάµε στην ελλάδα στην Κρήτη. Το κτιριακό 

συγκρότηµα Cretaquarium βρίσκεται στο κέντρο του βόρειου άξονα του Ν. 

Ηρακλείου, στο χώρο της πρώην αµερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου. 

Συνδέεται µε εθνική οδό προς όλους τους σηµαντικότερους προορισµούς που είναι 

και η πλέον τουριστικά αναπτυγµένοι της Κρήτης. Το κτήριο του ενυδρείου απέχει 

περίπου 100 µέτρα από µια εκτεταµένη αµµώδη παραλία κολύµβησης. Οι τιµές 

εισόδου για µια επίσκεψη στο ενυδρείο είναι πολύ προσσιτές κυµένονται από 6 έως 8 

ευρώ. (www.cretaquarium.gr/index_thu.php?id=70).  

3.3. CABOTAGE – ΑΡΣΗ ΤΟΥ 
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  Το Cabotage είναι ο νόµος που απαγορεύει σε ξένες εταιρείες 

κρουαζιερόπλοιων ( µε ξένη σηµαία) να επιβιβάσουν και να αποβιβάσουν επιβάτες 

στην Ελλάδα, παρέχοντας αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης των ακτοπλοϊκών 

συγκοινωνιών από πλοία ελληνικής σηµαίας και ελληνικής πλοιοκτησίας, στο όνοµα 

της ανταγωνιστικότητας. 

 Το προστατευτικό για τα ελληνικά πληρώµατα καθεστώς του cabotage που 

ίσχυε στην Ελλάδα προέβλεπε ότι τα κρουαζιερόπλοια τα οποία έχουν υψωµένες 

σηµαίες τρίτων χώρων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν να παραλάβουν και 

να αποβιβάσουν έναν επιβάτη τουρίστα στο ίδιο λιµάνι εντός της ελληνικής 

επικράτειας. Για παράδειγµα, επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου µε σηµαία Παναµά 

µπορούν να επιβιβαστούν στο πλοίο από το λιµάνι του Πειραιά αλλά δεν µπορούν να 

βγουν και πάλι στον Πειραιά ή σε οποιοδήποτε άλλο λιµάνι στην Ελλάδα (κυκλική 

κρουαζιέρα). 

 Η άρση της απαγόρευσης εκτέλεσης κυκλικών περιηγητικών ταξιδίων µε 

αφετηρία ελληνικό λιµένα από πλοία, που φέρουν σηµαίες τρίτων χωρών και δεν 

καλύπτονται από ρυθµίσεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) 3577/92 «για την εφαρµογή της 

αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο 

εσωτερικό των κρατών µελών (Θαλάσσιες ενδοµεταφορές – καµποτάζ)», όπως έχει 

εισαχθεί στην εθνική νοµοθεσία, θα ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου 

τουρισµού στη χώρα µας αλλά και στις συνδεόµενες µε τη θαλάσσια κρουαζιέρα 

Ελληνικές Επιχειρήσεις . 

 Από υπάρχοντα επίσηµα στοιχεία, προκύπτει ότι οι ισχύουσες µέχρι τώρα 

απαγορεύσεις µε σκοπό την προστασία του Ελληνόκτητου και υπό ελληνική σηµαία 

κρουαζιερόπλοιου, µε το άρθρο 165 του ΚΔΝΔ, αφενός µεν δεν αµπόδισαν τη 

συρρίκνωση του κλάδου αυτού αφετέρου εµποδίζουν την ανάπτυξη της κρουαζιέρας 

στην Ελλάδα, καθώς είχαν σαν αποτέλεσµα τη µεταφορά της σχετικής 

δραστηριότητας σε άλλες χώρες. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε σχέση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η πλήρης 

απαγόρευση µόνο στην Ελλάδα. Προκειµένου δε να επανεξεταστεί το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης του, το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνέστησε Επιτροπή, η οποία εξέδωσε πόρισµα 
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για την άρση των απαγορεύσεων και την ρύθµιση της δραστηριότητας αυτής σε νέο 

πλαίσιο. 

 Περαιτέρω δε, µε όµοια απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συστήθηκε Επιτροπή για τον Θαλάσσιο 

Τουρισµό, η οποία σε τρείς συνεδριάσεις επεξεργάσθηκε, µε τη συµµετοχή όλων των 

εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, σχέδιο νόµου για την άρση της απαγόρευσης 

του καµποτάζ. 

