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Έννοιες και Ορισμοί
Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μορφή τουρισμού που έχει τις ρίζες της στην
αρχαιότητα όσον αφορά τη θαλάσσια περιήγηση. Ως πρώτες μορφές θαλάσσιου
τουρισμού θεωρήθηκαν οι περιηγήσεις στην αρχαία Ελλάδα καθώς και οι ομαδικές
ναυλώσεις των Ρωμαίων πολιτών για την παρακολούθηση θεαμάτων και αυτές του
Μέσου αιώνα για θρησκευτικούς λόγους. Τον 19ο αιώνα, εμφανίστηκε στη Μεγάλη
Βρετανία η σύγχρονη πλέον μορφή θαλάσσιας περιήγησης με τη μορφή της
κρουαζιέρας, ενώ στην Ελλάδα η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στις ελληνικές
θάλασσες και με ελληνικά πλοία ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 όταν οι θάλασσες
καθαρίστηκαν από τα ναρκοπέδια. Εκείνη την περίοδο εμφανίζεται και ο ατομικός
τουρισμός με ιδιωτικά σκάφη ή ενοικιαζόμενα μικρού μεγέθους σκάφη αναψυχής. 1
Ως θαλάσσιο τουρισμό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε «κάθε τουριστική
δραστηριότητα που έχει ως κυρίαρχο κίνητρο τη θάλασσα και τις ακτές της – είτε ως
πεδίο δραστηριοτήτων τουρισμού είτε ως ειδικό ενδιαφέρον, συχνά με αθλητική ή
πολιτιστική διάσταση2» , βέβαια στη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού δεν
συμπεριλαμβάνονται ανάλογες δραστηριότητες σε υδάτινες επιφάνειες όπως για
παράδειγμα, λίμνες, ποτάμια. Έτσι, ο θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε
παράκτιο τουρισμό, όπως κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, windsurfing, σε υποβρύχιο
τουρισμό, όπως κατάδυση, υποβρύχια σκάφη, σε θαλάσσιο τουρισμό φύσης που
περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως παρατήρηση θαλάσσιων θηλαστικών, ενυδρεία,
σε θαλάσσιο αλιευτικό τουρισμό μέσω παρακολούθησης της διαδικασίας αλιείας, σε
θαλάσσιο πολιτιστικό τουρισμό, όπως ναυτικά μουσεία, πλοία – μουσεία, σε
θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό με αγώνες σκαφών καθώς και σε περισσότερο
διαδεδομένες μορφές, όπως ο τουρισμός γιώτινγκ και κρουαζιέρας. 3
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την ενίσχυση του βιώσιμου αλιευτικού
τουρισμού στην Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα προσαρμοσμένο επιχειρηματικό
1

