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Διζαγυγή 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή, πεξηζζφηεξν παξά πνηέ ππάξρεη ε αλάγθε λα αμηνπνηεζεί ζην 

έπαθξν ε δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Οη πξνζπάζεηεο ησλ 

ηζπλφλησλ ζηξάθεθαλ πξνο απηή ηελ θιηκαθνχκελε αλάγθε αθελφο ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο 

παξάδνζεο αηψλσλ πνπ ζέιεη ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ηνπξηζκνχ, 

θπξίσο ιφγσ ησλ θπζηθψλ ηεο ηνπίσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  

Φπζηθά, ζε πξνεγνχκελεο επνρέο ε Διιάδα δελ απνηεινχζε ππνρξεσηηθά ζέξεηξν 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, σζηφζν ππήξρε πάληνηε ρψξνο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

θεληξηθφ ζεκείν κεηαθηλήζεσλ ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Χζηφζν, ν φγθνο ησλ 

ηνπξηζηψλ θαη ε επηζπκία γηα ηελ παξνρή φιν θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, 

νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ ζέζπηζε απζηεξφηεξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, είηε πξφθεηηαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ 

θξίλνληαη αξκφδηεο, είηε πξφθεηηαη αθφκε θαη γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ φζν 

κεκνλσκέλα θαη αλ ιεηηνπξγνχλ, είλαη θαηαλνεηφ φηη επεξεάδνπλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά 

ηνπο ην ζχλνιν θαη, θπζηθά, ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δηακφξθσζε 

κηαο γεληθήο εληχπσζεο.  
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Γομή ηηρ επγαζίαρ 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία αλαπηχζζεηαη ζπλνιηθά ζε επηά θεθάιαηα, κέζα 

απφ ηα νπνία γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη. 

Σν ππώηο κεθάλαιο είλαη εηζαγσγηθφ θαη ζε απηφ αλαιχνληαη βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη νη επηδξάζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, νη θχξηνη 

ηνπξηζηηθνί πφξνη θαη ε αληίζηνηρε ηνπξηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, ν άμνλαο ηεο 

βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ηα είδε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θ.α. 

ην δεύηεπο κεθάλαιο αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη 

κέρξη θαη ζήκεξα πνιιέο ρψξεο δηεζλψο.  

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ παξαζέηεηαη ζην ηπίηο 

κεθάλαιο.  

Το πλαίσιο δράσης και συμμετοχής των λιμενικών αρχών στον τουρισμό και 

γενικά η τουριστική ανάπτυξη αναλύεται στο τέταρτο κεφάλαιο. Εδώ γίνεται 

αναφορά και σε μελέτες τουριστικής ανάπτυξης. 

Σν πέμπηο κεθάλαιο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηαθξαηηθέο ζπλφδνπο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ 

ηνπξηζκφ.  

Ο θχξηνο ξφινο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ ζηνλ ηνπξηζκφ παξνπζηάδεηαη ζην έκηο 

κεθάλαιο. Δδψ αλαιχνληαη νη δπλαηέο πξσηνβνπιίεο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ. Δπίζεο δίλνληαη παξαδείγκαηα 

επηηπρεκέλνπ έξγνπ ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ.  

ην έβδομο κεθάλαιο πξαγκαηνπνηείηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο θαη απηή αθνξά 

ην λεζί ησλ πεηζψλ θαη ην ξφιν πνπ παίδνπλ νη ηνπηθέο ιηκεληθέο αξρέο ζηελ ζηήξημε 

θαη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Τα συνολικά συμπεράσματα που αναδύονται από την παρούσα μελέτη 

παρατίθενται στο τελευταίο μέρος της εργασίας, όπου και επισημαίνεται ο 

σημαντικός ρόλος των λιμενικών αρχών στη στήριξη του τουρισμού. 
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ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ   

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

1.1  Σο εςπύηεπο πλαίζιο ηος ηοςπιζμού και η μεζογειακή ηος ότη 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ειιεληθή ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη αλάπηπμε, 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

θαζψο, φπσο είλαη θαηαλνεηφ, ε Διιάδα επεξεάδεηαη απφ ηελ ηνπξηζηηθή δχλακε ησλ 

γεηηνληθψλ ηδηαίηεξα ρσξψλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο κνηξάδνληαη παξφκνηεο αξεηέο κε 

εθείλε, φπσο κπνξεί λα είλαη ην θιίκα θαη νη θπζηθέο νκνξθηέο ηεο ρψξαο (Παππάο, 

2008).  

Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Μεζνγείνπ ζεκεηψλνπκε φηη ν 

ρψξνο ηεο Μεζνγείνπ ζπγθέληξσλε απφ ην ηέινο ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηά 

πνιπάξηζκνπο ηνπξίζηεο ζηηο παξάθηηεο αιιά θαη ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο. Ηδηαίηεξα 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά, εληνπίδεηαη κεγάιε ηνπξηζηηθή αχμεζε ζηηο ρψξεο 

ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε Μάιηα θαη ε Γηνπγθνζιαβία, ηα πνζνζηά ησλ ηνπξηζηψλ άξρηζαλ λα 

απμάλνληαη ηε δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε θαη ηδηαίηεξα ην 1970, ελψ παξφκνηα αλάπηπμε 

ζεκεηψζεθε θαη ζηελ Κχπξν θαη ζε ρψξεο φπσο ε Σπλεζία θαη ην Μαξφθν, πεξηκεηξηθά 

ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζφγεηνπ. ηαδηαθά, ε Μεζφγεηνο έγηλε έλα δηεζλέο θέληξν ηνπξηζκνχ 

ην νπνίν ζπγθέληξσλε επηζθέπηεο απφ φιεο ηηο κεξηέο ηνπ πιαλήηε (Παππάο, 2008).  

Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

θαη ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα πξφρεηξεο θαη ρσξίο νπζηαζηηθφ 

ζρεδηαζκφ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, πξαθηηθή, θπζηθά, πνπ ίζρπε θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ ν 

ηνπξηζκφο ήηαλ πεξηζζφηεξν αληηθείκελν πξφρεηξεο δηαρείξηζεο παξά νξγαλσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην γεγνλφο φηη νη δνκέο ηνπ θξάηνπο δελ επέηξεπαλ 

θαη ηδηαίηεξεο ζρεδηαζηηθέο παξέκβαζεηο πνπ ζα ζήκαηλαλ θαη ηελ παξνρή θαιχηεξσλ θαη 

αξηηφηεξσλ ππεξεζηψλ (Παππάο, 2008).  

πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε ηεο Μεζνγείνπ θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηεο Διιάδαο, 

αθνχ κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηνρή ηεο 
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Μεζνγείνπ ζπγθεληξψλεη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ αθίμεσλ παγθνζκίσο (Fokiali, 2002) 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην 28% ησλ παγθνζκίσλ εζφδσλ απφ ηνπξηζηηθέο πεγέο (MAP, 

1997).   

πγθεθξηκέλα, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη κε ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

πνπ παξαηεξήζεθε απφ ην ηέινο ηνπ Β‘ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηά, επηζεκαίλεηαη 

φηη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηηο επξσπατθέο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ παξνπζίαζε αχμεζε θαη 

θηάλεη ζε ζεκείν λα ζπγθεληξψλεη ην 90% ηεο παγθφζκηαο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ελψ 

κφιηο ην ππφινηπν 10% κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, αλαθνξηθά κε 

ηηο δηθέο ηνπο κεζνγεηαθέο αθηέο (Παππάο, 2008).  

Οη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ δέρνληαη θχκαηα ηνπξηζηψλ, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Μεγάιε 

Βξεηαλία θαη εθηφο απηήο νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξαηεξείηαη θαη ε 

ιεγφκελε εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, ε νπνία αλαθνξηθά κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο είλαη κεησκέλε έσο θαη αλχπαξθηε, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο πιένλ ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο έρνπλ ην ίδην λφκηζκα κε ηελ Διιάδα. Χζηφζν ζε άιιεο επνρέο ε εηζξνή 

ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή θαη ζπλερίδεη λα είλαη 

αλ αλαθεξφκαζηε ζε ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ αιιά θαη ζε ρψξεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν 

(Παππάο, 2008).  

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ε Διιάδα πνπ αλήθεη ζε απηήλ, δελ έρεη θνξεζηεί 

αθφκε αλαθνξηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή ηεο εθκεηάιιεπζε, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο 

ηζρχνπζεο ηνπξηζηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη λα ζπλερίζνπλ λα απνθέξνπλ θέξδε, 

κε ηελ πξνυπφζεζε λα πξνσζεζεί ε αλάινγε αιιαγή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζψο 

επίζεο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ πνπ απαηηείηαη ζηηο ππάξρνπζεο κνλάδεο, γεγνλφο πνπ 

δίλεη ζηε Μεζφγεην ζήκεξα αιιά θαη ζα ζπλερίζεη λα δίλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα ηνπξηζηηθή θίλεζε. Σα νθέιε, επνκέλσο, ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη αμηνζεκείσηα 

θαη δελ κπνξνχλ λα ππνηηκεζνχλ, φζν θαη αλ ζπρλά δηαηππψλνληαη ελζηάζεηο ζηελ 

ηνπξηζηηθή πνιηηηθή γηα ηα νθέιε ηεο ή ηηο νπνηεζδήπνηε δεκίεο, νη νπνίεο ζα ρξεηαζηνχλ 

ζίγνπξα ηε ζπκβνιή ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα κελ 

επεθηαζνχλ ζε βάξνο ησλ νθειψλ ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεο εξγαζίαο (Παππάο, 2008).  

ηα πιαίζηα ηεο εηζξνήο ηνπξηζηψλ, παξαηεξήζεθε έληνλα, απφ ηε κεξηά ησλ 

ηνπηθψλ αξρφλησλ αιιά θαη ησλ θξαηηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ δνκψλ φπσο είλαη ε ΔΔ, ε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ ππνδνρήο θαη, ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ 
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θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ψζηε λα δνκεζεί ην θαηάιιειν πιαίζην ηεο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ απιψλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη ζπρλά δηαηππψλνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο θαη ηελ αγαλάθηεζή ηνπο, θπξίσο φηαλ 

ην εηζφδεκά ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

αλαγθαία ηελ χπαξμε κίαο θαηάιιειεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ε νπνία ζα θξνληίδεη, κεηαμχ 

άιισλ, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επαγγεικάησλ (Παππάο, 2008).  

 

1.2  Δπιδπάζειρ ηοςπιζμού 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν .Δ.Σ.Δ., ηνπξηζκφο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαη παξακέλνπλ ζε έλαλ ηφπν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηνπ ζπλήζνπο πεξηβάιινληνο ηνπο, εμαηηίαο ιφγσλ 

επαγγεικαηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, πγείαο, αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο θ.α. 

(.Δ.Σ.Δ., 2012). 

Ο ηνπξηζκφο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη δεκηνπξγεί 

έλα ζχλζεην πιαίζην παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο. Γηαθξίλεηαη ζε 

εγρψξην, εηζεξρφκελν θαη εμεξρφκελν. (.Δ.Σ.Δ., 2012) 

ε πνιιέο ρψξεο φπσο θαη ζηελ Διιάδα, ν ηνπξηζκφο έρεη επξεία νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζεκαζία. Οη θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ είλαη (Λχηξαο, 1983): 

α) ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο ξνήο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο 

β) ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ 

επθαηξηψλ ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

γ)  ζπκβάιεη ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζε πνιιέο ειιεληθέο πεξηνρέο 

δ) παξέρεη δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Παξάιιεια ζεκαληηθέο θνηλσληθέο επηδξάζεηο ηνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

α)  ζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηε δηαθίλεζε αηφκσλ, ηδεψλ θαη αγαζψλ 

β)  ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα μεθνχξαζεο θαη θπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

γ)  ηθαλνπνηεί ηηο πλεπκαηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

δ)  αλαπηχζζεη ηελ ηνπξηζηηθή ζπλείδεζε  
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Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Σζάξηαο (2010) ‹‹ν ηνπξηζκφο απνηέιεζε 

παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο θνηλσληθψλ αιιαγψλ, δηαζέηνληαο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

«νιηζηηθνχ» θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ ιεηηνχξγεζε θαηαιπηηθά γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλσληθή δνκή δηακνξθψλνληαο λέα δεδνκέλα ζε φια ηα επίπεδα››. 

ηελ νηθνλνκία ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη θαη‘ επέθηαζε ην εηζφδεκα. Σαπηφρξνλα θηλεηνπνηεί κεγάιν αξηζκφ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο πξνο θάιπςε ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Γελ είλαη 

ηπραίν ην γεγνλφο πσο ζηελ Διιάδα πιήζνο επαγγεικάησλ αλαπηχρζεθαλ θαη γλψξηζαλ 

επεκεξία ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ. Σέηνηα είλαη επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή θαη ηα ηνπηθά πξντφληα, ην εκπφξην, νη ππεξεζίεο εζηίαζεο, νη 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη ηξάπεδεο θ.α. χκθσλα κε δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ΗΟΒΔ γηα ην έηνο 2010 νη θιάδνη πνπ επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1 (Η.Ο.Β.Δ., 2012) 

 

Πίλαθαο 1.1 Έκκεζε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε εγρψξηνπο θιάδνπο (έηνο 2010) 

Κιάδνη νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Δθαη. επξψ 

Δκπφξην 625 

Αθίλεηε πεξηνπζία 605 

Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο 574 

Σξφθηκα, Πνηά 310 

Γηθεγφξνη, Λνγηζηέο 273 

Σειεπηθνηλσλίεο 214 

Δλέξγεηα 209 

Καηαζθεπέο 199 

Πξσηνγελήο ηνκέαο 173 

Δθδφζεηο 128 

Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 108 

(Πεγή: ΗΟΒΔ, 2012) 
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1.3  Η ελληνική ηοςπιζηική εικόνα  

 

Ζ εηθφλα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Μεζφγεηνπ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Με άιια ιφγηα, θαη ζηελ Διιάδα 

παξαηεξείηαη κεγάιε ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο θαη 

ίζσο θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο, αλ 

εμεηάζνπκε ηηο ρψξεο πνπ απφ θνηλνχ κε ηε δηθή καο δηαβηνχλ ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο δεκηνπξγψληαο ην αθξσλχκην PIGS (Portugal, Italy, Ggreece θαη 

Spain). Ο ιφγνο είλαη πξνθαλήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο Διιάδαο ε 

νπνία δελ έρεη νχηε αμηφινγε βηνκεραλία νχηε ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ζηελ παγθφζκηα 

ηερλνινγία, ηνπιάρηζηνλ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ λα θαζίζηαληαη νη δπλάκεηο απηέο αξσγφο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη θάλνπλ ιφγν γηα 10% ηνπ ΑΔΠ πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ιεηηνπξγεί κάιηζηα πνιιαπιαζηαζηηθά θαη θηάλεη ην 18% ηνπ ΑΔΠ, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

ζρεηηθέο κειέηεο (Spertou θαη Pappas, 2004 θαη Αλδξεάδεο, 2005), έθαλαλ πεξηζζφηεξν 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα κειεηεζεί ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη λα πεξηγξαθνχλ κε 

ηξφπν ελαξγέζηεξν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη λα πξνθχςνπλ νη 

θαηάιιειεο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Παππάο, 2008).  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία απφ ην Μνπζείνπ Σνπξηζκνχ (2006), ζηα 

νπνία θαίλεηαη μεθάζαξα ην ηνπξηζηηθφ ηνπίν ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζηα νπνία 

ζηνηρεία γίλεηαη ιφγνο γηα 100.000 ηνπξίζηεο, νη νπνίνη δηέκελαλ ην πνιχ κία κέξα ζηελ 

Αζήλα θαη ζπλέρηδαλ ηελ θξνπαδηέξα ηνπο ρσξίο λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά θέξδε γηα 

ηνπο Έιιελεο ηνπ θιάδνπ (Παππάο, 2008).  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη ηελ πεξίνδν εθείλε απφ ηα δέθα ηαμηδησηηθά γξαθεία 

πνπ ππήξραλ ζηελ Αζήλα, ηα ηέζζεξα ήηαλ ζηα ρέξηα μέλσλ. Ζ θαηάζηαζε 

δηαθνξνπνηήζεθε απφ ην ηέινο ηνπ Β‘ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ θαη κεηά, φπσο ζπλέβε θαη 

ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ε απηφ ζπληέιεζαλ έμη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη, νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα (Pappas, 2001): 

• ε κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ δπλεηηθψλ ηνπξηζηψλ 

• ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κεηαμχ άιισλ ζην 

δηθαίσκα ησλ δηαθνπψλ 
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• ε αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

• ε βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ θαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ 

απνηεινχλ ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ.  

• ε καδηθή παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε ζεκείν ηέηνην πνπ 

βνήζεζε ζηελ επίηεπμε ρακειφηεξσλ ηηκψλ 

• ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε ηξφπν ηέηνην πνπ απέδσζε λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο 

θαη δηάδνζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, κε ζπλζήθεο ηδηαίηεξα επλντθέο  

ηαδηαθά, ν ηνπξηζκφο έγηλε πνιχηηκε αλαπηπμηαθή δχλακε θπξίσο γηα ηελ 

Διιάδα, ηεο νπνίαο νη εηζνδεκαηηθέο εηζξνέο πξνέθππηαλ θπξίσο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ηελ θηελνηξνθία. Σα έζνδα γηα ηελ Διιάδα κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζή καο έθηαζαλ ην 2004 ηα 10,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ (Παππάο, 

2006), απαζρνιψληαο πεξίπνπ 800.000 εξγαδνκέλνπο, θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο ηεο 

επαξρίαο κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο, γεγνλφο πνπ αλαδσνγνλεί ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Αλδξεάδεο, 2005).  

Σα ζρεηηθά δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηελ δεθαεηία 1993-2003, 

θαζηζηνχλ ζαθέο ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε γηα ηελ Διιάδα, 

ηδηαίηεξα φηαλ θαηαθέξλεη θαη μεπεξλά ηα 10 δηο δξαρκέο (ζηνηρεία ηνπ 2002), πνζφ 

κεγαιχηεξν απφ ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Οη παξάγνληεο απηνί δεκηνχξγεζαλ 

ηελ αλάγθε λα δηακνξθσζνχλ δνκέο νη νπνίεο ζα πξνζηάηεπαλ ην πνιχηηκν πξντφλ ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ζα επηηχγραλαλ (Παππάο, 2008): 

• ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

• ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θπξίσο γηα 

ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο καο) 

• ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαηά θεθαιή ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ηε ρψξα 

• ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηε ρψξα θαηά κέζν φξν 

• ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ (γεγνλφο πνπ ήδε εληνπίδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη, ηειηθά, 

• ηελ εμηζνξξφπεζε ζηελ θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ψζηε λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη φρη κφλν ζηηο ήδε αλαπηπγκέλεο ηνπξηζηηθά.  

Οη πξνζπάζεηεο απηέο ηνπ ΔΟΣ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηηο δνκέο ηεο ρψξαο θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο φπσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004, πνπ 

θηινμελήζεθαλ ζηε ρψξα καο, θαη αλέδεημαλ θαηλνχξηεο επθαηξίεο θαη, ηαπηφρξνλα, 

αλέδεημαλ λέεο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο ζα κπνξέζνπλ λα 
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πινπνηεζνχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο κηαο θαηάιιειεο ειεγθηηθήο αξρήο φπσο 

ζα θαηαδεηρζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε νπνία φρη κφλν ζα επηβιέπεη θαη ζα απνηξέπεη ηπρφλ 

παξαλνκίεο, αιιά κε ηελ χπαξμή ηεο ζα ιεηηνπξγεί θαη σο παξάγνληαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Γεληθά, νη βαζηθφηεξνη θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα 

ή έκκεζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ είλαη (Σζάξηαο, 2010): 

Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο: δνκηθά πιηθά, ειεθηξηθά είδε, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, 

ηειεπηθνηλσλίεο, έπηπια. 

Πξσηνγελήο Σνκέαο: θηελνηξνθία, αιηεία, ηξφθηκα, πνηά-αλαςπθηηθά, κεηαθνξέο 

Δπηρεηξήζεηο – Τπεξεζίεο: ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, βηνηερληθά, έλδπζε & 

ππφδεζε, θνζκήκαηα 

ηνλ πίλαθα 1.2 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πνζνζηηαίαο θάιπςεο ηνπ 

εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο απφ ην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα. Όπσο πξνθχπηεη, ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ θαηαγξάθεηαη γηα ην έηνο 2000.  

Πίλαθαο 1.2 Πνζνζηηαία θάιπςε εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. 

Έηε Πνζνζηηαία θάιπςε εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο (%) 

1961 18,8 

1970 19,3 

1980 25,5 

1990 21,0 

2000 45,9 

2005 32,3 

(Πεγή: Σζάξηαο, 2010) 

 

Βάζεη δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΣΔ, ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ 

νηθνλνκία ηεο Διιάδαο είλαη κεγάιε. πγθεθξηκέλα ε ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 16,4% γηα ην 2012 θαη 15,8% γηα ην 2011. Αληίζηνηρα ε απαζρφιεζε ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ δηακνξθψλεηαη ζην 18,3% ην 2012 θαη 17,6% ην 2011. Οη 

επηδφζεηο απηέο είλαη αμηφινγεο θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο ζπγθξηηηθά κε άιισλ ρσξψλ 

(ΔΣΔ, 2012). 

 

Πίλαθαο 1.3 πλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο, δαπάλε αλά άθημε  & αλά δηαλπθηέξεπζε. 
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Έηε πλαιιαγκαηηθέο 

εηζπξάμεηο (εθαη. $) 

Γαπάλε αλά άθημε  ($) Γαπάλε αλά 

δηαλπθηέξεπζε ($) 

2000 9.221 745 198 

2001 9.475 728 203 

2002 9.717 752 237 

2003 10.738 836 266 

2004 12.872 1.062 332 

2005 13.731 1.073 337 

(Πεγή: Σζάξηαο, 2010) 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (WTO), ην έηνο 

2012 ε Διιάδα θαηείρε ηε 17
ε
 ζέζε σο πξνο ηηο δηεζλείο αθίμεηο θαη ηελ 23

ε
 ζέζε σο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Σν 2011 ε θαηάηαμε ηεο 

σο πξνο ηηο δηεζλείο αθίμεηο ήηαλ ε ίδηα, ζε επίπεδν εζφδσλ θαηαιάκβαλε ηελ 19
ε
 ζέζε, 

ελψ σο πξνο ην Γείθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηείρε ηελ 

29
ε
 ζέζε ζε ζχλνιν 139 ρσξψλ (.Δ.Σ.Δ., 2012). 

 

Πίλαθαο 1.4 Βαζηθά κεγέζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2012. 

Βαζικά Μεγέθη Δλληνικού Σοςπιζμού (έηορ 2012) 

πκκεηνρή ζην ΑΔΠ 16,4%  

πκκεηνρή ζηελ 

απαζρφιεζε 
18,3% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο  

 

πλνιηθή 

Απαζρφιεζε 

688.800  

 

Έζνδα 10,0 δηζ. €   

Αθίμεηο Αιινδαπψλ 15,5 εθαη. 

Μέζε θαηά θεθαιή 

δαπάλε 
646 € 

Μεξίδην Αγνξάο 1,5% Παγθφζκηα, 2,9% Δπξψπε 

Δπνρηθφηεηα 
56% ησλ αθίμεσλ αιινδαπψλ πξαγκαηνπνηείηαη Ηνχιην - 

Αχγνπζην - επηέκβξην 

πγθέληξσζε 

Πξνζθνξάο 

66% ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 4 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο  

Ξελνδνρεηαθή 

Τπνδνκή 
9.670 μελνδνρεία / 771.271 θιίλεο  
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Βαζικά Μεγέθη Δλληνικού Σοςπιζμού (έηορ 2012) 

Top 5 αγνξέο 

Γεξκαλία (2.108.787), Ζλ. Βαζίιεην (1.920.794), ΠΓΓΜ 

(1.300.000), Γαιιία (977.376), Ρσζία (874.787)  

 

Top 5 αεξνδξφκηα (ζε 

αθίμεηο αιινδαπψλ) 

Αζήλα (2.651.062), Ζξάθιεην (2.067.475), Ρφδνο 

(1.593.298), Θεζζαινλίθε (901.573), Κέξθπξα (824.000)  

(Πεγή:http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Vasika%20Megethi%20tou%20Ellinikoy%20Tou

rismoy/Vasika%20Megethi%202012/) 

 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη πιήμεη κεγάιν κέξνο ησλ Υσξψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ησλ αγνξψλ- δεμακελψλ γηα ηνλ Διιεληθφ Σνπξηζκφ 

φζν θαη ησλ αληαγσληζηψλ, επεξεάδνληαο ζπλερψο κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηηο επηινγέο ησλ 

ελ δπλάκεη ηνπξηζηψλ (π.ρ. ηξφπν, ρξφλν θαη κέζν επηινγήο πξννξηζκνχ δηαθνπψλ, 

δηάξθεηα δηαθνπψλ θαηά θεθαιή δαπάλε θ.α.). 