 Μετά την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, η ανωτέρω Επιτροπή πρότεινε το 

παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα: 

1. Στο πρώτο εδάφιο γίνεται ρητή ρύθµιση εξοµοίωσης των πλοίων µε σηµαία 

τρίτης χώρας, προς τα ισχύοντα για τα πλοία µε σηµαία των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ε.Ο.Χ.. 

2. Ακολούθως στα επόµενα εδάφια τίθενται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την άσκηση των πλόων, ήτοι κυκλικών 

ταξιδίων περιήγησης και αναψυχής µε Ελληνικό λιµένα ως αφετηρία 

(homeparting). 

3. Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) αφορούν: 

- Τη σχέση αµοιβαιότητας µεταξύ τρίτων χωρών, τη σηµαία των οποίων 

φέρουν τα πλοία που θα εκτελέσουν τους πλόες που ρυθµίζονται µε το 

σχέδιο νόµου των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 

για τη διενέργεια αντίστοιχων πλόων. 

- Τη µεταφορική ικανότητα του πλοίου, ώστε να µην εντάσσονται τα µικρά 

πλοία, τα οποία µεταφέρουν λιγότερους από 49 επιβάτες και τα οποία 

ρυθµίζονται από άλλες διατάξεις. 

- Το είδος του ταξιδίου και η προσέγγιση σε Ελληνικούς Λιµένες. Με τη 

διάταξη αυτή, σκοπείται ο σαφής διαχωρισµός µεταξύ κρουαζιέρας και 

δροµολογίου, µε τον ορισµό των επιτρεπόµενων ταξιδίων, ώστε να 

προστατευθούν χωρίς καµία αµφισβήτηση οι Ελληνικές Ακτοπλοϊκές 

Εταιρείες, και η ενδοµεταφορά επιβατών. 

- Με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 πρόβλέπεται, όσον αφορά την 

αδειοδότηση συγκεκριµένου πλοίου  να εκτελέσει τους πλόες της 
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παρούσας ρύθµισης, η υπογραφή σύµβασης τριετούς διάρκειας µεταξύ 

του Ελληνικού Δηµοσίου και της πλοιοκτήτριας εταιρείας. 

- Με τη ρύθµιση αυτή, η πλοιοκτήτρια εταιρεία, εφόσον τηρεί τους 

συµβατικούς όρους, θα λειτουργεί υπό καθεστώς ασφάλειας δικαίου για 

τον προγραµµατισµό και την οργάνωση της δραστηριότητας της  στη 

χώρα µας, χωρίς κινδύνους µονοµερών διαφοροποιήσεων, που 

υφίστανται σε απλές διοικητικές πράξεις. 

Συγχρόνως το Ελληνικό Δηµόσιο εξασφαλίζει συµβατικά τις απαιτήσεις του 

και προστατεύει τις προσδοκώµενες, από την δραστηριότητα της πλοιοκτήτριας 

εταιρείας, οικονοµικές ωφέλειες αφού παρέχει σε αυτή το δικαίωµα της 

εγκατάστασης στη χώρα µας. 

Η σύναψη των συµβάσεων αυτών, διέπεται από ενιαίους κανόνες για όλες τις 

εταιρείες, έχουν δηλαδή κοινό περιεχόµενο, ως προς τα ρυθµιζόµενα ζητήµατα και 

τους γενικούς όρους, διαφοροποιούνται δε µόνο ανάολγα µε την χωρητικότητα, τη 

µεταφορική ικανότητα, τη σύνθεση του πληρώµατος και τους πλούς που εκτελούν. 

Με βάση τους όρους των άνω συµβάσεων θα ρυθµίζονται ενιαία η είσπραξη 

της εισφοράς, που θεσπίζεται µε την παράγραφο 2 του σχεδίου νόµου, καθώς και ο 

έλεγχος της τήρησης των διεθνών συµβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και 

της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. 

Το Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα εκπονήσει 

άµεσα, πρότυπο σχέδιο σύµβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ισότητα και η 

οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου έναντι όλων των εταιρειών και το οποίο θα 

κυρωθεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπθργών Οικονοµίας 

Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας, Πολιτισµού και Τουρισµού, προκειµένου να 

διασφαλίζεται η ισοτιµία για όλα τα πλοία. 

Το πρότυπο σχέδιο σύµβασης θα διευκολύνει την υπογραφή της εντός της 

τασσόµενης από το νόµο προθεσµίας, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές εµπλοκές, η 

δηµοσίευση δε της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα παρέχει στις ενδιαφερόµενες 

εταιρείες σαφή γνώση εκ των προτέρω των όρων άσκησης της δραστηριότητας του. 