Ευθυμιάτου – Πουλάκου Αντωνία, (2009), Τουριστικό Δίκαιο, Εκδ. Αντω. Σάκκουλα,Αθήνα –
Κομοτηνή, σ.201
2
Διακομιχάλης Ν. Μιχαήλ, (2009), Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και οι Οικονομικές Επιδράσεις του, Εκδ.
Σταμούλη, Αθήνα, σ.42
3
Μυλωνόπουλος Δημήτρης, Μοίρα Πολυξένη, (2005), Θαλάσσιος Τουρισμός, Εκδ. Interbooks,
Αθήνα, σ.50
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μοντέλο που θα επιτρέπει στους αλιείς την τουριστική αξιοποίηση των παραδοσιακών
αλιευτικών δραστηριοτήτων με θαλάσσιες τουριστικές διαδρομές, με την προώθηση
τοπικών προϊόντων αλλά και με αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου
της κάθε περιοχής. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο,
Αλβανία και Γαλλία παράλληλα με στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και μία
καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα προώθησης και δικτύωσης των φορέων της
τουριστικής βιομηχανίας. Οι εταίροι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
συνεργαστεί για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη μεταφορά του επιχειρηματικού
αλιευτικού τουριστικού μοντέλου στην παράκτια περιοχή της Μεσογείου ως
εναλλακτική μορφή βιώσιμου τουρισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση
του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την παραδοσιακή αλιευτική κουλτούρα. Για την
ικανοποίηση των στόχων του έργου συνεργάζονται 10 φορείς: Prism Promozione
Internazionale Sicilia-Mondo (Ιταλία), Promimpresa srl (Ιταλία), Delfi Partners &
Company (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελλάδα), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Κύπρος), Δήμος Δυρράχιου (Αλβανία) – Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Μασσαλίας (Γαλλία), Petra Patrimonia Κορσική (Γαλλία), Haliéus (Ιταλία), FeportsΛιμενικό Ινστιτούτο Μελετών και Συνεργασίας (Ισπανία) υπό τον συντονισμό του
Δήμου της Trabia (Ιταλία).
Όλες αυτές οι χώρες έχουν ως κοινή πρόκληση να βρουν νέες λύσεις για την
ανησυχητική εξάντληση των θαλάσσιων πόρων, την παρακμή του παραδοσιακού
αλιευτικού τομέα και τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, όπως είναι η κοινωνική
εξάρθρωση, η απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς και η οικολογική υποβάθμιση.
Συνεπώς στόχος του έργου είναι η προώθηση ενός αλιευτικού τουρισμού ως βιώσιμη
πρακτική στον τομέα του παράκτιου και ναυτικού τουριστικού στην περιοχή της
Μεσογείου, με συνολικό προϋπολογισμό 2.1 εκατομμύρια Ευρώ. 4
Στις μέρες μας ο θαλάσσιος τουρισμός, έχει αποτελέσει και εξακολουθεί να
αποτελεί μία από τις δυναμικότερες μορφές τουρισμού, έχοντας ουσιαστική
συμμετοχή στις τουριστικές οικονομίες των χωρών στις οποίες έχει αναπτυχθεί και
4

Το πρόγραμμα Tourismed υποστηρίζεται από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιά και ειδικότερα τους καθηγητές Βασίλη Τσελέντη και Ανδρέα Βασίλοπουλο. Πληροφορίες
μπορούν να βρεθούν στο http://interreg-med.eu/tourismed/ .
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παρουσιάζοντας σημαντικές τάσεις συνεχούς ανάπτυξης. Ωστόσο, παρόλο που ο
θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί βασική αγορά παγκοσμίως με σημαντικές
δυνατότητες περεταίρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, χαρακτηρίζεται από μεγάλη
δυσκολία αναφορικά με την καταγραφή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων για
την εκτίμηση του πραγματικού του μεγέθους. Το γεγονός αυτό, έχει περιορίσει την
προσέγγιση του μεγέθους του θαλάσσιου τουρισμού, στην ποσοστιαία συμμετοχή του
στο σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας κάθε περιοχής. Επιπροσθέτως, η
ακριβής εκτίμηση της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, περιλαμβάνει μόνο
δραστηριότητες όπως ταξίδια κρουαζιέρας και γιώτινγκ, ενώ άλλες δραστηριότητες
όπως ο καταδυτικός τουρισμός, παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία σε θέματα
εκτιμήσεων καθώς δεν υπάρχουν διεθνείς διαθέσιμες πληροφορίες. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά του θαλάσσιου τουρισμού εκτιμήθηκε σε 174
δις. ευρώ το 2005, που μεταφράζεται στο 10,5% τω συνολικών δαπανών του
τουρισμού.5 Η εν λόγω εκτίμηση δεν συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες του ταξιδιού και
τις δαπάνες στις παράκτιες περιοχές, αν συμπεριλάμβανε το ποσοστό θα ήταν αρκετά
μεγαλύτερο.6
Παρόλο που ακόμα και στις μέρες μας δεν έχουν εκτιμηθεί τα οικονομικά μεγέθη
του θαλάσσιου τουρισμού ως ξεχωριστού κλάδου, είναι φανερό ότι ο κύκλος
εργασιών του είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς οι επιδράσεις του επηρεάζουν τις
εθνικές οικονομίες, με τους νησιωτικούς και παράκτιους προορισμούς να
επηρεάζονται περισσότερο, καθώς ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία από τις
κύριες οικονομικές δραστηριότητες των περιοχών αυτών.
Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP με θέμα «Εγκαταστάσεις θαλάσσιου
τουρισμού», οι επιμέρους δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα όπως για
παράδειγμα τα θαλάσσια σπορ και οι ακτοπλοϊκές μεταφορές, δεν θεωρούνται
κριτήριο του θαλάσσιου τουρισμού λόγω κυρίως της δυσκολίας της εκτίμησης τους. 7

