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Επιτελική σύνοψη

Εισαγωγή

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί οικονομική δραστηριότητα με σημαντική 
συνεισφορά στην απασχόληση και την εθνική οικονομία. H Ελλάδα αποτελεί 
ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό. Με μια ακτογραμμή 13.700 χιλιομέτρων και 
αξιοσημείωτο τουριστικό δυναμικό, η χώρα συνδυάζει δυνητικά όσα επιζη-
τεί ο ιδιοκτήτης/χρήστης σκαφών αναψυχής, έναν μεγάλο στόλο σκαφών 
αναψυχής, που περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό mega-yachts (σκάφη με 
μήκος το οποίο υπερβαίνει τα 24 μέτρα), ένα σύνολο επισκεπτών οι οποίοι 
επιθυμούν να απολαύσουν ένα ιδανικό περιβάλλον για δραστηριότητες 
γιώτινγκ, μικρές αποστάσεις μεταξύ προορισμών, πλούσιο πολιτιστικό και 
ιστορικό δυναμικό και ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου κάλλους. 

Με τη δυναμική του κλάδου να δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω συμβολής 
στην οικονομική ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο 
η αναζήτηση των κατάλληλων θεσμικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση 
της παρουσίας τουριστικών σκαφών αναψυχής και της ανάπτυξης των 
τουριστικών λιμένων.

Η ανάπτυξη των κατάλληλων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων οι 
οποίες θα εξυπηρετήσουν τα σκάφη αναψυχής αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της εν λόγω δημόσιας συζήτησης ως προϋπόθεση για την ενίσχυση 
της παρουσίας και παραμονής τουριστικών σκαφών αναψυχής σε θέσεις 
ελλιμενισμού εντός της ελληνικής επικράτειας. Το ελληνικό κράτος ανα-
γνώρισε έγκαιρα τη σημασία της διαμόρφωσης ενός δικτύου τουριστικών 
λιμενικών εγκαταστάσεων με επαρκή χωρητικότητα και ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά ως ουσιώδη προϋπόθεση για την προσέλκυση ιδιόκτητων σκαφών 
αναψυχής, αλλά και ως το απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής τα οποία μπορούν να 
δημιουργήσουν πρόσθετες οικονομικές ωφέλειες. 

Ο Νόμος 2160/1993 αποτελεί μέχρι σήμερα το πλαίσιο για τη δημιουργία 
τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων τριών κατηγοριών -τις μαρίνες, τα 
καταφύγια και τα αγκυροβόλια- και δομικό χαρακτηριστικό της προσπάθει-
ας της Πολιτείας να διαμορφώσει ένα επαρκές δίκτυο τουριστικών λιμένων 
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διαφορετικών ταχυτήτων σε ό,τι αφορά τις προσφερόμενες υποδομές, με 
επαρκές εύρος και ποιότητα υπηρεσιών, την καλύτερη δυνατή και ισόρρο-
πη γεωγραφική κάλυψη της επικράτειας και τη δυνατότητα χωροθέτησης, 
κατασκευής και χρήσης των υποδομών αυτών ως αναπτυξιακά εργαλεία.

Σήμερα, σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν 
έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Παρότι οι τοπικές αρχές 
και, κατά συνέπεια, οι τοπικές κοινωνίες εκμεταλλεύτηκαν σε έναν βαθμό 
τις προβλέψεις του Ν. 2160/1993, αλλά και τις μεταγενέστερες προσπά-
θειες διαμόρφωσης ενός ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού, τα 
αποτελέσματα μέχρι σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς τη 
διαμόρφωση ενός λειτουργικού δικτύου τουριστικών λιμενικών εγκαταστά-
σεων. Παρά την πληθώρα χωροθετημένων εγκαταστάσεων, μέχρι σήμερα 
έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί μόνο το 22,02% του χωροθετημένου 
δικτύου -ή το 30,9% των θέσεων ελλιμενισμού- με βάση τις προβλέψεις 
του Ν. 2160/1993.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον, ειδικότερα τη 
δυναμική ανάπτυξη του παγκόσμιου στόλου σκαφών αναψυχής (τουλάχι-
στον μέχρι την πανδημία της COVID-19) και το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός 
στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας βαίνει συνεχώς αυξανόμενος καθώς 
γειτονικές χώρες (π.χ. Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Τουρκία) προχωρούν σε 
επενδύσεις τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, η Ελλάδα καλείται να 
διαμορφώσει τις κατάλληλες δημόσιες πολιτικές για την περαιτέρω ανά-
πτυξη των τουριστικών λιμένων. Μέσω των κατάλληλων στρατηγικών θα 
μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον κλάδο και να διαμορφώσει 
ένα ανταγωνιστικό προϊόν, παράγοντας μεγαλύτερα οφέλη και πρόσθετες 
θέσεις απασχόλησης. 

Παρά τις ευνοϊκές εξελίξεις στον κλάδο των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής 
-την πενταετία 2014-2018 ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης της αγοράς 
ναυπήγησης σκαφών αναψυχής (σε όρους αξίας) ανήλθε σε 10,45%- οι του-
ριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις δεν έχουν προσαρμοστεί αποτελεσματικά. 
Η πλέον πρόσφατη αξιοσημείωτη δημόσια επένδυση για τη δημιουργία νέας 
μαρίνας στη χώρα έγινε στη Λευκάδα και προστέθηκε στο δυναμικό της 
χώρας το 2003. Νησιά εμβληματικά στον ελληνικό τουριστικό χάρτη, όπως 
η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη είτε δεν διαθέτουν καμία μαρίνα, είτε 
διαθέτουν υποδομές που δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο του ευρύτερου 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος τους. 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην κατάθεση προτάσεων με στόχο την ανά-
πτυξη του δικτύου τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων προς όφελος 
της εθνικής οικονομίας. Η μελέτη προσεγγίζει τις προοπτικές και διαδικα-
σίες δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου τουριστικών λιμένων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής διοίκησης. Με την εθνική οικονομία να αναζητά 
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την επίτευξη ανάπτυξης με μακροπρόθεσμη προοπτική έπειτα από δεκαετή 
περίοδο με μεγάλα χρονικά διαστήματα ύφεσης (είτε λόγω της αναγκαίας 
δημοσιονομικής προσαρμογής είτε λόγω της εν εξελίξει πανδημίας της 
COVID-19), οι τουριστικοί λιμένες μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέ-
μενη αξία και απασχόληση.

Η μελέτη διατυπώνει ένα στρατηγικό σχέδιο ενεργειών οι οποίες θα επιτρέ-
ψουν στην Πολιτεία να διαμορφώσει τις συνθήκες δημιουργίας ενός νέου 
πυλώνα ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου διατυπώνονται 
προτάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης υποδομών και 
υπηρεσιών αλλά και θεσμικών παρεμβάσεων οι οποίες θα αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου των τουριστικών λιμένων καθιστώντας τον 
ελκυστικό για ιδιωτικές επενδύσεις.

Αναλύοντας την αγορά των θαλάσσιων σκαφών αναψυχής σε παγκό-
σμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (Ενότητα 1) η μελέτη καταγράφει τις 
τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά και οι οποίες με τη σειρά τους 
επηρεάζουν την αγορά των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων. Στην 
Ενότητα 2 πραγματοποιείται η αποτύπωση, σύγκριση και αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης των τουριστικών λιμένων στην Ευρώπη, με έμ-
φαση στη Μεσόγειο, καθώς και στην Ελλάδα. Παρουσιάζει και αξιολογεί το 
υφιστάμενο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων 
ενώ αποτυπώνει και το μοντέλο διακυβέρνησής τους. Η μελέτη προχωρά 
στην ανάλυση του θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρι-
σης, εκμετάλλευσης, παραχώρησης και ελέγχου των τουριστικών λιμένων 
(Ενότητα 3) καταλήγοντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου αναπτυξιακών 
προτάσεων (Ενότητα 4). Εξετάζοντας μελέτες περίπτωσης ευρωπαϊκών χω-
ρών, καταγράφοντας και αναλύοντας τις θέσεις και απόψεις εμπλεκόμενων 
στον κλάδο των τουριστικών λιμένων, φορέων, η μελέτη προτείνει έναν 
οδικό χάρτη παρουσίας τουριστικών λιμένων, πηγή προστιθέμενης αξίας 
και απασχόλησης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εκτίμηση των εσόδων 
που δημιουργεί η εφαρμογή του προτεινόμενου στρατηγικού σχεδίου στη 
βάση διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων (Ενότητα 5).

Διαπιστώσεις

Η γεωγραφική ιδιομορφία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του γιώτινγκ και των τουριστικών λιμένων. Η εκτεταμένη ακτο-
γραμμή πολλών κρατών, η ύπαρξη νησιωτικών κρατών, αλλά και ποτάμιων 
δικτύων, δημιουργούν συνθήκες για την προώθηση του θαλάσσιου τουρι-
σμού στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα σκάφη αναψυχής. Συνολικά, 
οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου υπολείπονται σε αριθμό τουριστικών 
λιμένων σε σχέση με τις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπερτερούν σε 
θέσεις ελλιμενισμού, όπως παρουσιάζει το Διάγραμμα 2.1. 
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Υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη δικτύου τουριστικών λιμένων μεταξύ Βόρειας και Νότιας 
Ευρώπης. Στη Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι αλλά μικρότεροι σε 
χωρητικότητα τουριστικοί λιμένες. Στη Νότια Ευρώπη έχει αναπτυχθεί ένας 
μικρότερος αριθμός τουριστικών λιμένων με πολύ μεγαλύτερους σε χωρη-
τικότητα τουριστικούς λιμένες. Η Βόρεια Ευρώπη ενδεχομένως ακολουθεί 
ένα μοντέλο διαμόρφωσης δικτύου με λίγους (σε αριθμό) κεντρικούς και 
μεγάλους τουριστικούς λιμένες και πολλούς μικρότερους «δορυφόρους» 
τουριστικούς λιμένες. Στον αντίποδα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης φαίνεται 
να ακολουθούν ένα μοντέλο οργάνωσης δικτύου με πολλούς, μεγάλους 
τουριστικούς λιμένες και λιγότερους, μεσαίου μεγέθους τουριστικούς λιμένες 
δορυφόρους.

Σημαντική ποιοτική παράμετρος για κάθε δίκτυο τουριστικών λιμένων είναι 
η πυκνότητα του δικτύου, η οποία μπορεί να αποδοθεί με τον υπολογι-
σμό των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. 
Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
Μεσόγειο και Αδριατική, η Ελλάδα υστερεί σε πυκνότητα θέσεων ελλι-
μενισμού, διαθέτοντας σύμφωνα με τα στοιχεία 0,5 θέσεις ελλιμενισμού 
ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. Η Εικόνα 2.5 παρουσιάζει το υφιστάμενο 
δίκτυο των χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων σε 
όλη την επικράτεια.

Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων ανέδειξε ένα ουσιαστικό πρόβλημα 
στη δημιουργία ενός ελκυστικού δικτύου στη χώρα: oι περισσότερες εγκα-
ταστάσεις έχουν χωροθετηθεί αλλά δεν έχουν προχωρήσει στο στάδιο της 
κατασκευής. Επιπρόσθετα, ένας αριθμός τουριστικών λιμένων έχει κατα-
σκευαστεί αλλά δεν λειτουργεί. Μόλις 37 από τους 168 χωροθετημένους 
τουριστικούς λιμένες βρίσκονται στο στάδιο της λειτουργίας, ποσοστό 22%. 
Από τις 27.512 χωροθετημένες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής είναι 
σήμερα διαθέσιμες μόνο το 30,9%, ή συνολικά 8.499 θέσεις. 

Το είδος των τουριστικών λιμένων σε λειτουργία αποτελεί ένδειξη προτε-
ραιοτήτων των επενδύσεων. Από τις συνολικά 62 χωροθετημένες μαρίνες 
έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν οι 23, ποσοστό 37,1%. Από τις 12 
χωροθετημένες ξενοδοχειακές τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις λει-
τουργούν οι εννέα (9), ποσοστό 75%. Από τα 72 χωροθετημένα καταφύγια 
λειτουργούν μόλις τα πέντε (5), ποσοστό 6,9%. Από τα 22 χωροθετημένα 
αγκυροβόλια, δεν έχει λειτουργήσει κάποιο έως σήμερα (0%). 

Σε ό,τι αφορά τους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των Τουριστικών 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των χωροθετημένων
θέσεων ελλιμενισμού σχεδόν κατανέμεται ισόρροπα μεταξύ ιδιωτικών 
φορέων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη του 44,5% των τουριστικών λιμένων 
της επικράτειας, και των Δημοτικών και Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων 
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(45,8% των τουριστικών λιμένων της επικράτειας). Το 5,7% των θέσεων ελ-
λιμενισμού διαχειρίζονται Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ και το 3,1% των θέσεων 
διαχειρίζονται από Λιμενικά Ταμεία. Τέλος το 0,9% των θέσεων διαχειρίζεται 
η ΕΤΑΔ ΑΕ.

Αναλύοντας το πλαίσιο διακυβέρνησης των τουριστικών λιμένων, η μελέτη 
αναδεικνύει: (α) την πληθώρα Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των 
Τουριστικών Λιμενικών Εγκαταστάσεων, (β) την παρουσία στο ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς των τουριστικών λιμένων σημαντικού αριθμού κρατικών 
αρχών και (γ) την έμμεση ή άμεση εποπτεία των τουριστικών λιμένων, ή 
μέρος των δραστηριοτήτων τους, από περισσότερα του ενός υπουργεία, 
με αποτέλεσμα, πολύπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Οι τελευταίες δημιουργούν δυσχέρειες τόσο στην ομαλή ανάπτυξη όσο 
και στην αποδοτική λειτουργία του συστήματος των τουριστικών λιμένων.

Η πρόταση

Η μελέτη συμπεριλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση: (α) του θεσμικού πλαισί-
ου, (β) της χωρικής διάστασης του υφιστάμενου δικτύου χωροθετημένων 
τουριστικών λιμένων και (γ) της διακυβέρνησης των τουριστικών λιμένων.

Η ανάλυση ανέδειξε το γεγονός ότι, σε επίπεδο σχεδιασμού, έχει διαμορ-
φωθεί ένα δίκτυο τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων το οποίο, υπό 
προϋποθέσεις, θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό τμήμα των αναγκών 
ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής, και με ιδιαίτερη δυναμική, 
παρέχοντας επαρκή γεωγραφική κάλυψη. Όμως ουσιαστικά το μεγαλύτερο 
τμήμα αυτού του δικτύου δεν έχει κατασκευαστεί, έχει απλά χωροθετηθεί σε 
παρελθόντα χρόνο και σε διαφορετικές συνθήκες. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι συμπληρωματικά προς το χωροθετημένο δίκτυο τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων υπάρχουν ανά την επικράτεια πρόσθετες λιμενικές εγκατα-
στάσεις μεικτής χρήσης οι οποίες προσφέρουν θέσεις ελλιμενισμού –στην 
περίπτωση αυτή δεν έχει υπάρξει η απαραίτητη καταγραφή τους ώστε να 
ενσωματωθούν στον ευρύτερο σχεδιασμό της Πολιτείας. 

Η μελέτη εμπλουτίζεται: (α) με την ανάλυση της στρατηγικής για την ανά-
πτυξη των τουριστικών λιμένων που εφαρμόστηκε σε δύο μεσογεια-
κές χώρες που αποτελούν ανταγωνιστές της Ελλάδας στην αγορά του 
θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, την Ιταλία και την Κροατία 
αντίστοιχα και (β) με την καταγραφή και ανάλυση των απόψεων εμπλεκό-
μενων φορέων εκπροσώπησης και παραγόντων της αγοράς των σκαφών 
αναψυχής και των τουριστικών λιμένων, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αλλά και τη διατύπωση αναπτυξιακών 
προτάσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
τουριστικών λιμένων.
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Στο πλαίσιο αυτό έγινε δυνατή η καταγραφή των κυριότερων εμποδίων 
ανάπτυξης των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα τα οποία συνοψίζονται 
στον Πίνακα 4.1.

Στοχεύοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών λιμένων 
καθώς και στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους για ιδιωτικές επενδύσεις, 
η μελέτη προκρίνει τη διαμόρφωση μίας ολιστικής στρατηγικής προσέγ-
γισης. Η επίλυση ορισμένων μόνο θεμάτων στο πλαίσιο μίας τμηματικής 
προσέγγισης ενδεχομένως να βελτιώσει την αποδοτικότητα των τουριστικών 
λιμένων και του δικτύου συνολικά, δεν είναι όμως αρκετή για την επίτευξη 
των προαναφερθέντων στόχων. Η ανάλυση των παραδειγμάτων της Ιταλίας 
και της Κροατίας είναι ενδεικτική, καθώς προσφέρουν συμπεράσματα των 
αποτελεσματικών τρόπων με τους οποίους οι δύο χώρες αντιμετώπισαν και 
ανέδειξαν τους τουριστικούς λιμένες ως σημαντικούς στρατηγικούς πυλώνες 
του τουριστικού τους προϊόντος. 

Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκησης παρέχει τη βάση για να 
διαμορφωθεί ένα εθνικό στρατηγικό πλάνο για τους τουριστικούς λιμέ-
νες. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εμπνέει ώστε να παρακινεί το σύνολο 
του κλάδου σε πρωτοβουλίες οι οποίες το υπηρετούν. Είναι σημαντικό, 
επίσης, να συνδεθεί με ένα συγκεκριμένο όραμα -και να εκπέμπει ένα 
μήνυμα- για τα χαρακτηριστικά των τουριστικών λιμενικών υποδομών 
τα οποία επιθυμούμε να επιτύχουμε ως χώρα. Το προτεινόμενο σχέδιο 
στρατηγικής διοίκησης αποτελείται από τέσσερις (4) πυλώνες, με κάθε 
πυλώνα να περιλαμβάνει συγκεκριμένες, στοχευμένες δράσεις.

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι
Υποδομές και διαμόρφωση δικτύου

(Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων - Χρήση γης - 
Θέσεις ελλιμενισμού και διαχείμασης)

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ
Επενδύσεις

(Αναμόρφωση διαγωνιστικής διαδικασίας 
παραχωρήσεων - Αναπροσαρμογή τελών 
παραχώρησης - Χρηματοδοτικά εργαλεία)

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ
Διοίκηση & διαχείριση τουριστικών λιμένων

ΠΥΛΩΝΑΣ IV
Ψηφιοποίηση

Καθεμία από τις προτεινόμενες στρατηγικές εξειδικεύεται σε μέτρα πολιτικής. 
Στο πλαίσιο των προτεινόμενων πολιτικών, δύο πρωτοβουλίες κρίνονται 
ως οι σημαντικότερες:

A.  Η αξιολόγηση του δικτύου των ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμε-
νικών εγκαταστάσεων. Η πολιτική της αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει 
στη διαμόρφωση ενός δικτύου τουριστικών λιμένων το οποίο θα είναι 
υλοποιήσιμο, απαλλαγμένο από περιπτώσεις χωροθετημένων λιμένων 
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οι οποίοι λιμνάζουν δημιουργώντας εμπόδια στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ενός ανταγωνιστικού δικτύου. Επιλέγοντας τις κατάλληλες 
περιπτώσεις τουριστικών λιμένων οι οποίοι μπορούν να ολοκληρωθούν 
κατασκευαστικά, η αξιολόγηση των ήδη χωροθετημένων τουριστικών 
λιμενικών εγκαταστάσεων, με τη διαμόρφωση τελικών προτάσεων, 
μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην οριστικοποίηση ενός δικτύου με επαρ-
κέστερη χωρική κάλυψη και πυκνότητα.

B.  Η αναμόρφωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της παραχώρησης 
τουριστικών λιμένων, καθώς σήμερα υπάρχει ανομοιογένεια διαγωνιστι-
κών διαδικασιών με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά οι προθέσεις 
των εν δυνάμει επενδυτών και, συνεπώς, ο υγιής ανταγωνισμός στον 
κλάδο. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η υιοθέτηση συγκεκρι-
μένης πολιτικής, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας θετικές πρακτικές 
από το εξωτερικό (Ιταλία), για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας διαδικασίας 
παραχωρήσεων με συγκεκριμένους στόχους. 

Η αξιολόγηση του δικτύου τουριστικών λιμένων της χώρας συνδέεται και με 
το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τον Τουρισμό, αλλά και με τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδια-
σμού. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον Τουρισμό έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων στην 
Ελλάδα να συνδέεται με τα ισχύοντα Περιφερειακά Σχέδια Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, τα οποία έχουν διαμορφωθεί πρόσφατα. Όπως διαπιστώνεται 
και στην παρουσίαση-επισκόπηση τα Περιφερειακά Πλαίσια αξιολογούνται 
θετικά καθώς παρέχουν ορθολογικές κατευθύνσεις ανάπτυξης τουριστικών 
λιμένων ανά Περιφέρεια της χώρας. Συμπερασματικά, (α) απαιτείται η 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση των διαδικασιών οριστικο-
ποίησης ενός ολοκληρωμένου εθνικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για 
τον Τουρισμό, ενώ (β) στο μεσοδιάστημα κρίνεται σκόπιμη, αναγκαία και 
επωφελής η συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων -και ειδικότερα του 
Υπουργείου Τουρισμού- με την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, ώστε 
να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι προτάσεις ανάπτυξης 
τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων τις οποίες συμπεριλαμβάνουν τα 
επιμέρους Περιφερειακά Σχέδια Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Στις προτεινόμενες πολιτικές ανάπτυξης του κλάδου των τουριστικών λιμένων 
ο ρόλος του Υπουργείου Τουρισμού είναι, αυτονόητα, κομβικός. Το Υπουργείο 
Τουρισμού αποτελεί τον φορέα ο οποίος καλείται να αναλάβει τις πρωτο-
βουλίες διαμόρφωσης και προώθησης της υλοποίησης των αλλαγών που 
απαιτούνται αλλά και τις παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δικτύου 
των τουριστικών λιμένων και των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Σε 
θέματα όπου απαιτείται συλλογική δράση φορέων της Πολιτείας, το Υπουργείο 
Τουρισμού καλείται να ηγηθεί του συντονισμού. Ενδεικτικό παράδειγμα απο-
τελεί η πρόταση δημιουργίας μίας αναβαθμισμένης διυπουργικής επιτροπής 
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εργασίας για την επεξεργασία συνεργατικών πολιτικών, προκειμένου να δι-
αμορφωθούν οι συνθήκες και οι απαραίτητες διαδικασίες (βλ. προτάσεις 
μελέτης) οι οποίες θα διευκολύνουν την εφαρμογή ενιαίων στρατηγικών 
ανάπτυξης, προσέλκυσης και οριστικοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί και ο σημαντικός ρόλος που κατέ-
χει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) 
όσον αφορά στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών για την εύρεση επενδυτών 
και στην εφαρμογή πολιτικών για τους τουριστικούς λιμένες. Στην κατοχή 
του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται 17 τουριστικοί λιμένες/μαρίνες, με τους ρυθμούς 
υλοποίησης του σχετικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων να είναι 
ενδεικτικοί των πολλαπλών προϋποθέσεων, καθώς και των δυσκολιών 
για την οριστικοποίηση των διαδικασιών παραχώρησης δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων.

Τα οφέλη

Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκησης για τη βελτίωση της δο-
μής, διαχείρισης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων της χώρας είναι 
σε θέση να διαμορφώσει ένα επαρκές δίκτυο τουριστικών λιμένων με 
βελτιωμένη απόδοση, το οποίο θα είναι ελκυστικό για τον χρήστη αλλά 
και τους δυνητικούς επενδυτές. Υπό τις συνθήκες αυτές, αναμένεται ότι 
θα δημιουργηθούν πρόσθετα οικονομικά οφέλη σε τοπικό και σε εθνικό 
επίπεδο.

Η μελέτη διατυπώνει εναλλακτικά σενάρια στη βάση της εφαρμογής του 
προτεινόμενου σχεδίου στρατηγικής διοίκησης και των νέων θέσεων ελ-
λιμενισμού που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, λαμβάνοντας υπόψη 
το υφιστάμενο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λιμένων. Χρησιμο-
ποιώντας δεδομένα από πρόσφατες μελέτες οικονομικών επιπτώσεων 
της αγοράς των τουριστικών λιμένων αλλά και των σκαφών αναψυχής, 
η μελέτη προχωρά σε εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε σεναρίου τόσο σε 
οικονομικούς όρους, όσο και σε όρους θέσεων απασχόλησης.

•  Σενάριο 1 – (Απαισιόδοξο σενάριο): Αναφέρεται στην περίπτωση 
όπου δεν εφαρμόζεται το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκησης 
των τουριστικών λιμένων και απουσιάζει η ολοκληρωμένη πρωτο-
βουλία αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναμένεται κάποια ουσιαστική αλλαγή 
στην έκταση της συνεισφοράς του κλάδου στην εθνική οικονομία και 
απασχόληση.

•  Σενάριο 2 – (Αισιόδοξο σενάριο): Πρόκειται για την περίπτωση κατά 
την οποία το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκησης εφαρμό-
ζεται μερικώς και όχι στο σύνολό του. Παρόλα αυτά δημιουργεί τις 
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προϋποθέσεις κατασκευής του 15% του συνόλου των ήδη χωροθε-
τημένων θέσεων ελλιμενισμού την περίοδο 2022-2031. Εκτιμάται ότι 
στο σενάριο αυτό και για το σύνολο της δεκαετίας 2022-2031 θα 
δημιουργήσει συνολικά έσοδα της τάξης των €1.579 εκατ. Από το 
έτος 2031 και έπειτα το αισιόδοξο σενάριο θα δημιουργεί κατ’ έτος 
συνολικά έσοδα (άμεσα και έμμεσα) €332,9 εκατ. ενώ θα συντηρεί 
περί τις 4.652 θέσεις άμεσης απασχόλησης. 

•  Σενάριο 3 – (Βέλτιστο σενάριο): Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής 
διοίκησης εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο τμήμα του, δημιουργώντας 
συνθήκες επανεκκίνησης του κλάδου, αύξησης της ανταγωνιστικό-
τητάς του και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Συνολικά το 30% 
των υφιστάμενων χωροθετημένων και μη κατασκευασμένων θέσεων 
ελλιμενισμού κατασκευάζεται και λειτουργεί. Στο σύνολο της εξετα-
ζόμενης περιόδου (2022-2031) οι 5.164 νέες θέσεις ελλιμενισμού 
θα δημιουργήσουν έσοδα €2.862 εκατ. Από το έτος 2031 και έπειτα, 
οι νέες θέσεις ελλιμενισμού θα δημιουργήσουν έσοδα (άμεσα και 
έμμεσα) της τάξης των €602,7 εκατ. ενώ θα συντηρούν 8.422 θέσεις 
εργασίας σε ετήσια βάση.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπε-
δο για τον σχεδιασμό στρατηγικής και πολιτικής για την προώθηση της 
κατασκευής και της λειτουργίας τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, 
πολλές εκ των οποίων έχουν χωροθετηθεί εδώ και δεκαετίες αλλά δεν 
έχει γίνει η παραμικρή μετέπειτα κίνηση προκειμένου να προχωρήσει η 
διαδικασία κατασκευής τους, είναι σε θέση να διαμορφώσει τις προϋπο-
θέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου και, το κυριότερο, την αύξηση 
της ελκυστικότητας του δικτύου για σχετικές επενδύσεις. Ιδιαίτερα σε Πε-
ριφέρειες με περιορισμένες υποδομές-εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης, 
η κατασκευή και ορθή διαχείριση τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων 
μπορεί να αποτελέσει πόλο προστιθέμενης αξίας.
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Η αγορά των σκαφών 
αναψυχής
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 1.1 Εισαγωγή 

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία μορφή τουρισμού και ένα σημαντικό 
τμήμα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Περιλαμβάνει ένα ευρύτατο 
σύνολο δραστηριοτήτων αναψυχής οι οποίες σχετίζονται και αναπτύσσονται στον 
θαλάσσιο χώρο καθώς και στις ακτές μίας περιοχής. Οι δραστηριότητες αυτές 
συμπεριλαμβάνουν τον αλιευτικό τουρισμό, τον θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό, 
τον καταδυτικό τουρισμό, τον τουρισμό κρουαζιέρας και τον τουρισμό γιώτινγκ. 
Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία από τις κύριες θαλάσσιες δραστηριότη-
τες στην Ευρώπη και παράγει σημαντικά οικονομικά οφέλη και συμβολή στην 
απασχόληση. 

Το 2018 ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κύκλο εργασιών 
περίπου €231 δισ. (20% αύξηση σε σχέση με το 2009), συντηρώντας 2,8 εκατ. 
άμεσες θέσεις εργασίας (45% αύξηση σε σχέση με το 2015), με το κόστος εργασίας 
να ανέρχεται στα €52,2 δισ. (European Commission, 2021).1  

Για αρκετές από τις χώρες της Μεσογείου που αποτελούν τουριστικούς προορι-
σμούς ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα. 
Ενδεικτικά, στην Ισπανία αντιστοιχεί στο 28% των θέσεων εργασίας (και στο 30% 
της προστιθέμενης αξίας) τις οποίες δημιουργεί ο θαλάσσιος τουρισμός στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη θέση της σχετι-
κής κατάταξης των χωρών της Μεσογείου, με το 17% των συνολικών θέσεων 
εργασίας, αλλά μόλις με το 7% της συνολικά παραγόμενης προστιθέμενης 
αξίας, ακολουθούμενη από την Ιταλία (11%), την Πορτογαλία (7%) και τη Γαλ-
λία (7%).2  Δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η κρουαζιέρα και το γιώτινγκ 
αποτελούν τομείς του θαλάσσιου τουρισμού στους οποίους οι ευρωπαϊκές με-
σογειακές χώρες κατέχουν κυρίαρχη θέση. Η Ελλάδα αποτελεί προορισμό τόσο 
για τα κρουαζιερόπλοια όσο και για τα σκάφη αναψυχής, διαθέτοντας σημαντικά 
περιθώρια ανάπτυξης και αύξησης της συνεισφοράς των δύο συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων θαλάσσιου τουρισμού στην εθνική οικονομία.3  

1 European Commission (2021). “The EU Blue Economy Report 2021”. Publications Office of the European Union. 
Luxembourg.
2 European Commission (2021). “The EU Blue Economy Report 2021”. Publications Office of the European Union. 
Luxembourg.
3 Η διαΝΕΟσις έχει δημοσιεύσει μελέτη για τις αναπτυξιακές προοπτικές της δραστηριότητας κρουαζιέρας στην 
Ελλάδα: Πάλλης, Θ., Βαγγέλας, Γ.Κ., Αράπη, Κ., Κλαδάκη, Π., Παπαχρήστου, Α. (2017). Αναπτυξιακή Προοπτική της 
Κρουαζιέρας Αφετηρίας στην Ελλάδα. διαΝΕΟσις. Οκτώβριος 2017, Αθήνα.
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Επικεντρώνοντας στις δραστηριότητες κρουαζιέρας και γιώτινγκ, που απο-
τελούν τις δύο σημαντικότερες μορφές αναψυχής στον θαλάσσιο τουρισμό, 
κοινό σημείο και των δύο αποτελεί το ότι το σκάφος (κρουαζιερόπλοιο ή 
σκάφος αναψυχής) αποτελεί ταυτόχρονα μέσο αναψυχής, διαμονής αλλά 
και μέσο μεταφοράς για τον χρήστη των συναφών τουριστικών υπηρεσιών. 
Στην κρουαζιέρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, προσφέρεται ένα προκα-
θορισμένο πρόγραμμα δρομολογίων και προσεγγίσεων σε τουριστικούς 
προορισμούς, ενώ στο γιώτινγκ υπάρχει πολύ μεγαλύτερος βαθμός ελευ-
θερίας για τους επιβάτες του σκάφους. 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές θαλάσσιου τουρισμού, η κρουαζιέρα και 
το γιώτινγκ διαθέτουν χαρακτηριστικά οργανωμένης αγοράς. Η κρου-
αζιέρα προσφέρει στον καταναλωτή-τουρίστα πλήθος δραστηριοτήτων 
αναψυχής, εστίασης, πολιτισμού, άθλησης και οικονομικής δραστηριότητας, 
τόσο στο κρουαζιερόπλοιο όσο και στους προορισμούς που αυτό προσεγ-
γίζει. Το γιώτινγκ προσφέρει κυρίως τη χρήση ενός σκάφους, ιδιόκτητου ή 
μισθωμένου (με πλήρωμα ή άνευ πληρώματος) για να χρησιμοποιηθεί τόσο 
ως τόπος διαμονής και ψυχαγωγίας όσο και ως μέσο μετακίνησης, οι επιβά-
τες του οποίου έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη διαδρομή και 
τους προορισμούς που θα επισκεφτούν στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών 
αναψυχής που πρέπει να καλύψουν. Το γιώτινγκ παρέχει στον χρήστη-ε-
πιβάτη μία άμεση επαφή με τη θάλασσα καθώς μπορεί και συνδυάζει την 
πλοήγηση του σκάφους μαζί με τις υπόλοιπες παροχές που προσφέρει.4  Η 
χρήση σκαφών αναψυχής ως μέσου διακοπών και μεταφοράς έχει οδηγήσει 
στην ανάπτυξη και των ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής τα οποία αποτελούν 
σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου στόλου.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς γιώτινγκ προϋποθέτει αφενός 
την ύπαρξη σκαφών αναψυχής, αφετέρου την ύπαρξη κατάλληλων 
λιμενικών εγκαταστάσεων για την ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτησή 
τους. Η παρούσα ενότητα εξετάζει την αγορά των σκαφών αναψυχής, ενώ 
η Ενότητα 2 αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση των τουριστικών λιμένων, 
καλύπτοντας τόσο το τμήμα της ζήτησης όσο και της προσφοράς τουρι-
στικών λιμενικών υπηρεσιών. Στις επόμενες παραγράφους θα αναλυθεί ο 
παγκόσμιος στόλος σκαφών αναψυχής προκειμένου να διερευνηθούν οι 
τάσεις που καταγράφονται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μεγάλα σκάφη 
αναψυχής (mega-yachts) καθώς αποτελούν μία κατηγορία με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τόσο ως προς τις απαιτήσεις ζήτησης τουριστικών λιμενι-
κών υπηρεσιών, όσο και ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις που δημιουρ-
γεί όντας συνυφασμένη με άτομα πολύ υψηλού εισοδήματος. Η Ενότητα 