Το εδάφιο (δ) σε συνδυασµό µε το εδάφιο (γ) του σχεδίου νόµου, 

εξασφαλίζουν: 
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α) τον σεβασµό των διεθνών κανόνων για την ασφάλεια των πλόων και από 

την άποψη της σύνθεσης των πληρωµάτων  

 β) ότι οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι θα µετέχουν στα πληρώµατα αυτά,θα         

αµείβονται, µε βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, θα παραµένουν 

ασφαλισµένοι στο ΝΑΤ και θα καταλαµβάνουν θέση στην σύνθεση του πληρώµατος,  

αντίστοιχη µε την ειδικότητα και τα προσόντα που τους αναγνωρίζει το Ελληνικό       

Δίκαιο. 

Επιπλέον, προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών, 

παρέχονται στα πλοία που τους προσλαµβάνουντα προνόµια του άρθρου 24 του 

νόµου 3409/2005. 

4. Με την διάταξη της παρ. 2 του σχεδίου νόµου, επιβάλλεται ειδική εισφορά 

για κάθε επιβάτη ,που επιβιβάζεται στον λιµένα αφετηρίας του ταξιδιού και η 

οποία θα εισπράττεται στον λιµένα αυτό. Ο έλεγχος των επιβαινόντων, η 

διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς θα ρυθµίζονται κατά 

τρόπο ενιαίο στις συµβάσεις του εδ.γ της παρ. 1 του σχεδίου νόµου. Τα 

έσοδα αυτά θα διατεθούν υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας 

Ναυτικών. Το ύψος της εισφοράς θα ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δεν θα αυξάνεται κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης πέρα από τα προβλεπόµενα στην ίδια τη 

σύµβαση . η εισφορά αυτή θα εισπράττεται σε ποσοσστό 100% εφόσον στο 

κυκλικό ταξίδι του συγκεκριµένου πλοίου, περιλαµβάνεται µόνο ένα 

ελληνικό λιµάνι, ήτοι το αφετήριο. Για κάθε επιπλέον ελληνικό λιµένα που 

περιλαµβάνεταιστο ίδιο κυκλικό ταξίδι του συγκεκριµένου πλοίου, θα γίνεται 

µείωση σου τέλους κατά 7%. 

5. Με τη διάταξη της παρ.3 του σχεδίου νόµου προβλέπεται η δυνατότητα να 

γίνουν παρεκκλίσεις σε συγκεκριµένη κρουαζιέρα από τους περιορισµούς του 

κυκλικού ταξιδιού, όπως ορίζεται στην παρ.1 εδ.β, κατά αναλογία όσων 

ισχύουν εκάστοτε για τα πλοία υπό Ελληνική και Κοινοτική σηµαία. 

6. Με την διάταξη της παρ.4 του σχεδίου νόµου εξοµοιώνονται τα πλοία µε 

σηµαίες τρίτων χωρών, ως προς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, µε τα 

Ελληνικά και Κοινοτικά πλοία, χωρίς εξαιρέσεις, µε σκοπό την ασφάλεια των 
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πλόων και την τήρηση όλων των κανόνων για τη µεταφορά προσώπων και 

την ίση µεταχείριση των πλοίων. 

7. Με την διάταξη της παρ.5 του σχεδίου νόµου προβλέπεται η λύση της 

σύµβασης, µε καταγγελία σπό το Ελληνικό Δηµόσιο, για παραβίαση 

οποιασδήποτε διάταξης του σχεδίου νόµου ή όρου της σύµβασης του άρθρου 

1 παρ.δ, ιδίως καθ’ υποτροπή, από συγκεκριµένο πλοίο. Η λύση της 

σύµβασης µε πρωτοβουλία της πλοιοκτήτριας εταιρείας θα ρυθµίζεται µε 

τους όρους της σύµβασης. 

8. Με την παρράγραφο 6 του σχεδίου νόµου εξασφαλίζεται αφενός µεν η άµεση 

εφαρµογή της άρσης του καµποτάζ για την τρέχουσα τουριστική περίοδο 

αφετέρου δε επαρκής χρόνος προετοιµασίας για την ορθή εφαρµογή του νέου 

θεσµικού πλαισίου και την υπογραφή των συµβάσεων του εδ.δ της 1 παρ. 

9. Τέλος µε τη διάταξη της παραγράφου 7 προβλέπεται η κατάργηση κάθε 

αντίθετης διάταξη (www.helenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-

4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/PLOIA.pdf). 