5

Douglas – Westwood Ltd., (2005), World Marine Markets: A report to WTSH, report number 328-05,
Canterbury, p.p 36-37
6
Διακομιχάλης Ν. Μιχαήλ, (2009), Ο Θαλάσσιος τουρισμός και οι Οικονομικές Επιδράσεις του, Εκδ.
Σταμούλη, Αθήνα, σ.45
7
ICAP, (2000), Κλαδική Μελέτη: Εγκαταστάσεις Θαλάσσιου Τουρισμού, Εκδ. ICAP , Αθήνα, σ.2
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Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Με την σπάνια ομορφιά, τον πολιτισμικό πλούτο και τη μεγάλη ποικιλομορφία
τους, οι παράκτιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναδειχτεί σε αγαπημένο
προορισμό πολλών παραθεριστών από την Ευρώπη και το εξωτερικό, με αποτέλεσμα
ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός να αποτελούν σημαντικό τουριστικό τομέα. Ο
τομέας αυτός απασχολεί περίπου 3,2 εκατομμύρια άτομα και παράγει ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία 183 δις. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο
της θαλάσσιας οικονομίας. Το 51% των διαθέσιμων ξενοδοχειακών κλινών σε όλη
την Ευρώπη βρίσκεται σε παράκτιες περιοχές.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ο τομέας του
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού θεωρείται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερες
δυνατότητες για την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι ο σπουδαιότερος θαλάσσιος τομέας από την άποψη
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης και, σύμφωνα με τη
μελέτη για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 8 , αναμένεται να αυξηθεί κατά 2-3% μέχρι το 2020.
Το 2012, μόνον ο κλάδος της κρουαζιέρας αντιπροσώπευε 330.000 θέσεις εργασίας
και κύκλο εργασιών 15,5 δις. ευρώ, ενώ αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα 2013, με κύριο θέμα τον παράκτιο και
θαλάσσιο τουρισμό, έδωσε την ευκαιρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων δημόσιας
διαβούλευσης που έγινε με σκοπό την εκπόνηση μιας ανακοίνωσης για τον παράκτιο
και θαλάσσιο τουρισμό. Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε
ανακοίνωση για «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό», όπου
παρουσιάζεται μια νέα στρατηγική για την προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου
τουρισμού στην Ευρώπη με στόχο την αξιοποίηση των πολλών δυνατοτήτων αυτού
του τομέα. Προσδιόρισε 14 δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη
ανάπτυξη του κλάδου και να προσδώσουν επιπλέον δυναμική στις παράκτιες
8

Βλ. Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level, Final Report,
DG Maritime Affairs & Fisheries, Rotterdam/Brussels, 15/09/13
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/study-maritime-and-coastaltourism_en.pdf
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περιοχές της Ευρώπης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη ενός
ηλεκτρονικού οδηγού για τις κυριότερες διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης
στον συγκεκριμένο τομέα και για τη στήριξη της ανάπτυξης διακρατικών και
διαπεριφερειακών

συμπράξεων,

δικτύων,

συνεργατικών

σχηματισμών

και

στρατηγικών έξυπνης ειδίκευσης στον παράκτιο και τον θαλάσσιο τουρισμό. Η
Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και
τον συγκεκριμένο κλάδο για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Σύμφωνα με τη
δράση 14 της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τόνωση της ανάπτυξης και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό (COM 2014 86),
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το παράρτημα του οδηγού για τη χρηματοδότηση
του τουριστικού τομέα από την Ε.Ε. (2014-2020), το οποίο εστιάζει στα έργα με
επίκεντρο τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

9

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας

είναι η ενημέρωση των παραγόντων σχετικά με έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση
της Ε.Ε. ώστε να μπορούν να εντοπίζουν δυνατότητες για τη χορήγηση
χρηματοδοτικής βοήθειας με στόχο την ανάπτυξη έργων βιώσιμου και καινοτόμου
τουρισμού στις παράκτιες περιοχές.