 

1.3.1  Σοςπιζηικοί πόποι 

    

Οη ειιεληθνί ηνπξηζηηθνί πφξνη ηαπηίδνληαη κε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρψξαο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Πέξα απφ ηνπο θπζηθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο, ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ δηακνξθψλνληαη απφ 

έλα ζπλδπαζκφ θηλήηξσλ ησλ ζχγρξνλσλ ηνπξηζηψλ. Οη θπξηφηεξνη εμ‘ απηψλ 

παξαζέηνληαη αθνινχζσο (Σζάξηαο, 2010). 

α) Κιίκα 

Ζ ρψξα ζην ζχλνιν ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ήπηνπ ζεξκνχ θαη 

μεξνχ θιίκαηνο. Απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν απνηειεί θίλεηξν πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ 

φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο. Οη ήπηνη ρεηκψλεο, νη ιίγεο βξνρνπηψζεηο, ν πςειφο κέζνο 

εηήζηνο αξηζκφο εκεξψλ ειηνθάλεηαο, δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα αχμεζε 

ησλ εκεξψλ παξακνλήο ηνπξηζηψλ ζηε ρψξα. 

β) Πνιηηηζκφο θαη παξάδνζε 

Ζ Διιάδα θαηέρεη κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηελ Δ.Δ. σο πξνο ηνπο πνιηηηζηηθνχο 

πφξνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο. Σα κλεκεία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ 

δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα, ηα κνπζεία (αξραηνινγηθά, ιανγξαθηθά, λαπηηθά θ.α.) ηεο 

ρψξαο θαη ε πινχζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε πνπ παξακέλεη δσληαλή δηθαηνινγνχλ απηή 

ηε ζέζε ηεο ζηελ επξσπατθή θαηάηαμε.  

http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Vasika%20Megethi%20tou%20Ellinikoy%20Tourismoy/Vasika%20Megethi%202012/
http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Vasika%20Megethi%20tou%20Ellinikoy%20Tourismoy/Vasika%20Megethi%202012/
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Ζ κνπζηθή, ην ζέαηξν, ε παξαγσγή ρεηξνπνίεησλ ηνπηθψλ αληηθεηκέλσλ ηέρλεο 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πινχζηα απηή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. εκαληηθέο είλαη θαη νη 

πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηε ρψξαο, 

πξνβάιινληαο έιιελεο δεκηνπξγνχο θαη ηηο αληίζηνηρεο δεκηνπξγίεο ηνπο. Δπίζεο 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ηεξάζηηα ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, θαζψο θαη ε πινχζηα γαζηξνλνκία πνπ 

ζπλδπάδεη ειιεληθή θνπδίλα κε ειιεληθφ θξαζί. 

γ) Φπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ 

Αλακθίβνια ε ρψξα πξνζειθχεη κεγάιν πνζνζηφ ηνπξηζηψλ θπξίσο ηε ζεξηλή 

πεξίνδν. Ζ θαζαξή ζάιαζζα θαη νη παξαιίεο απνηεινχλ θχξην πφιν έιμεο. Βέβαηα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αμηφινγν πνζνζηφ ηνπξηζηψλ επηζθέπηεηαη θαη ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο. Ζ ειιεληθή ρισξίδα είλαη απφ ηηο πινπζηφηεξεο ηεο Δπξψπεο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θπζηθά θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαη 

θπξίσο νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ηα πέηξηλα γεθχξηα, ηα θάζηξα, νη λεξφκπινη θαη 

πιήζνο άιισλ πνπ θαζξεθηίδνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή. Δηδηθά κέζσ 

ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ αζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ (κεηά ην 1990) 

αλαδείρζεθαλ πνιιά ηζηνξηθά θέληξα ειιεληθψλ πφιεσλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα λεζηά απνηέιεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

έλα απηφλνκν θαη απηνδχλακν ηνπξηζηηθφ πφξν, πνπ γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ ην θχξην 

ζηνηρείν δηαθήκηζεο ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ.  

δ) Πνηθηιία επηπέδσλ ππνδνκήο 

Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θαη θαηεγνξίεο 

δηακνξθψλνληαο έηζη δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη 

θαηαγξαθεί κηα αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο μελνδνρείσλ) ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη ζην ζχζηεκα ‗‘all-inclusine‘‘. Βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ηα 

θαηαιχκαηα θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Σν ηκήκα 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κφλν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κε αλεπηπγκέλν αθφκε 

ηθαλνπνηεηηθά.  

ε) Ζ ‗‘εηθφλα‘‘ ηεο ρψξαο 

Ζ ζεηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο νξίδεη έλαλ πφξν, πνπ αληηζηαζκίδεη ην ζχλνιν ησλ 

αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Βάζεη απνηειεζκάησλ ζρεηηθήο έξεπλαο ηεο Δ.Δ. ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζέινπλ λα 

επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα ζεσξψληαο ηε σο ηελ πιένλ ηνπξηζηηθή ρψξα θηάλεη ην 36% 
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θαη αθνινπζνχλ ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία. Παξάιιεια πάλσ απφ ην 50% απηψλ πνπ ηελ 

έρνπλ επηζθεθζεί ζέινπλ λα ηελ μαλά επηζθεθζνχλ, δηακνξθψλνληαο έηζη πςειφ 

‗‘δείθηε πίζηεο‘‘. 

 

 

1.3.2  Σοςπιζηική πολιηική 

 

Δηδηθφηεξα ζηε Διιάδα ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ ζπλδέζεθε 

άξξεθηα κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΟΣ, ν νπνίνο απνηέιεζε ηνλ θχξην θνξέα ζεζκηθήο 

εθπξνζψπεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ θαη παξάιιεια ζεκαληηθφ παξάγνληα άζθεζεο 

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. Ο ΔΟΣ δηαρξνληθά εμειίρζεθε ζε Τθππνπξγείν Σχπνπ 

θαη Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ, ιεηηνπξγία ΔΟΣ σο ΝΠΓΓ θαη ηέινο 

Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ ή ππαγσγή αξκνδηνηήησλ ηνπ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

(Σζάξηαο, 2010) 

ηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο κεηά ην 1985 θαζνξηζηηθή 

ήηαλ θαη ε επξσπατθή θνηλνηηθή πνιηηηθή, νη βαζηθφηεξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

νπνίαο ήηαλ: 

α) δηεπθφιπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ εληφο Κνηλφηεηαο 

β) βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο επέθηαζεο ρσξηθά θαη ρξνληθά 

γ) βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πξνζηαζίαο 

δ) βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηνπξηζκφ 

ε) νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ηνκέα 

δ) νξζφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ 

Ζ ζεζκνζέηεζε επελδπηηθψλ λφκσλ επίζεο δεκηνχξγεζε θίλεηξα πξνο ηνπο ηδηψηεο 

επηρεηξεκαηίεο, ψζηε λα ζπκβάιινπλ θαηάιιεια ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη
1
: 

 Αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ αμηψλ θαη ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ δσήο 

 Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

δηαζηάζεσλ ηεο 

                                                 
1
 

http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99

%CE%9A%CE%97 

 

http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97
http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97
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 εβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη νξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ 

 Πξνβνιή ησλ γλήζησλ εκπεηξηψλ πξνο ηνπο επηζθέπηεο 

 Βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ  

 Ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

 

 

Δηθφλα 1.1 ηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπξηζκνχ  

 

Όιεο νη δξάζεηο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ ΔΟΣ νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ 

δεκηνπξγία δήηεζεο γηα νινθιεξσκέλα ζεκαηηθά νδνηπνξηθά – εκπεηξίεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

επηθνηλσλίαο ζηεξίδεηαη ζηηο 9 ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο βαζηθνχο 

θιάδνπο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ. Κάζε θιάδνο αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο/πξνηάζεηο/πξντφληα θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε επηκέξνπο θνηλψλ –

ζηφρσλ. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο Διιεληθφο Σνπξηζκφο, είλαη : 

1. ΖΛΗΟ / ΘΑΛΑΑ (Seaside)  

2. ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (Culture)  

3. ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (Diving)  

4. ΣΟΤΡΗΜΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΤΔΞΗΑ (Health and Wellness)  

5. ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΟΛΤΣΔΛΔΗΑ (Luxury)  

6. ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (Nautical)  

7. ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΟΛΔΧΝ (City Breaks- Αζήλα -Θεζζαινλίθε)  

8. ΤΝΔΓΡΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (Business)  

9. ΠΔΡΗΖΓΖΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ (Touring)  
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ηνπο ζεκαηηθνχο απηνχο άμνλεο ν ΔΟΣ πξνβάιιεη ηελ Διιάδα σο ζχλνιν 

εκπεηξηψλ, ζην πιαίζην ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

βησκαηηθνχο γχξνπο θαη ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Ζ ζπλνιηθή επηθνηλσλία ηνπ Οξγαληζκνχ 

νθείιεη λα πξνβάιιεη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ ζπληείλνπλ ζηελ επέθηαζε ηεο 

Σνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξνβνιή πξνηάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ θαη πξννξηζκψλ πνπ 

ππεξεηνχλ ηελ θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ηελ 

παξάδνζε θαη θάζε απζεληηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ζηελ 

Διιάδα
2
. 

 

1.4  Βιώζιμη ηοςπιζηική ανάπηςξη 

 

Οη έλλνηεο ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο πεξηέρνληαη πιένλ ζηνλ ππξήλα ηεο 

ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Έρνπλ γίλεη θχξην ζέκα πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, 

πνπ πξνθαιεί θαη‘ επέθηαζε ιφγν κειέηεο θαη έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο ησλ νξίσλ αλάπηπμεο. 

  Ζ βηψζηκε αλάπηπμε επεξεάδεη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ φινπο ηνπο παξάγνληεο 

ηεο θνηλσλίαο, γηαηί δελ πξφθεηηαη γηα απιή πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, αιιά γηα ηελ 

ζχγθιηζε πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξέπεη λα ζπληειεζζνχλ 

κε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ.  

  Θεσξψληαο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο αεηθνξίαο (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πεξηβαιινληηθή), ην ζπλνιηθφ θεθάιαην κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε επηκέξνπο κνξθέο 

θεθαιαίσλ (Παλαγησηαθφπνπινο, 2007):  

α)  Οηθνλνκηθή δηάζηαζε: 

 Καηαζθεπαζκέλν (αλζξσπνγελέο) θεθάιαην: ππνδνκέο, θαηαζθεπέο, εξγαιεία, 

κεραλέο, πιεξνθνξία, ηερλνινγία θ.α. 

 Υξεκαηηθφ θεθάιαην: έλα ακθηζβεηνχκελν κέζν γηα απνηίκεζε θαη αληαιιαγή ησλ 

άιισλ κνξθψλ θεθαιαίνπ. 

β)  Κνηλσληθή δηάζηαζε: 

 Αλζξψπηλν θεθάιαην: γλψζε, επθπΐα, πλεπκαηηθφηεηα, ςπρηθή δχλακε θ.α. 

 Κνηλσληθφ θεθάιαην: ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα κέρξη ηελ θπβέξλεζε, ζχλνιν θαλφλσλ – εζψλ – αμηψλ θ.α. 

γ)  Πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε:  

                                                 
2
  http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/stratigiki_eot_2014-2016.pdf 
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 Φπζηθφ Κεθάιαην  

 

Δηθφλα 1.2 πληζηψζεο ηεο βησζηκφηεηαο 

 

ήκεξα ε βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε έρεη κεγάιε ζεκαζία, φρη κφλν σο 

απηνδχλακν πξφηππν ζρεηηθφ κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, αιιά θαη σο 

αλαβαζκηζκέλν πνηνηηθφ πξφηππν ηνπξηζκνχ. Βαζηθέο παξάκεηξνη είλαη (Σζάξηαο, 

2010): 

α) ε ζχλδεζε πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

β) ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπξηζηψλ θαη ληφπησλ 

γ) ν νξζφο ζρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο θαη ε αληίζηνηρε νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ 

δ) ε εμεηδίθεπζε ηεο πξνζθνξάο βάζεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήηεζεο 

ε) ε αλαδήηεζε ηεο βησζηκφηεηαο   

Ζ βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρνπ πνηνηηθνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο. Σν θαζεζηψο ησλ 

καδηθψλ ππεξεζηψλ ρακεινχ θφζηνπο δελ εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο. Κχξηα αξρή ζην 

πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο είλαη ε θαηνρχξσζε θαη πξνψζεζε ηεο 

πνηφηεηαο έλαληη ηεο πνζφηεηαο. Ζ βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πνηθίισλ πεξηνρψλ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξηρζεί:  

α) ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ βάζεη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρήο 

β) ζηελ παξαγσγή ηδηφηππσλ πξντφλησλ φπσο αγξφ-δηαηξνθηθψλ θ.α.  

γ) ζε λέα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ ηφπσλ 
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Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη πνιηηηζηηθνί πφξνη, νη ηδηνκνξθίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

θάζε πεξηνρήο είλαη νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη πξνο αλάδεημε ζηελ βάζε ηνπ 

αεηθφξνπ ηνπξηζκνχ (πηιάλεο θ.α., 2010), 

Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ, πξνηείλνπλ θάζε κνξθή ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα 

αλαπηχζζεηαη θαηάιιεια έηζη ψζηε (Αβδειιή, 2013): 

α) λα είλαη πεξηβαιινληηθά αλεθηή ζε βάζνο ρξφλνπ 

β) λα δεκηνπξγεί ηνπηθά βηψζηκα νηθνλνκηθά νθέιε 

γ) λα έρεη ηελ έγθξηζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ  

δ) λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηηο 

ππάξρνπζεο αιιά θαη κειινληηθέο γεληέο.  

Ζ βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηελ απνθαινχκελε 

‗‘σξίκαλζε‘‘ ηνπ ζχγρξνλνπ επηζθέπηε/ ηνπξίζηα. Πξαγκαηνπνηεί ζπλνιηθή αλάιπζε 

ησλ ηνπξηζηηθψλ σθειεηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο (δειαδή ησλ επηβαξχλζεσλ), 

απαιιαγκέλε απφ πεξηνξηζκνχο απνθιεηζηηθά εηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα (Παληφπνπινο, 

2011). 

 

1.4.1  Βιώζιμη ηοςπιζηική ανάπηςξη νηζιών 

    

Ζ εθαξκνγή ζηα λεζηά ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο θξίλεηαη παξαπάλσ απφ 

ζεκαληηθή. Μέζσ ησλ αξρψλ απηψλ ζα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή αλαπηπμηαθή πνξεία, ε 

νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λεζηψλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ θαη φρη απιά ζηελ αλάδεημε ηνπο κφλν ζην ζήκεξα. Βαζηθφ ζηνηρείν ησλ 

αξρψλ απηψλ είλαη παξάιιεια θαη ε νξζή αμηνπνίεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε λεζηνχ, 

ζε δηαθνξεηηθή φκσο βάζε απ‘ φηη νη ζπκβαηηθέο αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηψξα (πηιάλεο θ.α., 2010). 

Σν πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη αμηφινγνη πνιηηηζηηθνί πφξνη, νη ρακεινί ξπζκνί 

δσήο ησλ λεζηψλ, είλαη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ φρη κφλν αμίδνπλ πξνο αλάδεημε 

αιιά θαη πξνο δηαηήξεζε. Σαπηφρξνλα φκσο ε εγθαηάιεηςε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

(γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο) θαη νη ππνηππψδεηο ππνδνκέο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο 

πξντφλησλ απαηηνχλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη αλάπηπμε πξνο πξνζέγγηζε ηεο αεηθνξίαο. 

Δμάιινπ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα πνιιά είδε ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ (πηιάλεο θ.α., 2010). 
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Βάζεη ηεο ηξαηεγηθήο ‗‘Δπξψπε 2020‘‘ ηεο Δ.Δ. πξνσζείηαη ε ηξαηεγηθή 

‗‘Νεζηά 2020‘‘ κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηξεηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα ειιεληθά 

λεζηά. 

Με ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα νξίδνληαη ηα Πνηνηηθά Νεζηά. Δδψ ηα πξφηππα ηεο 

καδηθήο θαη ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ζηα λεζηά θξίλνληαη αξλεηηθά. Με ηελ 

πξνηεξαηφηεηα απηή πξνσζνχληαη πνηνηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, βαζηζκέλα ζε 

αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ κε ρξήζε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο. Βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε θαηλνηνκία, ε θαηάξηηζε 

θαη ε νξζή γλψζε (πηιάλεο θ.α., 2010). 

Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα Πξάζηλα Νεζηά είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ησλ λεζηψλ. Ζ θαηάιιειε ρξήζε ησλ πφξσλ δειαδή ηνπ λεξνχ, 

ηεο ελέξγεηαο, ηνπ εδάθνπο θ.α. είλαη παξαπάλσ απφ απαξαίηεηε. Σα Πξάζηλα Νεζηά 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αληίζηνηρε δεκηνπξγία πξάζηλεο νηθνλνκίαο (πηιάλεο 

θ.α., 2010).  

Σέινο ε πξνηεξαηφηεηα γηα Νεζηά Ίζσλ Δπθαηξηψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

πξφζβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο ζηηο Τπεξεζίεο Γεληθνχ πκθέξνληνο, 

σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αληαγσληζηηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (ρέδην Αλάπηπμεο Δπξσπατθνχ Υψξνπ, 1999 & πλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο) (άξζξν 14 θαη πξσηφθνιιν 26) (πηιάλεο θ.α., 2010). 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ 

λεζηψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ θάζε ζηνηρείν πεξηζσξηνπνίεζεο. πλεπψο ε 

αθνινπζία ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θάζε άιιν παξά κνλφδξνκνο είλαη.  

 

Πίλαθαο 1.5  ηξαηεγηθή Νεζηά 2020 

Πνηνηηθά λεζηά Πνηνηηθά πξντφληα, πνηνηηθέο ππεξεζίεο,  

αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πφξσλ 

Πξάζηλα λεζηά Οξζέο ρξήζεηο, επαλάρξεζε πφξσλ 

Νεζηά ίζσλ επθαηξηψλ Ίζεο επθαηξίεο ζε θαηνίθνπο θαη 

επηρεηξήζεηο  

(Πεγή: πηιάλεο θ.α., 2010) 
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1.4.2  Γιασείπιζη πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν 

   

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έρνπλ απνηειέζεη 

αληηθείκελν πνιιψλ ζπδεηήζεσλ θαη πνηθίισλ πξνβιεκαηηζκψλ, πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία ή ηνλ πνιηηηζκφ. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ην πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη δνκεκέλν) απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

ηνπξηζηηθφ πφξν ηεο ρψξαο.  

ηε δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν νη αθφινπζεο 

παξάκεηξνη. (Σζάξηαο, 2010) 

α) Blue Plan 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην ιεγφκελν ‗‘Μπιε Πιάλν‘‘ πξνζδηφξηζε απφ ην 1970 

ηελ κειινληηθή εμέιημε ησλ κεηαβιεηψλ αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ, κέζσ νπζηαζηηθά 

κηαο πξφβιεςεο.  

β) Κπβεξλεηηθνί θνξείο 

Δπίζεκνη θπβεξλεηηθνί θνξείο έζεζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

παξεκβάζεσλ (πνιηηηθψλ κέηξσλ) ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε ηεο ρσξνηαμίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηνλ ηνπξηζκφ, ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

γ) Άιινη θνξείο 

Πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, επηρεηξεκαηίεο, νκάδεο πίεζεο ελεξγψληαο πξνο ηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνχξγεζαλ απνηειεζκαηηθά, κε 

ρξήζε ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο. 

δ) Δπηζηεκνληθφο θιάδνο 

ηε βάζε ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζχλδεζε ηεο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ νη 

πξνβιεκαηηζκνί ησλ επηζηεκφλσλ ιεηηνχξγεζαλ επεξγεηηθά. Καη απηφ γηαηί πξνσζήζεθε 

ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

ηελ Διιάδα ζε κεγάιν πνζνζηφ ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ζρεηίδνληαλ κε: 

 έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ  

 ζπγθξνχζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ρξήζεηο γεο 

 ειιηπείο ππνδνκέο 
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1.5  Δναλλακηικόρ Σοςπιζμόρ   

 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα ήπηα κνξθή ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ έρεη σο βάζε ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, 

ην ζεβαζκφ ζην ζχλνιν ησλ αμηνπνηήζηκσλ πφξσλ θαη παξάιιεια ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ησλ ηφπσλ, ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλνπλ νη αξρέο ηεο 

αεηθνξίαο (Παπαδήζε θ.α., 2008).   

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

πνηθίισλ κνξθψλ αλαγθψλ ησλ ηνπξηζηψλ, μεθεχγνληαο απφ ηελ θαζηεξσκέλε εηθφλα 

ησλ δηαθνπψλ θαη ζπλδένληαο ηελ αλαςπρή κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

γλσξηκία κε ηε θχζε θαη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη εθεί (Παπαδήζε 

θ.α., 2008).     

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ν αεηθφξνο ηνπξηζκφο δελ είλαη κηα αθφκε κνξθή 

ηνπξηζκνχ, αιιά απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ θάζε είδνπο ηνπξηζκνχ, πνπ θαζνξίδεη ην 

βαζκφ πνηφηεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Αεηθφξνο ηνπξηζκφο 

θαη ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζπλδένληαη άξξεθηα (Παληφπνπινο, 2011). 

Οξηζκέλα είδε ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο. 

 

Θαλάζζιορ ηοςπιζμόρ – Αθληηικόρ ηοςπιζμόρ 

Ζ πινχζηα λαπηηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζαιάζζην ρψξν ή ζηηο αθηέο κηαο πεξηνρήο. πλδπάδεηαη κε έλα 

ζχλνιν αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηζηηνπινΐα, θαηαδχζεηο, ππνβξχρην ςάξεκα 

θ.α.  

Ζ Διιάδα θπξίσο ιφγσ ηεο λεζησηηθφηεηαο ηεο είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

‗‘αγνξέο‘‘ ηζηηνπιντθνχ ηνπξηζκνχ δηεζλψο. Ζ Ρφδνο, ε αληνξίλε, ε Κξήηε θαη θπξίσο 

ηα Ηφληα Νεζηά είλαη απφ ηα πξψηα ειιεληθά λεζηά πνπ επέλδπζαλ ζηνλ ζαιάζζην 

ηνπξηζκφ θαη έιαβαλ ηα νθέιε ηνπ.  

 

Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 

Οη άθζνλνη πνιηηηζηηθνί πφξνη ηεο ρψξαο απνηέιεζαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο 

πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο κέρξη ζήκεξα. Ο νξγαλσκέλνο καδηθφο 

ηνπξηζκφο φκσο ζηάζεθε κφλν ζε κηθξέο θαη ιίγεο μελαγήζεηο ηνπξηζηψλ ζε ρψξνπο 



 - 27 - 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (κλεκεία, κνπζεία θ.α.). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν 

πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο σο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή πξνσζήζεθε ζηε βάζε αλάδεημεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ε απηφ βνήζεζε ε νξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ νδνηπνξηθψλ, ε πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ, ε πξνψζεζε έξγσλ 

αλάπιαζεο ηζηνξηθψλ πεξηνρψλ, ε ζπγθξφηεζε ηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ θ.α.  

Πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ φπσο ε Λέζβνο, ε Υίνο, ε Ρφδνο θαη ηνπ Ηνλίνπ φπσο ε 

Εάθπλζνο θαη ε Κέξθπξα θξφληηζαλ απφ λσξίο λα αιιάμνπλ ζηξαηεγηθή θαη λα 

ζηξαθνχλ ζε έλα πνηνηηθφ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ (Σζάξηαο, 2010). 

 

Οηθνηνπξηζκφο 

Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε. 

Αλαπηχζζεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο ζεζκνζεηεκέλεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Σν 

Δζληθφ Θαιάζζην Πάξθν ζηελ Αιφλλεζν (Βφξεηεο πνξάδεο) φπνπ δεη θαη αλαπαξάγεηαη 

ε θψθηα Monachus- Monachus, θαζψο θαη ην ζαιάζζην Πάξθν Εαθχλζνπ φπνπ δεη ε 

ρειψλα Caretta-Caretta απνηεινχλ θεκηζκέλεο πεξηνρέο νηθνηνπξηζκνχ (Σζάξηαο, 2010). 

Δπίζεο ε Κξήηε θαη ηδηαίηεξα νη πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηνπ Φεινξείηε, φπσο θαη ηα 

Μαζηηρνρψξηα ηεο Υίνπ έρνπλ αλαπηχμεη αμηφινγα ηνλ νηθνηνπξηζκφ. Κπξίσο φκσο ηα 

κηθξά θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα λεζηά κε πινχζηα θαη κε αιινησκέλα νηθνζπζηήκαηα, 

απνηεινχλ ζηφρνπο πεξηήγεζεο  ησλ νηθνηνπξηζηψλ ηεο ρψξαο.  

 

Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο – ηνπξηζκφο επεμίαο 

Ο κεγάινο αξηζκφο ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο θαιχπηεη αληίζηνηρα κεγάιν εχξνο 

παζήζεσλ έρνληαο δηακνξθψζεη ηνλ ηακαηηθφ ηνπξηζκφ. Φεκηζκέλεο είλαη νη ειιεληθέο 

ινπηξνπφιεηο. Οη ηακαηηθέο πεγέο ηνπξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη εηθνζηηέζζεξηο θαη νη 

ηνπηθήο ζεκαζίαο εμήληα ηξεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πιήζνο μελνδνρείσλ πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο επεμίαο ζε πεξηνρέο κε καδηθφ ηνπξηζκφ. Σα λεζηά αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία (Σζάξηαο, 2010). 

Ζ Κξήηε, ηα Γσδεθάλεζα θαη νη Κπθιάδεο παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ηέηνηεο 

ππεξεζίεο. Αμηφινγεο ππνδνκέο δηαζέηνπλ ε Λέζβνο, ε Ρφδνο θαη ε Μήινο φπνπ θαη 

έρνπλ πξνβάιεη ζεκαληηθά ηνλ ηνπξηζκφ επεμίαο ζην εμσηεξηθφ (Σζάξηαο, 2010). 
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πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο 

Ο ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο απαηηεί εηδηθέο ππνδνκέο. Ηδηαίηεξα ηα ειιεληθά λεζηά 

φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηχμεη ππνδνκέο (ζπλεδξηαθά θέληξα, αίζνπζεο) θαη 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ νξγάλσζε δηεζλψλ ζπλεδξίσλ.  Ζ Κξήηε θαη ε Ρφδνο 

είλαη πξσηνπφξεο ζε απηφ. (Σζάξηαο, 2010) 

Σν Γηεζλέο πλέδξην Αξραηνινγίαο ζηνλ Πφξν ην 2005, ην Γηεζλέο πλέδξην 

Διιεληθήο γισζζνινγίαο ζηε Ρφδν ην 2013, ην Γηεζλέο πλέδξην γηα ην ζπξενεηδή ζηελ 

Κσ ην 2012 είλαη νξηζκέλα κφλν επηηπρή παξαδείγκαηα ζπλεδξηαθνχ ηνπξηζκνχ. 

 

Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

Ο ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο είλαη κηα κνξθή ηνπξηζκνχ, φπνπ νη κεηέρνληεο 

θηλνχληαη κεξηθψο ή νιηθψο βάζεη ζξεζθεπηηθψλ αηηηψλ θαη ζθνπψλ. Πνιινί κειεηεηέο 

ηνλ ζεσξνχλ ηκήκα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο ζηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζε 

νξγαλσκέλα πξνζθπλήκαηα δίλεηαη παξάιιεια ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο ζε επηιεγκέλα 

ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. 

 

1.6  Θαλάζζιορ ηοςπιζμόρ ζηα ελληνικά νηζιά  

 

Σα ειιεληθά λεζηά απνηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο πφινπο έιμεο ηεο 

ρψξαο θαη δηακφξθσζαλ έλα πξφηππν αλάπηπμεο βαζηζκέλν ζηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. 

Χο θίλεηξα ιεηηνπξγνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά γηα ηε ρψξα θαη ζηνηρεηνζεηνχλ έλα 

αξκνληθφ θαη ζπλάκα ζχλζεην ηνπξηζηηθφ πεξηβάιινλ (Σζάξηαο, 2010). 

Απνηεινχλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα αλήθνπλ 6.000 λεζηά, εθ ησλ νπνίσλ κφλν 227 είλαη θαηνηθεκέλα 

θαη βξίζθνληαη ζην Αηγαίν θαη ζην Ηφλην πέιαγνο. πλνιηθά 7.500 ρικ αθηψλ 

δηακνξθψλνπλ ην ειιεληθφ αξρηπέιαγνο. Πεξίπνπ ην 60% ησλ μελνδνρεηαθψλ 

θαηαιπκάησλ θαη ην 63% ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ ηεο ρψξαο (ζηνηρεία 2003) 

ζπγθεληξψλνληαη ζηα λεζηά
3
. 

ην ζχλνιν ηνπο ηα λεζηά θαη λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα θαηαιακβάλνπλ ην 18,8% 

ηνπ εδάθνπο ηεο ρψξαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λεζηψλ βξίζθεηαη ζην Αηγαίν πέιαγνο 

(πηιάλεο θ.α., 2010). 

                                                 
3
  http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands 

 

http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands


 - 29 - 

Σν ζχλνιν ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ρσξνζεηείηαη ζε επηά ζπκπιέγκαηα
1
:  

1) Νεζηά Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ: Άγηνο Δπζηξάηηνο, Θάζνο, Ηθαξία, Λέζβνο, 

Λήκλνο, Οηλνχζεο, άκνο, ακνζξάθε, Υίνο, Φαξά 

2) πνξάδεο: Αιφλλεζνο, θηάζνο, θφπεινο, θχξνο 

3) Δχβνηα 

4) Νεζηά Αξγνζαξσληθνχ: Αγθίζηξη, Αίγηλα, Μέζαλα, Πφξνο, αιακίλα, πέηζεο, 

Ύδξα. 

5) Κπθιάδεο: χκπιεγκα 56 λεζηψλ κε ζεκαληηθφηεξα ηα: Ακνξγφο, Αλάθε, Άλδξνο, 

Αληίπαξνο, Γήινο, Ίνο, Σδηα, Κίκσινο, Κχζλνο, Μήινο, Μχθνλνο, Νάμνο, Πάξνο, 

αληνξίλε, έξηθνο, ίθηλνο, ίθλνο, χξνο, Σήλνο, Φνιέγαλδξνο θαη ηηο «Μηθξέο 

Κπθιάδεο» πνπ δηακνξθψλνπλ ηα λεζηά Γνλνχζα, Ζξαθιεηά, Κνπθνλήζηα θαη 

ρνηλνχζα. 

6) Γσδεθάλεζα: Αζηππάιαηα, Κάιπκλνο, Κάξπαζνο, Κάζνο, Καζηειφξηδν, Κσο, 

Λεηςνί, Λέξνο, Νίζπξνο, Πάηκνο, Ρφδνο, χκε, Σήινο, Υάιθε 

7) Κξήηε 

Σν Ηφλην απνηειείηαη απφ έλα κφλν λεζησηηθφ ζχκπιεγκα κε ηα αθφινπζα λεζηά: 

Εάθπλζν, Ηζάθε, Κέξθπξα, Κεθαιινληά, Λεπθάδα, Παμνί θαη Κχζεξα (έλαληη ηεο 

Πεινπνλλήζνπ).  ην Ηφλην αλήθνπλ επίζεο νη Αληίπαμνη, ηα Αληηθχζεξα, ε Δξεηθνχζα, 

ν Κάιακνο, ν Καζηφο, ην Μαζξάθη, ην Μεγαλήζη, νη Οζσλνί, ν θνξπηφο θαη νη 

ηξνθάδεο, πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο.  

Δθηφο λεζησηηθψλ ζπκπιεγκάησλ βξίζθνληαη θαη ηα λεζηά Γαχδνο λφηηα ηεο 

Κξήηεο, Διαθφλεζνο ζηνλ Λαθσληθφ θφιπν θαη Σξηδφληα ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν
1
. 

 

http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/northeastern_aegean_islands
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/sporades
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/evia
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/argosaronic_islands
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/cyclades
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/dodecanese
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/crete
http://www.visitgreece.gr/el/greek_islands/kythira
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Δηθφλα 1.3  Υσξνζέηεζε ειιεληθψλ λεζηψλ  

(Πεγή: http://www.united-hellas.com/tourism/index-gr.htm) 

 

Χο πξνο ην πιήζνο ησλ λεζησηηθψλ εδαθψλ, ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαηέρεη 

ηελ πξψηε ζέζε θαζψο πεξηιακβάλεη 3.381 λεζησηηθά εδάθε πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 

34,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ λεζησηηθψλ εδαθψλ ηεο ρψξαο. Σελ επφκελε ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε θαηέρεη ε Κξήηε κε 1.224 λεζησηηθά εδάθε θαη θάιπςε πνπ αληηζηνηρεί ζην 

12,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο. Αθνινπζεί ε Θεζζαιία κε 996 λεζησηηθά εδάθε, ηα 

Ηφληα λεζηά κε 949 λεζησηηθά εδάθε, ε ηεξεά Διιάδα κε 711 θαη ε Κεληξηθή 

Μαθεδνλία κε 614 αληίζηνηρα. Ζ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

βξίζθεηαη ηειεπηαία ζηελ θαηάηαμε θαζψο δηαζέηεη κφιηο 51 λεζησηηθά εδάθε, ελψ ε 

Γπηηθή Μαθεδνλία δελ έρεη λεζησηηθφ ρψξν (πηιάλεο θ.α., 2010). 

Χο πξνο ηνπο Ννκνχο, νη Κπθιάδεο θαη ηα Γσδεθάλεζα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή 

ηεο θαηάηαμεο κε 2.242 θαη 1.139 λεζησηηθά εδάθε αληίζηνηρα, ελψ ηηο επφκελεο ζέζεηο 

θαηέρνπλ ε Μαγλεζία κε 910 λεζησηηθά εδάθε, ε Δχβνηα κε 573, ε Αηηηθή κε 447, ε 

Υαιθηδηθή κε 446 θαη ηέινο ε Κέξθπξα κε 425 (πηιάλεο θ.α., 2010). 

Χο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή δήηεζε, απηή δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε λεζί. 

Υαξαθηεξηζηηθά, λνκνί φπσο ηεο Κέξθπξαο, ησλ Γσδεθαλήζσλ θαη ησλ Κπθιάδσλ 

παξνπζηάδνπλ δηαξθή δήηεζε επί ζαξάληα ζπλερφκελα έηε ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ελψ 

http://www.united-hellas.com/tourism/index-gr.htm
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λνκνί φπσο ηεο Κεθαινληάο, ηεο Λεπθάδαο, ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ Λαζηζίνπ 

δηακνξθψλνπλ δήηεζε ηελ ηειεπηαία θπξίσο εηθνζαεηία. (Σζάξηαο, 2010)  

Γεληθά φκσο ε δηαξθήο θαη απμεκέλε δήηεζε ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ επί ζπλερείο 

δεθαεηίεο απνδεηθλχεη ην δπλακηζκφ θαη ηελ αμία ηνπο. 

Ζ ειθπζηηθφηεηα, ηελ νπνία πνιινί κειεηεηέο ζπλδένπλ κε ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε νξίδεηαη σο ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλνπλ πνιιέο νκάδεο πιεζπζκνχ γηα έλα 

κέξνο (πηιάλεο Η. θ.α., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ). 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ λεζηψλ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάπνηνη δείθηεο, νη ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη:  

 πξνζβαζηκφηεηα (κεηαθνξέο, δίθηπα ζπγθνηλσληψλ) 

 χπαξμε θαη πνηφηεηα λνζνθνκείσλ, θέληξσλ πγείαο θ.α. 

 ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ γηα νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

Αλακθίβνια ηα ειιεληθά λεζηά αλαπηχρζεθαλ ηνπξηζηηθά κε δηαθνξεηηθέο 

ηαρχηεηεο θαη αλάινγα αμηνπνίεζαλ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο. Όπσο 

πξνζδηνξίδεη ν πηιάλεο (2000), ηα λεζηά ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα 

κε αλάιπζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο βάζεη νηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ. 

Έηζη ε πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα κεγάια λεζηά, κε πςειή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή εμέιημε. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ηα λεζηά πνπ λαη κελ ζηακάηεζαλ ηελ πησηηθή πνξεία ηνπο, αιιά πξνζπαζνχλ λα 

αλαθηήζνπλ ηηο δνκέο ηνπο. Καη ε ηξίηε θαηεγνξία ζπληάζζεηαη απφ ηα λεζηά πνπ δελ 

θαηάθεξαλ λα σθειεζνχλ πνιχ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη παξακέλνπλ αθφκε ζην πεξηζψξην 

(πηιάλεο, 2000). 

 

1.6.1  Βαζικοί οπιζμοί 

 

«Σαμίδη αλαςπρήο»: είλαη ην ηαμίδη πνπ δηελεξγείηαη απφ πινία πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο πινία αλαςπρήο, ηδησηηθά ή επαγγεικαηηθά νιηθήο λαχισζεο, βάζεη 

ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, κε ειεχζεξν πξφγξακκα πξνζεγγίζεσλ θαη ειεχζεξν 

πξννξηζκφ, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αλαςπρή ησλ επηβαηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή 

δελ αλήθνπλ ηα ηαμίδηα κε ζθνπφ ηελ άζιεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζε πάζεο θχζεσο αγψλεο 

ή ηελ εθπαίδεπζε επηβαηψλ γεληθά.  

«Πινίν αλαςπρήο»: είλαη θάζε ζθάθνο νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ 7 κ. πνπ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο.  



 - 32 - 

«Ηζηηνθφξν πινίν αλαςπρήο»: είλαη ην πινίν αλαςπρήο πνπ δηαζέηεη επαξθή 

ηζηηνθνξία, σο θχξην κέζν πξφσζεο, θέξεη κεραλή γηα βνεζεηηθή πξφσζε θαη 

ζπγθεληξψλεη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηνπ σο ηζηηνθφξνπ, φπσο απηά ηζρχνπλ. 

«Δπαγγεικαηηθφ πινίν αλαςπρήο»: είλαη ην πινίν αλαςπρήο, πνπ έρεη κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα κέρξη θαη 49 επηβαηψλ, πνπ δηαζέηεη ρψξνπο ελδηαίηεζεο, πέξαλ απηψλ ηνπ 

πιεξψκαηνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο ή 

θαη πεξηήγεζεο κε νιηθή λαχισζε, γηα ρξνληθή δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 8 σξψλ.  

«Ηδησηηθφ πινίν αλαςπρήο»: είλαη ην πινίν αλαςπρήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ αλαςπρήο γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα 

νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα. 

«Ζκεξήζην ζαιάζζην ηαμίδη»: είλαη ην ζαιάζζην ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ κέρξη δεθαηεζζάξσλ (14) σξψλ απφ κηθξά ζθάθε ή πινία, ζεκαίαο 

ειιεληθήο ή θξάηνπο – κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο 

Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ (Δ.Ε.Δ..) εθηφο ηεο Διβεηίαο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ην νπνίν δηελεξγείηαη κεηαμχ ιηκέλσλ, αθηψλ θαη φξκσλ ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, κε αηνκηθφ ή νκαδηθφ 

εηζηηήξην, εληαίν ή κε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ νλνκαζηηθή θαηάζηαζε επηβαηψλ. θνπφο 

ηνπ εκεξήζηνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ είλαη ε αλαςπρή ησλ επηβαηψλ – πεξηεγεηψλ κε ηε 

δηελέξγεηα ζαιάζζηαο εθδξνκήο ή θαη ζαιαζζίνπ ινπηξνχ ή κε ηελ πεξηήγεζε κέζσ 

ζπγθεθξηκέλνπ δξνκνινγίνπ ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο δηάθνξνπο ιηκέλεο ή φξκνπο ή 

αθηέο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηνπ εκεξήζηνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ φηαλ εθθηλεί απφ 

ιηκέλα θαη θαηαιήγεη ζε ιηκέλα είλαη ε ηειηθή απνβίβαζε ησλ επηβαηψλ ζηνλ ιηκέλα 

επηβίβαζήο ηνπο, ν νπνίνο είλαη θαη ν αθεηήξηνο ιηκέλαο ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκά ηνπ (εκεξήζην ζαιάζζην θπθιηθφ ηαμίδη). 

 

1.6.2  Θαλάζζιερ δπαζηηπιόηηηερ ανατςσήρ 

 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε ζηα γεληθά ζηνηρεία πεξί ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, απηφ ην 

είδνο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ έρεη ηεξάζηηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο, ιφγσ ηνπ φηη θχξην 

πεδίν δξάζεο ηνπ είλαη ν ζαιάζζηνο ρψξνο. Οξηζκέλεο βαζηθέο ζαιάζζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θχξην ζηφρν έρνπλ ηελ αλαςπρή είλαη: 

 ηζηηνπινΐα 
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 ζαιάζζην ζθη 

 surfing 

 windsurfing 

 jet ski 

 ζαιάζζην αιεμίπησην 

 θαλφ - θαγηάθ ζαιάζζεο 

 θαηαδχζεηο 

 αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Σν γηψηηλγθ (yachting) είλαη αθφκε κηα δεκνθηιήο δξαζηεξηφηεηα πνπ εληάζζεηαη 

ζην πιαίζην ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη θαηά ηελ νπνία νη ηαμηδηψηεο ή ηνπξίζηεο 

απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο αλαςπρήο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζαιακεγφ ζθάθνο, πνπ ηνπο 

παξέρεη ππεξεζίεο δηακνλήο θαη εζηίαζεο. Μέζσ απηνχ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ 

λεζησηηθά θαη παξάθηηα ηκήκαηα θαη λα πεξηεγεζνχλ ζηα αληίζηνηρα κέξε. Σα ελ ιφγσ 

ζθάθε πεξηιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο ζηε κίζζσζε θαη πιήξσκα, εηδηθά εθπαηδεπκέλν γηα 

παξνρέο ππεξεζηψλ πεξηήγεζεο θ.α. 

 

Δηθφλα 1.4 Γηψηηλγθ (yachting) 

 

ηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο πεξηιακβάλνληαη θπζηθά θαη νη 

θξνπαδηέξεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα νξγαλσκέλεο πεξηεγήζεηο κε κεγαιχηεξα πινία 

ηα απνθαινχκελα θξνπαδηεξφπινηα. Γηαζέηνπλ εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο θαη ζπλνιηθά κνηάδνπλ κε πισηά μελνδνρεία. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγίδνπλ ιηκάληα θαη λα ζηακαηνχλ ζε απηά, γηα λα δίλνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ηαμηδηψηεο λα ηα επηζθέπηνληαη. Δληφο ηνπ πινίνπ ππάξρεη πιεζψξα πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζθέδαζε, ηελ εζηίαζε, ηελ άζιεζε, ηηο αγνξέο, 
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αθφκε θαη ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Ο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη 

ζπλνιηθά κηα θξνπαδηέξα είλαη απφ ιίγεο εκέξεο έσο θαη εβδνκάδεο. 

Αμίδεη βέβαηα λα επηζεκαλζεί πσο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, νη εηαηξείεο ελνηθίαζεο 

ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ ζηελ Διιάδα ζηήξηδαλ ηελ πξνψζεζε ζθαθψλ ηνπο πξνο 

ελνηθίαζε θαηά πιεηνςεθία ζε πειάηεο απφ ην εμσηεξηθφ. Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο ιφγσ 

ηνπ ρακεινχ ελδηαθέξνληνο ησλ Διιήλσλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία φκσο ην ελδηαθέξνλ 

ησλ Διιήλσλ άξρηζε λα απμάλεηαη. Αξσγνί ζ‘ απηφ ζηέθνληαη νη ηζηηνπιντθνί φκηινη, 

πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα ηζηηνπινΐαο. Απηή ε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ηζηηνπινΐα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο, θαζψο ζα είλαη δπλαηφ λα 

πξνζθέξεη εκεξήζηεο ή δηήκεξεο εμνξκήζεηο. 

Ζ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ Διιήλσλ δελ ζηξέθεηαη φκσο κφλν πξνο ηελ 

ηζηηνπινΐα αιιά θαη πξνο ηηο ππφινηπεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζαιάζζηα 

αζιήκαηα. 

 

1.6.3  Πποοπηικέρ και πποβλήμαηα ηος κλάδος 

 

Αλ θαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία θπξίσο 

δεθαεηία -κε αξρηθή αθεηεξία φκσο ην 1960- ε εμέιημε ηνπ είλαη ξαγδαία. Δπηιέγεηαη 

απνδεδεηγκέλα απφ κηθξή κεξίδα Διιήλσλ ηνπξηζηψλ θαη ε πθηζηάκελε νηθνλνκηθή 

θξίζε επέδξαζε αξλεηηθά ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ θιάδνπ. Γεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα δείρλνπλ:  

 πηψζε έσο θαη 30% ησλ πινίσλ αλαςπρήο έσο θαη 49 αηφκσλ 

 πηψζε έσο θαη 80% ησλ πινίσλ αλαςπρήο έσο θαη 12 αηφκσλ 

 πηψζε έσο θαη 25% ησλ ηζηηνπιντθψλ 

 αχμεζε αλεξγίαο πιεξσκάησλ 

 αχμεζε θαηαζρέζεσλ πινίσλ αλαςπρήο απφ ηξάπεδεο ιφγσ αδπλακίαο 

απνπιεξσκήο δαλείσλ 

ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 22 καξίλεο κε 6.661 ζέζεηο ειιηκεληζκνχ. Μηα εμ' 

απηψλ (ίζσο θαη ε ζεκαληηθφηεξε ηεο ρψξαο) παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα 1.5. 
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Δηθφλα 1.5 Μαξίλα ειιηκεληζκνχ Αιίκνπ 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα πσο βάζεη ηνπ cabotage, δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

θξνπαδηεξφπινησλ ζε ειιεληθφ ιηκάλη φηαλ δε θέξνπλ ηε ζεκαία θξάηνπο- κέινπο ηεο 

Δ.Δ. Δπί απηήο ηεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ππάξρνπλ πνιινί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άξζε 

ηεο, κε θχξην ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ- επηζθεπηψλ. Άιια ζεκαληηθά νθέιε 

είλαη: ε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ μελνδνρείσλ, ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε δηεζλήο πξνβνιή ηεο ρψξαο θ.α. 

Βάζεη ηνπ Ν. 2932/2001, γηα ηελ άξζε ηνπ cabotage ππάξρεη ―Διεχζεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηηο ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο- χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη 

Ληκεληθήο Πνιηηηθήο- Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο‖ (ΦΔΚ Α‘ 145/27.6.2001).  

χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζηελ 

Διιάδα δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ιφγσ ηνπ φηη παξακέλεη ζε αδξάλεηα ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, πνπ ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή 

Βνπιή πξηλ απφ πεξίπνπ έλαλ ρξφλν. Ο Ν. 4256/2014 πνπ θαηήξγεζε ην πξνεγνχκελν 

μεπεξαζκέλν κνληέιν δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή, θαζψο εθθξεκεί πιήζνο ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ. Αθφκε δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ην ειεθηξνληθφ κεηξψν ησλ ζθαθψλ 

αλαςπρήο, πνπ νπζηαζηηθά ζα επηηξέπεη θαη ζηα ηδησηηθά ζθάθε λα πξαγκαηνπνηνχλ 

λαχινπο (Σζηκπιάθεο, 2015). 