 

3.3.1. Τα οφέλη από την άρση του cabotage 

Από την άρση του καµποτάζ αναµένεται να αυξηθούν θεαµατικά οι επιβάτες 

που θα ξεκινούν την κρουαζιέρα τους από ελληνικά λιµάνια. Η αύξηση αυτή δεν θα 

οφελήσει µόνο τις πόλεις που έχουν λιµάνια, αλλά αναµένεται και µεγάλη οικονοµική 

δραστηριότητα στο εµπόριο και έτσι θα τονωθεί ολοκληρη η ελληνική οικονοµία. 

Επίσης αναµένεταινα ενισχυθούν οι αεροπορικές µεταφορές, τις οποίες θα 

χρησιµοποιούν οι τουρίστες για να φτάσουν στη χώρα µας για να ξεκινήσουν τα 

προγράµµατα κρουαζιέρας. 

Θα ενισχυθεί ο ξενοδοχειακός κλάδος καθώς οι επιβάτες έρχονται στον 

προορισµό αφετηρία της κρουαζιέρας µι δύο µέρες νωρίτερα και παραµένουν σε 

κάποιο ξενοδοχείο. 

Αναµένεται επίσης να αυξηθεί συµαντικά η επισκεψιµότητα σε µουσεία και 

αρχαιολογικούς χώρους. 
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Θα τονωθεί η εγχώρια ζήτηση και θα προωθηθούν παραδοσιακά ελληνικά 

προϊόντα. 

Μέσω της κρουαζιέρας αναγκαστικά θα υπάρχει διαρκής προβολή για την 

χώρα µας ως ένα τουριστικό προορισµό. 

Υπέρ της άρσης του cabotaz τάσσονται ο ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ο Εµπορικός Σύλλογος Αθηνών οι οποίοι µε τη 

σειρά τους δηλώνουν ότι « από την Ελλάδα διέρχονται περίπου ένα εκατοµµύριο 

επιβάτες από τους οποίους µόνο οι 60 µε 65 χιλιάδες επισκέπτονται το ιστορικό 

κέντρο της Αθήνας. Έτσι πιστέυεται ότι µε την άρση του καµποτάζ θα εκτοξεύθει ο 

τουρισµός στην Αθήνα, όπως γίνεται µέχρι τώρα µε τα κέντρα κρουαζιέρας της 

Νότιας Ευρώπης- Ιταλία, Ισπανία – και τα έσοδα της χώρας θα ανέλθουν σε 1,1 δις 

ευρώ περίπου ετησίως. 

Με την άρση του καµποτάζ, και τα µεγάλα κρουαζιερόπλοια µε σηµαίες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα µπορούν να «δένουν» στον πειραιά και να αποβιβάζουν 

κόσµο, ο οποίος στη συνέχεια ή θα µένει στην Αθήνα και θα είναι εν δυνάµει 

καταναλωτής τουρίστας ή θα αναχωρεί από εδώ για την πατρίδα του. Θα κινηθούν οι 

αεροµεταφορές, οι επίγειες υπηρεσίες (πούλµαν, ξεναγήσεις, ξεναγοί, ξενοδοχειακές 

κρατήσεις, µεταφορές)και οι τοπικές αγορές. 

Κατά της άρσης του καµποτάζ τάσσεται η ΠΝΟ (Πανελλήνια Ναυτική 

Οµοσπονδία), οι δηλώνουν ότι «µια πιθανή άρση του καµποτάζ θα οδηγήσει σε 

απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας», στις οποίες απασχολούνται σήµερα 

υποχρεωτικά Έλληνες, αφού έτσι ορίζει η παρούσα νοµοθεσία. Όσοι διαχειρίζονται 

πλοία ελληνικής σηµαίας θεωρούν ότι η άρση του καµποτάζ που θα συνοδεύεται από 

απελευθέρωση των σχέσεων εργασίας µε τους έλληνες ναυτικούς θα δηµιουργήσει 

σοβαρό ανταγωνιστικό έλλειµµα σε βάρος τους σε σχέση µε τα κρουαζιερόπλοια υπό 

σηµαίες τρίτων χωρών. 

Στην πραγµατικότητα όµως το ανταγωνιστικό έλλειµµα υφίσταται ήδη, καθώς 

η υποχρέωση ύπαρξης ελλήνων ναυτικών ισχύει µόνο για τα υπό ελληνική σηµαία 

πλοία και όχι για τα πλοία υπό άλλες κοινοτικές σηµαίες. Με την άρση του καµποτάζ 

πέρα από τις νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν σε ξηρά και θάλασσα, θα 

δηµιουργηθούν και σε πολλούς άλλους τοµείς. Αναµένεται να αυξηθούν οι 
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δραστηριότητες τόσο στο transit και στο home porting, όσο και στους κλάδους που 

ασχολούνται µε την τεχνική υποστήριξη πλοίων, την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 

προµήθεια υλικών και τροφοδοσίας, ναυπηγεία κ.λ.π. 