4 Λεκάκου, Μ. και Τζαννάτος, Ε. (2000). «Ένα ολοκληρωμένο Προϊόν Θαλάσσιας Περιήγησης για το Αιγαίο 
Πέλαγος». Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Τουρισμός σε νησιωτικές Περιοχές και ειδικούς 
προορισμούς» (CD-ROM), Χίος 14-16 Δεκεμβρίου.
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ολοκληρώνεται με την ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς γιώτινγκ, τμήμα 
της οποίας αποτελεί και η ελληνική αγορά. Η ανάλυση θα συμβάλει στην 
καταγραφή τάσεων, χρήσιμων για τη διαμόρφωση των εξελίξεων και στην 
ελληνική αγορά, αλλά και για τη διαμόρφωση του προσφερόμενου προ-
ϊόντος από τους ελληνικούς τουριστικούς λιμένες.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ύπαρξη πολλών επιμέρους αγορών, η 
απουσία διεθνών ενώσεων ή οργανισμών που να έχουν επωμιστεί το έργο 
συγκέντρωσης δεδομένων και η χρήση διαφορετικών κριτηρίων και μο-
νάδων για την κατηγοριοποίηση των σκαφών αναψυχής (π.χ. μήκος) δυ-
σχεραίνουν τη συγκέντρωση δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός 
αυτό δημιουργεί δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του πραγματικού 
μεγέθους της αγοράς των σκαφών αναψυχής.5 

5 Διακομιχάλης Μ. (2009). Ο θαλάσσιος τουρισμός και οι οικονομικές επιδράσεις. Εκδόσεις Σταμούλη.
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1.2 Κατηγορίες σκαφών 
αναψυχής

Τα σκάφη αναψυχής κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βάσει των 
χαρακτηριστικών τους, όπως για παράδειγμα το μήκος τους, το αν διαθέ-
τουν μηχανή ή όχι, τον τύπο της μηχανής (εσωλέμβια ή εξωλέμβια) και το 
υλικό κατασκευής τους (φουσκωτό, πολυεστερικό, ξύλινο κτλ.). Η ύπαρξη 
ποικίλων παραγόντων κατηγοριοποίησης των σκαφών αναψυχής δεν 
διευκολύνει τη διαμόρφωση μίας κοινά αποδεκτής κατάταξης και κατά 
συνέπεια την τήρηση ενιαίων δεδομένων για την αγορά. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων της Θαλάσσιας Βιομηχανίας (International 
Council of Marine Industry Associations – ICOMIA) (2018)6 κατατάσσει τα 
σκάφη αναψυχής στις κάτωθι πέντε (5) κατηγορίες:

•  Φουσκωτά σκάφη αναψυχής
•  Ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής
•  Σκάφη αναψυχής με εσωλέμβια μηχανή
 •  Μικρά σκάφη αναψυχής, PWC – Personal Water Craft (π.χ. τζετ σκι, 

κανό κ.ά.)
•   Άλλα σκάφη αναψυχής με άκαμπτη καρίνα (συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων με εξωλέμβια μηχανή)

Η κατηγοριοποίηση της ICOMIA βασίζεται κυρίως στο υλικό κατασκευής 
και στον τύπο πρόωσης του σκάφους αναψυχής. 

Η American Boating Association καταγράφει έξι (6) κύριες κατηγορίες 
σκαφών αναψυχής:

 •  Ταχύπλοα σκάφη αναψυχής. Σκάφη με μήκος από 18-26 πόδια (6-8,5 
μέτρα περίπου), κινούμενα από εσωλέμβια ή εξωλέμβια μηχανή.

 •  Σκάφη θαλάσσιων σπορ. Σκάφη με παρόμοια χαρακτηριστικά όπως 
τα ταχύπλοα, τα οποία χρησιμοποιούνται για θαλάσσια σπορ (π.χ. 
θαλάσσιο σκι).

•  Αλιευτικά σκάφη αναψυχής. Σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για 
ερασιτεχνική αλιεία. 

6 ICOMIA (2018). “Recreational Boating Industry Statistics 2017”. UK.
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•   Ιστιοφόρα. Σκάφη με μήκος από 12 πόδια και άνω (μεγαλύτερα από 
4 μέτρα), τα οποία μπορούν να κινηθούν με τη χρήση των ιστίων ή/
και με μηχανή.

 •  Θαλαμηγοί. Σκάφη αναψυχής με μήκος άνω των 24 ποδιών (μεγα-
λύτερα των οχτώ μέτρων), με χώρους ενδιαίτησης για τουλάχιστον 
τέσσερα άτομα.

 •  Pontoon boats. Σκάφη κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με ξύλινο 
κατάστρωμα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε λίμνες.

Περεταίρω κατηγοριοποίηση των σκαφών αναψυχής είναι εφικτή με τη 
χρήση πρόσθετων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα η χωρητικότητα 
(σε επιβάτες) ή το είδος πρόωσης κτλ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατηγοριοποίηση των σκαφών αναψυχής μπορεί 
να γίνει στη βάση της ταξινόμησης Κωδικών Εμπορεύσιμων Αγαθών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Combined Nomenclature EU – CN Code), όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση ακολουθεί 
τη Harmonized System Nomenclature (έκδοση 2017)7 του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων (World Customs Organization – WCO). 

Πίνακας 1.1. Κωδικός προϊόντων ναυπηγικής βιομηχανίας (CN Code)
Κωδικός προϊόντος Περιγραφή

890310 Φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή σπορ

890310.10 Φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή σπορ, με βάρος ≤ 100 κιλά

890310.90 Φουσκωτά σκάφη για αναψυχή ή σπορ, με βάρος > 100 κιλά

890391 Ιστιοφόρα ή γιωτ με ή χωρίς μηχανή

890391.10 Ιστιοφόρα και γιωτ με ή χωρίς μηχανή για αναψυχή ή σπορ

890391.90
Ιστιοφόρα και γιωτ με ή χωρίς μηχανή για αναψυχή ή σπορ (εξαιρούνται τα 
σκάφη θαλάσσης)

890392 Μηχανοκίνητα σκάφη ή γιωτ εκτός των εξωλέμβιων

890392.10
Θαλάσσια μηχανοκίνητα σκάφη και γιωτ για αναψυχή ή σπορ (εκτός των 
εξωλέμβιων)

890392.91
Μηχανοκίνητα σκάφη για αναψυχή ή σπορ με μήκος ≤ 7,5 μέτρων (εκτός των 
εξωλέμβιων)

890392.91
Θαλάσσια μηχανοκίνητα σκάφη και γιωτ για αναψυχή ή σπορ με μήκος > 7,5 
μέτρων (εκτός των εξωλέμβιων και εξαιρουμένων των θαλάσσιων σκαφών)

Πηγή: ECORYS (2015). 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 
σκαφών αναψυχής: α) τα φουσκωτά σκάφη αναψυχής, β) τα ιστιοφόρα 
σκάφη αναψυχής και γ) τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής.

7 http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/
hs-nomenclature-2017-edition.aspx.

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
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Στην Ελλάδα η νομική κατηγοριοποίηση των σκαφών αναψυχής γίνεται 
σε ένα πρώτο στάδιο με βάση το μήκος του σκάφους, με το όριο να έχει 
τεθεί στα 7 μέτρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2743/19998  ως 
σκάφος αναψυχή νοείται κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) 
μέτρων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης χώρων ενδιαίτησης, κατάλληλο για την 
εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής και περιηγήσεων. Ο Νόμος 4256/20149 συ-
γκεκριμενοποιεί περεταίρω τις κατηγορίες σκαφών αναψυχής, παρέχοντας 
τους σχετικούς ορισμούς σύμφωνα με τους οποίους:

•  Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά 
(7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική 
κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

•   Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο διαθέτει 
επαρκή ιστιοφορία ως κύριο μέσο πρόωσης, μπορεί να φέρει μηχανή 
για βοηθητική πρόωση και, αν είναι επαγγελματικό, πληροί επιπλέον 
τα κριτήρια τα οποία ορίζονται από τη νομοθεσία.

•  Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο 
διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόω-
σης, εάν αυτό απαιτείται.

•  Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής 
ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει 
επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επι-
βάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής 
ναύλωσης.

•   Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι 
επαγγελματικό.

•  Μικρό σκάφος: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) 
μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

•  Επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το 
πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εκτελεί 
ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι όπως ορίζεται στη νομοθεσία.

Είναι εμφανής από τα ανωτέρω η απουσία μίας ενιαίας προσέγγισης 
στο θέμα της κατηγοριοποίησης των σκαφών αναψυχής, γεγονός που 
δυσχεραίνει το έργο της καταγραφής, τήρησης και ανάλυσης δεδομένων 
που αφορούν την αγορά του γιώτινγκ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα 
γίνεται πιο περίπλοκο από το γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη 
ένα κεντρικό και υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής και καταχώρησης των 
σκαφών αναψυχής και ιδιαίτερα των μικρών σε μέγεθος. Ως εκ τούτου δεν 
μπορεί να υπάρξει μία συνολική καταγραφή των σκαφών αναψυχής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

8 Νόμος 2743/1999 «Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ 211/Α/13-10-1999.
9 Νόμος 425/2014 «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις». ΦΕΚ 92/Α/14-4-2014.
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1.3 Εξελίξεις στον παγκόσμιο 
στόλο σκαφών αναψυχής

Ο κλάδος των σκαφών αναψυχής αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του 
θαλάσσιου τουρισμού το οποίο παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια. Εξαίρεση ήταν το 2020 όταν η πανδημία της COVID-19 
επέδρασε αρνητικά στον κλάδο, αν και με μικρότερη ένταση συγκριτικά 
με άλλους κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού όπως για παράδειγμα η 
κρουαζιέρα, η οποία ουσιαστικά σταμάτησε τη δραστηριότητά της για το 
μεγαλύτερο τμήμα του 2020 αλλά και των πρώτων μηνών του 2021. Η 
Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές για 
τον κλάδο των σκαφών αναψυχής, ενώ τα τελευταία χρόνια την υψηλό-
τερη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι αγορές της Αυστραλίας και της Ασίας. Η 
αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε αρκετές ασιατικές χώρες και η 
αύξηση των ατόμων που μπορούν να επενδύσουν σε σκάφη αναψυχής 
(ναύλωση ή αγορά) έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη του γιώτινγκ στις 
συγκεκριμένες περιοχές.

Οι προοπτικές ανάπτυξης του παγκόσμιου στόλου σκαφών αναψυχής 
στη μετά COVID-19 εποχή είναι θετικές εξαιτίας:

•  Της αύξησης των εταιρειών ναυπήγησης σκαφών αναψυχής και της 
συνεπαγόμενης αύξησης του ανταγωνισμού με την επακόλουθη μείωση 
τιμών και αύξηση της ποιότητας των παραγόμενων σκαφών αναψυχής.

•  Της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος και της ζήτησης για υπηρε-
σίες αναψυχής.

•  Της αύξησης των μεταχειρισμένων σκαφών αναψυχής τα οποία βγαί-
νουν προς πώληση, ελκύοντας νέους καταναλωτές στο τουριστικό 
προϊόν που παρέχουν τα σκάφη αναψυχής.

•  Της αυξανόμενης ποικιλίας σκαφών αναψυχής, ικανών να καλύψουν 
οποιαδήποτε απαίτηση των χρηστών.

•   Του γεγονότος ότι στη μετά την πανδημία περίοδο, τα σκάφη αναψυ-
χής θεωρούνται ένας ασφαλής τρόπος διακοπών (συνύπαρξη με λίγα 
άτομα, ελευθερία επιλογής προορισμού, δυνατότητα παραμονής στο 
σκάφος κτλ.).
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1.3.1 Η αξία της δραστηριότητας των σκαφών αναψυχής

Τα έσοδα της παγκόσμιας αγοράς σκαφών αναψυχής εκτιμήθηκαν στα 
$41,08 δισ. το 2020, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2019 
($39,75 δισ.),10 καθώς εν μέσω πανδημίας η χρήση ιδιόκτητων ή η ενοικίαση 
επαγγελματικών σκαφών αναψυχής θεωρήθηκε ένας υγειονομικά ασφα-
λής τρόπος διακοπών. Οι προβλέψεις για το 2021 εκτιμούν ότι η αξία της 
αγοράς θα διαμορφωθεί στα $42,57 δισ.11 υπό το πρίσμα της μείωσης των 
επιπτώσεων της πανδημίας όσο το παγκόσμιο εμβολιαστικό πρόγραμμα 
προχωράει. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το 2028 η παγκόσμια αγορά 
τουριστικών σκαφών προβλέπεται να έχει έσοδα της τάξης των $57,93 δισ. 
το οποίο μεταφράζεται σε έναν Αθροιστικό Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεγέθυν-
σης (Compound Annual Growth Rate - CAGR) της τάξης του 4,5% από το 
2021 έως το 2028). Συνολικά, περίπου 100.000 επιχειρήσεις δραστηριο-
ποιούνται άμεσα στον κλάδο των σκαφών αναψυχής, ενώ οι περισσότερες 
εξ αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι 1.000.000 
άμεσες θέσεις εργασίας.12 

Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντική επίπτωση στην αγορά σκαφών ανα-
ψυχής ιδίως στο σκέλος των ναυπηγήσεων και της κατασκευής εξοπλισμού 
καθώς οι κατασκευαστικές εταιρείες και τα ναυπηγεία αντιμετώπισαν ζημιές 
λόγω αναστολής λειτουργίας, αλλά και πτώσης της ζήτησης. Το όποιο αγο-
ραστικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην αγορά των απολύτως απαραί-
τητων εξοπλισμών και αναλωσίμων. Η μεγάλη ύφεση παρατηρήθηκε στο 
πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε 
την COVID-19 πανδημία. Πάραυτα η αγορά άρχισε να κερδίζει το χαμένο 
έδαφος από το δεύτερο τρίμηνο του 2020 κυρίως διότι ο θαλάσσιος του-
ρισμός με σκάφη αναψυχής θεωρήθηκε ένας ασφαλής τρόπος διακοπών 
εν μέσω πανδημίας. Είναι ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ το 2020 αποτέλεσε μία 
από τις καλύτερες χρονιές, από το 2008, το έτος της έντονης οικονομικής 
ύφεσης, σε ό,τι αφορά την πώληση μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής 
κάθε είδους. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2019, ξε-
περνώντας τα 310.000 σκάφη αναψυχής κάθε μεγέθους.13 

10 Grand View Research (2021). “Leisure boat market size, share and trends analysis report by type, by 
region and segment forecasts 2021-2028”. Grand View Research, April 2021.
11 Grand View Research (2021). “Leisure boat market size, share and trends analysis report by type, by 
region and segment forecasts 2021-2028”. Grand View Research, April 2021.
12 Isnardi, S.P. (2018). “La Industrua Nautica En 2018. Datos economicos y tendencias”. Presentatin at the 
UCINA conference. Palma, 8th March of 2018. 
13 National Marine Manufacturers Association (NMMA) (2021). “NMMA reports US Boat Sales Reached 13-
year high in 2020”. Διαθέσιμο στο: https://www.nmma.org/press/article/23526?utm_source=Currents&utm_
medium=CurrrentsEmail&utm_campaign=Currents_Jan6. Προσπελάστηκε 16 Μαΐου 2021.

https://www.nmma.org/press/article/23526?utm_source=Currents&utm_medium=CurrrentsEmail&utm_campaign=Currents_Jan6
https://www.nmma.org/press/article/23526?utm_source=Currents&utm_medium=CurrrentsEmail&utm_campaign=Currents_Jan6
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Η συνολική αξία των ναυλώσεων σκαφών αναψυχής το 2018 εκτιμήθηκε 
στα $15,2 δισ. με τις προβλέψεις και σε αυτή τη δραστηριότητα των σκαφών 
αναψυχής να είναι ιδιαίτερα ευοίωνες για το μέλλον.14

1.3.2 Η παγκόσμια αγορά σκαφών αναψυχής

Η απουσία μιας κοινά αποδεκτής κατηγοριοποίησης των σκαφών αναψυ-
χής, η απουσία ενός φορέα ή οργανισμού σε διεθνές επίπεδο που θα είχε 
την πρόνοια να συγκεντρώνει σχετικά δεδομένα αλλά και οι διαφορετικές 
απαιτήσεις καταγραφής των σκαφών αναψυχής σε επίπεδο χώρας δυ-
σχεραίνουν την καταγραφή του παγκόσμιου στόλου σκαφών αναψυχής. 
Όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία15 ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη δυσκολία καταγραφής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων 
σε διεθνές επίπεδο για την ακριβή εκτίμηση του πραγματικού μεγέθους του.
Με βάση τα δεδομένα από την ιστοσελίδα fleetmon.com, η οποία παρα-
κολουθεί σε παγκόσμιο επίπεδο την κίνηση πλοίων και σκαφών, υπάρχουν 
συνολικά 257.993 σκάφη αναψυχής (Εικόνα 1.1).