10

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον παράκτιο τουρισμό στην
Ευρώπη
Οι

παράκτιες

οικονομίες

και

ιδιαίτερα

ευαίσθητες

σε

οικονομικές,

χρηματοοικονομικές και πολιτικές αλλαγές καθώς αποτελούνται κυρίως από ΜΜΕ
και από πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης οι περισσότερες
τουριστικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση πιστώσεων για
επενδύσεις και καινοτομία. Τα κονδύλια της Ε.Ε. βάσει του δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020 και άλλα μέσα της Ε.Ε. μπορούν να
βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του προγραμματισμού και της υλοποίησης έργων

9

ANNEX, Additional Examples for coastal and maritime tourism, Guide EU Funding for the tourism
sector 2014-2020, European Union, 2016
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/guide-eu-funding-for-coastaltourism_en.pdf
10
Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism_el
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προσφέροντας στον κλάδο τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να
επενδύσει στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία.
Τα

Ευρωπαϊκά

Διαρθρωτικά

και

Επενδυτικά

Ταμεία

μπορούν

να

συγχρηματοδοτήσουν επενδύσεις στα πλαίσια του βιώσιμου τουρισμού σε σχέση με
την ΤΠΕ, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, την ενεργειακή
απόδοση, την απασχόληση και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού κλπ., ενώ
μπορούν να προωθήσουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τη δημιουργία
διακρατικών δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών.
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για
την εφαρμογή της στρατηγικής με τη γαλάζια ανάπτυξη ως ένα από τα βασικά του
θέματα. Το πρόγραμμα – πλαίσιο COSME, έχει ως στόχο να βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ να αυξήσει τη ζήτηση, να διαφοροποιήσει την
προσφορά και τα προϊόντα, να ενισχύσει την ποιότητα, την αειφορία, τη δυνατότητα
πρόσβασης, τις δεξιότητες και την καινοτομία.
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» προσφέρει υποστήριξη για συνέργειες
μεταξύ του πολιτιστικού τουρισμού και του οικοτουρισμού, συμπεριλαμβανομένης
της παράκτιας και θαλάσσιας κληρονομιάς. Το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να
ωφελήσει τον τομέα από την άποψη της απασχόλησης, των νέων προγραμμάτων
σπουδών όσον αφορά τον κλάδο και των καινοτόμων μορφών επαγγελματικής
διδασκαλίας και κατάρτισης.
Το πρόγραμμα LIFE+ μπορεί επιπλέον να συγχρηματοδοτήσει καινοτόμα σχέδια
τα οποία επηρεάζουν τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και την επάρκεια πόρων.
Η πρόταση για το 7ο πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. για το περιβάλλον είναι επίσης
συνδεδεμένη με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ για επενδύσεις στον τουρισμό και/ή
σε περιοχές σύγκλισης. 11