(www.menslounge.gr/travel/travel_tips/sampotaz_sto_kampotaz.html). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  

4.ΥΠΟΔΟΜΗ 

4.1.ΜΑΡΙΝΕΣ 

 Οι µαρίνες είναι χώροι ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής στις οποίες 

παρέχονται διευκολύνσεις ανεφοδιασµού. 

 Στη χώρα µας λειτουργούν 19 µαρίνες µε 6661 θέσεις ελληµενισµού, οι 

οποίες προσφέρουν αρκετά καλές υπηρεσίες 9 από αυτές είναι βραβευµένες µε 

γαλάζιες σηµαίες. 

 Τα τελευταία χρόνια ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού και οι 13 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας µας προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα δίκτυο 

αγκυροβολίας κατά µήκος των ελληνικών ακτών, αυτό το πρόγραµµα έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί. 

 Καινούργιες σύγχρονες µαρίνες, ξενοδοχειακοί λιµένες και αγκυροβόλια για 

τον ασφαλή ελλιµενισµό των σκαφών τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, προκειµένου 

να καλύψουν µε ασφαλή τρόπο τις ανάγκες των τουριστών που φθάνουνστην Ελλάδα 

από την θάλασσα (www.mygnto.gr/Default.aspx?id=4140&nt=19&lang=1).  

Φωτογραφία από τη µαρίνα του Αλίµου. 
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4.1.2. Μαρίνες που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 253 
ΑΓ.ΓΑΛΗΝΗ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 112 
ΑΛΙΜΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1060 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΦΕΛΛΗΝΙΑΣ 190 
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 245 
ΑΧΙΛΙ ΣΚΥΡΟΣ 150 
ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 72 
ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 194 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΚΤΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 88 
ΚΩΣ ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 258 
ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 249 
ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 780 
ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 960 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 250 
ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 235 
ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 609 
ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 115 
ΜΕΘΑΝΑ ΜΕΘΑΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 70 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 250 
OLYMPIC MARINE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 685 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΑ 140 
ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 450 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 315 
ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΡΤΑ 261 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΣ 258 
ΠΟΡΤΟ ΣΑΝΗ ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 215 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 115 
ΒΟΥΝΑΚΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 70 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 220 
ΖΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 625 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡ. & ΦΙΛΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 270 
ΤΟΥΡΛΟΣ Ν. ΜΥΚΟΝΟΣ 270 

 

ΠΗΓΗ Ε.Ο.Τ. 
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4.2. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ 

 Για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών στο χώρο του ελλιµενισµού των 

σκαφών αναψυχής δηµιουργήθηκαν στη χώρα µας τα αγκυροβόλια. 

 Σε πολλά ελληνικά λιµάνια έχουν διαµορφωθεί και εξοπλιστεί µικρά και 

γραφικά αγκυροβόλια που µπορούν να φιλοξενήσουν ακόµα 3000 σκάφη αναψυχής. 

 Με την κατασκευή κυµατοθραυστών και προβλητών δηµιουργήθηκαν 

ασφαλείς χέροι για να ελλιµενίζονται τουριστικά σκάφη, πληρώνοντας τα ανάλογα 

λιµενικά τέλη. 

 Αγκυροβόλια που λειτουργούν στην Ελλάδα: 

Στο Μικρολίµανο του Πειραιά, στην Αίγινα, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Σπέτσες, 

στο Ναύπλιο, στο Γύθειο, στην Πύλο,στη Ζάκυνθο, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, 

στη Λευκάδα, στους Παξούς,στην Ίο, στη µύκονο, στην Πάτµο, στη Σύµη, στη Σάµο, 

στο Πλωµάρι της Λέσβου,στη Χίο και σε άλλα µέρη της χώρας µας 

(www.mygnto.gr/Default.aspx?lang=1&id=41398&nt=19).  