Εικόνα 1.1. Παγκόσμιος στόλος σκαφών αναψυχής

Πηγή: https://www.fleetmon.com.

14 Allied Market Research (2020). “Yacht Charter Market by Type (Motorized yacht, Sailing Yacht and 
Others), Size [Small (up to 30m), Medium (30m-50m), Large (over 50m)] and Application (Vacation/Leisure, 
Sailing and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2020–2027. September 2020.
15 Διακομιχάλης Μ. (2009). Ο θαλάσσιος τουρισμός και οι οικονομικές επιδράσεις.. Εκδόσεις Σταμούλη.

http://fleetmon.com
https://www.fleetmon.com.
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Η μεγαλύτερη συγκέντρωση σκαφών αναψυχής παρατηρείται στην Ευρώπη 
(Βόρεια Ευρώπη και Μεσόγειος), στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην 
Αυστραλία, ενώ κινήσεις σκαφών αναψυχής παρατηρούνται τόσο στη Νο-
τιοανατολική Ασία όσο και στη Λατινική Αμερική. To FleetMon καταγράφει 
όμως μόνο τα σκάφη που διαθέτουν Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης 
(Automatic Identification System - AIS), αφήνοντας εκτός καταγραφής 
δεκάδες χιλιάδες μικρά σκάφη αναψυχής τα οποία δεν είναι υποχρεωμένα 
από τη διεθνή νομοθεσία να φέρουν συσκευές AIS. Ενδεικτικά, μόνο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν εγγεγραμμένα σε νηολόγια 11,88 
εκατ. σκάφη αναψυχής,16 ενώ ο παγκόσμιος στόλος υπολογίζεται σε περίπου 
30 εκατ. σκάφη αναψυχής, με το 90% αυτών να είναι κάτω των 8 μέτρων 
μήκους.17 Όμως τα δεδομένα του AIS παρέχουν πληροφόρηση κυρίως για 
τα σκάφη αναψυχής μεσαίου και μεγάλου μεγέθους καθώς η εγκατάσταση 
του AIS είναι υποχρεωτική για κάθε σκάφος χωρητικότητας άνω των 300 
Κόρων Ολικής Χωρητικότητας (Gross Tonnage – GT), αλλά και για τα επι-
βατικά σκάφη, αν και οποιοδήποτε σκάφος μπορεί να εξοπλιστεί με AIS 
ακόμα και αν δεν απαιτείται από τους διεθνείς κανονισμούς.

Το ICOMIA συγκεντρώνει δεδομένα για τη σύνθεση του στόλου των σκα-
φών αναψυχής, με τα δεδομένα αυτά να αφορούν περιορισμένο αριθμό 
χωρών περιλαμβάνοντας όμως τις σημαντικότερες χώρες σε στόλο σκαφών 
αναψυχής. Στην κατηγορία των σκαφών αναψυχής έχουν συμπεριληφθεί 
ιστιοφόρα σκάφη, σκάφη με εσωλέμβια μηχανή και σκάφη με εξωλέμβια 
μηχανή. Την πρώτη θέση μεταξύ των επιλεγμένων χωρών καταλαμβάνουν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις οποίες η διείσδυση της αγοράς των 
σκαφών αναψυχής είναι σημαντική καθώς το σκάφος έχει συνδεθεί με 
ποικίλες δραστηριότητες των Αμερικανών (διακοπές, σπορ, αλιεία κ.ά.).

Ο Πίνακας 1.2 παραθέτει τα στοιχεία στόλου σκαφών αναψυχής, για επι-
λεγμένες χώρες.

16 Statista (2021a). “Recreational boating – Statistics and facts”. Διαθέσιμο στο: https://www.statista.com/
topics/1138/recreational-boating/. Προσπελάστηκε 21 Μαΐου 2021.
17 Isnardi, S.P. (2018). “La Industrua Nautica En 2018. Datos economicos y tendencias”. Presentatin at the 
UCINA conference. Palma, 8th March of 2018.
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Πίνακας 1.2. Στόλος σκαφών αναψυχής σε επιλεγμένες χώρες

Χώρα Σκάφη 
αναψυχής

Ατομικά 
σκάφη Λοιπά ΣΥΝΟΛΟ

Αργεντινή 208.456 208.456

Αυστραλία 926.272 70.373 996.645

Βραζιλία 64.300 64.300

Γαλλία 399.066 399.066

Γερμανία 480.000 0

Δανία 0 0

Ελβετία 97.899 97.899

Ελλάδα 170.626 6.310 176.936

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 0

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 12.064.355 1.022.799 2.672.011 15.759.165

Ηνωμένο Βασίλειο 541.552 12.155 553.707

Ιαπωνία 226.100 62.500 288.600

Ινδία 1.300 1.300

Ισπανία 200.350 200.350

Ιταλία 463.140 112.489 575.629

Κίνα 116.475 116.475

Νέα Ζηλανδία 317.387 20.760 396.000 734.147

Νορβηγία 800.000 800.000

Νότια Κορέα 28.821 28.821

Ολλανδία 502.000 502.000

Πολωνία 76.107 1.257 77.364

Σιγκαπούρη 2.240 2.240

Σουηδία 754.300 754.300

Σρι Λάνκα 734 84 320 1.138

Ταϊβάν 1.133 1.133

Τουρκία 92.957 1.800 94.757

Τσεχία 13.248 1.693 577 15.518

Φινλανδία 1.125.900 0

Χονγκ Κονγκ 10.200 10.200

ΣΥΝΟΛΟ 19.698.031 1.199.731 3.181.397 22.473.259

Πηγή: ICOMIA (2018), HKBIA (2019). 

Η παγκόσμια αγορά των σκαφών αναψυχής επηρεάστηκε αρνητικά από την 
παγκόσμια οικονομική κρίση του 2009, η οποία οδήγησε σε μακροχρόνια 
ύφεση αρκετές οικονομίες του πλανήτη. Το Διάγραμμα 1.1 παρουσιάζει 
την αξία των ναυπηγήσεων σκαφών αναψυχής για επιλεγμένα έτη και για 
την περίοδο 2014-2018. Το 2014 αποτελεί το σημείο καμπής της αγοράς 
η οποία εισήλθε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, εξέλιξη η οποία διατηρήθηκε 
καθ’ όλη την περίοδο 2014-2018, με τον Αθροιστικό Μέσο Ετήσιο Ρυθμό 
Μεγέθυνσης (CAGR) να διαμορφώνεται στο 10,45%. Περίπου εννέα στα 
δέκα (89%) σκάφη αναψυχής που ναυπηγούνται είναι μηχανοκίνητα και το 
υπόλοιπο 11% αφορά ιστιοφόρα σκάφη.
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Διάγραμμα 1.1. Αξία αγοράς ναυπήγησης σκαφών αναψυχής (δισ. €)
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Σημείωση: Αφορά σκάφη με μήκος άνω των 2,5 μέτρων. Εξαιρούνται τα ατομικά σκάφη 
αναψυχής (π.χ. jet ski, canoe κτλ.). CAGR: Αθροιστικός Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεγέθυνσης.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Deloitte (2019).18  

1.3.3 Η ευρωπαϊκή αγορά

Η Ευρώπη αποτελεί μία σημαντική περιοχή για τη δραστηριοποίηση των 
σκαφών αναψυχής, τόσο ως αγορά προέλευσης σκαφών αναψυχής όσο 
και ως τουριστικός προορισμός για τους χρήστες των σκαφών. Αυτό συμ-
βαίνει διότι τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης διαθέτουν ακτογραμμή 
(συνολικό μήκος ακτών 68.000 χλμ.), άλλα αποτελούν νησιωτικά κράτη, 
ενώ άλλα διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα εσωτερικής ναυσιπλοΐας (συνολικό 
μήκος 37.000 χλμ.). Η αγορά των σκαφών αναψυχής είναι δυναμική τόσο 
εξαιτίας της διείσδυσης των σκαφών αναψυχής στους πολίτες της ΕΕ όσο 
και εξαιτίας της ισχυρής βιομηχανίας που συνδέεται με αυτά, μιας και η ΕΕ 
φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ναυπηγείων, πολλά εκ των οποίων είναι απολύ-
τως εξειδικευμένα στη ναυπήγηση αυτού του είδους σκαφών. Σύμφωνα με 
στοιχεία της European Boating Industry (2021)19 στην Ευρώπη δραστηρι-
οποιούνται 32.000 επιχειρήσεις (το συντριπτικό ποσοστό των οποίων είναι 
μικρομεσαίες -97%) που ασχολούνται με τον κλάδο των σκαφών αναψυχής, 
απασχολώντας συνολικά περί τους 280.000 εργαζόμενους.

Υπολογίζεται ότι περίπου 48 εκατ. ευρωπαίοι συμμετέχουν τακτικά σε δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με σκάφη αναψυχής, ενώ ο ευρωπαϊκός στό-
λος εκτιμάται σε περίπου 6.000.000 σκάφη κάτω των 24 μέτρων ολικού 
μήκους.20 Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται ότι ο στόλος 

18 Deloitte (2019). “Boating market monitor – Yachting market monitor in the luxury world”. May 10th, 
Viareggio, Italy.
19 European Boating Industry (2021). “Facts and Figures”. Διαθέσιμο στο: https://www.
europeanboatingindustry.eu/about-the-industry/facts-and-figures. Προσπελάστηκε 4 Απριλίου 2021.
20 ECORYS (2015). “Study on the competitiveness of the recreational boating sector”. Report prepared for 
DG Enterprise and Industry. 24 November 2015, Rotterdam/Brussels.

https://www.europeanboatingindustry.eu/about-the-industry/facts-and-figures.
https://www.europeanboatingindustry.eu/about-the-industry/facts-and-figures.
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των σκαφών αναψυχής προς ναύλωση ανέρχεται σε 60.000 σκάφη.21 
Η πλειονότητα των υπό ναύλωση σκαφών παρέχεται χωρίς πλήρωμα. 

Η ευρωπαϊκή αγορά σκαφών αναψυχής επηρεάστηκε αρνητικά από την 
οικονομική κρίση που ενέσκηψε το 2009. Στηριζόμενη όμως στην ισχυρή 
βιομηχανική της βάση (ναυπηγεία σκαφών αναψυχής αλλά και βιομηχα-
νίες εξοπλισμού σκαφών αναψυχής) και στη βελτίωση των οικονομικών 
συνθηκών, η αγορά ανέκαμψε από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημοφιλέστερος προορισμός σε ναυλώσεις πα-
γκοσμίως είναι η Νότια Γαλλία κατέχοντας το 20% της αγοράς, στη δεύτερη 
θέση βρίσκεται η Ιταλία με το 19% των ναυλώσεων και ακολουθεί στην τρίτη 
θέση η Ελλάδα με το 17%. H ευρωπαϊκή αγορά και ιδίως η περιοχή της 
Μεσογείου διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν ελκυστική 
για τους χρήστες υπηρεσιών σκαφών αναψυχής. Οι καλές κλιματολογικές 
συνθήκες, το πλούσιο ιστορικό, πολιτιστικό και γαστρονομικό δυναμικό 
της Μεσογείου αλλά και η ύπαρξη νησιωτικών συμπλεγμάτων (όπως στην 
περίπτωση της Ελλάδας) που επιτρέπουν τον ευκολότερο σχεδιασμό της 
θαλάσσιας διαδρομής, έχουν καταστήσει τη Μεσόγειο έναν από τους δη-
μοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως.

1.3.4 Η ελληνική αγορά

Όπως αναφέρθηκε, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους ελκυστικότερους 
προορισμούς για τα σκάφη αναψυχής στην Ευρώπη. Ο στόλος των σκαφών 
αναψυχής είναι κυρίως ιδιόκτητος, αλλά υπάρχουν και επαγγελματικά σκάφη 
τα οποία ναυλώνονται σε Έλληνες και αλλοδαπούς τουρίστες. Η πλειονότητα 
των ιδιόκτητων σκαφών είναι μικρού μεγέθους (μήκος μικρότερο από εφτά 
μέτρα). Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμό σκαφών 
κατηγορίας mega-yacht (σκάφη άνω των 24 μέτρων).
 
Συνολικά περίπου 170.600 σκάφη αναψυχής υπάρχουν στην Ελλάδα με 
τη συντριπτική πλειοψηφία (75,7%) να αποτελούν σκάφη με εξωλέμβια 
μηχανή ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής. 12,9% είναι ο στόλος των 
φουσκωτών σκαφών, και ακολουθούν τα σκάφη με εσωλέμβια μηχανή 
(8%), ενώ τα ιστιοφόρα αποτελούν το 3,4% του στόλου.22  

Εκτός από τα ιδιόκτητα σκάφη αναψυχής, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 
και επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, μία αγορά η οποία έχει αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ,23 από τα 2.800 
σκάφη αναψυχής του 1990 ο στόλος σχεδόν διπλασιάστηκε το 2005 όταν 

21 European Commission (2017). “Commission Staff Working Document on Nautical Tourism”. ΣΔ (2017) 
126 final, 30-3-2017, Brussels.
22 ICOMIA (2018). “Recreational Boating Industry Statistics 2017”. October 2018. Surrey, United Kingdom.
23 Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) (2015). «Υφιστάμενη κατάσταση 
και προοπτικές του Ναυτικού Τουρισμού – Προτάσεις Πολιτικής». Νοέμβριος 2015.
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και ανήλθε σε 5.500 σκάφη. Το 2019 αριθμούσε 6.109 σκάφη.24 Το 71,8% 
των επαγγελματικών σκαφών έχει μήκος από 10-15 μέτρα, ενώ στον στόλο 
υπάρχουν σκάφη με μήκος μικρότερο από 10 μέτρα αλλά και σκάφη με 
μήκος μεγαλύτερο των 60 μέτρων όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 
1.2. Τουλάχιστον το 5,7% του επαγγελματικού στόλου σκαφών αναψυχής 
εντάσσεται στην κατηγορία των mega-yachts (σκάφη άνω των 24 μέτρων). 
Τα σκάφη αυτά (περίπου 350) απαιτούν και ειδικές λιμενικές εγκαταστάσεις 
εντός των τουριστικών λιμένων για την εξυπηρέτησή τους. To 63% περίπου 
του στόλου είναι ιστιοφόρα σκάφη και το 37% είναι μηχανοκίνητα σκάφη 
(ICAP, 2019).25

Διάγραμμα 1.2. Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ανά κατηγορία μήκους
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Πηγή: Ένωση Μαρινών Ελλάδας (2019).26 

Στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δύο είναι οι φορείς που εκπροσωπούν 
εταιρείες του κλάδου: 

•  Ο ένας φορέας είναι ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελ-
ματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος, ο οποίος αριθμεί 350 μέλη τα 
οποία διαχειρίζονται έναν στόλο 2.500 σκαφών αναψυχής. 

•  Ο έτερος φορέας είναι η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών 
Τουρισμού ο οποίος εκπροσωπεί 217 εταιρείες-μέλη, οι οποίες διαχει-
ρίζονται περίπου 4.000 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, επανδρωμένα 
και μη.

24 Ένωση Μαρινών Ελλάδας (2019). «Μελέτη για την ανάπτυξη των Ελληνικών τουριστικών λιμένων». 
Αθήνα.
25 ICAP (2019). “Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής». Κλαδική έκθεση. Νοέμβριος 2019, Αθήνα.
26 Ένωση Μαρινών Ελλάδας (2019). «Μελέτη για την ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών λιμένων». Αθήνα.
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Από τα δεδομένα των φορέων εκπροσώπησης των εταιρειών του κλάδου 
των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής καθίσταται εμφανές ότι πρόκειται 
στην πλειοψηφία τους για μικρές, σε στόλο, εταιρείες, με ιδιοκτησία μέχρι 
πέντε σκάφη αναψυχής. Υπάρχουν φυσικά και εταιρείες με μεγάλους στό-
λους (άνω των 100 σκαφών αναψυχής).

Το 2018, τα έσοδα από τη ναύλωση σκαφών αναψυχής ανήλθαν στα €433,4 
εκατ.27 με την αγορά να παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης 
του 3,4% την περίοδο 2014-2018. Το 80% της ζήτησης επαγγελματικών 
σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με μελέτη της ICAP (2019), προέρχεται από 
αλλοδαπούς τουρίστες.

Να σημειωθεί ότι η αγορά των σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα στηρίζεται 
και από εταιρείες κατασκευής σκαφών αναψυχής, ένας κλάδος ο οποίος 
παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Το 2018 λειτουργούσαν στην ελληνική 
επικράτεια 83 εταιρείες κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 
όταν το 2008 μόλις 45 εταιρείες δραστηριοποιούνταν στον χώρο.28 Το γε-
γονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός στόλου σκαφών αναψυχής, 
αλλά και εταιρειών που κατασκευάζουν ναυτιλιακό εξοπλισμό, μπορούν 
να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλέγματος δραστηριοτήτων σκαφών 
αναψυχής (yachting cluster), συμβάλλοντας στην αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας της δραστηριότητας στην οικονομία και δημιουργώντας προϋποθέ-
σεις περαιτέρω ανάπτυξης.