11

Μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
στον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σ.7,
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/coastal-and-maritimetourism_el.pdf
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Νομοθετικό Πλαίσιο Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι βασικότερες και περισσότερο διαδεδομένες μορφές οργανωμένου
θαλάσσιου τουρισμού είναι οι κρουαζιέρες, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία
των διεθνών κρουαζιέρων και συγκεκριμένα των Μεσογειακών, η ιδιωτική θαλάσσια
περιήγηση, καθώς και η παράκτια τουριστική ναυτιλία, στο πλαίσιο της οποίας
πραγματοποιούνται ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις. Τόσο τα επαγγελματικά
τουριστικά πλοία και πλοιάρια, όσο και τα κρουαζιερόπλοια, παρέχουν υπηρεσίες
καταλυμάτων σε συνδυασμό με τη μεταφορά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει
πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια και το οποίο θα
μπορούσε να επιλύσει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν. 12 Τα οφέλη από
την άρση του καμποτάζ είναι πολλά και τα σημαντικότερα είναι: επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη της χειμερινής κρουαζιέρας, ανάπτυξη νέων
ελληνικών προορισμών για την κρουαζιέρα και, επομένως, καλύτερη κατανομή των
οφελών στην περιφέρεια, σημαντική αύξηση εσόδων για τον ξενοδοχειακό κλάδο της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης από προγράμματα πριν και μετά την
κρουαζιέρα, σημαντική διεθνή προβολή της Ελλάδος από τις εταιρείες της
κρουαζιέρας και της πελατείας τους, ενώ πλέον, πέρα από τις νέες θέσεις εργασίας
που θα δημιουργηθούν σε ξηρά και θάλασσα (στην Ιταλία η κρουαζιέρα απασχολεί
4.000 Ιταλούς ναυτικούς), θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και σε άλλους πολλούς
τομείς.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την καλύτερη αξιοποίηση του
κλάδου της κρουαζιέρας για την ελληνική οικονομία. Η προσοχή συγκεντρώνεται
στην προσέλκυση περισσότερων εταιρειών και πλοίων και επομένως και των
επιβατών τους στα ελληνικά λιμάνια και την αξιοποίηση τους σαν λιμάνια αφετηρίας
και τερματισμού των ταξιδιών τους (homeport). Στην κατεύθυνση αυτή προωθήθηκε
τον Απρίλιο του 2012 με τον Ν.4072/2012 – μετά από έναν μαραθώνιο αναβολών και
καθυστερήσεων – η πλήρης άρση του Cabotage. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί την
προσαρμογή της Ελλάδας στον κανονισμό 3577/1992 της Ε.Ε. για την «εφαρμογή της
12

Θεοδωρόπουλος Σωτήρης, (2013), Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Ναυτιλία, Σημειώσεις μαθήματος,
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιάς, σ.48
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αρχής ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο
εσωτερικό των κρατών – μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές Cabotage)».
Με τη ρύθμιση αυτή τον Απρίλιο του 2012, θα επιτρέπεται στις εταιρείες
κρουαζιέρας (με σημαία εντός ή εκτός Ε.Ε.) να πραγματοποιούν κυκλικά δρομολόγια
με αφετηρία και τελικό προορισμό ελληνικά λιμάνια. Σημειώνεται ότι αντίστοιχες
προσπάθειες είχαν γίνει στο παρελθόν, ωστόσο δεν ήταν αποτελεσματικές λόγω
υποχρέωσης των εταιριών να υπογράφουν συμβάσεις με περιοριστικούς όρους (π.χ.
συχνότητα διέλευσης, διάρκεια παραμονής στο λιμάνι, απασχόληση Ελλήνων
ναυτικών), τακτική που δεν ακολουθείται στα ανταγωνιστικά λιμάνια της Μεσογείου.
Αυτή η υποχρέωση πλέον αποσύρθηκε, καθιστώντας τα ελληνικά λιμάνια
περισσότερο ελκυστικά ως λιμάνια εκκίνησης κρουαζιέρας. Καταργείται πλέον ένα
αναχρονιστικό καθεστώς που είχε σαν αποτέλεσμα κρουαζιερόπλοια τρίτων χωρών
που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου, να χρησιμοποιούν κόμβους για
τα ταξίδια τους λιμάνια της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Τουρκίας, εντάσσοντας τα
ελληνικά λιμάνια στο πρόγραμμα τους μόνον για απλές και ολιγόωρες προσεγγίσεις.
Έτσι τα τεράστια οικονομικά και τουριστικά οφέλη απολάμβαναν οι άλλες χώρες. 13

Ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα
Ο θαλάσσιος τουρισμός στη χώρα μας άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του
1960 και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Κυριότερες μορφές της οργανωμένης αγοράς
του θαλάσσιου τουρισμού αποτελούν η κρουαζιέρα, η ιδιωτική θαλάσσια περιήγηση
και παράκτια τουριστική ναυτιλία, στην οποία εντάσσονται και οι ημερήσιες
κρουαζιέρες. Οι κρουαζιέρες εντάσσονται στην κατηγορία των διεθνών κρουαζιέρων
και ειδικότερα των Μεσογειακών κρουαζιέρων. Υπάρχουν
ελληνικοί

λιμένες

αποτελούν

κύριους

προορισμούς

περιπτώσεις που οι

κρουαζιερόπλοιων,

με

συμπληρωματικούς προορισμούς κοντινούς λιμένες όπως τους λιμένες της Ιταλίας,
της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που
οι ελληνικοί λιμένες αποτελούν συμπληρωματικό προορισμό, με τα κρουαζιερόπλοια
13