Γεληθά φκσο αλζεθηηθή ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε απνδεηθλχεηαη ε θξνπαδηέξα ζηελ 

Δπξψπε, θαζψο βάζεη ζηνηρείσλ ηεο CLIA Europe ν θιάδνο έρεη αλαπηπρζεί θαηά 44% 
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απφ ην 2008. Ζ επίδξαζε ηεο θξνπαδηέξαο ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο έθηαζε ηα 40 

δηζ. ην 2013, δεκηνπξγψληαο πεξίπνπ 340.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εγρψξηα θίλεζε (Έιιελεο επηβάηεο), ζηε ρψξα παξνπζηάδεηαη αλάθακςε ηεο 

θξνπαδηέξαο, κε αχμεζε 10% ηεο εγρψξηαο επηβαηηθήο θίλεζεο γηα ην 2014. Με αλαθνξά 

φκσο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, ε θίλεζε είλαη ειάρηζηε θαζψο θηάλεη πεξίπνπ ηνπο 

18.400 επηβάηεο. χκθσλα κε ηελ CLIA «Η Διιάδα παξ’ φιν πνπ έρεη εμαηξεηηθέο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, κε θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή νκνξθηά θαη 

ζηξαηεγηθφ ξφιν, δελ έρεη αθφκα πξνσζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθνπψλ. 

Η θξνπαδηέξα ζηελ Διιάδα επηθεληξψλεηαη ζηνπο πξννξηζκνχο θαη transit επηβάηεο. Απηή 

ε ηάζε θαίλεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ». εκαληηθφ ραξαθηεξίδεηαη ην γεγνλφο πσο γεληθά ε ρψξα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ράλεη δηαξθψο κεξίδηα θαη ζηελ αγνξά transit, αθνχ ιφγσ ηνπ φηη νη κεγάιεο 

εηαηξείεο θξνπαδηέξαο ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αζηαηηθέο αγνξέο
4
. 

ηα 40 δηζ. επξψ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ε θξνπαδηέξα ζηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία ην 2015 θαη ε αλαηνιηθή Μεζφγεηνο κειεηά ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο απφ 

ην 2016 θαη κεηά. Βάζεη εθπξνζψπσλ ηεο βηνκεραλίαο, πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

επηθείκελν Posidonia Sea Tourism Forum, ην νπνίν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 26-27 

Μαΐνπ ζηελ Αζήλα, ην 2015 είλαη επνίσλν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

κεηά ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο πνπ αθνινχζεζε ηελ «Αξαβηθή Άλνημε». 

Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ην 2015, 

κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη κεγαιχηεξσλ πινίσλ
5
. 

Αλακθίβνια νη πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ είλαη κεγάιεο. Με ηε 

ζπάληα νκνξθηά, ηνλ πνιηηηζκηθφ πινχην θαη ηε κεγάιε πνηθηινκνξθία ηνπο, νη 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο ΔΔ απνηεινχλ θαη αλαδεηθλχνληαη σο έλαο αγαπεκέλνο 

πξννξηζκφο πνιιψλ Δπξσπαίσλ θαη μέλσλ παξαζεξηζηψλ, νξίδνληαο ηνλ παξάθηην θαη 

ζαιάζζην ηνπξηζκφ σο ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. ηνλ ηνκέα απηφ 

απαζρνινχληαη πεξίπνπ 3,2 εθαη. άηνκα θαη παξάγεηαη αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε 

αμία 183 δηζ. επξψ, (πεξηζζφηεξν απφ ην 30% ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο).  

ηνλ άμνλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε Γαιάδηα Αλάπηπμε, ν ηνκέαο ηνπ 

ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξείηαη πσο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο ζηελ 

                                                 
4
  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/929372/auksisi-20-tis-kinisis-home-port-stin-krouaziera 

5
  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/915925/40-dis-stin-europi-apo-tin-krouaziera 
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Δπξψπε. Βάζεη ηεο κειέηεο Γαιάδηα Αλάπηπμε, ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 2-3% ηελ επφκελε πεληαεηία. Υαξαθηεξηζηηθά ην 2012, κφλνλ ν θιάδνο 

ηεο θξνπαδηέξαο θαζφξηδε 330.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ 15,5 

δηζ. επξψ. ηηο 20/02/2014 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε γηα «Μηα 

επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηνλ παξάθηην θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ». ε απηήλ παξνπζηάδεηαη κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε κε βαζηθφ ζηφρν 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηνχ ηνπ ηνκέα. Οπζηαζηηθά νξίζηεθαλ ζπλνιηθά 14 

δξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπκβάινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη λα 

ζηεξίμνπλ ηε δπλακηθή ησλ παξάθηησλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ
6
. 

Ζ αγνξά ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

ππέξβαζε ηεο θξίζεο, ηφληζε ν θ. Βαξβηηζηψηεο θαη ζπκπιήξσζε φηη είλαη έλαο ηνκέαο 

πνπ αθνξά ηε κεγάιε αλάγθε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη ε επηζηξνθή ηεο ζηελ 

αλάπηπμε. Ζ λαπηηιία θαη ν ηνπξηζκφο δελ έρνπλ σο κφλν θνηλφ ζεκείν ην φηη ζηεξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ εζληθή νηθνλνκία, αιιά κε ηνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ δεκηνπξγνχλ 

αθφκε κία επθαηξία γηα αλάπηπμε, είπε. ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ έρεη ε ρψξα καο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

θξνπαδηέξαο. Αλάκεζα ζηνπο πην δεκνθηιείο πξννξηζκνχο θξνπαδηέξαο ζηε Μεζφγεην, 

ζπλέρηζε, ζπγθαηαιέγεηαη ν ειιαδηθφο ρψξνο, απνξξνθψληαο ην 17% ησλ επηζθεπηψλ 

ζηα επξσπατθά ιηκάληα απφ κηα παγθφζκηα αγνξά 20 θαη πιένλ εθαηνκκπξίσλ 

ηνπξηζηψλ, ε νπνία ζπλερψο δηεπξχλεηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρνπκε, φπσο είπε ν 

ίδηνο, αχμεζε ηεο δηεζλνχο δήηεζεο, ηφηε ηα ζπλνιηθά εηήζηα έζνδα ζα κπνξνχζαλ λα 

εθηηλαρζνχλ έσο ην 2016 ζε επίπεδν θνληά ζηα 2 δηζ. επξψ θαη ζηε δεκηνπξγία έσο θαη 

30 ρηιηάδσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο έσο ην 2016. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία ην κεξίδην ηεο Μεζνγείνπ απμάλεηαη, θζάλνληαο ην 21% ην 2009 έλαληη 15% 

ην 2004. Χζηφζν, ζεκείσζε, ηα πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία παξακέλνπλ 

ρακειά. Αληηζηνηρνχλ ζην 4%, δειαδή ζε 600 εθαη. επξψ εηεζίσο, απφ ηα 15 δηζ. επξψ 

πνπ έθζαζαλ ηα θέξδε απφ ηελ θξνπαδηέξα ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σα ειιεληθά ιηκάληα 

απνηεινχλ θπξίσο ιηκάληα δηέιεπζεο (ports-of-call) θαη φρη ιηκάληα εθθίλεζεο (home 

ports). 

 

 

                                                 
6
  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/study-maritime-and-coastal-tourism_el.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/documents/com_2014_86_el.pdf
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1.6.4  Θαλάζζια θεζηιβάλ - αγώνερ 

 

Οξηζκέλα εηδηθά γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνλ αζιεηηζκφ 

αθφκε θαη ηελ παξάδνζε ή ηελ ηζηνξία, πξνσζνχλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ ζαιάζζην 

ηνπξηζκφ. Φεζηηβάι, εθδειψζεηο, αγψλεο είλαη νξηζκέλα κφλν γεγνλφηα πνπ θαινχλ 

ληφπηνπο θαη ηνπξίζηεο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νξίδνληαη δηαπνιηηηζκηθά γεγνλφηα πνπ 

πνιχ ζπρλά είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ αθφκε θαη δηεζλή εκβέιεηα. Απηά ηα γεγνλφηα 

ζθηαγξαθνχλ ηελ πνιηηηζκηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο πνπ ιακβάλεη ρψξα απηφ ην εηδηθφ ή 

ηδηαίηεξν γεγνλφο θαη ηελ θαζηζηνχλ βαζηθφ ζπληειεζηή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ηεο 

πεξηνρήο σο ηφπνπ πξννξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ (Μνίξα, 2008). 

ην πιαίζην ηνπ ζαιάζζηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ κηα θνξπθαία δηνξγάλσζε είλαη 

ην Ακεξηθαληθφ θχπειιν (America's Cup) . Πξφθεηηαη γηα κηα δηνξγάλσζε κε πςειέο 

νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζηε ρψξα πνπ ην δηνξγαλψλεη θαζψο πξνζειθχεη κεγάιν αξηζκφ 

επηζθεπηψλ θαη ζεαηψλ. Δίλαη ην παιαηφηεξν δηεζλέο αζιεηηθφ γεγνλφο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζάιαζζα κε αγψλεο ζθαθψλ. Σν Ακεξηθαληθφ θχπειιν 

ππεξαζπίζζεθαλ νη Ζ.Π.Α. γηα πεξηζζφηεξα απφ 130 ρξφληα, ελψ ε Απζηξαιία ην 

θαηέθηεζε ην 1983, ε Νέα Εειαλδία ην 1995 θαη ε Διβεηία ην 2002. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ν αγψλαο ζηε Νέα Εειαλδία είρε δηάξθεηα 5 κελψλ θαη ζε απηφλ νξγαλψζεθαλ 

ζπλνιηθά πεξίπνπ 250 θνχξζεο. Ζ ηειηθή θνχξζα πξνζέιθπζε πάλσ απφ 6.000 ζθάθε 

ζεαηψλ, πάλσ απφ 70 ειηθφπηεξα θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 2.000 δεκνζηνγξάθνπο θαη 20 

ηειενπηηθά ζπλεξγεία (Brent Wheeler and Co., 1997). 

 

Δηθφλα 1.6   Americas Cup World Series 
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Αμηφινγε είλαη θαη ε δηνξγάλσζε ''Tall Ships Race'' πνπ απνηειεί κηα εηήζηα 

δηεζλή ηζηηνδξνκία. Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή δηνξγάλσζε πνπ έηνο αθεηεξίαο ηεο έρεη 

ην 1954 θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηζηνξηθά ηζηηνθφξα ζθάθε απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Δίλαη αλακθίβνια εληππσζηαθνί αγψλεο πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ κεγάιεο 

κεξίδαο ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Κάζε έηνο ζπκκεηέρνπλ 

ζηνπο ελ ιφγσ αγψλεο έσο θαη 100 ζθάθε απφ 20 ρψξεο. Πέξα απφ ηελ αζιεηηθή 

δηάζηαζε ησλ αγψλσλ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πνιηηηζκηθή, ιφγσ ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ 

εζλψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ είλαη δπλαηή ε 

επίζθεςε ζηα πινία απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ιηκαληψλ πξνζφξκηζεο θαη ηνπο επηζθέπηεο 

απηψλ, κε ζηφρν ηε γλσξηκία κε ηε λαπηηθή δσή ηνπ παξειζφληνο (Μνίξα, 2008). 

 

  

Δηθφλα 1.7  Tall Ships Race 

 

Τςειή ξνή ηνπξηζηψλ θαηαγξάθεηαη θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ζθαθψλ 

ηχπνπ ξεγθάησλ. Πξφθεηηαη γηα ην επνλνκαδφκελν θεζηηβάι ''Regatta Storica'' πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ηελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ επηεκβξίνπ. Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ηζηνξηθή πνκπή θαηά κήθνο ηνπ κεγάινπ θαλαιηνχ θαη ζηελ νπνία πνκπή ζπκκεηέρνπλ 

παξαδνζηαθά ζθάθε κε πιήξσκα πνπ θέξεη ηζηνξηθέο θνξεζηέο. Ζ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε 

πεξηιακβάλεη αγψλεο πνπ απνθαινχληαη νη ''Οιπκπηαθνί Αγψλεο'' ηεο βελεηζηάληθεο 

θσπειαζίαο. ην πιαίζην ησλ αγψλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλνιηθά 4 ιεκβνδξνκίεο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζθαθψλ (Μνίξα, 2008). 
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Δηθφλα 1.8 ''Regatta Storica'' 

 

Θαιάζζηνη αγψλεο πνπ πξνζειθχνπλ πιήζνο επηζθεπηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

ζην Hong Kong. Φεκηζκέλνο είλαη ν δηεζλήο αγψλαο Dragon Boat Races, πνπ ε 

πξνέιεπζε ηνπ βξίζθεηαη ζηελ θηλεδηθή αξραηφηεηα. Ο αγψλαο πξαγκαηνπνηείηαη 

εηεζίσο θαη πιαηζηψλεηαη απφ 3 ηειεηέο. Ο ραξαθηήξαο ηεο πξψηεο ηειεηήο είλαη 

ζξεζθεπηηθφο θαη ηεο δεχηεξεο αζιεηηθφο. Πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθά αλαπαξάζηαζε 

ελφο αξραίνπ ζξχινπ θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα 

ππνζηεξίρζεθε πνιχ θαη απφ κηα θξαηηθή ππεξεζία πνπ δεκηνπξγήζεθε απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο ζηεξίδεη ηελ ζπλχπαξμε 

πνιηηηζκηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζηνηρείσλ κε βαζηθφ ζπληειεζηή ηε ζάιαζζα θαη ηελ 

παξάδνζε. Τπνινγίδεηαη πσο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειψζεηο πάλσ απφ 60 εθαη. άηνκα 

πξνεξρφκελα απφ 50 ρψξεο ηνπ θφζκνπ (Μνίξα, 2008). 
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2
ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ  

 

2.1  Η έννοια ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ 

 

Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε επνρή δελ αθνξά κνλάρα ηηο 

θπζηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα θπζηθή πεξηνρή θαη δηεθδηθνχλ 

ην ίδην πειαηεηαθφ θνηλφ, ην νπνίν κάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηείλεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλν.  

Ζ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ, θπζηθά, δελ είλαη ίδηα κε ηελ παξνρή νπνηνπδήπνηε 

άιινπ αγαζνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ππεξεζίαο, σζηφζν κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα αληηιεθζνχκε ηελ 

έλλνηα «αληαγσληζηηθφηεηα» θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ, φζεο δηαθνξέο θαη αλ 

ηπρφλ παξαηεξνχληαη
7
.  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα λνεζεί ζε ηξία επίπεδα: 

α. ζε επίπεδν επηρείξεζεο 

β. ζε κέζν επίπεδν θαη 

γ. ζε καθξoεπίπεδή ζε επίπεδν εζληθνχ θξάηνπο 

α. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν επηρείξεζεο είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 

επηβηψζεη θαη λα θαηαθέξεη λα αλαπηπρζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ίδην θιάδν ή ηελ ίδηα αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε αγνξψλ θαη πφξσλ, επνκέλσο κπνξνχλ 

λα εμεηαζηνχλ ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπο θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε κεηξψληαο ηα 

κεξίδηα αγνξψλ ηνπο είηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ηα πξντφληα θαηλνηνκίαο, νη δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο θ.ά. ηα 

νπνία ζεσξνχληαη δείθηεο εηζξνψλ.  

β. Αλαθνξηθά κε ην κέζν επίπεδν, ε αληαγσληζηηθφηεηα κπνξεί λα αθνξά κηα νκάδα 

επηρεηξήζεσλ,  νη νπνίεο δελ αληαγσλίδνληαη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ θξάηνπο έδξαο ηνπο 

αιιά θαη κε άιιεο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. Οη επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο 

θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δεκηνπξγεί ζηξαηεγηθέο πνπ πνηθίιινπλ απφ ηε κία ρψξα ζηελ 

άιιε φζν θαη αλ ην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κπνξεί λα είλαη παξφκνην ή 

                                                 
7
  http://repository.edulll.gr/1315 

http://repository.edulll.gr/1315
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θνηλφ. Δπηπιένλ, νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο 

γηα ιφγνπο πνπ δε ζρεηίδνληαη επζέσο κε ηηο ίδηεο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κε ιφγνπο 

πεξηβαιινληηθήο ή ζεζκηθήο θχζεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ δνκνχληαη 

αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ή αθφκε θαη ζε ζρέζε κε 

δηθηπψζεηο θαη αληίζηνηρεο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ή λα 

επηβξαδχλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε πφηε 

έλαο ηνκέαο κηαο ρψξαο είλαη αληίζηνηρα αληαγσληζηηθφο κε ηνλ νηθείν ηνκέα κηαο άιιεο 

ρψξαο θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ελφο θαη ηνπ άιινπ ζπγθξηλφκελνπ κέξνπο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα επηηξέςνπλ ζην άηνκν 

λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα θέξδε απφ ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, εθκεηαιιεπφκελν ηηο αμηφπηζηεο πξνυπνζέζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή ηε θήκε πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ απηψλ
8
.   

γ. Όζνλ αθνξά ην επίπεδν εζληθνχ θξάηνπο, ε αληαγσληζηηθφηεηα γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

δχζθνιε ζην λα θαηαλνεζεί. Με άιια ιφγηα, είλαη θαηαλνεηφ φηη έλα θξάηνο δε 

ιεηηνπξγεί κε ηνπο θαλφλεο κηαο επηρείξεζεο, φζν θη αλ αληηκεησπίδεη ζρεδφλ θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν κε απηέο (ηηο επηρεηξήζεηο) ηνλ αληαγσληζκφ ησλ άιισλ θξαηψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο έγθεηηαη ζην λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ην ίδην ην θξάηνο, ψζηε λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ αγνξψλ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ππφζηαζεο θαη λα θαηαθέξεη 

κέζα ζε έλα θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην λα δνκήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο νη νπνίεο ζα 

ηνπ επηηξέςνπλ λα είλαη αληαγσληζηηθφ φζν θαη αλ ζηελ επνρή καο είλαη αθφκε πην 

δχζθνιν απηφ ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παγθφζκηα θαη ηελ ηερλνινγία πνπ ελψλεη ηνπο πνιίηεο φινπ ηνπ 

θφζκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα ιεπηέο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αχμεζε ηε απαζρφιεζεο θαη ηαπηφρξνλα ε ελίζρπζε ηνπ θέξδνπο θαη, 

ηειηθά, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, παξέρνληαο ίζεο θαη 

λέεο επθαηξίεο ζε φινπο θαηά ην δπλαηφλ
2
.  

ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ εμέηαζεο, νθείινπκε λα απνζαθελίζνπκε ηνλ φξν 

πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη αθνξά πξσηίζησο ηνλ ηνπξηζκφ ν 

νπνίνο δελ κπνξεί λα έρεη βάζε ηνπ απζηεξά ηελ πξσηεχνπζα, αθνχ σο δξαζηεξηφηεηα 

πξνυπνζέηεη ηελ αλαθνξά ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο. Χζηφζν, αθφκε θαη αλ δερηνχκε 

ηνλ φξν «πεξηθεξεηαθή» σο νπδέηεξν πνπ επηθεληξψλεηαη γεληθά ζε θάπνηα πεξηνρή 
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ρσξίο λα ηελ θαηνλνκάδεη θαη λα ηελ εκπεξηθιείεη ππνρξεσηηθά ζηελ επαξρία ή έζησ 

καθξηά απφ ηελ πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, ν ζρεηηθφο κε απηήλ νξηζκφο πνπ παξαηίζεηαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1999) ζα θαλεί ηδηαίηεξα βνεζεηηθφο: 

«ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηε δήηεζε ησλ 

δηεζλψλ αγνξψλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια πςειά θαη βηψζηκα επίπεδα εηζνδήκαηνο, ή 

γεληθφηεξα, ε ηθαλφηεηα (ησλ πεξηθεξεηψλ) λα δεκηνπξγήζνπλ, ελψ βξίζθνληαη 

εθηεζεηκέλεο ζην δηεζλή αληαγσληζκφ, ζπγθξηηηθά πςειά εηζνδήκαηα θαη ζέζεηο 

απαζρφιεζεο».  

πγθεληξσηηθά, ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη θαλείο φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

ρψξαο, φπνηνο θαη αλ είλαη ν ηνκέαο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ιφγνο θαη δε γηα ηνλ ηνπξηζκφ, 

είλαη ζηελ νπζία ε ηθαλφηεηα λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εδξεχνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, βέβαηα, δε δξνπλ 

απνκνλσκέλεο, θαζψο ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζπλνιηθά θαη επεξεάδνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο φπσο είλαη νη ζεζκνί, νη δνκέο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ε 

ίδηα ε ηνπηθή θνηλσλία ζηελ νπνία εληνπίδεηαη θαη δξα ε επηρείξεζε
9
. 

Σειηθά, ε πεξηθέξεηα θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επεξεάδνληαη απφ: 

• ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηείηαη ηελ επξχηεξε ρξνληθή πεξίνδν 

• ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ επηθξαηνχλ 

• ην επξχηεξν κάθξν-πεξηβάιινλ θαζψο θαη 

• ην άλνηγκα πνπ παξνπζηάδνπλ νη αγνξέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ εθηίζεληαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ, δηεζλή θαη κε
3
. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ν ηνπξηζκφο επεξεάδεηαη απφ ηα παξαπάλσ θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηά ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ δελ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο δηαθνξέο απφ απηή 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο ηνκείο.   

 

2.2  Η έννοια ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ 

 

Σαπηφρξνλα κε ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νθείινπκε λα θαηαζηήζνπκε 

ζαθή ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, μεθηλψληαο απφ ην δεδνκέλν φηη ε αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ εληνπίδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πεξηζζφηεξν έληνλα, νπφηε είλαη 

ινγηθφ λα απαηηείηαη ε πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνχλ εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 
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επδνθίκεζε ηνπ θιάδνπ θαη γηα ηελ ηειηθή παξνρή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζηνπο 

επίδνμνπο επηζθέπηεο ηεο ρψξαο
10

.  

χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξψπατθήο Δπηηξνπήο πνπ θνηλνπνηήζεθε ην 

2003, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη γηα λα ηνλσζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξνσζήζεθαλ θαηάιιειεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θνλδχιηα 

ηνπξηζηηθήο απνξξφθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ 

ππάξρεη ζε κία ρψξα θαη βξίζθεηαη αλαμηνπνίεην, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά, θαη 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, άλεξγνπο ή αθφκε θαη 

επηρεηξεκαηίεο
4
.  

Οη πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηελ Διιάδα αθφκε 

πεξηζζφηεξν δελ είλαη κφλν εζληθή ππφζεζε αιιά ελίνηε μεθηλνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε νπνία κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πξνσζεί κία ζεηξά 

θηλήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα
4
: 

α. πνηνο είλαη ν βαζχηεξνο ιφγνο πνπ ηα άηνκα δελ απνθαζίδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ, παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα έρνπλ 

δνθηκαζηεί κε επηηπρία εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο άιισλ αηφκσλ; 

β. γηα πνην ιφγν είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ηδξχνληαη θαη θαηνξζψλνπλ λα αθκάζνπλ θαη γηα πνην ιφγν ε επηξξνή ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε απφ ην αλακελφκελν; 

γ. κε πνην ηξφπν αληηκεησπίδεη ε ηνπηθή θνηλσλία ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη κε πνην 

ηξφπν ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ φπσο είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

αλάπηπμεο θαζψο θαη ε επεκεξία; 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη εχθνιν λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ είλαη κία δηεξγαζία μέλε πξνο ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη αιιά απνηειεί θνκκάηη ηεο θαη αθνξά είηε ηνπο πθηζηάκελνπο είηε ηνπο ελ 

δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνπξηζκνχ, νη θνηλσληθέο 

δπλάκεηο ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, θαζψο, 

ηδηαίηεξα γηα ην θνκκάηη παξνρήο ππεξεζηψλ, ε ζπκβνιή ηνπο κπνξεί λα είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο.  

Δπίζεο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή δηφηη
11

: 
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α. παξέρεη επθαηξίεο ζηα άηνκα λα εθθξάζνπλ ην δπλακηζκφ ηνπο θαη λα ζέζνπλ θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ αθφκε πςειφηεξνπο ζηφρνπο. 

β. δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο πξνζηίζεληαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ραιπβδψλεηαη ε επεκεξία ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

γ. βειηηψλεη ηνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο πξνηείλνληαο θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ θαη δηεξγαζηψλ, ζπρλά, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. 

δ. θξνληίδεη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη επεκεξία, παξέρνληαο ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα πεξηνξίδνληαη νη θνηλσληθέο αδηθίεο θαη λα κε ζπγθεληξψλεηαη ην 

εηζφδεκα ζηα ρέξηα ιίγσλ.   