1.3.5 Η αγορά των mega-yachts

Μία εξειδικευμένη και ιδιαίτερη κατηγορία σκαφών αναψυχής είναι τα 
mega-yachts. Πρόκειται για σκάφη με μήκος άνω των 24 μέτρων, τα οποία 
συνήθως είναι πολυτελή και διαθέτουν πλήρωμα (σε ένα σκάφος αναψυ-
χής 40 μέτρων το πλήρωμα μπορεί να ανέλθει στα 12 άτομα) και μπορεί 
να κινούνται είτε με μηχανή είτε με ιστία. Σε ορισμένες μελέτες τα σκάφη 
άνω των 24 μέτρων κατανέμονται σε δύο κατηγορίες: τα superyachts με 
μήκος 24-40 μέτρα και τα mega-yachts με μήκος άνω των 40 μέτρων. Τα 
superyachts συνήθως διατίθενται προς ναύλωση ενώ τα mega-yachts είναι 
για ιδία χρήση από τον ιδιοκτήτη τους.

Τα mega-yachts ως αγορά αποτελούν στόχο αρκετών χωρών και των τουρι-
στικών λιμενικών τους εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών 
απευθύνεται σε άτομα υψηλού εισοδήματος και η παραμονή τους σε έναν 
προορισμό συνδέεται με μία σημαντική οικονομική επίπτωση εξαιτίας:

27 Ένωση Μαρινών Ελλάδας (2019). «Μελέτη για την ανάπτυξη των Ελληνικών τουριστικών λιμένων». 
Αθήνα.
28 Statista (2021). “Number of enterprises in the manufacturing sector of recreational boating in Greece 
from 2008-2018”. Διαθέσιμο στο: https://www.statista.com/statistics/792924/number-of-companies-
manufacturing-sector-recreational-boating-greece/. Προσπελάστηκε 22 Μαΐου 2021.
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Α) Των απαιτήσεων του σκάφους σε προμήθειες.
Β) Των δαπανών των επιβατών του mega-yacht. 

Ενδεικτικά σε ένα mega-yacht μήκους 40-60 μέτρων, που αποτελεί μία 
δημοφιλή κατηγορία, οι εβδομαδιαίες δαπάνες σκάφους και επιβατών 
ανέρχονται σε €42.022. Αν σε αυτό το ποσό προστεθεί και το κόστος της 
ναύλωσης που ανέρχεται σε περίπου €56.000 τότε η συνολική οικονομική 
επίπτωση ενός επαγγελματικού mega-yacht που ανήκει στην κατηγορία 
40-60 μ. είναι €98.000 ανά εβδομάδα.29

Παράλληλα, τα mega-yachts χρειάζονται εξειδικευμένες υποδομές σε του-
ριστικούς λιμένες, δημιουργώντας την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων για 
την κατασκευή τους (μεγαλύτερες σε μήκος ή πλάτος θέσεις πρόσδεσης 
και με μεγαλύτερο βάθος), καθώς και την παροχή μίας ευρείας γκάμας 
λιμενικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα η πετρέλευση ή ακόμα και η 
δυνατότητα εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών.

Σε ό,τι αφορά τον στόλο των mega-yachts, παρατηρείται μία συνεχής αύ-
ξηση. Ο παγκόσμιος στόλος σκαφών άνω των 30 μέτρων αριθμούσε το 
1997 περίπου 1.900 σκάφη, ενώ μία δεκαετία αργότερα ο αριθμός τους 
διαμορφώθηκε στα 3.400. Το 2017 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στα 
5.200 και το 2021 ο αριθμός τους είναι 5.595. Το Διάγραμμα 1.3 παρου-
σιάζει τον παγκόσμιο στόλο mega-yachts (> 24 μέτρων) ανά κατηγορία 
μήκους για το έτος 2021. 

Διάγραμμα 1.3. Παγκόσμιος στόλος mega-yachts ανά κατηγορία μήκους (2021)
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Πηγή: Superyacht Times (2021).30 

29 The Superyacht Agency (2020). “Superyacht Intelligence Consultancy Report”. London, UK.
30 Superyacht Times (2021). Superyacht Fleet. Διαθέσιμο στο: https://www.superyachttimes.com/yachts. 
Προσπελάστηκε 2 Ιουνίου 2021.
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Συνολικά 8.538 mega-yachts υπάρχουν στον παγκόσμιο στόλο των σκαφών 
αναψυχής. Το 34,5% είναι σκάφη μήκους από 24-30 μέτρα, ενώ το 40,8% 
ανήκουν στην κατηγορία 30-40 μέτρα. Αθροιστικά οι δύο αυτές κατηγορίες 
καταλαμβάνουν τα 3/4 του παγκόσμιου στόλου mega-yachts. Χαρακτηρι-
στικά, το μέσο mega-yacht έχει μήκος 36 μέτρα και χωρητικότητα 359 GT. 
 
Το γεγονός ότι ο αριθμός των mega-yachts βαίνει αυξανόμενος κάθε χρόνο 
αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της συγκεκριμένης αγοράς, αλλά και των 
πρωτοβουλιών που θα πρέπει να παρθούν τόσο σε επίπεδο στρατηγικής 
για την προσέλκυση στην Ελλάδα της συγκεκριμένης κατηγορίας των σκα-
φών αναψυχής, όσο και σε επίπεδο υποδομών για τη δημιουργία θέσεων 
ελλιμενισμού ικανών να τα εξυπηρετήσουν. Το Διάγραμμα 1.4 παρουσιάζει 
την εξέλιξη του στόλου των σκαφών αναψυχής άνω των 35 μέτρων για την 
περίοδο 2008–2018.

Διάγραμμα 1.4. Εξέλιξη παγκόσμιου στόλου mega-yachts άνω των 35 μέτρων
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από The Superyacht Agency (2020).31  

Παρότι η οικονομική κρίση του 2009 επηρέασε τη συγκεκριμένη κατηγορία 
σκαφών αναψυχής καθώς μειώθηκε ο ρυθμός ναυπήγησης νέων σκαφών, 
η ετήσια μεταβολή στον στόλο ήταν θετική καθ’ όλη τη διάρκεια της περι-
όδου, ένδειξη της δυναμικής της αγοράς.

Να σημειωθεί ότι ένας από τους μεγαλύτερους στόλους σκαφών αναψυχής 
άνω των 40 μέτρων ανήκει σε Έλληνες. Συγκεκριμένα από τα 4.795 σκάφη 
που είχε καταγράψει η έρευνα της Knight Frank (2018),32 τα 407 ανήκουν 
σε πολίτες των ΗΠΑ, με τους Ρώσους να ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 
168 σκάφη και τους Έλληνες στην τρίτη με 107 mega-yachts. 

31 The Superyacht Agency (2020). “Superyacht Intelligence Consultancy Report”. London, UK.
32 Knight Frank (2018). “The Wealth Report – 2018”. London, UK.
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Η χώρα που κυριαρχεί στη ναυπήγηση mega-yachts είναι η Ιταλία η οποία 
κατείχε το 2019 την πρώτη θέση με το 30,65% της ολικής χωρητικότητας 
των mega-yachts υπό ναυπήγηση.33 Η Ιταλία διαθέτει ισχυρή ναυπηγική 
βιομηχανία, με ορισμένες από τις ναυπηγικές της μονάδες να έχουν εξειδι-
κευτεί πλήρως στην κατασκευή mega-yachts. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε 
η Ολλανδία με το 21,8% περίπου της ολικής χωρητικότητας των υπό ναυ-
πήγηση mega-yachts, ενώ ακολούθησε η Γερμανία με 19,62%, η Τουρκία 
με 9,4%, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Νορβηγία η οποία κατέλαβε το 5,65% 
της αγοράς. Να σημειωθεί ότι το 2019 υπήρχαν στην Ελλάδα δύο υπό 
κατασκευή mega-yachts μέσου μήκους 73 μέτρων.

33 Boat International (2019). “Business of Yachting”. January.
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1.4 Ενδιάμεσα συμπεράσματα

Από την παρουσίαση των δεδομένων για τον παγκόσμιο στόλο των σκαφών 
αναψυχής καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για μία αγορά με ιδιαίτερη δυ-
ναμική. Επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση του 2009, καθώς αποτελεί 
μία δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά 
από το 2014 παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Η πανδημία COVID-19 
έπληξε εκ νέου τη συγκεκριμένη αγορά, με τις συνθήκες περιορισμένης 
λειτουργίας των εταιρειών του χώρου να επεκτείνονται και στο 2021, ενώ 
περιορίστηκαν και οι πλόες ιδιόχρηστων σκαφών αναψυχής.

Στην κατηγορία των mega-yachts, μειώθηκε ο ρυθμός μεταβολής της αγοράς 
ο οποίος όμως παρέμενε θετικός έως το ξέσπασμα της πανδημίας. Πρό-
κειται για έναν τομέα της αγορά του γιώτινγκ με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και απαιτήσεις ο οποίος θα αναπτυχθεί περαιτέρω καθώς τα δημογραφικά 
στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά στόχος των mega-yachts μεγαλώνει. Το 2013 
ο αριθμός των εκατομμυριούχων παγκοσμίως ανέρχονταν σε 17,33 εκατ. 
άτομα. Το 2018 ο αριθμός αυτός είχε διαμορφωθεί στα 19,603 εκατ. και 
το 2023 αναμένεται να φτάσει τα 23,405 εκατ. (Knight Frank, 2019).34 

Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός που αποτελεί μία παραδοσιακή 
αγορά χρηστών σκαφών αναψυχής γερνάει, γεγονός που αναμένεται να 
επηρεάσει την ανάπτυξη του κλάδου στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά 
νέες αγορές αναπτύσσονται δημιουργώντας νέους χρήστες των υπηρεσιών 
που παρέχουν τα σκάφη αναψυχής, όπως για παράδειγμα η αγορά της 
Ασίας.

Στην Ελλάδα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός σκαφών αναψυχής κάθε 
είδους, αποτελώντας μία κατ’ αρχήν βάση για ένα μακροχρόνιο σχεδια-
σμό των αναγκών σε λιμενικές υποδομές. Η Ελλάδα επίσης αποτελεί τον 
τέταρτο δημοφιλέστερο προορισμό για mega-yachts, και αν λάβουμε 
υπόψη και τα mega-yachts που κατέχουν Έλληνες, δημιουργούνται πιέσεις 
στις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αλλά και ανάγκη για τη δημιουργία 
εξειδικευμένων θέσεων ελλιμενισμού. 

34 Knight Frank (2019). “The Wealth Report – 2019”. London, UK. 
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2.1 Εισαγωγή

Όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 1, ο τουρισμός γενικότερα και ο θα-
λάσσιος τουρισμός ειδικότερα αποτελούν οικονομικές δραστηριότητες με 
ιδιαίτερη δυναμική. Ο κλάδος των τουριστικών λιμένων συμβάλλει απο-
φασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, ακόμα και 
εθνικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών προς τα σκάφη να είναι δομικό 
στοιχείο του θαλάσσιου τουρισμού.

Σε παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν δεδομένα σε 
ενιαία μορφή σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τουριστικών λιμένων, τα χαρα-
κτηριστικά τους, τη χωρητικότητά τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, 
καθώς δεν υφίσταται ο φορέας ο οποίος θα αναλάμβανε τη συγκέντρωση 
των δεδομένων με έναν ενιαίο τρόπο. Η συλλογή δεδομένων είναι συχνά 
δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία καθώς απαιτεί πολυάριθμες προ-
σαρμογές στη βάση των διαφορετικών μεθόδων και εργαλείων συλλογής 
πληροφοριών που χρησιμοποιούνται, στις διαφορετικές προσεγγίσεις που 
υφίστανται σε κάθε χώρα σχετικά με τον ορισμό του τουριστικού λιμένα, 
αλλά και την αξιοπιστία των διάφορων πηγών δεδομένων που υφίστανται.

Συνεπώς, υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τις τουριστικές λιμενικές 
εγκαταστάσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτου 
(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – ADAC) (2021)35 καταγράφει 
3.192 μαρίνες διάφορων κατηγοριών και μεγεθών, χωρίς όμως να δι-
ευκρινίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η καταγραφή. H European 
Boating Industry (2021)36 κάνει λόγο για 10.000 μαρίνες και 1.000.000 
θέσεις ελλιμενισμού. Σύμφωνα με την ICOMIA (2018),37 η οποία όμως 
δεν παρέχει πληροφορίες για ορισμένες χώρες, στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
υφίστανται 10.094 τουριστικοί λιμένες συνολικής δυναμικότητας 1.099.650 
θέσεων ελλιμενισμού, ενώ υπάρχουν και 909.700 θέσεις αγκυροβολίου. 
O Lukovic (2013)38 συνέλεξε πληροφορίες για τις λειτουργούσες μαρίνες 

35 ADAC (2021). “Marinas”. Διαθέσιμο στο: https://skipper.adac.de/en/marinas/. Προσπελάστηκε 20 Απριλίου 
2021.
36 European Boating Industry (2021). “Facts and Figures”. Διαθέσιμο στο: https://www.
europeanboatingindustry.eu/about-the-industry/facts-and-figures. Προσπελάστηκε 4 Απριλίου 2021.
37 ICOMIA (2018). “Recreational Boating Industry Statistics 2017”. UK.
38 Lucovic, T. (2013). “Nautical Tourism”. CABI.
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στην Ευρώπη, καταγράφοντας 1.040 μαρίνες υψηλής ποιότητας συνολικής 
δυναμικότητας 358.114 θέσεων ελλιμενισμού και 4.212 λοιπές μαρίνες. 

Είναι προφανής λοιπόν η απουσία κοινά αποδεκτής προσέγγισης στο ερώ-
τημα «τι θεωρείται τουριστικός λιμένας» καθώς και η απουσία δεδομένων 
για τις σχετικές λιμενικές εγκαταστάσεις και τις θέσεις ελλιμενισμού που 
παρέχουν. Επιπρόσθετα το γεγονός ότι αρκετές μαρίνες είναι τοποθετημέ-
νες σε κανάλια ή στις όχθες ποταμών δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην 
αποσαφήνιση του αριθμού των τουριστικών λιμένων που λειτουργούν 
στην Ευρώπη.

Είναι ενδεικτικό ότι η λειτουργία των μαρινών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν 
εμπίπτει σε συγκεκριμένο και μοναδικό κωδικό δραστηριότητας (Statistical 
Classification of Economic Activities in the European Community - NACE 
Classification) αλλά στον γενικό κωδικό 93.29 «άλλες υπηρεσίες αναψυχής» 
στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και δραστηριότητες εκτός της φιλοξενίας 
σκαφών αναψυχής. Στην κατηγοριοποίηση NACE, οι κωδικοί που λήγουν 
σε 9 είναι δηλωτικοί δραστηριοτήτων που δεν έχουν εξειδικευτεί και αφο-
ρούν το υπόλοιπο μίας κατηγορίας. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό του 
ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θεωρείται τόσο σημαντική ώστε να 
διαθέτει δικό της κωδικό. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
Amadeus Company Data39 υπάρχουν κατά προσέγγιση πάνω από 62.000 
επιχειρήσεις καταχωρημένες στον προαναφερόμενο κωδικό δραστηριό-
τητας. Αν αφαιρεθούν οι δραστηριότητες εκείνες που δεν είναι συναφείς 
με μαρίνες, η βάση δηλώνει προσεγγιστικά κοντά στις 400 εταιρείες με 
δραστηριότητες συναφείς με υποδοχή σκαφών αναψυχής όπως μαρίνες 
και αγκυροβόλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια καταγραφή της συνολικής προσφο-
ράς τουριστικών λιμένων και μαρινών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση 
την αγορά της Μεσόγειου και ειδικότερα στα βόρεια και βορειοανατολικά 
παράλιά της που καταγράφουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία 
χρόνια. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από αρκετές ανοικτές πηγές και σχετικές 
κλαδικές μελέτες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών, με 
στόχο να καλυφθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ευρωπαϊκών χωρών. 

Στόχος της ενότητας είναι να αναλυθεί η αγορά των τουριστικών λιμένων στην 
Ευρώπη στη βάση του αριθμού των τουριστικών λιμένων, των θέσεων ελλι-
μενισμού, των παρεχόμενων θέσεων ανά κάτοικο και ανά σκάφος αναψυχής 
(χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της πρώτης ενότητας της μελέτης), ώστε να 
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα περί των τάσεων που διαμορφώνονται. 