Θεοδωρόπουλος Σωτήρης, (2013), Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Ναυτιλία, Σημειώσεις μαθήματος,
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιάς, σ.49
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να προσεγγίζουν ελάχιστους και σε πολλές περιπτώσεις μόνο έναν λιμένα. Ο αριθμός
των κρουαζιερόπλοιων που έχουν ως λιμένες εκκίνησης και τερματικούς, ελληνικούς
λιμένες είναι περιορισμένος ωστόσο γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης του ελληνικού
homeporting καθώς πλέον το καμποτάζ έχει αρθεί. 14
Το γιώτινγκ στην χώρα μας, έως και το 2008, εμφανίζει ανοδική πορεία
προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαπούς τουρίστες. Τόσο οι ελληνικές
μαρίνες όσο και τα καταφύγια, αν και χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη,
εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις, παρέχουν επιλογές θαλάσσιων περιηγήσεων που
μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη, πέρα από την απόλαυση της θαλάσσιας
διαδρομής, τη γνωριμία πολλών περιοχών τόσο της νησιωτικής Ελλάδας όσο και της
ηπειρωτικής. Ωστόσο, παρόλο που η χώρα μας διαθέτει τη μεγαλύτερη περίμετρο
ακτογραμμών συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της, υπολείπεται σε θέσεις
ελλιμενισμού, καθώς και σε ποιότητα υπηρεσιών. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου
γεγονότος είναι η Τουρκία να προσελκύει, πέραν από τους τουρίστες που επιλέγουν
τις ακτές της για θαλάσσια διαδρομή και αρκετούς από αυτούς που επιλέγουν
ελληνικά νησιά και ακτές. Οι εν λόγω τουρίστες – περιηγητές, προσεγγίζουν
τουρκικά λιμάνια, προκειμένου να επωφεληθούν τόσο του υψηλότερου επιπέδου
υπηρεσιών και του χαμηλότερου κόστους ελλιμενισμού όσο και της συντήρησης και
διαχείρισης των τουριστικών σκαφών, καθώς το θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά
ευνοϊκό. 15
Στην Ελλάδα από το 2009, όλο και περισσότερα σκάφη εγκαταλείπουν τα
ελληνικά λιμάνια και τις μαρίνες, κυρίως λόγω της έλλειψης λιμενικών υποδομών,
καθώς και του πλαισίου για την απόκτηση και εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής, και
επιλέγουν χώρες, όπως η Τουρκία και η Κροατία ως βάση ελλιμενισμού. Το 2010,
υπήρξαν απώλειες σε αριθμό σκαφών της τάξεως του 15%, κυρίως από ιδιωτικά
σκάφη που είτε αποχώρησαν από την Ελλάδα (πωλήθηκαν στο εξωτερικό, έφυγαν σε
λιμένες Τουρκίας ή Κροατίας) είτε ακύρωσαν την άφιξη τους λόγω των φορολογικών
μέτρων, με αποτέλεσμα τη μείωση τόσο του δυναμικού των γιωτς όσο και των
14

Διακομιχάλης Ν. Μιχαήλ, (2009), Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και οι Οικονομικές Επιδράσεις του, Εκδ.
Σταμούλη, Αθήνα, σ.49
15
Διακομιχάλης Ν. Μιχαήλ, (2009), Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και οι Οικονομικές Επιδράσεις του, Εκδ.
Σταμούλη, Αθήνα, σ.50
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θέσεων εργασίας. Τα επαγγελματικά σκάφη επιβαρύνονται συνεχώς, ενώ στην
γειτονική Τουρκία τα σκάφη με τούρκικη σημαία έχουν εκπτώσεις 50% στο κόστος
προσέγγισης στους λιμένες της χώρας, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες δίνουν μεγάλα
κίνητρα για ανανέωση στόλου. Το ευνοϊκό επιχειρηματικό πλαίσιο που προσφέρει η
Τουρκία σε ξένους επιχειρηματίες είχε ως αποτέλεσμα να προσελκύσει και αρκετούς
Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι απέκτησαν βάσεις ναυλώσεων σε τουρκικές
μαρίνες με σκοπό την εξυπηρέτηση τόσο των σκαφών τους όσο και των πελατών
τους. Επιπροσθέτως, στην Ισπανία, με σκοπό την προσέλκυση σκαφών και την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις άρτια οργανωμένες ισπανικές μαρίνες,
παρατηρήθηκε μείωση του ΦΠΑ στα σκάφη έτσι, ώστε να είναι ο χαμηλότερος στην
Ευρώπη. 16
Στο παρακάτω σχήμα, αποτυπώνει το σύνολο της αγοράς του θαλάσσιου
τουρισμού στην Ελλάδα
Τμηματοποίηση του Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα

Πηγή: Διακομιχάλης Ν. Μιχαήλ, (2009), Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και οι Οικονομικές Επιδράσεις του,
Εκδ. Σταμούλη, Αθήνα, σ.51

16

Σταμόπουλος Μηνάς, Έγκλημα εκατομμυρίων ευρώ στο επαγγελματικό yachting, Εφημ. Πρώτο
Θέμα, 6/3/2011, σ.18
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Προτάσεις πολιτικής
Η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο κρουαζιέρας,
δημιουργώντας μια ελεύθερη ναυτιλιακή αγορά στον τομέα αυτόν μετά την
απελευθέρωση του Cabotage και διευρύνοντας τόσο τους προορισμούς της όσο και
τη σύνθεση του τουριστικού της προϊόντος. Για το σκοπό αυτό απαιτείται μια
ολοκληρωμένη στρατηγική με τους παρακάτω άξονες πολιτικής: Η πολιτεία θα
πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά τον συντονισμό και τον έλεγχο
φορέων της περιφέρειας, όπως Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία κλπ., ώστε να
μην υπάρχει αυθαιρεσία στα επιβαλλόμενα τέλη. Σε διαφορετική περίπτωση το
αποτέλεσμα θα ήταν να επιβάλλονται τέλη και επιβαρύνσεις για τα πλοία του κλάδου
σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, αποτρεπτικά στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος από τις
διαχειρίστριες εταιρείες κρουαζιέρας. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, κυρίως του
νησιωτικού χώρου, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις ιδιαιτερότητες που
σχετίζονται με την προσβασιμότητα, την αποτελεσματική οργάνωση στην
εξυπηρέτηση των αφιχθέντων με τα κρουαζιερόπλοια τουριστών. Ανάπτυξη
υποδομής στα αεροδρόμια τουριστικών περιοχών της χώρας. Είναι ανάγκη όπως στα
περισσότερα αεροδρόμια της χώρας που υπάρχουν οι προϋποθέσεις προσέλκυσης
τουριστών, να γίνουν οι αναγκαίες υποδομές που έχουν σχέση με τους διαδρόμους, τα
terminals των επιβατών, αλλά ακόμη και τα τέλη αεροδρομίου. Από την βελτίωση
αυτή των υποδομών θα ωφεληθούν, όχι μόνο αυτές καθ’ αυτές οι πόλεις των
αεροδρομίων, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην ευρύτερη ζώνη όπου
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους τουρίστες. Η κρουαζιέρα μπορεί να συμβάλει
καθοριστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, και να αυξήσει την τοπική
απασχόληση. Επιβάλλεται να ξεφύγει η Ελλάδα από τα μέχρι τώρα όρια Απριλίου –
Οκτωβρίου, εκμεταλλευόμενη τους αρχαιολογικούς της χώρους, την πολιτιστική της
κληρονομιά, ιστορία, το θρησκευτικό τουρισμό, τις παραδοσιακές γεύσεις και
διατροφικές συνήθειες, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα της χώρας, προκειμένου να
τονωθεί περισσότερο η αγορά, ιδιαίτερα στα νησιά. Αυτό θα ήταν προς όφελος της
δραστηριότητας όλου του πλέγματος, χερσαίου και θαλάσσιου τουρισμού, της
απασχόλησης των εργαζομένων και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Θα πρέπει,