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνηείλεηαη λα
5
: 

• ππάξρεη θαηάιιειε ζηήξημε απφ ηα ΜΜΔ 

• ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

• ππάξρνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο γλψζεο φπσο παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

• ππάξρνπλ θαηάιιεια θέληξα ζπλεξγαζίαο εμνπιηζκέλα, ψζηε λα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα 

• ππάξρνπλ θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο νη 

Ληκεληθέο αξρέο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σνπξηζκνχ 

• ππάξρεη ζπλεξγαηηθή θαη επλντθή πξνο ηελ θαηλνηνκία θνπιηνχξα ηφζν αλάκεζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηα ηδξχκαηα πνπ ππάξρνπλ 

• ππάξρεη αλαπηπγκέλν θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ ζα δνκήζεη ζπιινγηθέο δξάζεηο  

• ππάξρεη ην απαξαίηεην θεθάιαην πνπ ζα κπνξέζεη λα εμππεξεηήζεη ηηο επελδπηηθέο 

αλάγθεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Οη παξαπάλσ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο αλαγθαίν είλαη λα ζπλππάξρνπλ κε
5
: 

• θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

• ππνζηήξημε ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο 

• επελδχζεηο ζε εμειηγκέλα δίθηπα κεηαθνξψλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαζψο θαη ζε άιιεο 

ππνδνκέο 

• εμάιεηςε εκπνδίσλ αληαγσληζκνχ ψζηε λα επνδψλνληαη νη θαηλνηνκηθέο πξσηνβνπιίεο 
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• αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο 

αλάγθεο 

• πξνζπάζεηα γηα πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ 

• πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε αγνξά κε ηε δεκηνπξγία 

θνηλνπξαμηψλ  

• ρξεκαηνδφηεζε εκεξίδσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία, 

ψζηε λα δηαθεκηζηνχλ νη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ελ πξνθεηκέλσ 

ηνπ ηνπξηζκνχ 

• απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο, νη νπνίνη 

ζα πηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ.

 

Γπζηπρψο, φκσο, νη Γείθηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο, αξθεηά πίζσ απφ ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ θαη ε 

Γεξκαλία θαη ηελ ίδηα ζηηγκή αηζζεηά κπξνζηά απφ ρψξεο φπσο ε γεηηνληθή Σνπξθία θαη 

απφ ην κεγαιείν ηεο Ρσζίαο. Απηφ πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ δελ είλαη ην γεγνλφο φηη 
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ππνιεηπφκαζηε, αλ ζπγθξηζνχκε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη νη ΖΠΑ, νη νπνίεο, εμάιινπ, 

θεκίδνληαη γηα ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπο, φζν θαη αλ έρνπλ πιεγεί 

θαη απηέο απφ ηελ θξίζε αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν πξνθαιεί θαηάπιεμε ην γεγνλφο φηη 

πξνπνξεπφκαζηε ζε ζρέζε κε ρψξεο φπσο ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία, γεγνλφο πνπ, θπζηθά, 

έρεη πνιιέο εξκελείεο, ηηο νπνίεο δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηηο αλαθέξνπκε ζην ζεκείν 

απηφ, ζηα πιαίζηα κηα εξγαζίαο γηα ηε ζρέζε ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. 

 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνλίδνπλ πφζν ζεκαληηθφ θαζίζηαηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή 

λα εμεπξεζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη, γηα λα ηνλσζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ηδηαίηεξα γηα 

έλαλ επαίζζεην ηνκέα φπσο είλαη ν ηνπξηζκφο, ηφλσζε ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο, ψζηε λα παξαηεξεζεί έλα δηαξθέο θαη 

αλαλεσκέλν ξεχκα ηνπξηζηψλ, ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηε βνήζεηα ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ, 

φπσο ζα θαηαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.3  Τθιζηάμενη οικονομική κπίζη  

 

Ο Ηαλνπάξηνο ηνπ 2008 ήηαλ έλαο ηδηαίηεξα αζηαζήο κήλαο γηα ηηο παγθφζκηεο 

ρξεκαηαγνξέο, παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηε κεηαβιεηφηεηα, ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ηνπ 

δείθηε «U.S. S&P 500» θαη ζπλέβε κία απφηνκε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Μεξηθνί αξζνγξάθνη θαη αξρηζπληάθηεο 

νηθνλνκηθψλ εθεκεξίδσλ απνθάιεζαλ ηελ 21
ε
 Ηαλνπαξίνπ, «Μαχξε Γεπηέξα» θαη 

αλαθέξζεθαλ ζε έλα παγθφζκην ″θξάρ″ κεηνρψλ, παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 

δηαθνξεηηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Κη φκσο απηή ήηαλ ε απαξρή φισλ φζσλ αθνινχζεζαλ 

δηεζλψο κέρξη θαη ζήκεξα.  

Οη επηπηψζεηο απφ κηα γεληθά νηθνλνκηθή θξίζε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ:  

 Σν Γηεζλέο Δκπφξην  

 Σα πξνζσπηθά Δηζνδήκαηα 

Καη παξάιιεια λα επηθέξνπλ: 

 Αχμεζε ηεο αλεξγίαο, πηψρεπζε ηξαπεδψλ, εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 Μείσζε ζηελ αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή θαη ζηελ βηνκεραλία – λαπηηιία  

 Μείσζε ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
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Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο πνπ είρε ε εκθάληζε ηεο νηθνλνµηθήο θξίζεο ησλ εηψλ 

2008-2009 είλαη νη εμήο:  

• Κξίζε ξεπζηφηεηαο, θαζψο µέζσ ηεο µε ρνξήγεζεο επαγγειµαηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ ηέζεθε πξφβιεµα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηελ 

θαηαλάισζε 

•   ∆πζθνιία παξνρήο δαλείσλ 

• Αχμεζε επηηνθίσλ, βξαρππξφζεζµε κείσζε επελδπηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο θαη 

πεξηνξηζκφο  θαηαλαισηηθήο πίζηεο 

•  Μείσζε παξαγσγήο /κείσζε θαηαλάισζεο /κείσζε εζληθνχ εηζνδήµαηνο 

•  Μείσζε ηνπ εµπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

• ∆ξαµαηηθή πηψζε ηεο ηηµήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη, ζπλεπψο, κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο 

•  Πηψζε ηνπ πιεζσξηζµνχ θαη, ζπλεπψο, ζε επφµελε θάζε δεµηνπξγία δήηεζεο 

Πνιχ γξήγνξα θαηεγξάθεζαλ πνιιέο κεηψζεηο ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ζε 

φιν ηνλ θφζκν, ηαπηφρξνλεο πνιιαπιέο θξίζεηο, αιιαγή ηεο πνιηηηθήο φισλ ζρεδφλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θπζηθά ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα ήηαλ εκθαλήο παληνχ. Οη 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πηψζε ηεο αγνξάο , ξίρλνπλ ηηο 

ηηκέο, θάλνπλ δηαθήκηζε θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκθσλίεο. 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο επηζηεκνληθέο ζηαηηζηηθέο πξνβιέςεηο , νδεγνχλ πνιινχο κειεηεηέο λα 

αλαπηχζζνπλ ππνδείγκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ πξνβιέπνπλ ηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ 

θάησ απφ ελαιιαθηηθέο ππνζέζεηο ησλ βαζηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ κεηαβιεηψλ 

(παγθφζκην εηζφδεκα, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θφζηνο κεηαθνξψλ, θιπ). Δίλαη 

δπλαηφ φκσο (θαη ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά κε ηα δηάθνξα ππνδείγκαηα ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ) κία κέζνδνο πνπ πξνβιέπεη κε αθξίβεηα ηνλ έλα ρξφλν, λα θάλεη κεγάια 

ζθάικαηα ηνλ επφκελν.  

Κάπνηνη εξεπλεηέο γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ ηνπξηζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ ζε έλα πξννξηζκφ. Δίλαη θνηλά 

παξαδεθηφ φηη ε ελ ιφγσ κεηαβιεηή δελ απεηθνλίδεη ηελ επίδνζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ, αθνχ απηή πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ δηακνλήο 

(δηαλπθηεξεχζεηο) ζηνλ πξννξηζκφ φζν θαη απφ ηελ δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

ηνπξίζηαο. 
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πκπεξαζκαηηθά, είλαη δχζθνιν κέζα ζε απηφ ην αζηαζέο πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία, κε ηνλ θαηαλαισηή-ηνπξίζηα λα θπξηαξρείηαη 

απφ αβεβαηφηεηεο θαη αλαζθάιεηεο θαη λα πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηηο δαπάλεο ηνπ, λα 

πξνβιέςεη θαλείο ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ αθίμεσλ. Οη πξνβιεπφκελεο εηζπξάμεηο είλαη 

αθφκα δπζθνιφηεξν λα εθηηκεζνχλ, δηφηη εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (κεξίδηα, 

ΑΔΠ, ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, θιπ), εμαξηψληαη θαη απφ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηνπξηζηψλ (εηζνδεκαηηθή ηάμε ηνπξηζηψλ, ηαμηδησηηθά παθέηα, θιπ). 
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3
ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 

3.1  Σο νομοθεηικό πλαίζιο και ηα σαπακηηπιζηικά ηυν λιμενικών απσών 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ παξαηίζεηαη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

γλσξίζκαηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 102 

Α, πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 θαη αθνξά ην λφκν 4150. ηελ ελφηεηα 

απηή απνκνλψλνληαη νξηζκέλα ζρεηηθά θχξηα άξζξα θαη αλαιχνληαη εθείλα πνπ 

πεξηέρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ηνλίδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, φπσο ζα αλαιπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

ην άξζξν 4 αλαθέξεηαη ε Ννκηθή Φχζε Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο - Αξρεγείν θαη δηάξζξσζε ππεξεζηψλ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο. Βάζεη απηνχ, ην Ληκεληθφ ψκα - Διιεληθή Αθηνθπιαθή αλήθεη ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη ζπκβάιιεη, θαηά ηελ 

εηδηθφηεξε απνζηνιή ηνπ, ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηνχ. Δίλαη 

έλνπιν ψκα, ζηξαηησηηθψο νξγαλσκέλν, κε αξκνδηφηεηεο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο λαπηηιίαο, ην πξνζσπηθφ ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηξαηησηηθφ Πνηληθφ Κψδηθα (.Π.Κ.).  

ην Άξζξν 5 νξίδεηαη ε απνζηνιή θαη νη Αξκνδηφηεηεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. Βάζεη απηνχ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο αζθνχληαη ζην ζαιάζζην ρψξν επζχλεο ηνπ, ζηα πινία θαη ζηα 

πάζεο θχζεσο πισηά λαππεγήκαηα, ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ιηκέλεο θαη ζηηο 

ιηκεληθέο δψλεο ηνπο, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηδίσο 

ζην Ν.Γ. 444/1970 (Α' 39), ζην άξζξν 29 ηνπ Ν. 2971/ 2001 (Α' 285), ζην άξζξν 12 ηνπ 

Ν. 2289/1995 (Α' 27), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 163 ηνπ Ν. 4001/2011 (Α' 179) 

θαη φπσο ηζρχεη, θαη πάλησο, κφλν ζηνπο ρψξνπο πνπ ε θείκελε λνκνζεζία νξίδεη σο 

ρψξνπο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

ηελ απνζηνιή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ζην ρψξν 

επζχλεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 α. Ζ κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

άζθεζε γεληθήο αζηπλφκεπζεο, ηξνραίαο θαη ειέγρνπ ηεο αιηείαο. 
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β. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηδίσο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο. 

 γ. Ζ δηακφξθσζε φξσλ θαη ε εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ αζθαινχο λαπζηπινΐαο 

(maritime safety), ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ γηα ηα 

ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, λαπηηθήο αζθάιεηαο (maritime security), αζθαινχο 

δηαρείξηζεο ζηα πινία θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

Γηεζλείο πκβάζεηο θαη Καλνληζκνχο θαη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. 

δ. Ζ έξεπλα θαη δηάζσζε ζηε ζάιαζζα. 

ε. Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

ζη. Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ άζθεζε αζηπλφκεπζεο θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ. 

δ. Ζ παξνρή ππνζηήξημεο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

ε. Ζ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο επί ησλ πινίσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ. 

 ζ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ησλ αληίζηνηρσλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 

πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ. 

Ζ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο παξαζέηεηαη ζην θεθάιαην Γ' θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άξζξν 12. χκθσλα κε απηφ, ν Φνξέαο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλα είλαη θάζε 

θνξέαο πνπ έρεη, θαηά λφκν, ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ιηκέλα». Οη θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ ηνπο, ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ 

αζθάιεηαο, ηηο αλαζεσξήζεηο απηψλ θαη γεληθφηεξα ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/65/ΔΚ, δηαζέηνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο πξνο ηνχην 

πφξνπο. Δπίζεο, νη ελ ιφγσ θνξείο δηαζέηνπλ πφξνπο θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα αζθάιεηαο ησλ ιηκέλσλ 

πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

 εκαληηθφ επίζεο είλαη πσο νη θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππφρξεσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα ISPS θαη ηνπ Καλνληζκνχ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, νη θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππφρξενπ εθαξκνγήο ηεο 



 - 52 - 

Οδεγίαο ιηκέλα ή παξαθείκελσλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ αζθάιεηά ηνπ θαη νη 

επηκέξνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νηθνλνκηθά ζε ηκήκαηα ππφρξενπ εθαξκνγήο 

ηεο Οδεγίαο ιηκέλα κπνξεί λα αλαζέηνπλ θαη ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθάιεηαο, πνπ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν άδεηα, ηελ 

άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα αζθάιεηαο ειέγρσλ. Μεηαμχ 

ησλ ειέγρσλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηδίσο νη έιεγρνη πξνζψπσλ, απνζθεπψλ θαη 

θνξηίσλ, νη έιεγρνη πξφζβαζεο θαη ε επηηήξεζε αζθάιεηαο ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηκεκάησλ ιηκέλα θαη παξαθείκελσλ απηνχ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ 

επίπησζε ζηελ αζθάιεηά ηνπ. 

ην άξζξν 38 θαζνξίδεηαη θαη ε ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Ληκεληθνχ 

πζηήκαηνο. Σν ρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη πεληαεηέο 

θαη επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο ηεο πεληαεηίαο. Δληφο ηνπ πξψηνπ 

έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ν Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ζπληάζζεη έθζεζε, ε νπνία 

ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θαη ζπδεηείηαη ζε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 

8 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη δεκνζηεχεηαη ζε 

εηδηθή έθδνζε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. 

Σν άξζξν 44 αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Ληκέλσλ 

(Δ..Α.Λ.). Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

   α) Ο γεληθφο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ κειεηψλ θαη ησλ έξγσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία, βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ αλάπηπμεο ηνπ ιηκεληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

   β) Ζ ηεξάξρεζε ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ε θαηαλνκή πηζηψζεσλ κεηαμχ 

απηψλ. 

   γ) Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ εθηέιεζεο ιηκεληθψλ έξγσλ, κε ζηφρν ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο ζηε λέα ηερλνινγία λαππήγεζεο πινίσλ θαη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε απειεπζέξσζε ηεο αθηνπινΐαο. 

   δ) Ζ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, απφ ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε θνξείο. 

   ε) Ζ έγθξηζε, αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ δηαρείξηζεο (Master Plan) ησλ ιηκέλσλ, κε ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα φξηα ηεο Εψλεο Ληκέλα, νη επηηξεπφκελεο 
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πξνζρψζεηο, νη ρξήζεηο γεο, νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί δφκεζεο, νη θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο θαη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ ιηκέλα. Γηα ηνπο ιηκέλεο αξκνδηφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ ιηκεληθψλ 

ηακείσλ, ηεο σο άλσ εγθξίζεσο πξνεγείηαη ε ρνξήγεζε γλψκεο ηνπ αξκφδηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αξκφδηνπ 

θνξέα δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιηκέλα. 

  

 3.2  Σοςπιζηική Νομοθεζία 

 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη Σνπξηζηηθφο Κψδηθαο, αιιά ηελ ηνπξηζηηθή λνκνζεζία 

δηακνξθψλνπλ πνιπάξηζκεο δηαηάμεηο απφ κεγάιν αξηζκφ νξγάλσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

εμ‘ απηψλ είλαη
12

: 

1)  Π.Γ. 337/2000 (ΦΔΚ 281/Α΄/28-12-2000) 

     Καηάηαμε ησλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδνκέλσλ επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ.  

2) Π.Γ. 43/2002 (ΦΔΚ 43/Α/7-3-2002) 

Καηάηαμε ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζε θαηεγνξίεο κε ζχζηεκα 

αζηέξσλ θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ.  

3) Ν. 3105/2003  

Μαξίλεο: «Σνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο».   

4) Ν. 3270/2004 (ΦΔΚ 187/Α/11-10-2004)  

      Αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζέκαηα ηνπξηζκνχ 

5)  Ν.3299/2004, ΦΔΚ 1393/Β/2007 

      Κέληξα Πξνπνλεηηθνχ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ (ΚΔΠΑΣ): Πξνδηαγξαθέο Κέληξσλ 

Πξνπνλεηηθνχ Αζιεηηθνχ Σνπξηζκνχ (ΚΔΠΑΣ) γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην θαζεζηψο 

θηλήηξσλ   

6)  Ν. 3498/2006  

      Ηακαηηθφο Σνπξηζκφο:Αλάπηπμε ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο   

                                                 
12

  

http://www.gnto.gov.gr/el/laws?field_category_law_tid=All&field_year_law_value%5Bvalue%5D%5Byea

r%5D=&=Apply 

 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2000_%EF%80%A5%EF%80%A5_337.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_43_2002-PD43.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2003_N_3105.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2004_N_3299_0.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_1393_2007.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2006_N_3498_0.pdf
http://www.gnto.gov.gr/el/laws?field_category_law_tid=All&field_year_law_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&=Apply
http://www.gnto.gov.gr/el/laws?field_category_law_tid=All&field_year_law_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&=Apply
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7)  ΦΔΚ 213/2009 πγρψλεπζε Σνπξηζκνχ-Πνιηηηζκνχ 

     πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο   

8)  Τ.Α.  7073/17-5-2011 (ΦΔΚ 1266/Β/16-6-2011) 

      Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο ζε Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Οδηθψλ   Μεηαθνξψλ.  

9)  ΦΔΚ 27/Β/20-1-2011 

     Απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο Λεηηνπξγίαο ζε Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα – Έληαμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηα Δληαία Κέληξα Δμππεξέηεζεο (Δ.Κ.Δ.) ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Απφθ. 

ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/1622 Ν.3498/2006 (ΦΔΚ 230/Α/2006)   

10)  Τ.Α. Σ/4486/99 & Κ.Τ.Α. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.Α21/1621 ΦΔΚ 2202/Β/22-12-1999, ΦΔΚ 

29/Β/20-1-2011 

     Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε εηδηθνχ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ 

11)  Ν. 4070/2012-Μέξνο Δ' (ΦΔΚ 82/Α/10-4-2012)  

    Απινπνίεζε θαη δηεπθφιπλζε ηνπξηζηηθψλ επελδχζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο  

12)  Ν.4179/2013 (ΦΔΚ 175/Α΄/08-08-2013) 

     Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ,   

αλαδηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ θαη ινηπέο δηαηάμεηο  

 

  

  

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_213_2009_sygxwneusi.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2011_7073.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_27_2011.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/2006_N_3498.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_2202_1999_0.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_29_2011.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_29_2011.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/N_4070_2012.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/fek_175_2013-N4179_tropopoiisi_PD_343_01.pdf
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4
ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 

4.1  Μέηπα πποζηαζίαρ ηος ηοςπιζηικού κοινού - ζςμμεηοσή λιμενικών απσών  

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια ζεκεία ηεο εξγαζίαο, ν ηνπξηζκφο γηα ηελ 

Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δηφηη απνηειεί κία ζεκαληηθή πεγή πινχηνπ γηα ηε 

ρψξα, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ θαη πνιινί πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη πνπ λα είλαη ην 

ίδην πξνζνδνθφξνη κε ηνλ Σνπξηζκφ. Χζηφζν, φζν θαη αλ αλαζεσξείηαη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ην νπνίν ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ Σνπξηζκνχ, θξίλεηαη πάληνηε ζθφπηκν λα 

ηεζνχλ θαη λέα φξηα, δηφηη ηα ήδε ππάξρνληα θαίλεηαη λα αηνλνχλ ή λα γίλνληαη 

«πεξηζζφηεξν ειαζηηθά» ιφγσ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηνλ ηνπξηζκφ 

θνξέσλ. 

 Γηα ην ιφγν απηφ, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ εμέδσζε ην 2011 ην 

παξαθάησ δειηίν ηχπνπ
13

: 

 

Γεληίο Σύπος 

 

1. Όπσο είλαη γλσζηφ, ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Μεζνχζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ζην 

πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Τπεξεζίαο καο γηα ηε βειηίσζε ηεο ηνπξηζηηθήο εηθφλαο 

ηεο Διιάδαο ηφζν ζηελ εκεδαπή, φζν θαη ζηελ αιινδαπή, επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα 

ζέκαηα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπεξεζηψλ ζαο. 

2. Σν θαηλφκελν ηεο άγξαο πειαηψλ ζε ρψξνπο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηψλ 

παξνπζηάδεη έμαξζε ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ παξαβαηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα, πέξαλ ηνπ 

γεγνλφηνο ηεο φριεζεο ησλ ηνπξηζηψλ, πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

ηεο ρψξαο καο. Δίλαη απαξάδεθην, παξνπζία αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, ηδηνθηήηεο ή 

ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ θαη 

δηαθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ηαμί, πινίσλ θ.ιπ.), λα παξνηξχλνπλ θαη λα παξελνρινχλ 

ηνπο πεξηεγεηέο πνπ θαηαθζάλνπλ ζε κηα πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ απηνί λα δερζνχλ 

ηαμηδησηηθή, κεηαθνξηθή ή άιιε ππεξεζία εζηίαζεο, δηακνλήο ή ςπραγσγίαο.  

                                                 
13

 http://www.hcg.gr/node/900 

http://www.hcg.gr/node/900
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Καηφπηλ ηνχηνπ, παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απηνχ: 

   α) Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ζεξηλήο πεξηφδνπ, λα δηελεξγείηε 

εληαηηθνχο, ζπζηεκαηηθνχο θαη απζηεξνχο ειέγρνπο ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηάο ζαο θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηάπξαμεο ηνπ ελ ιφγσ παξαβαηηθνχ θαηλνκέλνπ, λα 

ελεξγείηε ηα λφκηκα γηα ηνλ πνηληθφ θνιαζκφ θαη δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ παξαβαηψλ. 

   β) πλεξγαζζείηε κε ηηο ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη θνξείο, γηα ηε ιήςε θάζε 

πξφζθνξνπ θαη πξνιεπηηθνχ κέηξνπ, πξνθεηκέλνπ παγησζεί ε λνκηκφηεηα ζηνπο ρψξνπο 

δηθαηνδνζίαο ζαο, ζηνλ ηνκέα απηφ. 

ε ζπλάθεηα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ππελζπκίδνληαη ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο αξηζ.: 

Μ.Φ. 2115.6/01/05/12-07-2005 θαη Μ.Φ. 2115.6/06/10/22-09-2010 δ/γέο καο, ησλ 

νπνίσλ παξαγγέιινπκε εθ λένπ ηελ πηζηή εθαξκνγή, θαζψο θαη ηελ εκπεξηζηαησκέλε 

αλάιπζή ηνπο ζε ζπγθέληξσζε πξνζσπηθνχ, κε ηε ιήςε ηεο παξνχζεο. 

3. Ζ εγθαηάζηαζε ζθελψλ ή ε ζηάζκεπζε ηξνρφζπηησλ πιεζίνλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, αηγηαιψλ θαη γεληθά θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πξνζβάιιεη θαη ππνβαζκίδεη ην 

πεξηβάιινλ θαη αιινηψλεη ην θπζηθφ θάιινο ησλ πεξηνρψλ, εγθπκνλψληαο θηλδχλνπο 

ππξθαγηψλ θαη δεκφζηαο πγείαο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο επηβάιιεηαη ε άκεζε 

απνκάθξπλζε ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηνπο ζηνπο ρψξνπο δηθαηνδνζίαο ζαο. 

4. Ζ αλάγθε πξνζέιθπζεο πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηε ρψξα, επηβάιιεη ηελ επίδεημε εθ 

κέξνπο φισλ, ηνπ απαηηνχκελνπ ζεβαζκνχ, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη πξνο ηνπο ηνπξίζηεο 

πνπ δηαθηλνχληαη κε ηα θάζε είδνπο ηνπξηζηηθά ζθάθε (επαγγεικαηηθά - εξαζηηερληθά) 

ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη, φηη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαηάπινπ, απφπινπ θαη ειέγρνπ ησλ ζθαθψλ θαη ησλ 

επηβαηλφλησλ ζε απηά, πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο ππεξβνιέο θαη κε ηελ απαηηνχκελε 

επγέλεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα.  