39 https://amadeus.bvdinfo.com. Προσπελάστηκε 15 Μαΐου 2021.

https://amadeus.bvdinfo.com
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2.2 Ο κλάδος των τουριστικών 
λιμένων στην Ευρώπη

Η Ευρώπη θεωρείται από τις πλέον ανεπτυγμένες γεωγραφικές περιοχές σε 
ό,τι αφορά τον κλάδο των τουριστικών λιμένων, καθώς διαθέτει περίπου 
11.000 σχετικές εγκαταστάσεις, συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,1 εκατομ-
μυρίων θέσεων ελλιμενισμού. Οι ΗΠΑ που επίσης θεωρούνται μία χώρα με 
ανεπτυγμένο δίκτυο τουριστικών λιμένων, διαθέτουν περίπου 11.000 εγκατα-
στάσεις με μικρότερη όμως χωρητικότητα που προσεγγίζει τις 800.000 θέσεις 
ελλιμενισμού.40 Η ιδιομορφία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών έχει συμβάλει 
στην ανάπτυξη του γιώτινγκ το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε ανάπτυξη 
και τον κλάδο των τουριστικών λιμένων. Η εκτεταμένη ακτογραμμή πολλών 
κρατών, η ύπαρξη νησιωτικών κρατών καθώς και πλωτών ποτάμιων δικτύων 
δημιουργεί τις συνθήκες για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού στον 
οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα σκάφη αναψυχής.

Ο αριθμός των τουριστικών λιμένων και η προσφορά θέσεων ελλιμενισμού, 
ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη, καταγράφουν σημαντικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης τα τελευταία χρόνια41 καθώς η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
εκτός από ελκυστικό προορισμό για θαλάσσιο τουρισμό και κυρίως για 
σκάφη αναψυχής, αποτελεί και μία περιοχή με έντονη ναυταθλητική δρα-
στηριότητα. Ως εκ τούτου έχει αυξηθεί η ζήτηση για τουριστικούς λιμένες και 
για πρόσθετες θέσεις ελλιμενισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλλε 
και ο ανοδικός ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αγοράς των σκαφών 
αναψυχής μέχρι και την έναρξη της οικονομικής κρίσης, όταν και μειώθηκαν 
οι πωλήσεις σκαφών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICOMIA, η προσφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εκτιμάται σε 10.094 τουριστικούς λιμένες οι οποίοι διαθέτουν συνολική 
δυναμικότητα 1.099.650 θέσεων ελλιμενισμού.42 Συμπληρωματικά προς 
το δίκτυο των τουριστικών λιμένων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν και 
909.700 θέσεις αγκυροβολίου, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων 
αφορούν θέσεις εκτός τουριστικών λιμένων. Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει 
τον αριθμό των τουριστικών λιμένων και των θέσεων ελλιμενισμού για τις 
βασικότερες χώρες της Ευρώπης για τον κλάδο των σκαφών αναψυχής. 

40 Plan Bleu (2011). “Cruises and recreational boating in the Mediterranean”. March 2011, Sophia Antipolis.
41 DG ENTR (2015). “Study on the competitiveness of the recreational boating sector”. Prepared by ECSIP 
Consortium for DG Enterprise and Industry. 24th November 2015, Rotterdam/Brussels.
42 ICOMIA (2018). “Recreational Boating Industry Statistics 2017”. UK.
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Πίνακας 2.1. Αριθμός τουριστικών λιμένων και θέσεων ελλιμενισμού για επιλεγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες

Χώρα Τουριστικοί 
λιμένες

Θέσεις 
ελλιμενισμού

Θέσεις 
αγκυροβολίου Ακτογραμμή (km)

Γερμανία 3.091 - 206.000 3.624

Σουηδία 1.500 100.000 100.000 48.000

Πολωνία 1.306 48.400 770

Φινλανδία 1.300 80.900 46.200

Ολλανδία 1.160 200.000 400

Αγγλία 576 95.000 170.000 17.381

Ιταλία 545 184.000 36.000 7.375

Γαλλία 403 253.000 601.000 5.700

Ισπανία 360 130.250 1.500 7.880

Κροατία 140 17.067 5.835

Δανία 83 - 8.750

Ελλάδα 60 8.100 1.200 15.000

Εσθονία 56 2.617 3.794

Πορτογαλία 54 12.739 2.830

Λετονία 17 991 498

Μάλτα 8 2.093 253

Μαυροβούνιο 7 1.740 294

Σλοβενία 3 805 47

Πηγή: ICOMIA (2018), Waterman et al. (2015),43 Kovacic and Silveira (2018),44  Ιστοσελίδες 
Υπουργείων Τουρισμού–Υπουργείων Μεταφορών των κρατών.

Στο εξεταζόμενο δείγμα ο υψηλότερος αριθμός μαρινών στην Ευρώπη 
βρίσκεται στη Γερμανία (3.091) με τη Σουηδία στη δεύτερη θέση να έχει 
1.600 λιγότερους τουριστικούς λιμένες. Οι πέντε πρώτες χώρες στη λίστα 
(Γερμανία, Σουηδία, Πολωνία, Φινλανδία και Ολλανδία) με 7.495 τουριστι-
κούς λιμένες κατέχουν το 70,25% του συνόλου των τουριστικών λιμένων 
των χωρών που εξετάστηκαν. 

Από τον Πίνακα 2.1 καθίσταται εμφανής η μεγάλη διαφοροποίηση που 
υπάρχει ανάμεσα σε χώρες της Ευρώπης, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό 
των τουριστικών λιμένων αλλά και των θέσεων ελλιμενισμού. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις χωρών καταγράφηκαν και οι θέσεις αγκυροβόλησης για 
τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία. Αυτή η ποικιλομορφία σχετίζεται 
τόσο με την έκταση της ακτογραμμής των χωρών όσο και με το ποτάμιο 
δίκτυο που διαθέτουν ορισμένες από αυτές. Αναμφισβήτητα η προσφορά 

43 Watermann B., Daehne D., Fürle C., Thomsen A. (2015). Sicherung der Verlässlichkeit der Antifouling-
Expositionsschätzung im Rahmen des EU-Biozid-Zulassungsverfahrens auf Basis der aktuellen Situation 
in deutschen Binnengewässern für die Verwendungsphase im Bereich Sportboothäfen, Texte 68/2015, 
Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 135 S. Διαθέσιμο στο:
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/sicherung-der-verlaesslichkeit-der-antifouling.  
44 Kovacic, M. and Silveira L. (2018). “Nautical tourism in Croatia and in Portugal in the late 2010’s: Issues 
and perspectives”. Scientific Journal of Maritime Research 32, pp. 281-289.
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τουριστικών λιμένων και θέσεων συνδέεται και με τη ζήτηση. Για ορισμένες 
χώρες (π.χ. Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, Ολλανδία) η ιδιοκτησία σκάφους 
αναψυχής αποτελεί διαδεδομένη τάση στους κατοίκους τους, τόσο για 
την αναψυχή τους όσο και για την άθλησή τους, ενώ τα σκάφη αναψυχής 
χρησιμοποιούνται επίσης ως μόνιμη κατοικία.

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου υπολείπονται σε εγκαταστάσεις τουρι-
στικών λιμένων σε σχέση με τις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες αλλά υπερτε-
ρούν σε θέσεις ελλιμενισμού. Η απουσία πλεύσιμων ποταμών, καναλιών 
και άλλων εσωτερικών υδάτινων οδών (π.χ. στην Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Ισπανία κ.α.) αλλά και η ύπαρξη εκτεταμένης ακτογραμμής έχει ως αποτέ-
λεσμα οι τουριστικοί λιμένες να κατασκευάζονται επί της ακτογραμμής. Η 
ύπαρξη ανοικτής θάλασσας και τα σχετικά μεγαλύτερα βάθη επιτρέπουν 
την κατασκευή μεγαλύτερων τουριστικών λιμένων με περισσότερες θέσεις 
ελλιμενισμού. Βάσει των δεδομένων του Πίνακα 2.1, το Διάγραμμα 2.1 
παρουσιάζει την κατανομή τουριστικών λιμένων, θέσεων ελλιμενισμού και 
αγκυροβολίων μεταξύ των βόρειο-ευρωπαϊκών και νότιο-ευρωπαϊκών 
χωρών του δείγματος.

Διάγραμμα 2.1. Κατανομή προσφοράς μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης (δείγμα 
χωρών)
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Πηγή: Συγγραφική ομάδα, με δεδομένα από ICOMIA (2018).45

Παρά το γεγονός ότι στο επιλεγμένο δείγμα χωρών οι βόρειο-ευρωπαϊκές 
χώρες διαθέτουν υπερ-τριπλάσιο αριθμό τουριστικών λιμένων (5.915 του-
ριστικοί λιμένες έναντι 1.580 των νότιο-ευρωπαϊκών χωρών), οι προσφε-
ρόμενες θέσεις ελλιμενισμού αλλά και οι διαθέσιμες θέσεις αγκυροβολίου 
είναι μικρότερες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν. Αυτό 

45  ICOMIA (2018). “Recreational Boating Industry Statistics 2017”. UK.
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σημαίνει ότι οι τουριστικοί λιμένες των βόρειο-ευρωπαϊκών χωρών έχουν 
μικρότερο μέσο μέγεθος σε σχέση με τις αντίστοιχες νότιο-ευρωπαϊκές. 

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Εσθονίας μπορούμε να αντιληφθούμε 
καλύτερα τις ανωτέρω διαφορές. Η Εσθονία είναι μία χώρα με μία σχετικά 
μεγάλη ακτογραμμή συγκριτικά με το μέγεθός της. Διαθέτει 56 τουριστικούς 
λιμένες συνολικής δυναμικότητας 2.617 θέσεων ελλιμενισμού, ήτοι περίπου 
47 θέσεις ελλιμενισμού ανά τουριστικό λιμένα. Πράγματι, η ανάλυση των 
στοιχείων καταδεικνύει το μικρό μέγεθος των περισσότερων τουριστικών 
λιμένων της χώρας, όπως δείχνει το Διάγραμμα 2.2.

Διάγραμμα 2.2. Κατανομή χωρητικότητας τουριστικών λιμένων Εσθονίας
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Πηγή: Συγγραφική ομάδα, με δεδομένα από EastBaltic (2021).46 

Εξαιτίας της ύπαρξης νησιών με λίγους κατοίκους και της μεγάλης, για το 
μέγεθος της χώρας, ακτογραμμής, η Εσθονία έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 
τουριστικών λιμένων πρωτίστως για την άρση της απομόνωσης περιοχών 
της χώρας αλλά και της προσέλκυσης τουριστικής δραστηριότητας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση έχει δημιουργήσει αρκετούς τουριστικούς λιμένες 
μικρού μεγέθους, που ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες σε περιοχές 
με ελάχιστο πληθυσμό όπως για παράδειγμα σε μικρά νησιά (όπου οι 
τουριστικοί λιμένες στην ουσία εξυπηρετούν κυρίως την κοινωνική συνοχή), 
ενώ οι μεγάλες μαρίνες βρίσκονται σε αστικά κέντρα της χώρας και σε πε-
ριοχές με υψηλό τουριστικό ενδιαφέρον. Το 75% των τουριστικών λιμένων 
της χώρας έχει χωρητικότητα μέχρι 50 θέσεων ελλιμενισμού και μόλις δύο 
μαρίνες έχουν χωρητικότητα άνω των 200 θέσεων (συγκεκριμένα η μία 
έχει χωρητικότητα 325 θέσεων και η δεύτερη χωρητικότητα 300 θέσεων).

46 EastBaltic (2021). “Sail in Estonia and Latvia”. Interreg Estonia-Latvia.
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2.2.1 Μέση δυναμικότητα τουριστικών λιμένων στην Ευρώπη

Σημαντικός δείκτης της αγοράς των τουριστικών λιμένων κάθε χώρας είναι 
η μέση χωρητικότητα του δικτύου λιμένων τους οποίους διαθέτει. Στη βάση 
των δεδομένων του Πίνακα 2.1 υπολογίστηκε η μέση χωρητικότητα των 
τουριστικών λιμένων των χωρών του δείγματος, με τα αποτελέσματα να 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Η Δανία και η Γερμανία εξαιρέθηκαν από 
τον Πίνακα λόγω έλλειψης δεδομένων όσον αφορά στη δυναμικότητα των 
τουριστικών λιμένων στις συγκεκριμένες χώρες.

Πίνακας 2.2. Μέση δυναμικότητα τουριστικών λιμένων για επιλεγμένες ευρωπαϊκές 
χώρες

Χώρα Τουριστικοί λιμένες 
(Α)

Θέσεις ελλιμενισμού 
(Β)

Μέση δυναμικότητα 
(Β/Α)

Γαλλία 403 253.000 628

Ισπανία 360 130.250 362

Ιταλία 545 184.000 338

Σλοβενία 3 805 268

Μάλτα 8 2.093 262

Μαυροβούνιο 7 1.740 249

Πορτογαλία 54 12.739 236

Ολλανδία 1.160 200.000 172

Αγγλία 576 95.000 165

Ελλάδα 60 8.100 135

Κροατία 140 17.067 122

Σουηδία 1.500 100.000 67

Φινλανδία 1.300 80.900 62

Λετονία 17 991 58

Εσθονία 56 2.617 47

Πολωνία 1.306 48.400 37

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη με μέση 
χωρητικότητα τουριστικού λιμένα τις 628 θέσεις ελλιμενισμού. Σε μεγάλη 
απόσταση ακολουθεί η Ισπανία με 362 θέσεις ελλιμενισμού και η Ιταλία 
με 338 θέσεις ελλιμενισμού. Οι τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες της 
Μεσογείου και οι πλέον τουριστικά ανεπτυγμένες, λειτουργούν κυρίως με-
γάλου μεγέθους τουριστικούς λιμένες, γεγονός που δείχνει τη δυναμική του 
κλάδου στις χώρες αυτές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις πρώτες επτά 
θέσεις της σχετικής κατάταξης είναι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, με την 
Ελλάδα και την Κροατία να βρίσκονται πιο χαμηλά στην κατάταξη με μέση 
χωρητικότητα 135 και 122 θέσεις ελλιμενισμού αντίστοιχα. Διαχωρίζοντας 
τις χώρες του πίνακα σε χώρες της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης προκύπτει 
ότι στη Βόρεια Ευρώπη η μέση χωρητικότητα τουριστικού λιμένα είναι 89 
θέσεις ελλιμενισμού ενώ για τη Νότια Ευρώπη είναι τετραπλάσια, καθώς 
διαμορφώνεται στις 386 θέσεις ελλιμενισμού.
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Με την εξαίρεση της Ολλανδίας και της Αγγλίας που βρίσκονται ψηλότερα 
στη σχετική κατάταξη, τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης, ένα στοιχείο που αναδεικνύει το μικρό μέγεθος των 
τουριστικών λιμένων σε χώρες της, για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω.

2.2.2 Μέση πυκνότητα τουριστικών λιμένων ανά χιλιόμετρο ακτο-
γραμμής στην Ευρώπη

Ένας πρόσθετος δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή 
και αξιολόγηση των δικτύων τουριστικών λιμένων αφορά τις θέσεις ελλι-
μενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. Από τα δεδομένα του Πίνακα 2.1 
προκύπτει ο Πίνακας 2.3 ο οποίος παρουσιάζει σχετικά στοιχεία.

Πίνακας 2.3. Αριθμός θέσεων ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής

Χώρα Θέσεις ελλιμενισμού 
(Α)

Χιλιόμετρα 
ακτογραμμής 

(Β)

Θέσεις ελλιμενισμού 
ανά χλμ. ακτογραμμής 

(Α/Β)

Ολλανδία 200.000 400 500

Πολωνία 48.400 770 62,9

Γαλλία 253.000 5.700 44,4

Ιταλία 184.000 7.375 24,9

Σλοβενία 805 47 17,1

Ισπανία 130.250 7.880 16,5

Μάλτα 2.093 253 8,3

Μαυροβούνιο 1.740 294 5,9

Αγγλία 95.000 17.381 5,5

Πορτογαλία 12.739 2.830 4,5

Κροατία 17.067 5.835 2,9

Σουηδία 100.000 48.000 2,1

Λετονία 991 498 2

Φινλανδία 80.900 46.200 1,8

Εσθονία 2.617 3.794 0,7

Ελλάδα 8.100 15.000 0,5

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη καταλαμβάνει η Ολλανδία με 500 
θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. Να σημειωθεί ότι η Ολ-
λανδία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο ποταμών και καναλιών τα οποία 
προσφέρουν χιλιάδες θέσεις ελλιμενισμού που σε συνδυασμό με τη μικρή 
ακτογραμμή της χώρας οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στη δεύτερη θέση 
βρίσκεται η Πολωνία με περίπου 63 θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο 
και την τριάδα συμπληρώνει η Γαλλία με 44 θέσεις ελλιμενισμού. Η Ελλάδα 
βρίσκεται στην τελευταία θέση του δείγματος των χωρών καθώς διαθέτει 
πολύ μεγάλη ακτογραμμή και σχετικά περιορισμένες θέσεις ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής.
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2.2.3 Ενδιάμεσα συμπεράσματα

Όπως ανέδειξε η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν υπάρχουν 
διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τους τουριστικούς λιμένες τόσο 
ως προς το τι συνιστά η συγκεκριμένη υποδομή όσο και ως προς τη στρα-
τηγική διαμόρφωσης δικτύου τουριστικών λιμένων που ακολουθεί η κάθε 
χώρα. Η στρατηγική αυτή επηρεάζεται πέρα από την τουριστική πολιτική 
που εφαρμόζει η κάθε χώρα και από το κοινωνικοοικονομικό προφίλ και 
την κουλτούρα των κατοίκων της (αυξημένη χρήση σκαφών για λόγους 
αναψυχής, κατοικίας, κοινωνικής συνοχής κ.ά.). Ενδεικτικά το ποσοστό του 
πληθυσμού της Δανίας το οποίο διαθέτει σκάφος αναψυχής διαμορφώ-
νεται στο 38% και της Σουηδίας στο 33%, όταν της Γαλλίας είναι στο 5%.