13

επίσης, να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα η προβολή των λιμένων και των
τόπων προορισμού της κρουαζιέρας. Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ο συντονισμός, η
ενημέρωση και οργάνωση συνεργασιών και συνέργειας των εμπλεκόμενων με τη
λειτουργία της κρουαζιέρας φορέων κάθε περιοχής. Η οργάνωση και εφαρμογή των
καλύτερων πρακτικών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επιβατών στο λιμάνι απαιτεί
σύγχρονο management με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και ενιαία αγορά.
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Βελτίωση του κλάδου του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στο σύνολο του:
Είναι απαραίτητα η δημιουργία περισσότερων και πιο οργανωμένων μαρίνων, αφού
μάλιστα ο ΕΟΤ συντηρείται από τις εισπράξεις των μαρίνων που ήδη υπάρχουν. Για
παράδειγμα, θα μπορούσε να φτιαχτεί μια μαρίνα σκαφών αναψυχής στο «πρόσωπο»
του λιμένα της Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της πόλης (α’ προβλήτα). Για την
αναβάθμιση του θαλάσσιου τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα απαιτείται βελτίωση
και οργάνωση των δομών της εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγράμματα
εκπαίδευσης σε θέματα θαλάσσιου τουρισμού που θα συνδυάζουν τους τομείς της
ναυτιλίας και του τουρισμού σε διαφορετικά επίπεδα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να
ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του τουριστικού αυτού προϊόντος. Στα
προγράμματα θαλάσσιας τουριστικής εκπαίδευσης κύριος άξονας πρέπει να είναι η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η
Ελλάδα πρέπει να παραδειγματιστεί από άλλες χώρες, οι οποίες ενθαρρύνονται να
επενδύσουν στο θαλάσσιο τουρισμό λόγω των αποδεδειγμένων οικονομικών
ωφελειών – ιδίως των εισροών συναλλάγματος, της αύξησης της απασχόλησης και
της δημιουργίας αναπτυξιακών υποδομών. Θα πρέπει, επιπλέον, να αλλάξει η δομή
του ακτοπλοϊκού συστήματος. Πρέπει να γίνει με εκ νέου σχεδιασμό του δικτύου. Ο
νέος σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νέες συνθήκες σε ορισμένα νησιά, –
π.χ. τη δημιουργία αεροδρομίου, καθώς και την έντονη, πρόσφατη, τουριστική τους
ανάπτυξη. Ακόμη, μπορούν να ενθαρρύνονται οι Έλληνες να αγοράζουν σκάφη,
μικρά, μεγάλα, φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά, ψαράδικα, θαλαμηγούς για πολλούς και
ευνόητους λόγους που έχουν σχέση με τη νησιωτική μας παράδοση και τον έντονο
17
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ανταγωνισμό από τις γειτονικές μας χώρες, ο οποίος θα αυξάνεται όλο και
περισσότερο. Οι τιμές των εισιτηρίων των πλοίων είναι ωφέλιμο να μειωθούν και τα
δρομολόγια για τα νησιά της Ελλάδας να αυξηθούν. Ο ΦΠΑ και τα τέλη
ελλιμενισμού θα πρέπει να μειωθούν, καθώς αυτό θα ανακουφίσει τους ιδιοκτήτες
σκαφών και θα υπάρχουν πλέον περιθώρια άνθισης του θαλάσσιου τουρισμού. Η
Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ στα σκάφη, ώστε να είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη, για
να προσελκύσει σκάφη στις δικές της τέλεια οργανωμένες μαρίνες.
Συμμετοχή των Ελλήνων στο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι, που είναι ένας κορυφαίος
θεσμός και προσφέρεται η ευκαιρία τους εκθέτες για διεθνείς συναντήσεις, εμπορικές
συναλλαγές και ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο.
Η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι γνωρίζει πώς να επιβιώσει
μια κρίση και να επιστρέψει στο προσκήνιο της διεθνούς οικονομικής σκηνής με
ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό. Η απάντηση βρίσκεται στην ανάπτυξη και την
διαπίστωση ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί
πρωταθλήτρια διεθνώς στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Όσο πιο ανοικτό και
φιλικό είναι το περιβάλλον και όσο πιο έτοιμα τα λιμάνια, τόσο πιο μεγάλο θα είναι
το κέρδος και τα έσοδα για την εθνική οικονομία, απ’ τον θαλάσσιο τουρισμό. 18
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