5. Δλεκεξψζαηε θαηάιιεια ππνηεηαγκέλα ζαο θιηκάθηα γηα φκνηα εθαξκνγή. 

 

 
 



 - 57 - 

εκαληηθά είλαη ηα κελχκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ αλά 

δηαζηήκαηα (θαη θπξίσο ηε ζεξηλή πεξίνδν) ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηφ πνπ ηαθηηθά δεηείηαη είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

ειέγρσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο 

εηνηκφηεηάο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

ηνπξίζηεο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζή ηνπο. ηφρνο είλαη θάζε θαινθαίξη λα 

θπιάεη κε ηα ιηγφηεξα θαηά ην δπλαηφλ πξνβιήκαηα γηα φζνπο θάλνπλ ρξήζε ησλ 

αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ, ησλ ππεξεζηψλ θξνπαδηέξαο θαη ηνπ γηφηηλγθ, αιιά θαη 

φζνπο ζέινπλ λα απνιαχζνπλ ηε ζάιαζζα. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπ ξεθφξ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Διιάδα 

θάζε ρξφλν.  

Γεληθά ηα κελχκαηα είλαη ζεηηθά, θαζψο ε θίλεζε είλαη απμεκέλε θαη ζηφρνο είλαη 

ε ηάζε απηή λα ζπλερηζηεί θαη λα θνξπθσζεί ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, κε αζθάιεηα θαη 

νκαιφηεηα. Ο Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θ. Βαξβηηζηψηεο θαηά ην δηάζηεκα ηεο ''ζεηείαο'' ηνπ 

ζην Τπνπξγείν ηφληδε πσο ην ιηκεληθφ ζψκα είλαη νη «πξεζβεπηέο» ηεο ρψξαο ζηε 

ζάιαζζα, ηηο παξαιίεο θαη ηα ιηκάληα θαη είρε πςειέο πξνζδνθίεο απφ απηφ, ψζηε κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ην έξγν ηνπ λα ζηαζεί αληάμην ησλ κεγάισλ επζπλψλ. Ζ θφζκηα 

εκθάληζε θαη ε ζεηηθή δηάζεζε γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ θηινμελνχκελσλ ηεο ρψξαο 

ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ ζψκαηνο είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη πξέπεη λα είλαη αλάινγε 

κε ην πλεχκα ηεο θηινμελίαο πνπ δηαθαηέρεη ηελ Διιάδα. 

Απηφ πνπ έρεη αλαδεηρζεί ζεκαληηθφ είλαη πσο πξέπεη λα εθιείςνπλ θαηλφκελα 

παξφηξπλζεο θαη παξελφριεζεο ηνπξηζηψλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ πξψελ ππνπξγφ 

Ναπηηιίαο: «Η αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «άγξαο» πειαηψλ ζε ρψξνπο κεγάιεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπξηζηψλ, πνπ παξνπζηάδεη έμαξζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαζψο θαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ παξαεκπνξίνπ ζε ιηκάληα θαη παξαιίεο παξακέλνπλ αλάκεζα ζηηο 

πςειέο πξνηεξαηφηεηέο. Τέηνηνπ είδνπο έθλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δελ πξέπεη λα γίλνληαη 

αλεθηέο κε θαλέλαλ ηξφπν, αθνχ εθηφο ησλ άιισλ, πξνθαινχλ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο ρψξαο καο, ζε κία πεξίνδν πνπ ηα έζνδα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ Δζληθή καο 

Οηθνλνκία, είλαη δσηηθά. Φαηλφκελα, πνπ παξαηεξνχληαη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, 

παξφηξπλζεο θαη παξελφριεζεο ηνπξηζηψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζε κηα πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα δερζνχλ ηαμηδησηηθή, κεηαθνξηθή ή άιιε ππεξεζία εζηίαζεο, δηακνλήο ή 

ςπραγσγίαο, δεκηψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο καο θαη πξέπεη λα εθιείςνπλ». Παξά ην 

θφξην εξγαζίαο ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο θαη ησλ ζχλζεησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, 
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φπσο απηφ ηεο πίεζεο απφ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, νη ιηκεληθέο αξρέο κπνξνχλ 

επηηπρψο λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο Διιάδαο. 

 
 

4.2  Μελέηερ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ 

 

Μειέηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο έγηλαλ γηα φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Απηέο 

αλαηέζεθαλ απφ ηνλ ΔΟΣ ζε γξαθεία κειεηψλ κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2003. Οη κειέηεο απηέο πεξηειάκβαλαλ ζην πξψην κέξνο ηνπο:  

 αμηνιφγεζε πθηζηάκελσλ πφξσλ 

 αμηνιφγεζε ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη ζχλζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

 εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 

 αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηεο ζεκεξηλήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

 επηζήκαλζε επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ  

ην δεχηεξν κέξνο θαηαγξάθνληαη θαη πξνηείλνληαη ζηξαηεγηθέο ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη ζηφρνη θαη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη νξγαλψλνληαη 

πξνγξάκκαηα δξάζεο.  

Ο ξφινο ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο θαη ηνπ ιηκεληθνχ ηακείνπ θαζνξίδεηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ κειεηψλ απηψλ αιιά θαη μερσξηζηά απφ απηά.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Κνξηλζίσλ. 

Απηφ πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε κειεηψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ιηκέλα ηεο Κνξίλζνπ, 

ζε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ. Βάζεη απηνχ έζεζε ζε Γεκφζηα 

Γηαβνχιεπζε ην αληηθείκελν ησλ άλσ κειεηψλ κε ζέκα: "Σν Ληκάλη ηεο Κνξίλζνπ σο 

ηνπξηζηηθφ αγαζφ: Τθηζηάκελε θαηάζηαζε - πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα - 

πξνηάζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ αλάπηπμε". Ο δεκφζηνο δηάινγνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηηο 2/4/2015 έσο θαη ηηο 31/05/2015 θαη ζα πεξηιακβάλεη: i) ελεκέξσζε ησλ 

εθπξνζψπσλ θνξέσλ γηα ην πιαίζην θαη ηηο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ζε 

εηδηθή ζπλάληεζε, ii) ηελ θαηάζεζε εγγξάθσλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο πφιεο θαη 

θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ην αλσηέξσ αληηθείκελν ηεο Γηαβνχιεπζεο κέζα ζηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία Γηαβνχιεπζεο, iii) ηελ έθδνζε πνξίζκαηνο απνηειεζκάησλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηαβνχιεπζεο θαη iv) ηελ ελζσκάησζε ηνπ πνξίζκαηνο ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ 

κειεηψλ. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ πξνηάζεηο αιιά θαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, έγγξαθα θαη επψλπκα, κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη κε ηαρπδξνκείν ζηε δηεχζπλζε ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ. Οη κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζα απνηεινχλ ην 

εγρεηξίδην ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ιηκαληνχ γηα ηα επφκελα ρξφληα. 
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5
ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ  

 

5.1  Γιακπαηικέρ ζύνοδοι ζσεηικέρ με ηον Σοςπιζμό  

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην θείκελν απφ ηε δηάζθεςε γηα ηνλ παξάθηην θαη ην 

ζαιάζζην ηνπξηζκφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο ζην πιαίζην 

ηεο άηππεο ζπλφδνπ Τπνπξγψλ Σνπξηζκνχ ηεο Δ.Δ.: 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ «Παξάθηηνπ θαη Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ», αλαθέξζεθε ε ππνπξγφο Σνπξηζκνχ θ.  

‗Οιγα Κεθαινγηάλλε αλνίγνληαο ηηο εξγαζίεο ζρεηηθήο Γηάζθεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην κνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, ζην πιαίζην ηεο Άηππεο πλφδνπ 

Τπνπξγψλ Σνπξηζκψλ ηεο ΔΔ. ηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 2014
14

.

                                                 
14

 http://www.gnto.gov.gr/el/10032014-%CE%AC%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-

%CE%B5%CE%B5 
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ΓΗΛΧΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

 

Πξνζεξρφκελε ζηελ εθδήισζε ε θ. Κεθαινγηάλε δήισζε ζηελ «Γεκφζηα 

Σειεφξαζε» ηα εμήο: Ο ηνπξηζκφο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ Αζήλα πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε Γηάζθεςε γηα ηε Θαιάζζηα θαη παξάθηηα πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζαιάζζηα πνιηηηθή είλαη νξηδφληηα πνιηηηθή ηεο Πξνεδξίαο ηεο 

Διιάδαο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην. Ζ Διιάδα, ε Δπξψπε, βιέπεη φηη ν ηνπξηζκφο, 

κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Ο θιάδνο, εθπξνζσπεί ην 10% 

ηνπ επξσπατθνχ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο θαη απαζρνιεί 20 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. 

Έρεη  δπλακηθή λα κπνξέζεη ζην επφκελν δηάζηεκα, ηα επφκελα ρξφληα λα βνεζήζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζηελ αλάπηπμή ηεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ ειιεληθή πξνεδξία αλαπηχζζεη ηηο πνιηηηθέο εθείλεο πνπ ζα δψζνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηελ Δπξψπε πνπ είλαη άιισζηε ν πξψηνο παγθφζκηνο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο λα παξακείλεη ζηελ πξψηε ζέζε εκπινπηίδνληαο φκσο ηηο πνιηηηθέο ηεο θαη 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε αθφκε πεξηζζφηεξνπο επξσπαίνπο λα έρνπλ απαζρφιεζε θαη 

εηζφδεκα». 

 

ΓΙΑΚΔΦΗ 

 

Δηδηθφηεξα, ζηε δηάζθεςε γηα ηνλ Παξάθηην θαη Θαιάζζην Σνπξηζκφ πνπ 

δηνξγάλσζε ην ππνπξγείν Σνπξηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζπδεηήζεθαλ βαζηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ν νπνίνο 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο. Δπηζεκάλζεθε κεηαμχ άιισλ,  ε 

δπλακηθή πνπ έρεη θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνδψζεη ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ βειηίσζε πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ, ε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο.  

Αθφκα, έγηλαλ αλαθνξέο ζε πξσηνβνπιίεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα δηεπθφιπλζε 

ηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ άκεζσλ θαη 

έκκεζσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Παξάθηην θαη Θαιάζζην Σνπξηζκφ. Ζ 

δηάζθεςε απνηέιεζε «πιαηθφξκα» γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ, ζρεηηθά 

κε ηνλ παξάθηην ηνπξηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο, ην γηψηηλγθ, ηε δηαρείξηζε ησλ 

αθηψλ, ηα ζαιάζζηα clusters, ηελ ζαιάζζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ ζπλεξγαζία 
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κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξνψζεζε 

ηνπ αεηθφξνπ ζαιάζζηνπ θαη παξάθηηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ΔΔ, ζε κηα πεξίνδν έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΔΔ (ζχκθσλα κε Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) 

ζηνρεχεη ζηελ ηφλσζε ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Δπξψπε 

αλαγλσξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην 

ηνκέα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζθηαγξαθεί πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ γηα λα βνεζήζεη 

ηηο παξάθηηεο πεξηθέξεηεο θαη επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα πνπ εζηηάδνπλ : 

ζε επίπεδν γλψζεο, ζηελ επκεηάβιεηε δήηεζε, ζηνλ πςειφ βαζκφ επνρηθφηεηαο, ζηελ 

έιιεηςε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη θαηλνηνκηψλ θαη ζηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδφηεζε. 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ πξνηάζεθαλ δέθα βαζηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Σνπξηζκνχ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Σα πξνηεηλφκελα κέηξα γηα αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ δεηεκάησλ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1) δεκηνπξγία νδεγνχ ζην δηαδίθηπν γηα επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θπξίσο γηα 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

2) πξνψζεζε δηαιφγνπ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν κε ρεηξηζηέο θξνπαδηεξφπινησλ, 

ιηκεληθέο αξρέο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, 

3) αλάπηπμε ηεο ζαιάζζηαο δηάζηαζεο ζε ηνπξηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ,   

4) ππνζηήξημε ησλ δηαθξαηηθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσλ, θαζψο 

θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ,   

5) πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ ζηε δηαρείξηζε κε ηε ρξήζε ηεο ΣΠΔ, 

6) βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ παξάθηην θαη 

ζαιάζζην ηνπξηζκφ,   

7) πξνψζεζε ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ αλάκεζα ζε βηψζηκεο 

δξάζεηο, 

8) πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κφιπλζεο θαη ησλ απνβιήησλ,   

9) έλαξμε έξεπλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ησλ λεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπο,   

10) δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ εχξεζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ηηο καξίλεο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο εζληθέο 

νηθνλνκίεο πνιιψλ θξαηψλ-κειψλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζπκβάιεη εηεζίσο 

πεξίπνπ ζηα 38 δηο επξψ θαη 327.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Βάζεη δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ, 

ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. θηλείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, 

θαηαγξάθνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ηνπ 4%. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην 55% 

ησλ δηεζλψλ αθίμεσλ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο επξσπατθήο αγνξάο κε ηνλ ηνπξηζκφ 

λα απνηειεί πεξίπνπ ην 10% ηνπ ΑΔΟ ηεο Δ.Δ., απαζρνιψληαο πεξί ηα 20 εθαη. 

αλζξψπσλ κε ηα πνζνζηά απηά λα απμάλνληαη ζεκαληηθά γηα ηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ 

λφηνπ. 

εκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο Γηακεζνγεηαθήο Δπηηξνπήο ζηε ζηήξημε θαη 

πξνψζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Οη πεξηθέξεηεο ηεο ∆ηαµεζνγεηαθήο Δπηηξνπήο 

καδί µε ηελ Δπηηξνπή ηεο CPMR γηα ηα Βαιθάληα θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα, εθθξάδνπλ 

ηελ ζηήξημε ηνπο ζηελ εηξήλε, ηε ζπκθηιίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, θαζψο θαη ζηελ αλαηνιηθή θαη λφηηα Μεζφγεην. 

Όπσο δειψζεθε ζε πξνεγνχκελεο δηαθεξχμεηο, ε παξνχζα παγθφζκηα, επξσπατθή θαη 

κεζνγεηαθή θνηλσληθφ-νηθνλνµηθή θαη γεσπνιηηηθή θαηάζηαζε θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα καδηθήο ζθιεξήο εξγαζίαο γηα ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ αθηψλ 

ηεο Μεζνγείνπ, ηεο επξσµεζνγεηαθήο πεξηνρήο θαη ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο θαη ηεο 

ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ ζπλνιηθά. Βάζεη απηνχ θαη ζε ζπλέρεηα ησλ ∆ηαθεξχμεσλ ηεο 

Βαξθειψλεο (Γεληθή πλέιεπζε ηεο ∆ηαµεζνγεηαθήο Δπηηξνπήο, Ηνχληνο 2013) θαη ηεο 

Πάηξαο (Πνιηηηθφ Γξαθείν ηεο ∆ηαµεζνγεηαθήο Δπηηξνπήο, Μάξηηνο 2014) ηα µέιε ηεο 

∆ηαµεζνγεηαθήο Δπηηξνπήο ηεο CPMR πνπ ζπλήιζαλ ζηε Βελεηία ζηηο 27/6/2014 

ππνζηήξημαλ ζαιάζζηα δεηήκαηα θαη φξηζαλ ηα αθφινπζα
15

: 

 ζηελή επίβιεςε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή 

(ΟΠΘ), ιαµβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηελ νηθνζπζηεµηθή ηεο πξνζέγγηζε θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο, εζληθέο θαη εδαθηθέο πνιηηηθέο µε εηδηθή 

κέξηκλα ζηηο επηδξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ ζαιαζζψλ γηα νηθνλνµηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αλζξσπνινγηθέο πηέζεηο ζην παξάθηην θαη ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.  

  δέζκεπζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Υάξηαο ηεο Μπνιφληα θαη 

ζπλεξγαζία γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ Κνηλνχ ρεδίνπ ∆ξάζεο ηεο, πνπ ζα 

                                                 
15

  http://www.medregions.com/pub/doc_travail/ag/240_gr.pdf 



 

64 
 

πεξηιαµβάλεη δηαθξαηηθέο δξάζεηο θαη πνηθίια δνµηθά έξγα γηα ηηο µεζνγεηαθέο 

πεξηθέξεηεο, αιιά θαη πξσηνβνπιίεο ζην πιαίζην µειινληηθψλ µαθξνπεξηθεξεηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ιεθάλε θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο Μεζνγεηαθήο ηξαηεγηθήο γηα 

Αεηθφξν Αλάπηπμε πνπ ηειεί ππφ αλαζεψξεζε.  

 θαισζφξηζκα ηεο νινέλα κεγαιχηεξεο ζεµαζίαο πνπ δίλεηαη ζηα ζαιάζζηα ζέκαηα 

απφ ην δηαθξαηηθφ πξφγξαµµα MED θαη έθθξαζε ηεο ηθαλνπνίεζήο γηα ηελ 

επηθείµελε έλαξμε ηνπ έξγνπ «COM&CAP MarInA-Med», πνπ ζα δψζεη ζηε 

∆ηαµεζνγεηαθή Δπηηξνπή ηεο CPMR ηελ επθαηξία λα επηηαρχλεη θαη λα πξνσζήζεη 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζην πξφγξαµµα λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη λα 

θεθαιαηνπνηεζνχλ —ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ Euromed θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

λέαο ζπλεξγαζίαο Med γηα ηελ πεξίνδν 2014–2020 

  ζχζηαζε µεη‘ επηηάζεσο πξνο ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ENPI CBC Med γηα ηελ 

αλάπηπμε αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία θνηλψλ ζπλζεθψλ γηα γαιάδηα 

αλάπηπμε ζε φιε ηε Μεζφγεην.  

 ζπλεηζθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα «Μηα 

επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα πεξηζζφηεξε αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ παξάθηην 

θαη ζαιάζζην ηνπξηζµφ» εθπνλψληαο πηινηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη έξγα µε έµθαζε 

ζηνλ ηνπξηζµφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνιηηηζµηθή θιεξνλνµηά, ζηα ππνζαιάζζηα 

αξραηνινγηθά πάξθα, ζηνλ νηθνινγηθφ, θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζµφ θαη ηνπξηζµφ πγείαο 

ζε παξάθηηνπο πξννξηζµνχο θαη ζηνλ αιηεπηηθφ ηνπξηζµφ 
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6
ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ   

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΛΙΜΔΝΙΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ  

 

6.1  Γενικά ζηοισεία 

 

Οη Διιεληθέο Ληκεληθέο Αξρέο είλαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

πνπ αζθνχλ θαη΄ αξκνδηφηεηα ιηκεληθή αζηπλνκία. Τπάγνληαη θαη επαλδξψλνληαη απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη εδξεχνπλ ζηνπο δηάθνξνπο ιηκέλεο ηεο 

Υψξαο. Γηαθξίλνληαη αλάινγα ηεο θίλεζεο ηνπ ιηκέλα πνπ εδξεχνπλ ζε: 

1. Κεληξηθά Ληκελαξρεία, 

2. Ληκελαξρεία  

3. Τπνιηκελαξρεία 

Οη Αξρέο απηέο είλαη ηζφηηκεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, ππαγφκελεο φιεο 

ζην Ληκεληθφ ψκα. Γηαθνξέο εληνπίδνληαη κφλν ζε αξηζκεηηθή επάλδξσζε θαη ζην 

ζηξαηησηηθφ βαζκφ ηνπ πξντζηακέλνπ Αμησκαηηθνχ εθάζηεο πνπ θαιείηαη Ληκελάξρεο. 

Πνιιέο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πεξηιακβάλνπλ ζηε θαηά ηφπν αξκνδηφηεηά - επνπηεία 

ηνπο θαη ππνδεέζηεξεο ππεξεζίεο πνπ είλαη: 

1. Ληκεληθά ηκήκαηα 

2. Ληκεληθνί ηαζκνί  

3. Τπάιιεινη Ληκέλνο 

Οη ειιεληθέο Ληκεληθέο Αξρέο ιφγσ ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ππεξεηεί ζε απηέο, ραξαθηεξίδνληαη κεηά ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζε απηέο κέζσλ 

(πεξηπνιηθψλ ζθαθψλ, νρεκάησλ θ.α.) ζηξαηησηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ απνηεινχλ ηηο 

επηθνπξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 

Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή επζχλεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο –Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

μεπεξλάεη ηα 1,2  εθ. ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα.  Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Λ.. 

εθηφο απφ ηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο αζθείηαη απφ 180 Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο εθ ησλ 

νπνίσλ: 

 18 είλαη Κεληξηθά Ληκελαξρεία 

 34 Ληκελαξρεία 

 24 Τπνιηκελαξρεία 

 104 Ληκεληθνί  ηαζκνί 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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Οη Ληκεληθέο Αξρέο απηέο θαηαλέκνληαη ζπλνιηθά ζε 83 ζηελ Ζπεηξσηηθή Υψξα 

θαη 97 ζηελ Νεζησηηθή. Με γλψκνλα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο θαη ηηο εγγελείο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεδίνπ έρεη κειεηεζεί ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ο 

ζρεδηαζκφο απηφο απνζθνπεί ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο επηηήξεζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεδίνπ 

ψζηε: 

-   λα είλαη δεκνζηνλνκηθά επσθειήο 

-   επηρεηξεζηαθά απνηειεζκαηηθφο  

-   λα πξνάγεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο κέξηκλαο ηεο πνιηηείαο γηα ηηο 

εππαζείο νκάδεο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ επξίζθνληαη ζε θίλδπλν  

Ζ δηνηθεηηθή αλαδηάξζξσζε  ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ απνβιέπεη νπζηαζηηθά ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηδηαίηεξα ηελ ζπγθεθξηκέλε δχζθνιε ρξνληθή 

πεξίνδν. Ο εμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ παξάιιειε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο. 

 

6.2  Οι λιμενικέρ απσέρ και οι ππυηοβοςλίερ ηοςρ: Θεηικόρ και απνηηικόρ 

ανηίκηςπορ 

 

Ο ξφινο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ είλαη πνιπδηάζηαηνο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη 

απηφ κπνξνχκε λα ην αληηιεθζνχκε αλ επηρεηξήζνπκε κία ζχληνκε έξεπλα ζηα 

δεκνζηεχκαηα ησλ Μ.Μ.Δ. ηα νπνία αληαλαθινχλ ηελ αληίιεςε ησλ απιψλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ην έξγν ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

δνκνχληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηε θνηλσλίαο θαη ηηο ιηκεληθέο αξρέο, σο θνξέα εμνπζίαο.  

Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε πεγή, φπσο αλαθέξεηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη ν 

γακήιηνο ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο, πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηε 

θήκε ηνπ εηδπιιηαθνχ ηνπίνπ θαη είλαη πεξηζζφηεξν θνζκνπνιίηηθεο φπσο ε Μχθνλνο 

θαη ε αληνξίλε, ζεκεηψλνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 1000 γάκνη εηεζίσο. Φπζηθά, ε 

επηηπρία απηή δε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απνθιεηζηηθά επηηπρία ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ 

αιιά ηεο γεληθφηεξεο θαιά νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο, λα πξνσζεζνχλ νη θαιινλέο ηεο 

ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηειηθά λα πξνθαιέζνπλ θχκα ηνπξηζηψλ είηε πξφθεηηαη γηα 

ηακαηηθφ ηνπξηζκφ είηε πξφθεηηαη γηα γακήιην.  
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ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη αλ 

δελ ππήξρε έλα θιίκα αζθάιεηαο ζηε ρψξα ην νπνίν κπνξνχλ λα ην εμαζθαιίδνπλ ζηνπο 

πνιίηεο, κεηαμχ άιισλ θαη νη ιηκεληθέο αξρέο δε ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπξξένπλ νη  

ηνπξίζηεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ φπσο ε Αίγππηνο, φπνπ 

παξά ηελ απαξάκηιιε γνεηεία ησλ Ππξακίδσλ, ην θιίκα βίαο πνπ επηθξαηεί θαη ε 

απεηιεηηθή πγηεηλή αλαθφπηνπλ ην θχκα ηνπξηζηψλ
16

.  