Υπάρχει μία σαφής διαφοροποιημένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τους του-
ριστικούς λιμένες ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Ευρώπη. Στη Βόρεια 
Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι αλλά μικρότεροι (σε χωρητικότητα) του-
ριστικοί λιμένες, ενώ στη Νότια Ευρώπη η προσέγγιση είναι για λιγότερους 
σε αριθμό αλλά πολύ μεγαλύτερους σε χωρητικότητα τουριστικούς λιμένες. 
Η Βόρεια Ευρώπη ενδεχομένως ακολουθεί ένα μοντέλο διαμόρφωσης δι-
κτύου με λίγους κεντρικούς και μεγάλους τουριστικούς λιμένες και πολλούς 
μικρότερους «δορυφόρους» τουριστικούς λιμένες, βοηθούντος ενδεχομένως 
της ύπαρξης ενός εκταταμένου ποτάμιου δικτύου (εσωτερική ναυσιπλοΐα). 
Στον αντίποδα, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ενδεχομένως ακολουθούν 
ένα μοντέλο οργάνωσης δικτύου με πολλούς μεγάλους τουριστικούς λιμέ-
νες και λιγότερους, μεσαίου μεγέθους τουριστικούς λιμένες δορυφόρους.

Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τόσο στην πρώτη ενότητα της 
μελέτης (ζήτηση υπηρεσιών τουριστικών λιμένων) όσο και στη δεύτερη 
ενότητα (προσφορά υπηρεσιών τουριστικών λιμένων), προκύπτει ένα ακόμη 
σημαντικό συμπέρασμα το οποίο έχει να κάνει με το ποσοστό κάλυψης των 
μαρινών στον υφιστάμενο στόλο δηλωμένων σκαφών των χωρών. Στο 
δείγμα υπολογίστηκαν τα σύνολα δύο βασικών κατηγοριών: ο δηλωμένος 
στόλος σκαφών αναψυχής (ιστιοπλοϊκά και σκάφη με εσωλέμβιες μηχανές) 
ανά χώρα, συγκριτικά με τις διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού. Τα σκάφη με 
εξωλέμβια μηχανή δεν συμπεριλήφθηκαν στους σχετικούς υπολογισμούς 
καθώς στην πλειονότητά τους είναι σκάφη μικρού σχετικά μεγέθους, εποχικής 
χρήσεως (θερινή περίοδος). Επιπρόσθετα μπορούν να αποθηκεύονται σε 
εγκαταστάσεις εκτός τουριστικών λιμένων (π.χ. αποθήκες). Αυτό συνεπάγεται 
ότι δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε τουριστικούς λιμένες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα εντός του ημερολογιακού έτους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
στο Διάγραμμα 2.3. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ 
των οχτώ ευρωπαϊκών χωρών για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία 
από ανοικτές πηγές, με ποσοστό 41,8%. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες η 
μοναδική χώρα που διαθέτει υψηλότερο αριθμό θέσεων από το σύνολο 
των σκαφών είναι η Ιταλία (169%). Όλες οι υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες 
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καλύπτουν ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 31,1% (Αγγλία) και 92,8% (Ισπα-
νία). Η Σουηδία μαζί με την Ολλανδία παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά 
χωρητικότητας έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν κατά μέσο όρο το 
63% του δηλωμένου στόλου σκαφών των κατηγοριών που αναφέρθηκαν. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας το ποσοστό αυτό επιδέχεται πολλαπλών 
ερμηνειών καθώς μπορεί να οφείλεται:

Α)  σε πραγματική έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού γεγονός που συνεπάγεται 
ότι η κατάσταση επιδεινώνεται περεταίρω ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες 
όταν οι ανάγκες ελλιμενισμού αυξάνονται λόγω και της επισκεψιμότητας 
αλλοδαπών σκαφών αναψυχής.

Β)  Υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις και θέσεις ελλιμενισμού που εξυπηρε-
τούν την πλεονάζουσα εγχώρια ζήτηση. Αυτό συνεπάγεται ότι ενδεχομέ-
νως υπάρχουν εγκαταστάσεις που δεν είναι δηλωμένες ως τουριστικοί 
λιμένες αλλά χρησιμοποιούνται ως τέτοιοι, είτε υπάρχουν εγκαταστάσεις 
οι οποίες δεν είναι καν καταγεγραμμένες («ορφανά λιμάνια») αλλά εξυ-
πηρετούν ανάγκες ελλιμενισμού. 

Διάγραμμα 2.3. Ποσοστό κάλυψης στόλου σκαφών ανά χώρα από τις θέσεις 
ελλιμενισμού

Ιταλία

Ισπανία

Πολωνία

Σουηδία

Ολλανδία

Γαλλία

Ελλάδα

Αγγλία

0% 30% 60% 90% 120% 150% 180%

31,1

41,8

50,7

61,5

65

67,9

92,8

169

2.3

Πηγή: Συγγραφική ομάδα, με δεδομένα από ICOMIA (2018). 47 

Σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τουριστικών λιμένων στην Ευ-
ρώπη, οι δύο βασικοί τύποι ιδιοκτησίας-διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι: 1) ιδιωτικές και 2) δημοτικές. Στις περισσότερες χώρες παρατηρείται μία 
αποκέντρωση σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση των λιμένων, 
με τον ρόλο του κράτους να είναι αρκετά περιορισμένος. Σημαντική είναι η 
παρουσία ιδιωτικών κεφαλαίων στην ανάπτυξη, ιδιοκτησία και διαχείριση 

47 ICOMIA (2018). “Recreational Boating Industry Statistics 2017”. UK.
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οργανωμένων τουριστικών λιμένων (μαρίνες). Μάλιστα, η αυξανόμενη τάση 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση σημαντικών 
(σε μέγεθος) ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Οι 
βασικοί επενδυτές στον κλάδο της διαχείρισης τουριστικών λιμένων (με 
κύκλο εργασιών άνω των €5 εκατ.) παρατίθενται στον Πίνακα 2.4.

Πίνακας 2.4. Ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου των τουριστικών λιμένων

Εταιρεία διαχείρισης μαρίνας Χώρα

Compagnie des Ports du Morbihan Γαλλία

Yacht Havens Group Limited Ηνωμένο Βασίλειο

Sem des Ports de Plaisance et Equipements Publics de Loisirs 
du Pays de Lorient – Sellor Γαλλία

Ste du Nouveau Port Vallauris Golfe-Juan Γαλλία 

Sa du Port de Plaisance-Marines Cogolins Γαλλία

Pampas Marina Aktiebolag Σουηδία

Marina Dalmacija d.o.o. Κροατία

Marina de Vilamoura SA Πορτογαλία

Lamda Flisvos Marina SA Ελλάδα

Μαρίνα Ζέας Ελλάδα 

Πηγή: WWF (2015).48 
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2.3 Ο κλάδος των τουριστικών 
λιμένων στη Μεσόγειο

Στην παρούσα Ενότητα θα παρουσιαστούν ορισμένα στοιχεία για τους του-
ριστικούς λιμένες στην περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση σε ευρωπαϊκές 
χώρες. Στην Ενότητα 2.2 αναλύθηκαν βασικά μεγέθη ευρωπαϊκών χωρών, 
αρκετές εκ των οποίων μεσογειακές, σε ό,τι αφορά τους τουριστικούς λιμένες. 

Η Μεσόγειος αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για τα σκάφη αναψυχής 
καθώς διαθέτει πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό δυναμικό, τουριστικά ελ-
κυστικούς προορισμούς, εκτεταμένη ακτογραμμή και πολύ καλό κλίμα που 
διευκολύνει την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Επίσης αρκετές χώρες 
της Μεσογείου διαθέτουν νησιά, γεγονός που επιτρέπει τη διαμόρφωση 
πολλαπλών διαδρομών για τα σκάφη αναψυχής και μάλιστα με μικρά 
χρονικά διαστήματα πλου (island hopping) αν το επιθυμούν οι επιβάτες 
του σκάφους.
 
Οι περιοχές της Μεσογείου που επιλέγουν κυρίως τα σκάφη αναψυχής 
περιλαμβάνουν τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις ακτές μεταξύ Βαρκελώνης 
και Καρθαγένης στην Ισπανία, τη Γαλλική Ριβιέρα (Γαλλία), την Ιταλική Ρι-
βιέρα (Ιταλία), την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και τη Βενετία (Ιταλία), 
τη Μάλτα, τις Δαλματικές ακτές (Κροατία) και τα Ιόνια Νησιά, τα Δωδεκά-
νησα και τις Κυκλάδες (Ελλάδα). Σημαντική κίνηση παρουσιάζουν και οι 
νοτιοδυτικές ακτές της Τουρκίας. Η Εικόνα 2.1 παρουσιάζει τις κυριότερες 
περιοχές πλεύσης σκαφών αναψυχής στη Μεσόγειο.
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Εικόνα 2.1. Πυκνότητα κυκλοφορίας σκαφών αναψυχής στη Μεσόγειο

Recreational boating is economically important for France and Greece and is expected 
to grow quickly in several other countries such as Greece and Montenegro[2]. Marinas 
or recreational ports are widespread tourism infrastructures along the Mediterranean 
coast. There were around 940 marinas in the Mediterranean Sea in 2010, of which 253 
were located in Italy, 191 in Spain and 124 in France[8] .

The Mediterranean Sea is also a world destination for yachting. Evidence shows that 
50% of the global fleet of large yachts spends 8 months out of 12 in Mediterranean 
waters[8] the Côte d’Azur being the most coveted destination as reflected in Figure 7.

C. RECREATIONAL BOATING
1. BACkGROUND AND CURRENT SITUATION

D. UNCERTAINTIES

E. IMPACTS ON GES

The future development of coastal tourism, cruise tourism and recreational boating 
in the Mediterranean Sea will depend on several factors including: promotion/
communication efforts towards potential clients; the degree of responsiveness to 
international demand; the innovativeness and the capacity to develop tourism 
activities during low season[2]; or external factors like the state of the global 
economy, the evolution of fuel prices and of consumers’ preferences[1]. The raising 
of environmental awareness could also influence future tourism development in the 
Mediterranean Sea region[1] and current environmental degradation could indeed 
impact negatively on tourism demand[6]. Last but not least, climate change may also 
affect the future of the tourism sector in the Mediterranean region.

As the main tourism destination in the world, the Mediterranean Sea region is 
one of the world’s main tourism vulnerability hotspots[5] .

This economic sector generates a wide range of pressures on the 
environment while it depends strongly on environmental assets.

The artificialisation of coastal areas through urbanisation is a direct impact of tourism 
and recreational boating[4]. The construction of infrastructure, hotels, marinas can 
destroy natural communities, change the sedimentation process and modify the 
beach morphology[4]. The number of tourist beds per square kilometre was used as a 
visual indicator reflecting the intensity of the pressure exerted by the tourism sector 
on Mediterranean coastal areas (Figure 8), with hotspots being primarily located in 
France, and Spain, Italy and Cyprus. 

2. FUTURE TRENDS

Figure 7. Density of AIS signals from EU pleasure crafts in 2014

Few data on future trends are available for marinas. And these may only be relevant 
for some of the EU Mediterranean countries. Many coastal cities with a marina along 
the French Mediterranean coast report a strong demand for an increased number of 
berths and plan to expand their berth capacity. The potential for the spatial expansion 
of marinas is however very limited by the enforcement of current environmental 
protection legislation. In 2015, many new marina projects were identified in other EU 
countries: 17 in Greece, 10 in Spain, 1 Malta and several in Italy and the Adriatic (exact 
number unknown).
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Η πυκνότητα των πλόων αφορά δεδομένα από σκάφη μήκους μεγαλύτερου 
των 24 μέτρων τα οποία διαθέτουν Automatic Identification System (AIS). 
Να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 90%) των σκαφών 
αναψυχής που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο είναι σκάφη με μήκος 
μικρότερο των 24 μέτρων. Η Εικόνα 2.2 περιλαμβάνει τους τουριστικούς 
λιμένες που υφίστανται στη Μεσόγειο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους λιμένες 
μεικτής χρήσης. Παρατηρούμε πως στην περίπτωση της Ελλάδας έχουν 
συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό τουριστικών λιμένων, συνεπώς σε αυτούς 
περιλαμβάνονται τόσο οργανωμένες μαρίνες όσο και τουριστικά καταφύγια.

49 WWF (2015). “WWF Report 2015. Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good 
Environmental Status”. September, France.
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Εικόνα 2.2. Τουριστικοί λιμένες στη Μεσόγειο

Πηγή: Tools4MSP Geoportal.

Στις περιοχές που εντοπίζεται ο μεγαλύτερος όγκος κίνησης σκαφών ανα-
ψυχής εντοπίζεται και σημαντικός αριθμός τουριστικών λιμένων (βλ. Εικό-
να 2.2) αλλά και υψηλή πυκνότητα σε ό,τι αφορά τις θέσεις ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής, όπως παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 2.3.
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Εικόνα 2.3. Θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής

Πηγή: European Environment Agency (2021).50 

Παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση θέσεων ελλιμενισμού σκα-
φών αναψυχής ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής εντοπίζεται στη Γαλλική 
Ριβιέρα, στην Ιταλική Ριβιέρα (στα σύνορα με τη Γαλλία) και στην ευρύ-
τερη περιοχή της Βενετίας. Στις περιοχές αυτές η πυκνότητα ανέρχεται σε 
περισσότερες από 120 θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. 
Στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας η πυκνότητα διαμορφώνεται στις 
60-120 θέσεις ανά χιλιόμετρο στις βορειοανατολικές ακτές και σε 30-60 
θέσεις στις ακτές μεταξύ Βαρκελώνης και Καρθαγένης. Στη νότιες μεσο-
γειακές ακτές της Ισπανίας η πυκνότητα είναι μικρότερη και κυμαίνεται 
από 10-30 θέσεις ανά χιλιόμετρο έως και λιγότερες από 10 θέσεις ανά 
χιλιόμετρο σε κάποιες περιφέρειες. Στην Ιταλία πυκνότητα 30-60 θέσεων 
ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο παρουσιάζουν οι ακτές των Περιφερειών 
Marche και Emilia-Romagna.

50 European Environment Agency (2021). “Marina port moorings per km coastline of NUTS3 regions”. 
Διαθέσιμο στο: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/marina-port-moorings-per-km. 
Προσπελάστηκε 14 Απριλίου 2021.

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/marina-port-moorings-per-km
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εικόνας 2.3, η Ελλάδα παρουσιάζει μικρή πυ-
κνότητα θέσεων ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής για το σύνολο 
των Περιφερειών της χώρας για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Το στοιχείο 
αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα στοιχεία του Πίνακα 2.3, όπου με βάση 
τους υπολογισμούς η Ελλάδα διαθέτει 0,5 θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιό-
μετρο ακτογραμμής. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιοχές στην ελληνική 
επικράτεια όπου η πυκνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 
της χώρας. Τέτοιες περιοχές είναι η Αττική και ειδικότερα η περιοχή από 
τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, η Κέρκυρα και η περιοχή πέριξ της Ζακύνθου.

Η ανάλυση των τουριστικών λιμένων της Ελλάδας θα δώσει τη δυνατότητα 
διεξαγωγής περισσότερων συμπερασμάτων περί του υφιστάμενου δικτύου 
αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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2.4 Ανάλυση υφιστάμενου 
δικτύου τουριστικών λιμένων 
στην Ελλάδα

2.4.1 Δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων τουρισμού (1993)

Η κατασκευή τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα στηρίζεται στον Ν. 
2160/1993, ο οποίος αποτελεί το ειδικό νομικό καθεστώς για τη δημιουρ-
γία λιμενικών εγκαταστάσεων τουρισμού.51 Σύμφωνα με το άρθρο 29 ο 
τουριστικός λιμένας προορίζεται κατά κύριο λόγο για/και να υποστηρίζει 
λειτουργικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού,52 

εντοπίζοντας σε αυτές τις δύο δραστηριότητες τους βασικούς χρήστες των 
τουριστικών λιμένων.