 

 

4.3. Λιµενικά Τέλη 

Τα εµπορικά λιµάνια της χώρας µας εποπτέυονται από την Λιµενική Αστυνοµία. Τα 

σκάφη αναψυχής είναι υποχρεωµένα να πληρώνουν Λιµενικά Τέλη προκειµένου να 

είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τα λιµάνια. Τα λιµενικά τέλη καθορίζονται από το 

αρµόδιο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Τα τέλη αυτά καταβάλονται στα 

κατά τόπους λιµενικά ταµεία και υπολογίζονται µε βάση την κατηγορία του σκάφους, 

τα µέτρα ολικού µήκους του σκάφους και τους κόρους ολικής χωρητικότητας 

ανάλογα µε τη δειάρκεια παραµονής του σκάφους στο λιµάνι 

(www.mygnto.gr/Default.aspx?lang=1&id=41398&nt=19).  
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4.4. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

4.1. Καύσιµα 

 Τα diesel καύσιµα διατίθενται στα σκάφη αναψυχής κυρίως µε βυτιοφόρα, 

γιαυτό µερυµνούν τα κατατόπους λιµεναρχεία και παρέχουν πληροφορείες µέσω του 

VHF στο κανάλι 12. Οι πιο πολλές εταιρείες καυσίµων έχουν οργανοµένους 

σταθµούς δικίνησης των προϊόντων τους, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι κοντά στα 

λιµάνια αλλά και στα νησιά έτσι µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σε κάθε 

γεωγραφική περιοχή. Ακόµη µερικές εταιρείες έχουν δροµολογήσει ειδικά µικρά 

δεξαµενόπλοια δηµιουργόντας έτσι πλωτές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησεις των 

σκαφών. 

 Στα µεγαλύτερα λιµάνια της χώρας τα καύσιµα χρεώνονται στις τρέχουσες 

τιµές. Στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές στην τιµή προστήθεται µια µικρή 

επιβάρυνση προκειµένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος µεταφοράς. 

 Τα σκάφη δεν δικαιούνται άλλο πια καύσιµα transit είναι υποχρεωµένα να 

χρησιµοποιούν diesel κίνησης. 

 

4.4.2. Βενζίνη 

 Συνήθως διατίθεται από πρατήρια καυσίµων και όχι από αντλίες κοντά στην 

προκυµαία. 

 

4.4.3. Λιπαντικά  

 Αν και στην Ελλάδα διατίθενται όλοι οι τύποι λιπαντικών η προµήθειά τους 

µπορεί να µην είναι δυνατή σε ορισµένα αποµακρυσµένα νησιά. Για το λόγο αυτό τα 

σκάφη θα πρέπει να µεταφέρουν µαζί τους αποθέµατα των λιπαντικών που 

χρειάζονται. 
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4.4.4. Νερό  

 Όσον αφορά την προµήθεια του πόσιµου νερού, στις µαρίνες τοθ Ε.Ο.Τ. 

υπάρχει µια πρόσθετη επιβάρυνση στα τέλη της αστικής κατανάλωσης. Στα λιµάνια, 

το νερό διτίθεται στην προκυµαία ή µεταφέρεται µε ειδικό όχηµα οδικά. Επειδή σε 

µερικά νησιά κατά τους θερινούς µήνες υπάρχει έλλειψη νερού και µπορεί να είναι 

δυσχερής ο ανεφοδιασµός του σκάφους, συνιστάται στους κυβερνήτες των σκαφών 

να διατηρούν αποθέµατα νερού στο σκάφος. 

 

4.4.5. Τροφοδοσίες – εξοπλισµοί 

Όσον αφορά τον ανεφοδιασµό σε τροφή, πάγο, υγραέριο και άλλα αγαθά, 

αυτά µπορείτε να τα προµηθευτείτε στα περισσότερα λιµάνια της χώρας από ιδιώτες 

ή µέσω οργανωµένων δικτύων των εταιρειών πετρελαιοειδών.  

4.4.6. Επισκευές  

 Στις περισσότερες ελληνικές παράκτιες περιοχές και κοντά στα λιµάνια της 

ηπειρωτικής χώρας όπως επίσης και σε εκείνα των µεγαλύτερων ελληνικών νησιών 

πραγµατοποιούνται όλων των ειδών επισκευές σε όλα τα είδη των σκαφών αναψυχής. 

 

4.4.7. Σηµεία που πρέπει να προσεχθούν µε βάση την ελληνική 

νοµοθεσία 

Α. Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, είτε υπό ελληνική είτε υπό ξένη 

σηµαία δεν δικαιούνται να παραλαµβάνουν ατελώς αγαθά εξοπλισµού και 

εφοδιασµού, όπως καύσιµα, λιπαντικά, τροφοδοσία και λοιπά είδη διατροφής. 

Β. Τα επαγγελµατικά τουριστικά πλοία δικαιούνται να παραλαµβάνουν 

ατελώς µόνο καύσιµα, µέσα από τις διαδικασίες επιστροφής του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης πετρελαιοειδών, που αποδεδειγµένα χρησιµοποιήθηκαν σαν καύσιµα 

για επαγγελµατική χρήση. Τα ίδια σκάφη δεν δικαιούνται να παραλαµβάνουν ατελώς 

τροφοεφόδια και λοιπά αγαθά.    
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 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΤΠΟ 

5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

Εκτός όµως από τα θετικά κυρίως οικονοµικά οφέλη που έχει ο θαλάσσιος 

τουρισµός, έχει και µερικές πολύ σοβαρές επιπτώσεις. 