ε κία νξγαλσκέλε θνηλσλία δε ζα κπνξνχζε λα λνεζεί ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 

αζθάιεηαο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

νη ιηκεληθέο αξρέο. Δπηπξφζζεηα, νη ιηκεληθέο αξρέο ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ θαηλνηνκία 

θαη ην λεσηεξηζκφ ζηε ρψξα καο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν πνπ παξαηίζεηαη ζηε 

ζπλέρεηα
17

. 

Σηο ρσξνηαμηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζην ιηκάλη ηεο 

Δξκνχπνιεο θαη ζηνλ φξκν ηνπ Φνίληθα παξνπζίαζε ε εηαηξία «Διιεληθά Τδαηνδξφκηα» 

ηελ Σεηάξηε, 27 Απγνχζηνπ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο ηνπ νηθείνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ. Σελ παξνπζίαζε πξαγκαηνπνίεζε ην θιηκάθην ηεο 

εηαηξίαο, απνηεινχκελν απφ ηνλ πξφεδξν ηεο εηαηξείαο, θ. Α. Γθφβα, ηνλ ππεχζπλν 

Τδαηνδξνκίσλ, θ. Π. Ρνληνγηάλλε θαη ηνλ πηιφην πδξνπιάλσλ, θ. Γ. Καξαγθνχλε. ηε 

ζπδήηεζε, πνπ δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ ηξείο ψξεο, ε εηαηξεία παξνπζίαζε επίζεο 

αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, ιεηηνπξγηθφ, θνηλσληθφ, επηδηψθνληαο λα 

απνδείμεη φηη ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή ηνπ «Γ. Λ. Σ. χξνπ», είλαη λα απνθηήζεη ηελ 

Άδεηα ηνπ Τδαηνδξνκίνπ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, επηιέγνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

θαηαιιειφηεξν αλάδνρν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδαηνδξνκίνπ. Όπσο ππνζηεξίδεη ε 

εηαηξία, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπγθεληξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πδαηνδξνκίνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαρξνληθφηεηα ηζρχνο ηεο Άδεηαο αιιά θαη ηα κέγηζηα δπλαηά 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν χξνπ. 

Ζ ―Διιεληθά Τδαηνδξφκηα‖ αθνινπζψληαο ην παξαπάλσ κνληέιν αδεηνδφηεζεο, 

κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4146/13, έρεη αλαιάβεη ηελ αδεηνδφηεζε ησλ θάησζη 

πδαηνδξνκίσλ: 

1) Κέξθπξαο  (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο) 

2) Παμψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο) 

3) Δξείθνπζαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο) 

                                                 
16

  http://www.nerit.gr/eidiseis/ellada/ellada-idanikos-proorismos-gia-gamilio-tourismo 

17
  http://www.tornosnews.gr/permalink/5428.html 

http://www.nerit.gr/eidiseis/ellada/ellada-idanikos-proorismos-gia-gamilio-tourismo
http://www.tornosnews.gr/permalink/5428.html
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4) Οζσλψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο) 

5) Πάηξαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πάηξαο) 

6) Ρεζχκλνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ρεζχκλνπ) 

7) Λαπξίνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Λαπξίνπ) 

8) Ζξαθιείνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ) 

9) Λίκλεο Βεγνξίηηδαο (ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Ακπληαίνπ) 

10) Ραθήλαο (ηδηνθηεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο) 

11) Υεξζνλήζνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Υεξζνλήζνπ Κξήηεο) 

12) ίθλνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ ίθλνπ) 

13) Πφξνπ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Πφξνπ) 

14) Υαλίσλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ννκνχ Υαλίσλ) 

Μεηά ην πέξαο ηεο ζχζθεςεο ν πξφεδξνο ηεο Διιεληθά Τδαηνδξφκηα, θ. Γθφβαο, 

δήισζε: «Δίρακε κηα άθξσο επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κε ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ χξνπ. Χο εηαηξεία πηζηεχνπκε φηη ν ξφινο ηνπ 

Τδαηνδξνκίνπ ηεο χξνπ ζα είλαη θνκβηθφο γηα ηελ βηψζηκε ιεηηνπξγία ησλ Τδξνπιάλσλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Ζ χξνο, σο πξσηεχνπζα ησλ Κπθιάδσλ, 

ζα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ πξννξηζκφ ζην δίθηπν πηήζεσλ Τδξνπιάλσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεί ε Διιεληθή αεξνπνξηθή εηαηξεία ―K2 SmartJets‖ (ε νπνία είλαη 

ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ηεο ―Διιεληθά Τδαηνδξφκηα‖)». 

Ηδηαίηεξα ε πεξίπησζε ησλ πδξνπιάλσλ είλαη ηδηαίηεξα πξνζνδνθφξα γηα ηελ 

Διιάδα θαη ζηα επφκελα ρξφληα αλακέλνληαη νη εμειίμεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πνπ ζα 

είλαη εμαηξεηηθά ειπηδνθφξεο γηα ηελ ρψξα ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπσο αθξηηηθά 

απνκαθξπζκέλα λεζηά. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε θαηλνηνκηθή γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα κεηαθίλεζε, ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη 

ηειηθά νδεγεί κεηαμχ άιισλ ζηελ ηφλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο αθφκε θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ
18

.  

Αθφκε, παξαηεξνχληαη πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαηλνηνκηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ  φπσο ην πξφγξακκα «Δηδηθφ Θεκαηηθφ Πξφγξακκα θαη Βηψζηκε 

Γηαρείξηζε θαη πκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε Πξννξηζκψλ Κξνπαδηέξαο» αληνξίλε, 4-8 

Ηνπλίνπ 2014 ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Πνιηηηζηηθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 

Οξγαληζκνχ αληνξίλεο, ζχκθσλα κε ην δειηίν ηχπνπ πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα
19

.  

                                                 
18

  http://www.tornosnews.gr/permalink/5428.html 

19
  http://www.santonews.com/simantiko-sinedrio-gia-tin-krouaziera.santonews 

http://www.tornosnews.gr/permalink/5428.html
http://www.santonews.com/simantiko-sinedrio-gia-tin-krouaziera.santonews
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Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 

βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ Αηγαηνπειαγίηηθνπ 

ρψξνπ – ―Πνιπλεζησηηθφηεηα‖» κέζσ ηεο Γξάζεο 4: «Δθπαίδεπζε θαη Τπνζηήξημε ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο» δηνξγαλψζε Δηδηθφ Θεκαηηθφ Πξφγξακκα κε ζέκα «Βηψζηκε 

Γηαρείξηζε & πκκεηνρηθή Γηαθπβέξλεζε Πξννξηζκψλ Κξνπαδηέξαο». Σν πξφγξακκα 

πινπνηήζεθε ζηε αληνξίλε απφ 04 έσο 08 Ηνπλίνπ 2014. 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε πνιηηψλ, ησλ λέσλ, 

ησλ ζηειερψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ζε 

ζέκαηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο πξννξηζκψλ, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηεο Δπξσπατθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ην ζαιάζζην θαη παξάθηην ηνπξηζκφ. Σν πξφγξακκα εθηφο απφ ηηο 

δηαιέμεηο πεξηειάκβαλε θαη δχν εξγαζηήξηα, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία 

λα εμνηθεησζνχλ κε κεζφδνπο ιήςεο απφθαζεο αιιά θαη λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζε κία 

νξγαλσκέλε δηαδηθαζία ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ βηψζηκσλ 

ζελαξίσλ αλάπηπμεο γηα ηνλ θιάδν ηεο θξνπαδηέξαο. 

Σν ζεκαηηθφ πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο θξνπαδηέξαο ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο ηα ζηειέρε ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην Ληκεληθφ Σακείν αιιά θαη ζηνπο ινηπνχο θνηλσληθνχο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο νη νπνίν άκεζα ή έκκεζα ζπκκεηέρνπλ, φπσο ην εκπνξηθφ 

επηκειεηήξην, θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί, πεξηβαιινληηθέο ελψζεηο θαη νη ΜΚΟ. 

Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξσηνβνπιίεο ησλ ιηκελαξρείσλ 

μεπεξλνχλ ηα ζεσξεηηθά φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ επηηεξνχλ 

κφλν ηελ ηάμε αιιά παξεκβαίλνπλ θαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπιάζεσλ αιιά θαη άιισλ 

ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αλακνξθσζεί ην πξφζσπν πνιιψλ 

παξάθηησλ πεξηνρψλ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δειηίν ηχπνπ
20

. 

 

6.2.1  Παπάδειγμα ππορ μίμηζη ηο Λιμενικό Σαμείο κύπος 

 

Σν Ληκεληθφ Σακείν θχξνπ βξαβεχηεθε ην 2015 γηα ην ζχλνιν ησλ πξσηνβνπιηψλ 

ηνπ ζηελ θαηεγνξία: Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο πξννξηζκψλ/ πλεηζθνξά ζηελ αχμεζε 

                                                 
20

 

http://104fm.gr/opinions/%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%8

7%CE%B7%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CE%B9/ 
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ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ / Αχμεζε φγθνπ επηβαηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηάθξηζε πνπ 

επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Λ.Σ. θχξνπ θαη παξάιιεια ηηο αλαγλσξίδεη ζε επίπεδν 

Δζληθήο Σνπξηζηηθήο Πξνζθνξάο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ην Λ.Σ. θχξνπ είρε δηαθξηζεί θαη 

βξαβεπζεί κε ην Αξγπξφ Βξαβείν ζηα ''Enviromental Awards 2014''. Οπζηαζηηθά κέζσ 

ηεο βξάβεπζεο απηήο δελ αλαδείρζεθε γηα άιιε κηα θνξά ε Διιάδα θαη νη θνξείο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ κφλν ζην πιαίζην ''ήιηνο θαη ζάιαζζα'', αιιά αλαδείρζεθαλ θαη 

βξαβεχζεθαλ πνηνηηθέο θαη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο κέζα απφ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, 

πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο θαη αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο πνπ πξνζειθχνπλ ηνλ πνηνηηθφ 

ηνπξηζκφ
21

.  

Σν Υξπζφ Βξαβείν Σνπξηζκφ είλαη κηα αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεσλ θαη πξαθηηθψλ 

ηνπ Λ.Σ. θχξνπ, σο νξζφ δηαρεηξηζηή ηνπ Ληκέλα ηεο Ληλαξηάο θχξνπ πνπ θαηάθεξε λα 

ηνλ αλαδείμεη σο ην πιεξέζηεξν θαη πιένλ θηιηθφ Ληκάλη ηεο Διιάδαο. Απηφ απνδεηθλχεη 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 

 

Δηθφλα 6.1 Βξαβείν Ληκεληθνχ Σακείνπ θχξνπ 

 

 

 

 

                                                 
21

 http://www.linariaport.gr/tourism-awards-2015/ 
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6.3  ςμβολή ηυν Λιμενικών Απσών ζηην ανάπηςξη ηος ηοςπιζμού  

 

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην παξαθάησ άξζξν, ε ζπλνιηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο 

κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηνκείο, σζηφζν νη ηνκείο απηνί δελ κπνξνχλ λα απνθνπνχλ ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν θαη νχηε ζα ήηαλ αιεζέο, αλ ππνζηήξηδε θαλείο, φηη νη ηνκείο 

αλάπηπμεο είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο θαη δελ επεξεάδνληαη.  

 

Άπθπο 14 Ν. 2971/2001 

Παξαρψξεζε αηγηαινχ, παξαιίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

 

1. Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, ζπλερφκελνπ ή 

παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ή ηνπ ππζκέλα, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ εκπνξηθνχο, βηνκεραληθνχο, ζπγθνηλσληαθνχο, ιηκεληθνχο ή άιινπ είδνπο 

ζθνπνχο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ε επφκελε παξάγξαθνο. Ζ 

παξαρψξεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη απιή ρξήζε αηγηαινχ θαη παξαιίαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ έξγσλ απηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη θαη 

γηα ηα έξγα ηνπ Γεκνζίνπ ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο. 

 

2. α) Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία, ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο θνηλήο απφθαζεο 

(ΚΤΑ) 69269/5387/24.10.90 (ΦΔΚ 678 Β') ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνχ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, 

Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 β) Ζ Κηεκαηηθή Τπεξεζία δηαβηβάδεη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο ην ζρεηηθφ 

θάθειν ζηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο γηα λα δηαηππψζνπλ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ 

(3) κελψλ ηε γλψκε ηνπο, θαηά ηηο αξκνδηφηεηεο θαζελφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ: 

 

1) Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, Γηεχζπλζε 

Υσξνηαμίαο θαη Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ ή ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο ηεο αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο (ζεηξία αληίγξαθα) γηα ηελ πξνέγθξηζε 

ρσξνζέηεζεο. 

http://www.helapco.gr/ims/file/hyperlinks/kya69269-90.pdf
http://www.helapco.gr/ims/file/hyperlinks/kya69269-90.pdf


 

72 
 

2) Γ.Δ.Ν. (ζε δχν αληίγξαθα). 

3) Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

4) Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Ν.Δ.ΥΧ.Π.).  

5) Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (ζε ηξία αληίγξαθα). 

6) Δ.Ο.Σ. 

7) Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα έξγα ζε ιηκέλεο θαη πνηακνχο, σο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 

8) Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. 

9) Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα παξαρψξεζε αηγηαινχ ζε βηνκεραληθέο 

κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ θαη ζε επηρεηξήζεηο κεηαιιεπηηθψλ, ιαηνκηθψλ 

θαη βηνκεραληθψλ νξπθηψλ. 

10) Σν Τπνπξγείν Αηγαίνπ γηα ηηο πεξηνρέο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

γ) Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ γλσκψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξίπησζεο β' εθπνλείηαη θαη εγθξίλεηαη ε κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ΚΤΑ 

69269/5387/24.10.1990 (ΦΔΚ 678 Β'). Αθνινχζσο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γ.Δ.Ν., γηα 

ζέκαηα εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο, γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο γηα ιφγνπο νξζνινγηθήο λαπηηιηαθήο αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο 

αηγηαινχ, παξαιίαο, ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ζπγθνηλσλίαο θαη γλψκε 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο αξραίσλ, 

εγθξίλεηαη αξκνδίσο ε νξηζηηθή κειέηε, θαηά ηε ζχληαμε ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε 

ππνρξεσηηθά νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Γλψκεο δηαηππψλνληαη ην αξγφηεξν 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ. Ζ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε κε ηηο αλσηέξσ 

γλψκεο δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

παξαρψξεζεο. 

3. Δπηηξέπεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ε παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, ζάιαζζαο ή ππζκέλα θαη:  

α) γηα ζθνπνχο θνηλσθειείο ή αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο εθφζνλ ηα έξγα 

εθηεινχληαη απφ ην Γεκφζην ή Ν.Π.Γ.Γ. ή επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, 

β) γηα λαπηαζιεηηθά έξγα βάζεη κειεηψλ, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γ.Γ.Α., γ) γηα έξγα 

εμππεξεηήζεσο πδαηνθαιιηεξγεηψλ, δ) γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ε) γηα 

πξνζαξκνζηηθά έξγα ή έξγα αλάπιαζεο απφ ην Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. ή απφ μελνδνρεηαθέο 

ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ απηέο. 

http://www.helapco.gr/ims/file/hyperlinks/kya69269-90.pdf
http://www.helapco.gr/ims/file/hyperlinks/kya69269-90.pdf
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4. ηα έξγα πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζθνπψλ ησλ παξαγξάθσλ 

1, 3 θαη 6 πεξηιακβάλνληαη θαη ε ηνπνζέηεζε ππνζαιάζζησλ αγσγψλ θαη θαισδίσλ ελ 

γέλεη, λαπδέησλ, πισηψλ πξνβιεηψλ θαη εμεδξψλ θαη ε πφληηζε ηερλεηψλ πθάισλ. 

 

5. Δπηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζάιαζζα, ρσξίο επέκβαζε ζηνλ αηγηαιφ, κε 

απφθαζε ηεο αξκφδηαο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο 

ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, ηνπ Γ.Δ.Ν., ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη γλψκεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α. Α' βαζκνχ, πισηέο 

εμέδξεο επηθάλεηαο κέρξη 100 κ2, θαη γηα επνρηαθή ρξήζε κέρξη έμη (6) κελψλ, γηα ηελ 

επηδίσμε ζθνπψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαζψο θαη γηα πνιηηηζηηθνχο 

ζθνπνχο. Γηα ηελ παξαρψξεζε δελ απαηηείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2. Γελ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε γηα ρξήζε ησλ εμεδξψλ σο εζηηαηνξίσλ ή 

θέληξσλ αλαςπρήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

 

6. α. Ζ εθηέιεζε πξνζσξηλψλ ή κφληκσλ έξγσλ επί αηγηαινχ θαη παξαιίαο, πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί Σνπξηζηηθά Γεκφζηα Κηήκαηα ή γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί Πξάμε 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη' εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κ' 

πληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 6/14 Φεβξνπαξίνπ 1968 (Α' 33), θαζψο θαη ζην ζπλερφκελν ή 

παξαθείκελν απηψλ ζαιάζζην ρψξν, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο επφκελεο πεξίπησζεο.  

γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαζνξίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο.  

δ. Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε εμέηαζε θαη ε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαηφπηλ ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ θαη 

ησλ κειεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

ε. Ζ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, κπνξεί λα δηελεξγεί 

απηνςίεο, θαζψο θαη λα δεηά πιεξνθνξίεο, ηερληθά ή άιια ζηνηρεία απφ ηνπο θαηά ηφπνλ 

αξκφδηνπο θνξείο.» 
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7. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ Κηεκάησλ, ζηελ νπνία 

κεηέρεη εηδηθψο γηα ηελ πεξίπησζε απηή θαη αληηπξφζσπνο ηνπ πξνηείλνληνο 

Τπνπξγείνπ, επηηξέπεηαη ε ρσξίο δεκνπξαζία, απεπζείαο, παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ζάιαζζαο ή ππζκέλα θαη ηνπ ππεδάθνπο ηνπ ζε απηνχο 

πνπ έρνπλ ηδξχζεη ή έρνπλ ηελ πξφζεζε λα ηδξχζνπλ, ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, επί ησλ 

νπνίσλ έρνπλ θπξηφηεηα ή δηθαίσκα ρξήζεο κε ελνρηθή ζρέζε, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη ρχδελ θνξηία, εξγνζηάζηα ή άιιεο βηνκεραληθέο ή βηνηερληθέο ή 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ή πδαηνθαιιηεξγεηηθέο, αιηεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε απηνχο 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη κεηαιιεία ή ιαηνκεία, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ πξνβιήηεο ή άιια 

έξγα, πξννξηδφκελα λα εμππεξεηνχλ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ηνπο ή ηηο επηρεηξήζεηο 

ηξίησλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαθίλεζε, θφξησζε θαη εθθφξησζε θνξηίσλ θάζε είδνπο 

ζην ρψξν ηεο πξνβιήηαο. 

Οη ππφρξενη πξνο θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν 

εδάθην θαηαβάιινπλ εηεζίσο απνδεκίσζε (κίζζσκα), πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα 

ππνπξγηθή απφθαζε θαη αλαπξνζαξκφδεηαη αλά πεληαεηία. Γηα ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο 

ιακβάλεηαη ππφςε πξνεγνχκελε εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αξκφδηαο θαηά ηφπν 

Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ Κηεκάησλ, αθνχ απηή εμεηάζεη ζπγθξηηηθά κηζζσηηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο, πνπ ζα ηεο πξνζθνκίζεη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο θαηά ηφπν Κηεκαηηθήο 

Τπεξεζίαο ν νπνίνο κεηέρεη ζε απηήλ σο εηζεγεηήο. Σπρφλ εθθξεκείο ππνζέζεηο, ζηηο 

νπνίεο δελ έρεη θαζνξηζηεί ε εηήζηα απνδεκίσζε (κίζζσκα) ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

εδάθην ή κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2160/1993 (Α' 118), 

ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ αθνχ πξνεγεζεί εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο θαηά ηφπν Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ 

Κηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Ζ Γηεχζπλζε Γεκφζηαο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αθνχ θαηαγξάςεη φζεο πεξηπηψζεηο 

εθθξεκνχλ, απνζηέιιεη απηέο ζηηο θαηά ηφπν αξκφδηεο Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηηο επεμεξγαζηνχλ θαη λα ηηο εηζαγάγνπλ ελ ζπλερεία ζηελ Δπηηξνπή 

Γεκνζίσλ Κηεκάησλ. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γεληθά απφ ηξίηνπο ππφθεηηαη 

ζε αληάιιαγκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη εηζπξάηηεηαη σο δεκφζην έζνδν. Αλ δελ απνδνζεί, εθδίδεηαη, 
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κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Ληκελαξρείνπ, απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο σο άλσ 

Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ακέζσο εθηειεζηή κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ 

θαζπζηεξνχληνο παξαρσξεζηνχρνπ, εθηφο απφ ην κε απνδνζέλ αληάιιαγκα, θαη 

πξφζηηκν ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δελ απνδφζεθε. 

8. Έξγα θαζαξηζκνχ-απνθαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθψλ βαζψλ φπσο πξνβιέπνληαη απφ 

ηε κειέηε θαηαζθεπήο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαζίζηαληαη αλαγθαία εμαηηίαο 

πξνζρψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απψιεηεο θνξην-εθθνξησλφκελνπ πιηθνχ αιιά θαη 

άιιεο αηηίεο φπσο ζπζζψξεπζε θεξηψλ πιψλ, πξνζακκψζεηο θ.ιπ., πνπ νθείινληαη ζε 

ζενκελίεο ή εμειίζζνληαη κέζσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ, επηηξέπνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη αζηπλνκηθήο θχζεσο άδεηα 

απφ ηελ αξκφδηα ιηκεληθή αξρή ηεο πεξηνρήο. ηε ζρεηηθή άδεηα ζα νξίδεηαη θαη ν ηξφπνο 

δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα απνθνκίδεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ππζκέλα ηεο 

ζάιαζζαο. Άδεηεο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ηζρχνπλ 

θαη γηα φιεο ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο. 

   9. Έξγα θαζαξηζκνχ ηνπ ππζκέλνο ζηηο πξνβιήηεο απφ πξνζρψζεηο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απψιεηεο θνξηνεθθνξησλφκελνπ πιηθνχ θαη γηα ηελ επαλαθνξά ζε απηφλ ηνπ 

βάζνπο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, 

επηηξέπνληαη θαηφπηλ άδεηαο ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο αξρήο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία 

εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηνλ νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ε ρξήζε 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο. ηε ζρεηηθή άδεηα ζα νξίδεηαη θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ 

πνπ ζα απνθνκίδεηαη απφ ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Αδεηεο θαηαζθεπήο 

θαη ρξήζεο ιηκεληθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ηζρχνπλ θαη γηα φιεο ηηο παξαπάλσ 

ρξήζεηο. 

   10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, ζπλερφκελνπ ή παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ 

ρψξνπ θαη ππζκέλα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο ρψξαο, ζε λεζηά ή 

βξαρνλεζίδεο. ηηο εξγαζίεο απηέο, εθηφο απφ φζεο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ππνζηαζκψλ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή 

θάζε έξγνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζχλδεζε ζηαζκνχ Α.Π.Δ. κε ην χζηεκα ή ην 

Γίθηπν. Οη πξφλνηεο απηέο ηζρχνπλ θαη γηα έξγα ελίζρπζεο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 
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αιιά θαη γηα έξγα Γηαζχλδεζεο Νήζσλ κε ην Δζληθφ Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα 

Μεηαθνξάο ηα νπνία ζα εμππεξεηνχλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ Α.Π.Δ.. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ζηαζκνχ Α.Π.Δ., ή ηνπ 

έξγνπ δηαζχλδεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εγθεθξηκέλε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ, ζηελ νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα γηα ηα νπνία δεηείηαη ε 

παξαρψξεζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηψκαηνο. Ζ Κηεκαηηθή Τπεξεζία δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε 

ζην Γ.Δ.Ν., ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, εθηφο εάλ νη ππεξεζίεο 

απηέο έρνπλ ήδε γλσκνδνηήζεη θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη νη 

γλσκνδνηήζεηο ηνπο έρνπλ ζπλππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ αίηεζε. Μεηά 

ηε ζπιινγή ησλ γλσκψλ απηψλ ή ηελ άπξαθηε παξέιεπζε πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ 

απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο ηεο αλσηέξσ αίηεζεο, ε αξκφδηα Κηεκαηηθή 

Τπεξεζία ελεξγεί γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο. 

11. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

αηνιηθψλ πάξθσλ ζηνλ εζληθφ ζαιάζζην ρψξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6Α ηνπ λ. 3468/ 

2006. 

   11.α. Ζ ζπληήξεζε ελεξγεηαθήο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

κεξηθή ή νιηθή αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο ζε παξαιία ή αηγηαιφ ζπλερφκελν ή 

παξαθείκελν ζαιάζζην ρψξν θαη ππζκέλα, εθφζνλ δελ επέξρεηαη αιινίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα απφθαζε Έγθξηζεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ πνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα ην ζπλνιηθφ έξγν γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε θαη δελ απαηηείηαη λέα απφθαζε παξαρψξεζεο 

ηεο παξαγξάθνπ 1.  

   β. Δάλ δηαπηζησζεί εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηά παξέθθιηζε ηεο ζρεηηθήο ηερληθήο 

κειέηεο, ε αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή επηβάιιεη πξφζηηκν χςνπο 10.000 έσο 100.000 επξψ, 

αλάινγα κε ηελ απφθιηζε απφ ηε κειέηε, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ απζηεξφηεξσλ 

πξνζηίκσλ πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ γηα παξαβίαζε ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο.  

   γ. ε πεξίπησζε απξφβιεπηεο βιάβεο ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, ζαιάζζηα ξχπαλζε ή πξφβιεκα ζηελ 
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ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία ηεο πεξηνρήο, ε επέκβαζε γηα απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο γίλεηαη 

κεηά απφ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε σο άλσ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

Απφ φζα αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ λνκνζεηηθφ θείκελν, πξνθχπηεη φηη νη ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ μερσξηζηά, θαζψο νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ ελφο 

ηνκέα επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ άιινπ. Με άιια ιφγηα, ν επαίζζεηνο ηνκέαο ηνπ 

ηνπξηζκνχ κπνξεί λα επεξεαζηεί, θαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηειηθά, απφ ηελ εμεχξεζε πφξσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε ηνπξηζηηθέο 

επελδχζεηο, ρσξίο λα ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά φηη πξφθεηηαη γηα πφξνπο ηνπξηζηηθήο 

πξνέιεπζεο. 

Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, έλαο αέλανο θχθινο ν νπνίνο ελαιιάζζεη επζχλεο αλάκεζα 

ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο φπσο είλαη νη Ληκεληθέο Αξρέο, ν Δ.Ο.Σ., ηα αξκφδηα 

ππνπξγεία θαη, θπζηθά, ε Πνιηηεία ζην ζχλνιφ ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία. Οη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ αλαβαζκίδνπλ απφ θνηλνχ ηε θπζηνγλσκία 

ηεο Διιάδαο, γεγνλφο ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, 

κεηαμχ άιισλ. 

 

6.3.1  Δπαγγελμαηικά ηοςπιζηικά ημεπόπλοια 

 

Σα επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά εκεξφπινηα εθηεινχλ ζαιάζζηα ηαμίδηα κε δηάξθεηα 

κηαο εκέξαο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

Νφκνπ. Γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα επαγγεικαηηθά 

ηνπξηζηηθά εκεξφπινηα ιακβάλνπλ άδεηα, πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Ληκεληθή Αξρή ζηελ 

πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο ππάγεηαη ν αθεηήξηνο ιηκέλαο ή φξκνο ή αθηή ηνπ 

εκεξήζηνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ 

εθνπιηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Ζ άδεηα θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ζχκθσλα κε 

ην ηζρχνλ Πξσηφθνιιν Γεληθήο Δπηζεψξεζεο ή ην Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιείαο ηνπ πινίνπ 

ή ηελ Άδεηα Δθηέιεζεο Πιφσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξφ ζθάθνο θαη εθδίδεηαη κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ησλ νπνίσλ 

ππάγνληαη νη ινηπνί ιηκέλεο ή φξκνη ή αθηέο, φπνπ ζα πξνζεγγίζεη ή ζα αγθπξνβνιήζεη 

ην πινίν. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ. 
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Πξφθεηηαη γηα άδεηα ανξίζηνπ ρξφλνπ. Δπί απηήο νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ 

έθδνζή ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εληφο εμήληα εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε ρψξα ε κεηαβνιή. Γηα ηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

άδεηαο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθνπιηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ 

ηνπο θαη πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηε κεηαβνιή.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ νξίδνληαη ν ηχπνο ηεο άδεηαο, 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζή ηεο, νη ιφγνη θαη ε δηαδηθαζία αλαζηνιήο 

ηεο ηζρχνο ηεο θαη αλάθιεζήο ηεο. Δηδηθή απφθαζε απαηηείηαη θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εκεξήζησλ ζαιάζζησλ ηαμηδηψλ. 
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7
ο
  ΚΔΦΑΛΑΙΟ   

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

7.1  Σο νηζί ηυν πεηζών 

 

Οη πέηζεο απνηεινχλ έλα ηζηνξηθφ λεζί πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ Αξγνιηθή 

ρεξζφλεζν θαη ζπγθεθξηκέλα επί ηεο δεμηάο εηζφδνπ ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ. Απέρνπλ 

πεξίπνπ 1,5 κίιη απφ ηελ Δξκηνλίδα θαη 50 κίιηα απφ ηνλ Πεηξαηά. 

 

Δηθφλα 7.1 πέηζεο (θσηνγξαθία απφ Google earth)   

 

ε φιν ην ηκήκα ησλ πεηζψλ ππάξρνπλ πνιιέο νξγαλσκέλεο παξαιίεο, ζηηο 

νπνίεο θάζε επηζθέπηεο έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε. ε απηέο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

απνιαχζεη θνιχκπη θαη ςάξεκα αιιά θαη πνηθίια ζαιάζζηα ζπνξ, γηα ηα νπνία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη δηακνξθσζεί αμηφινγεο ππνδνκέο. Οξηζκέλα 

εμ' απηψλ ησλ ζπνξ  είλαη ην wind surfing, ην πνδήιαην χδαηνο θ.α.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ έρεη απνηειέζεη ζηφρν γηα ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο ηνπ λεζηνχ, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ηφπν πνπ δηαζέηεη ην θπζηθφ θάιινο θαη 

κπνξεί λα ζηεξίμεη ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο απηφ ην είδνο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ζην λεζί ησλ πεηζψλ 

κπνξεί λα ζπλδεζεί επηηπρεκέλα θαη κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ, ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, αιιά 

θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ, έρνπλ δηακνξθσζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαηάιιεια ηα κηθξά δξνκάθηα (''ζνθάθηα'') ηνπ λεζηνχ, έηζη ψζηε λα 

θάλνπλ δπλαηή ηελ πεδνπνξία ή πνδειαζία θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. Ηδηαίηεξα 

αλαπηπγκέλν είλαη ην πεξηθεξεηαθφ ηκήκα έσο θαη ηελ -πςειφηεξε- θνξπθή ηνπ 

πξνθήηε Ζιία. 

   

Δηθφλα 7.2  Αεξνθσηνγξαθία πεηζψλ 

 

εκαληηθά είλαη ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαδπηηθνχ 

ηνπξηζκνχ ζην λεζί. πγθεθξηκέλα ην πξψην θαηαδπηηθφ πάξθν είρε κειεηεζεί λα 

δεκηνπξγεζεί ζηελ παξαιία ηεο Εσγησξγηάο, αιιά πνηθίια ήηαλ ηα εκπφδηα πνπ ηέζεθαλ 

θαη απέηξεςαλ ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. Οξηζκέλα βαζηθά εκπφδηα εμ' απηψλ 

ήηαλ ε αδξάλεηα ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη αληηδξάζεηο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη νξηζκέλα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή. Ο δήκαξρνο ησλ πεηζψλ Δ. Κνληαμάθεο θαη άιινη αξκφδηνη θνξείο εξεπλνχλ 

ηελ επηινγή κηαο άιιεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηαδπηηθνχ 

πάξθνπ (Αξάπνγινπ, 2009). 

Γεληθά ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζεηηθή ζηελ πξννπηηθή 

δεκηνπξγίαο θαηαδπηηθψλ πάξθσλ, ζεσξψληαο πσο απνηειεί κηα επέλδπζε γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. ρεηηθέο εθηηκήζεηο ππνζηεξίδνπλ πσο απηφ ζα ζηεξίμεη ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ θαη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ 

επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ λεζησηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Παξάιιεια ζεηηθά ζα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ηνπηθή αιηεία, θαζψο ηα πάξθα 

κε ιεηηνπξγία ππνβξχρησλ δεμακελψλ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ κειινληηθφ εκπινπηηζκφ ηνπ 

βπζνχ.  
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 Σνλ ζαιάζζην ηνπξηζκφ ζηεξίδεη θαη ην μελνδνρείν ησλ πεηζψλ 

Poseidonion Grand Hotel, θηινδνμψληαο λα εληζρχζεη σο πξννξηζκφ ην λεζί, αιιά θαη ην 

επξχηεξν ζχκπιεγκα ηνπ Αξγνζαξσληθνχ. ηφρνο είλαη ε πξνζέιθπζε ζθαθψλ γηα 

ειιηκεληζκφ ζηηο πέηζεο, αιιά θαη ε πξαγκαηνπνίεζε θξνπαδηέξσλ ζε θνληηλέο 

απνζηάζεηο. 

ηα πιαίζηα ζρεηηθήο παξνπζίαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Poseidonion Grand 

Hotel ην Μάην ηνπ 2014 αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηηο 

πέηζεο. Με ηε ιήμε ηεο πελζήκεξεο εθδήισζεο, κέξνο ησλ γηνη θαη 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή επηζθέθζεθαλ ηηο πέηζεο θαη θηινμελήζεθαλ ζην 

μελνδνρείν. Ζ πξφζθιεζε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Πξσηνβνπιίαο 

πεηζψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Πνζεηδψλην Μ. Βνξδψλε, ζηφρν είρε ηελ επηθνηλσλία ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (πέηζεο, Τδξα, Πφξην Υέιη, Δξκηφλε), πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζην επξχηεξν brand name «Greek Riviera» («Διιεληθή Ρηβηέξα»). 

(Πνπηέηζε, 2014). 

ηελ πξναλαθεξφκελε παξνπζίαζε ηέζεθαλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

αγθπξνβνιίσλ ζηελ πεξηνρή, ζην πιαίζην ηεο ηδέαο ησλ «soft marinas», φπνπ 

ρσξίο ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο κνλαδηθήο 

γεσγξαθηθήο κνξθνινγίαο ηεο πεξηνρήο είλαη δπλαηή ε θηινμελία ζνχπεξ-γηνη θαη φρη 

κφλν. ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ θαη: ηα μελνδνρεία Amanzoe θαη Nikki Beach Resort 

& Spa at Porto Heli, ν Γήκαξρνο πεηζψλ  Π. Λπξάθεο, ν πξφεδξνο ηνπ Greek Yachting 

Association Μ. θνπιηθίδεο, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ μελνδνρείνπ Α. Βνξδψλεο θαη 

πεξίπνπ 40 ζηειέρε ηνπ θιάδνπ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, brokers, 

εθπξφζσπνη λαππεγείσλ θαη δηεζλψλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

Γηα ην Poseidonion Grand Hotel ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ε επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην. ην δηάζηεκα 2009-2014 ην ελ ιφγσ 

μελνδνρείν ζπκκεηέρεη ελεξγά σο Φνξέαο Πξσηνβνπιηψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πεηζψλ, 

ζε θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη αζιεηηθά γεγνλφηα ηνπ λεζηνχ, φπσο ην Spetses mini 

Marathon, ην Spetsathlon θαη ην Spetses Classic Yacht Race (Πνπηέηζε, 2014). 

Ο αγψλαο θιαζηθψλ ζθαθψλ δειαδή ην Spetses Classic Yacht Race (SCYR), 

πξαγκαηνπνηείηαη 3 εκέξεο κέζα ζηνλ Ηνχλην θάζε ρξφλνπ κε αθεηεξία ην έηνο 2011. 

Γηνξγαλσηήο ηνπ Αγψλα είλαη ν Ναπηηθφο Όκηινο Διιάδνο θαη Γηνξγαλσηήο Φηινμελίαο 

ην Poseidonion Grand Hotel. Τπνζηεξηθηήο είλαη επίζεο ην  πνιπηειέο resort Amanzoe. 
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Σα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην SCYR ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Σα 

θιαζηθά ζθάθε, κε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ην έηνο λαππήγεζεο: Vintage (κέρξη 

ην 1947), Classic (1948- 1975), Spirit of Tradition (1976 θαη κεηά), Παξαδνζηαθά 

Καΐθηα, Λαηίληα θαη γηα πξψηε θνξά, ζθάθε θαηεγνξίαο Dragon. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη 

θαη ην γεγνλφο πσο ζε θάπνηνπο αγψλεο ζπκκεηείραλ θαη νη Υξπζνί Οιπκπηνλίθεο 

Ηζηηνπινΐαο. 

ηφρνο ηνπ αγψλα θιαζηθψλ ζθαθψλ, ν νπνίνο ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ 

πεηζψλ, κε αξσγνχο ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν πεηζψλ θαη ην Μνπζείν Μπνπκπνπιίλαο, 

είλαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα λα εκπινπηηζηεί κε θνηλσληθά δξψκελα θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ θαη ζην πιαίζην απηφ δηνξγαλψλεη ζπλνκηιία κεηαμχ 

Οιπκπηνληθψλ ηεο Ηζηηνπινΐαο θαη ηνπ θνηλνχ, ε νπνία ζα δηεμαρζεί γηα πξψηε θνξά ζην 

Μνπζείν Μπνπκπνπιίλαο. 

Γεληθά ην λεζί ησλ πεηζψλ πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ αθφκε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια είδε 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Οη ηνπηθνί θνξείο αιιά θαη νη πνιίηεο έρνπλ δείμεη ζεηηθά 

δείγκαηα σο ππνζηεξηθηέο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ ηνπ λεζηνχ θαη ηδίσο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ.  

 

7.1.1  σεηικέρ ειζηγήζειρ για ηην ηοςπιζηική ανάπηςξη 

 

ρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Π. Πεηξαθφπνπινπ ζηελ επηηξνπή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο & 

πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ πεηζψλ, αλαθέξεη επαξθψο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο ηνπ λεζηνχ σο ελαιιαθηηθνχ πξννξηζκνχ. Βάζεη ηεο 

εηζήγεζεο απηήο, θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λεζηνχ ζπγθξηηηθά κε άιια είλαη: 

 κε απνθιεηζκφο ηνπ λεζηνχ ζε πεξίπησζε δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

 εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα απφ ηελ Αζήλα 

 ζεκαληηθή ηζηνξία 

 ρσξνζεηείηαη επί ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ ηζηνξηθψλ αμηνζέαησλ 

 θπζηθφ θάιινο 

 κέγεζνο λεζηνχ 

 δηαζέηεη νκαιέο πνξείεο 

 αμηφινγε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία 

 αμηφινγεο δπλαηφηεηεο ειιηκεληζκνχ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ 
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 πςειέο εγθαηαζηάζεηο γηα ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

Μέζνδνη θαη ελέξγεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε θαη 

''δηαθήκηζε'' ησλ αλσηέξσ είλαη: 

 δεκηνπξγία επέιηθησλ ηζηνζειίδσλ ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά 

 αλάδεημε κέζσ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ 

δηαθεθξηκέλνπο παλεπηζηεκηαθνχο 

 δεκνζηεχκαηα ζε εθεκεξίδεο θαη άιια έληππα κέζα 

 ζηήξημε πεξηεγεηηθψλ δξάζεσλ 

 ζηήξημε αζιεηηθψλ αγψλσλ 

 αλαβάζκηζε πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο θνξείο ηνπξηζκνχ ησλ λεζηψλ 

γεληθά θαη ησλ πεηζψλ εηδηθφηεξα, θαηέιεμαλ ζε δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ην φηη ε 

πξαγµαηνπνίεζε ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ γίλεηαη µφλν απφ ηνπο ΟΣΑ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα νη ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην κάξθεηηλγθ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε: 

α) ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηνπξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ απφ θάζε Γήκν 

φκσο μερσξηζηά 

β) εθηχπσζε δηαθεµηζηηθψλ ηνπξηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη παξαγσγή CD΄s µε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, πιηθφ φκσο πνπ απνδεδεηγκέλα παξνπζηάδεη αξθεηέο 

ειιείςεηο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη δελ απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο  

γ) δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ µε ειιηπείο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ πεξηνρή φζν θαη γηα 

ηνλ ηνπξηζκφ γεληθφηεξα, ελψ µέζσ απηψλ δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε 

ηνπξηζηηθέο πχιεο θαη ζην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο.  

Βάζεη φζσλ πξναλαθέξζεθαλ δελ έρεη αθνινπζεζεί θάπνηα ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο εθηφο απφ κεκνλσκέλεο δξάζεηο, ελψ παξάιιεια δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη απνηίµεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελεξγεηψλ απηψλ µε νηθνλνκηθνχο 

φξνπο ή φξνπο κάξθεηηλγθ. Πνιχ ζπρλά αθφκε θαη ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηηο 

Δπηηξνπέο ηνπξηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη δελ έρνπλ θαηάιιειεο γλψζεηο κάξθεηηλγθ, δελ 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, αιιά θαη ηελ θαηάξηηζε ζε ζρεηηθά δεηήκαηα. 

Γεληθά νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο θξίλνληαη απνηειεζκαηηθέο ιφγσ ηνπ φηη µηα 

νξγαλσµέλε πξνζπάζεηα απαηηεί πςειφ πξνυπνινγηζµφ, εμεηδηθεπµέλεο ελέξγεηεο θαη 

ζπλερή έιεγρν. πλεπψο θαηαγξάθεηαη απνπζία πνιηηηθήο κάξθεηηλγθ θαη νξγαλσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη αλάιεςε ειαρίζησλ 
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δξάζεσλ ζηξακκέλσλ απνθιεηζηηθά ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο 

πεξηνρήο.  

Απηφ πνπ ηαθηηθά επηζεκαίλεηαη θαη απαηηεί αιιαγή είλαη αλακθίβνια ε απνθπγή 

ζηήξημεο δξάζεσλ πνπ αλαπαξαγάγνπλ απνθιεηζηηθά ηα πθηζηάκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηνπξηζηηθήο δήηεζεο (π.ρ. ζπγθέληξσζε ηνπξηζηψλ ηε ζεξηλή ζεδφλ, πξφηππν ήιηνο-

ζάιαζζα), ε αδπλαµία αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, ε αδπλαµία 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο θ.α. 

 

7.1.2  Αθληηικά γεγονόηα ζηο νηζί 

 

Οη πέηζεο απνηεινχλ έλα λεζί κε πινχζην πνιηηηζκφ θαη παξάδνζε ζηνλ 

αζιεηηζκφ. Πνιιά αζιεηηθά γεγνλφηα ιακβάλνπλ ρψξα θαηά δηαζηήκαηα ζην λεζί 

ζηεξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηνπξηζηηθή ηνπ αλάπηπμε.  

ην πιαίζην ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηεκέξνπ ηνπ Spetses Mini 

Marathon γηα ην 2014, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θνιπκβεηηθνί αγψλεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

θιήζεθαλ λα δηαλχζνπλ κηα απφζηαζε πεξίπνπ 3-5 ρικ απφ ηελ Κφζηα έσο ηελ 

πξνβιήηα ηεο πιαηείαο ηνπ Πνζεηδσλίνπ. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ππήξραλ θαΐθηα, 

ζεκαδνχξεο θαη εηδηθή νκάδα ηεο Lifeguard Hellas γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θνιπκβεηψλ. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ζπλδηνξγάλσζε  ηεο εηαηξείαο Communication Lab θαη ηεο 

Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Σξηάζινπ. Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο απηήο λα 

αλαδεηρζεί ε θπζηθή νκνξθηά, ε αξρηηεθηνληθή θαη νη παξαδφζεηο ησλ πεηζψλ.  Οη 

αγψλεο πεξηειάκβαλαλ ηα αθφινπζα: 

1) Spetses Triathlon Sprint (750 m θνιχκπη, 25 km πνδήιαην θαη 5 km ηξέμηκν) 

2) Spetses Triathlon Endurance (1,5 km θνιχκπη, 50 km πνδήιαην θαη 10 km ηξέμηκν) 

3) αγψλαο πνδειαζίαο 25 km (πιήξεο γχξνο ηνπ λεζηνχ) 
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Δηθφλα 7.3 Κνιπκβεηηθφο αγψλαο δηάπινπο πεηζψλ   

 

Ζ εηαηξεία Communicaton Lab γηα ην 2015 ζηεξίδεη ηελ πξναλαθεξφκελε 

δηνξγάλσζε γηα 5ε ζπλερή ρξνληά δηακνξθψλνληαο ζεζκφ ζηα αζιεηηθά δξψκελα ηεο 

ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή δηακφξθσζε έλα θαληαζκαγνξηθφ 

πξφγξακκα θαη κηα αληίζηνηρα θαληαζκαγνξηθή ηειεηή βξάβεπζεο ησλ πξσηαζιεηψλ. Οη 

αγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

α) παηδηθφο θνιπκβεηηθφο αγψλαο 150 κ (8-2 εηψλ)  

β) παηδηθφο αγψλαο δξφκνπ 500 κ (0-5 εηψλ) 

γ) παηδηθφο αγψλαο δξφκνπ 1 km (παηδηψλ Γεκνηηθνχ) 

δ) θνιπκβεηηθνί αγψλεο 3 km θαη 5 km 

ε) αγψλεο δξφκνπ 5 km, 10 km θαη 25 km 

 

Δηθφλα 7.4 Spetses Mini Marathon 2012 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα θάζε ρψξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ Διιάδα, ηεο νπνίαο ε 

αθηνγξακκή αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 20% ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

αθηνγξακκή ηεο Δπξψπεο.  

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιάδαο δε ζηακαηνχλ ζην κήθνο ησλ αθηνγξακκψλ ηεο. Σν 

γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζην άθξν ηεο Δπξψπεο, ζην ζεκείν πνπ μεθηλά ε Αζία, θάλεη ηελ 

Διιάδα αλάρσκα ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ πνπ πιήηηνπλ φρη κφλν ηελ πγεία θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε δεκηνπξγψληαο θιίκα 

αλαζθάιεηαο θαη αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ εμειηζζφκελν ηνκέα ζήκεξα, πνπ φπσο 

απνδεηθλχεηαη ζπλερψο έρεη πξνζθέξεη θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ εμέιημε ηεο 

ρψξαο. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

δηακφξθσζεο ππνδνκψλ θαη πξνψζεζεο δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ. Κπξίσο φκσο ηα ειιεληθά λεζηά έρνπλ πιένλ πηζηεί γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ  ζηελ νηθνλνκηθή θαη φρη κφλν εμέιημε ηνπ ηφπνπ.  

Οη ιηκεληθέο αξρέο ιφγσ θαη ηεο ζχλδεζεο θαη ζρέζεο πνπ έρνπλ κε ηε ζάιαζζα 

κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ- αζιεηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Σν δήηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη θαηά πφζν έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα 

ζηεξίμνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν θαη παξάιιεια ηελ αίζζεζε γηα ην 

ξφιν απηνχ ζην κέιινλ ηνπ ηφπνπ. Οη κειέηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο πξνηείλνπλ δξάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη πξνψζεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ηφπνπ. ε 

απηέο ηηο κειέηεο νη ιηκεληθέο αξρέο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. Απηέο εμάιινπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θάζε 

ππφ πινπνίεζε πξφηαζεο ζηε ζάιαζζα. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ λεζηνχ ησλ πεηζψλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή, θαζψο απνηειεί έλα 

ειιεληθφ λεζί ζην νπνίν θαηά θαηξνχο έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Οη ηνπηθέο 

ιηκεληθέο αξρέο πξφζθεξαλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπξηζηψλ ζηνλ 

ηφπν θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπο γηα ην λεζί θαη ζηήξημαλ δξάζεηο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην λεζί θαη θπξίσο 
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ζην πιαίζην ηνπ ζαιάζζηνπ- αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ. Απηφ φκσο πνπ αλαδεηθλχεηαη σο 

ζεκαληηθήο ζπνπδαηφηεηαο είλαη ε έιιεηςε ζρεηηθψλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ιηκεληθφ θιάδν σο πξνο ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ γηα ην λεζί 

αιιά θαη ηα ππφινηπα ειιεληθά λεζηά.  
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