Αρχικά παρατηρείται απώλεια των φυσικών πόρων, τους οποίους θεωρούµε 

δεδοµένους και αστείρευτους. Παρατηρείται επίσης αλλοίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος και υποβάθµιση της αισθητικής. Για να κατασκευαστούν 

ξενοδοχειακές µονάδες συνήθως χρειάζεται να υλοτοµηθεί ένας µεγάλος αριθµός 

δέντρων, ακόµη και το κτίσµα που θα ανεγερθεί δεν ταιριάζει και απόλυτα στο τοπίο. 

Από τον ίδιο λόγο παρατηρούµε και στο παράκτιο περιβάλλον παρόµοιες αλλοιώσεις 

από την κατασκευή υποδοµών που δεν ταιριάζουν αισθητικά µε το χώρο 

Μία από τις κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις είναι η υπέρβαση της φέρουσας 

ικανότητας της περιοχής. Εδώ παρατηρούµε ότι όταν µια τέτοια περιοχή είναι 

προετοιµασµένη να δεχθεί 1.000 τουρίστες την ηµέρα και αυτή δέχεται 10.000 έχει 

άµεση επίπτωση στο οικοσύστηµα. 

Η ηχορύπανση είναι ένας ακόµη αρνητικός παράγοντας που έχει επιπτώσεις 

από τον ίδιο τον τουρίστα ή τον κάτοικο της περιοχής µέχρι τη χερσαία και τη 

θαλάσσια πανίδα. Για παράδειγµα στη Ζάκυνθο, η ανεξέλεγκτη αύξηση της 

κατασκευής παράκτιων ξενοδοχειακών µονάδων και η αυξηµένη ζήτηση για 

θαλάσσια σπορ έχουν δηµιουργήσει σηµαντικές αλλοιώσεις στα καταφύγια της 

χελώνας caretta caretta. Ο περιορισµός του χώρου όπου γίνεται η ωοτοκία, ο θόρυβος 

από τα ξενοδοχεία και από τα µπάρ είναι αρνητικοί παράγοντες για την ωοτοκία και 

την εκκόλαψη. 

Μία ακόµη επίπτωση είναι η ρύπανση του παράκτιου και θαλάσσιου 

οικοσυστήµατος από τα απόβλητα των τουριστικών επιχειρήσεων.  
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5.1. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Ο 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  

Η χώρα µας µε το πλήθος των νησιών της, τις ατελείωτες ακτές της, το ήπιο 

κλίµα, τα µεγάλα ποσοστά ηλιοφάνειας, το πανέµορφο φυσικό περιβάλλον, την 

πλούσια ιστορία της και τον πολιτισµό της έχει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα στην 

ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού. Είναι η δεύτερη πιο δηµοφιλής επιλογή στην 

αγορά του παγκόσµιου τουρισµού.  

Η αυξητική τάση του yachting διεθνώς και ο κορεσµός στις θέσεις 

ελλιµενισµού στις δυτικές ακτές της Μεσογείου αυξάνουν τη ζήτηση οπότε  και τις 

προοπτικές ανάπτυξης στην ανατολική Μεσόγειο. 

Τα πλεονεκτήµατα του θαλάσσιου τουρισµού είναι: 

• Προσελκύει τουρίστες υψηλού οικονοµικού και κοινωνικού επιπέδου, 

οι οποίοι έχουν µεγάλη επιρροή στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης 

στη χώρα τους. 

• Είναι περιβαλλοντολογικά ευαίσθητοι οπότε δεν επιβαρύνουν τόσο το 

περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. 

• Έχει µεγάλη οικονοµική και συναλλαγµατική ανταποδοτικότητα 

καθώς τα σκάφη αναψυχής έχουν µεγαλύτερο κόστος µίσθωσης, αντί 

για πτήσεις charter που συναντάµε στο µαζικό τουρισµό από ανάγκη 

χρησιµοποιείται ο εθνικός αεροµεταφορέας. 

• Συντηρεί µεγάλο φάσµα άλλων επιχειρήσεων σε τουριστικά λιµάνια 

και στα νησιά που δεν µπορούν να επιβιώσουν οικονοµικά από µόνα 

τους. Επιχειρήσεις συντήρησης και ανεφοδιασµού των σκαφών, 

τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, κυβερνήτες και πληρώµατα 

ναυλωµένων σκαφών αναψυχής, προσωπικό καθαρισµού εφοδιασµού 

και προετοιµασίας ναύλου, όπως και οι τοπικές αγορές super markets, 

κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες. 

Επίσης η οργάνωση θαλάσσιων αθληµάτων µε την οποία δηµιουργείται η 

ανάγκη ενοικίασης σκαφών και παράλληλα λειτουργίας νέων µορφών υπηρεσιών 
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όπως σχολές εκµάθησης ιστιοπλοΐας. Οι οργανωµένες καταδύσεις αναψυχής 

ανοίγουν δρόµους για δηµιουργία σχολών αυτοδυτών και καταστήµατα πώλησης 

εξοπλισµού κατάδυσης. Ο συνδυασµός της κρουαζιέρας µε τη λειτουργία σχολών 

ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης και ο συνδυασµός µιας εβδοµάδας σκάφους και µιας 

εβδοµάδας ξενοδοχείου είναι µερικοί τρόποι όπου αναπτυγµένες περιοχές ενισχύουν 

ποιοτικά και άλλες µορφές τουρισµού.            

 

5.2.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 Για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισµού στην Ελλάδα θα πρέπει να 

παρθούν µερικά πρόσθετα µέτρα για να µπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός µε τις 

υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, αδειοδότησης και 

διαχείρισης των τουριστικών λιµένων είναι ο Ν. 2160/93 και υπεύθυνος φορέας είναι 

το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Παρόλο που ο νόµος ήταν πρωτοποριακός για 

την εποχή του και βοήθησε στην προώθηση αρκετών τουριστικών λιµένων θα πρέπει 

να επανεξεταστεί µε βάση τη µέχρι τώρα εµπειρία σχετικά µε την προσέλκυση και 

υλοποίηση των επενδύσεων για την κατασκευή και διαχείριση αυτών. Θα πρέπει να 

επιλυθούν οι γκρίζες ζώνες αυτού του θεσµικού πλαισίου, που αποθαρρύνουν τις 

σχετικές επενδύσεις. 

Παράλληλα το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης θα πρέπει να επιταχύνει 

τις διαδικασίες χωροθέτησης µικρών και µεγάλων τουριστικών λιµένων και να 

υποστηρίξει τους τοπικούς φορείς στα θέµατα ανάθεσης της διαχείρισης των λιµένων. 

Είναι προφανές ότι η απλή «διεύθυνση/διοίκηση» ενός τουριστικού λιµένα από 

υπάλληλο του ΕΟΤ, του Δήµου ή του Λιµενικού Ταµείου δεν αρκεί, αλλά απαιτείται 

ολοκληρωµένη διαχείριση από σύγχρονη επιχειρηµατική µονάδα.  

Σε τοπικό επίπεδο, σε κάθε ζώνη θαλάσσιου τουρισµού θα πρέπει να 

αναπτυχθεί ένα «άτυπο» δίκτυο τουριστικών λιµένων, µεγάλων και µικρών µε σκοπό 

την ενιαία προβολή του δικτύου σε ναυτικά σαλόνια και εκθέσεις τουρισµού στο 

εξωτερικό και την Ελλάδα και την ανάπτυξη προτεινόµενων προγραµµάτων 

διαδροµών. 
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Τα λιµάνια θα πρέπει να χρηµατοδοτηθούν µέσω του ΕΣΠΑ οι απαραίτητες 

επεµβάσεις λιµενικών έργων και χερσαίων διευκολύνσεων, µε βάση ενός τεχνικού 

σχεδιασµού που θα είναι οικονοµικός, φιλικός προς το περιβάλλον και µε 

απλοποιηµένες διαδικασίες αδειοδοτήσεων .  

Να µειωθεί ο Φ.Π.Α ο οποίος σήµερα είναι αρκετά υψηλός και να δοθούν 

κίνητρα για την αγορά σκαφών αναψυχής από τους έλληνες πολίτες.  

Να δηµιουργηθούν σχολές κατάρτισης Θαλάσσιου Τουρισµού για να είµαστε 

σε θέση να µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε τις ανάγκες που υπάρχουν και  θα 

δηµιουργηθούν στον κλάδο της κρουαζιέρας.  

Να τροποποιηθούν οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την χρήση του αιγιαλού 

και της παραλίας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Και 

έτσι παράλληλα να µειωθεί η όποια αυθαίρετη και άρα αυτοσχεδιαστική και πρόχειρη 

σχετική δραστηριότητα.  
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