Με βάση τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου, οι τουριστικοί λιμένες 
διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια διαμορφώνοντας 
εγκαταστάσεις τριών ταχυτήτων από την πλευρά των αναγκαίων υποδομών 
και των απαραίτητων παρεχόμενων υπηρεσιών. Με το άρθρο 30 παρ. 5 
εγκρίθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις και περιοχές η χωροθέτηση, τα όρια 
της χερσαίας ζώνης, οι προσχώσεις, καθώς και οι χρήσεις γης, οι όροι και 
οι περιορισμοί δόμησης (βλ. Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 41 του Νόμου) 
για τη δημιουργία των τουριστικών λιμένων οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται 
στον Πίνακα 2.5.53 

51 Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α): Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.
52 Όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του Ν. 3105/03 (ΦΕΚ 29Α), το άρθρο 49 του Ν. 3220/04 
(ΦΕΚ 15Α), το άρθρο 156 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82Α) και το άρθρο 8 του Ν. 4276/14 (ΦΕΚ 155Α).
53 Άρθρο 30: Διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων του Ν. 2160/93 
(ΦΕΚ 118 Α): Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις.
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Πίνακας 2.5. Δημιουργία τουριστικών λιμένων βάσει του Ν. 2160/1993

1. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

2. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

3. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

4. ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

5. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

7. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

8. ΚΩΣ

9. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

11. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

12. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΡΟΔΟΣ

14. ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ (εμπορικός τουριστικός λιμένας)

15. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16. ΧΙΟΣ

2.4.2 Προβλέψεις Ειδικού Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (2009 και 2013)

Ένα πληρέστερο δίκτυο τουριστικών λιμένων καταγράφεται στο εγκεκριμένο 
από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα 
του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, Ειδικό Πλαί-
σιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό 
(ΕΠΧΣΑΑΤ) του 2013 (το οποίο αποτελεί τροποποίηση του ΕΠΧΣΑΑΤ του 
2009). Σε αυτό αναφέρεται ένα σύνολο 154 χωροθετημένων λιμενικών 
εγκαταστάσεων τουρισμού. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όλες οι του-
ριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, δηλαδή (α) οι τουριστικοί λιμένες/μαρίνες, 
(β) τα τουριστικά καταφύγια και τουριστικά αγκυροβόλια καθώς και (γ) οι 
λιμένες ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.54 Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, 
στην ελληνική επικράτεια θα διαμορφώνονταν:
 

• Πενήντα εννέα (59) τουριστικοί λιμένες/μαρίνες 
• Ογδόντα τέσσερα (84) καταφύγια και αγκυροβόλια 
• Έντεκα (11) λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων 

Ο κατάλογος των 154 χωροθετημένων τουριστικών λιμένων παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Την ίδια περίοδο ο Πίνακας αποτυπωνόταν 
σε χάρτη και στην ιστοσελίδα του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

54 Αριθμ. 67659/13 (ΦΕΚ 3155Β): «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
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στο πεδίο της χωροταξίας.55 Το Συμβούλιο της Επικρατείας με ξεχωριστές 
αποφάσεις έχει ακυρώσει τα δύο ΕΠΧΣΑΑΤ. Το πιο πρόσφατο ακυρώθηκε 
το 2015, γιατί δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για την έγκρισή του και 
έτσι είχε επανέλθει σε ισχύ το παλαιότερο του 2009, το οποίο με τη σειρά 
του ακυρώθηκε στις αρχές του 2017, ως παρωχημένο, με αποτέλεσμα η 
Ελλάδα να παραμένει χωρίς Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 
έως σήμερα, με το νέο πλαίσιο να αναμένεται να εγκριθεί αρχές του 2022.
Ο Πίνακας 2.6 παρουσιάζει την κατανομή των 154 λιμένων του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Του-
ρισμό, ανά Περιφέρεια.

Πίνακας 2.6. Τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις: γεωγραφική κατανομή

Περιφέρεια Μαρίνες Καταφύγια και 
αγκυροβόλια

Λιμένες 
ξενοδοχειακών 

μονάδων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 2 2 -

ΑΤΤΙΚΗΣ 9 6 -

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 7 -

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8 6 1

ΗΠΕΙΡΟΥ 1 1 -

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 2 -

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 14 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5 7 -

ΚΡΗΤΗΣ 8 6 7

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5 17 2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 8 -

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4 8 1

ΣΥΝΟΛΟ 59 84 11

Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, 
2013.

Ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστικών λιμένων βρίσκεται στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου με συνολικά 24 τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, με την 
Περιφέρεια Κρήτης να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 21 εγκαταστάσεις 
και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 19 εγκαταστάσεις να βρίσκεται στην 
τρίτη θέση. Στον αντίποδα, στην Περιφέρεια Ηπείρου και Θεσσαλίας προ-
βλέπονταν μόλις δύο (2) και τρεις (3) τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ 
την τριάδα των Περιφερειών με τον μικρότερο αριθμό τουριστικών λιμένων 
συμπλήρωνε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τέσσερεις 
(4) τουριστικούς λιμένες. Να σημειωθεί όμως σε ό,τι αφορά τις μαρίνες που 
είναι οι πλέον ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση σκαφών 

55 Πάλλης, Α., Τζαννάτος, Ε., Κλαδάκη, Ε., Κονταξή, Χ., Στυλιάδης, Θ. (2016). Προοπτικές συγχώνευσης 
δημοτικών, διαδημοτικών και κρατικών λιμενικών ταμείων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων.  Μελέτη για τη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). 
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αναψυχής, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης για τον Τουρισμό προέβλεπε τη χωροθέτηση εννέα (9) μαρινών στην 
Αττική και οκτώ (8) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τους χάρτες του Υπουργείο 
Τουρισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του56 (έτος 2020, 
με αναγραφή έτους αναφοράς το 2016), οι τουριστικοί λιμένες/μαρίνες είναι 
πενήντα επτά (57), τα τουριστικά καταφύγια και τουριστικά αγκυροβόλια είναι 
ογδόντα πέντε (85), και οι λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων είναι έντεκα (11). Ο 
σχετικός πίνακας των τουριστικών λιμένων παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. 

Πίνακας 2.7. Τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια - Σύγκριση

Μαρίνες Καταφύγια & 
αγκυροβόλια

Ξενοδοχειακοί 
λιμένες ΣΥΝΟΛΟ

Ιστοσελίδα Υπουργείου 
Τουρισμού 2020 
(έτος αναφοράς 2016)2 

59 62 + 22 11 153

Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον Τουρισμό 20131

57 64 + 21 11 154

Πηγή: 1Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 
Τουρισμό 2013, 2Ιστοσελίδα Υπουργείου Τουρισμού https://mintour.gov.gr/ependyseis/
toyristikoi-limenes/chartes-toyristikon-limenon/.

Η ακύρωση των ΕΠΧΣΑΑΤ, όπως αναφέρθηκε, δημιούργησε εμπόδια στην 
έναρξη και προσέλκυση επενδύσεων στους τουριστικούς λιμένες. Παρόλα 
αυτά, υπήρξαν ορισμένες εγκρίσεις τουριστικών λιμένων μέσω των δια-
τάξεων των αναπτυξιακών νόμων, ενώ αναμένεται και η εφαρμογή των 
Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων διαμέσου των οποίων μπορούν 
να προχωρήσουν πρόσθετες εγκρίσεις.

2.4.3 Οι εξελίξεις της περιόδου 2013-2020

2.4.3.1 Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες)

Στις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 
2.7, με πηγή το Υπουργείο Τουρισμού, έρχονται να προστεθούν νέες ενώ 
άλλες αποχωροθετήθηκαν και αφαιρέθηκαν από τη σχετική λίστα, όπως 
αναφέρονται στις επόμενες ενότητες. Οι τουριστικοί λιμένες που αποτυ-
πώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού αναδεικνύουν τη 
διαφορετικότητα που υφίσταται σε ό,τι αφορά τη φάση ολοκλήρωσης 
κάθε λιμένα, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια στη διαμόρφωση ενός συ-
νεκτικού και λειτουργικού δικτύου τουριστικών λιμένων. Συγκεκριμένα σε 
ό,τι αφορά τις μαρίνες:

56 Ιστοσελίδα Υπουργείου Τουρισμού https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoi-limenes/
chartes-toyristikon-limenon/.

https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoi-limenes/chartes-toyristikon-limenon/
https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoi-limenes/chartes-toyristikon-limenon/
https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoi-limenes/chartes-toyristikon-limenon/
https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoi-limenes/chartes-toyristikon-limenon/
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•  Υπάρχουν εγκαταστάσεις που υπολείπονται κατασκευής. Ενδεικτικά 
αναφέρεται το παράδειγμα της μαρίνας Ηρακλείου Κρήτης (κόλπος 
Δερματά) που χωροθετήθηκε το 1993,57 παραχωρήθηκε το 200358 
και μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί.

•  Υπάρχει σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ο 
τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Ηγουμενίτσας που βρίσκεται υπό περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του 
ΥΠΕΝ59 δυναμικότητας 340 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής 
διάφορων κατηγοριών μήκους από 10 έως και 25μ. Η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση περιλαμβάνεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχε-
διασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

•  Υπάρχει σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων οι οποίες όμως εκκρεμούν. 
Αναφέρονται ειδικότερα οι κάτωθι περιπτώσεις: 

•  Ο λιμένας Κασσιώπης Κέρκυρας, τμήμα του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής 
Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με τη διαδικασία να έχει 
ξεκινήσει από το 2013.60  

•   Η μαρίνα ELOUNDA HILLS, μέρος του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανά-
πτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ),61 της οποίας η χωροθέτηση 
και έγκριση περιβαλλοντικών όρων έγινε το καλοκαίρι του 2020.62

•  Η μαρίνα Μονολίθου Σαντορίνης μόλις πρόσφατα με γνωμοδότηση 
του το ΣτΕ (αριθμ. 166/2020) έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος για την έγκριση του γενικού σχεδιασμού μαρίνας Μονό-
λιθου Σαντορίνης. Η μαρίνα έχει υπαχθεί στις διαδικασίες στρατηγικών 
επενδύσεων.63 

57 Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α): Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.
58 Από 30.1.2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως 
εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, και 
αφετέρου της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, και αριθμ. 8312.5/8/07 (ΦΕΚ 787Β/18-
5-2007): «Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου στον Οργανισμό Λιμένος 
Ηρακλείου ΑΕ και επαναπροσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα Ηρακλείου με την παραχώρηση της παράκτιας 
και θαλάσσιας περιοχής του Όρμου Δερματά Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 3517/2006 (Α΄ 271)».
59 Αριθμ. πρωτ. παραλαβής ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115461/6973/10.12.2019, ΠΕΤ 1907139511. Η δημόσια 
διαβούλευση για το έργο/δραστηριότητα διενεργήθηκε μέχρι τις 13/04/2020.
60 (ΦΕΚ 406ΑΑΠ/15-11-2013): «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του δημοσίου ακινήτου 
με την ονομασία «Κασσιώπη Κέρκυρας» στην Περιοχή Ερημίτης της Κασσιώπης Κέρκυρας» και αριθμ. 
ΓΓΔΠ/0006631/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 74ΑΑΠ/22-04-2016- διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 175ΑΑΠ/28-8-18): «Έγκριση 
πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού “Κασσιώπη Κέρκυρας”, χωροθέτηση τουριστικής 
λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων 
υποδομής».
61 (ΦΕΚ 4Δ/17-1-2020): «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης 
(ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία “ELOUNDA HILLS”, της “MIRUM HELLAS AE”, στον Δήμο Αγίου Νικολάου 
Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης».
62 04/08/2020 (ΑΔΑ: ΨΨΦ8465ΧΘΟ-3Ι0): «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΜΑΡΙΝΑΣ ELOUNDA HILLS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΣΤΟΝ AΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ» https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%A68465%CE%A7%CE%98%CE%9F-
3%CE%990. 
63 Αριθμ. απόφ. 37/2019 (ΦΕΚ 1624Β/10-5-2019): «Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων 
του Ν. 3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου “Μαρίνα Μονόλιθος Σαντορίνης”, με φορέα υλοποίησης το 
“ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ”».
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•  Η μαρίνα Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για την οποία το 
201964 κατατέθηκε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της μαρίνας, δηλαδή 
το πρώτο στάδιο χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα οπότε και 
εγκρίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση Προεδρι-
κού Διατάγματος. Σε δεύτερο στάδιο θα εγκριθούν οι προτεινόμενες 
λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι 
υλοποίησης και λειτουργίας των έργων ανάπτυξής του. Η διαδικασία 
έκδοσης παραμένει εκκρεμής. 

Τέλος, σε σχέση με τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Του-
ρισμού θα πρέπει να σημειωθούν:

•  Η ανάκληση χωροθέτησης, το 201765 της μαρίνας εντός λιμένα Θεσ-
σαλονίκης 

• Η απουσία αναφοράς στη μαρίνα Ξυλοκάστρου.

2.4.3.2 Καταφύγια και αγκυροβόλια 

Αντίστοιχη εικόνα με τις μαρίνες παρατηρείται και για τα καταφύγια και τα 
αγκυροβόλια που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα του Υπουργείου. Και στην 
περίπτωση των καταφυγίων και αγκυροβολίων υπάρχουν εγκαταστάσεις 
που δεν έχουν κατασκευαστεί ή περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό νέων 
εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, από τα υφιστάμενα καταφύγια και 
αγκυροβόλια που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Τουρισμού:

•  Υπάρχουν εγκαταστάσεις που υπολείπονται κατασκευής. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα κάτωθι παραδείγματα: 
•  Το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση Ποσειδώνιο στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης χωροθετήθηκε το 201466 και μέχρι σήμερα δεν έχει 
κατασκευαστεί.

•  Το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Βόλακα Δήμου Αρμένων 
Χανίων παραχωρήθηκε το 200867 στον Δήμο Αρμένων Χανίων σε 

64 Αριθμ. ΠΔΕ/ΕΠΦΠΠΣΔΕ/386191/28/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΜ0Ο7Λ6-9Μ5): «Γνωμοδότηση επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου της 
Μαρίνας Παλαίρου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
65 Αριθμ. 5538/2017 (ΦΕΚ 76 ΑΑΠ/4-4-2017): «Ανάκληση απόφασης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα 
εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης».
66 Αριθμ. 27195/2014 (ΦΕΚ 414 ΑΑΠ/31-12-2014): «Χωροθέτηση-παραχώρηση καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών στη θέση Ποσειδώνιο του Δήμου Θεσσαλονίκης».
67 Αριθμ. 23712/2008 (ΦΕΚ 585Δ/4-12-2008): «Παραχώρηση στον Δήμο Αρμένων Ν. Χανίων όπως 
χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Βόλακα του Δ.Δ. 
Καλυβών Δήμου Αρμένων Ν. Χανίων όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 18051/2017 (ΦΕΚ 245ΑΑΠ/19-
10-2017): «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23712/20.11.2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 585Δ/04.12.2008): 
παραχώρησης στον Δήμο Αρμένων Ν. Χανίων της χρήσης και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση “Βόλακας” οικισμού Καλυβών του Δήμου Αποκορώνου».
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συνέχεια χωροθέτησής68 του. Σύμφωνα με την τροποποίηση παραχώ-
ρησης που πραγματοποιήθηκε το 2017 τα έργα και οι εγκαταστάσεις 
θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών ετών, δηλαδή 
μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020. Σε συνέχεια απόφασης τον Νοέμβριο 
του 201769 δόθηκε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των 
πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων του καταφυγίου τουρι-
στικών σκαφών. 

•  Στους χάρτες του Υπουργείου Τουρισμού υπάρχει σχεδιασμός νέων 
εγκαταστάσεων, γεγονός που προσθέτει επιπλέον λιμενικές τουριστικές 
εγκαταστάσεις σε αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 2.7. Πιο συγκε-
κριμένα προστίθενται:
•  Καταφύγια τουριστικών σκαφών στα Σύβοτα, την Πλαταριά και τη 

Σαγιάδα. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ προέβη στη μετα-
τροπή του καταφυγίου αλιευτικών σκαφών Συβότων σε καταφύγιο 
τουριστικών σκαφών το 2017.70 Το ίδιο ισχύει και για το υπό περι-
βαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο καθώς και 
τον λιμένα Πλαταριάς που είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά71 χωρίς 
όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία για την ανανέωση της ισχύος 
του ως λιμένας μεικτής χρήσης.72 Μετά τις αποφάσεις αυτές, ο Ορ-
γανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ λειτουργεί σήμερα τα καταφύγια 
τουριστικών σκαφών στα Σύβοτα, την Πλαταριά και τη Σαγιάδα.73  

•  Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση Όρμος Αθερίνου Δήμου 
Μεγανησίου, το οποίο χωροθετήθηκε το 201974 στη θέση Αθερίνος 
που δραστηριοποιούνταν οι Ιχθυοκαλλιέργειες Ιονίου και διέθεταν 
εγκαταστάσεις επί αιγιαλού και παραλίας ήδη από το 1989.75 

•  Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας. Το Ειδικό 
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) περιλαμ-
βάνει το καταφύγιο τουριστικών σκαφών, με τη διαδικασία να έχει 

68 Αριθμ. 16984/2008 (ΦΕΚ 376ΑΑΠ/22-8-2008): «Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη 
θέση “Βόλακας” του Δ.Δ. Καλυβών του Δήμου Αρμένων Ν. Χανίων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
9149/10 (ΦΕΚ 338ΑΑΠ/16-8-2010): «Τροποποίηση χωροθέτησης του Καταφυγίου τουριστι¬κών σκαφών 
στη θέση “Βόλακας” του Δ.Δ. Καλυβών του Δήμου Αρμένων Ν. Χανίων».
69 ΥΑ αριθμ. 21291/16/11/2017 (ΑΔΑ: ΩΥ9Κ465ΧΘΟ-ΣΡΛ): «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των έργων 
του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση “Βόλακας” οικισμού Καλυβών του Δήμου Αποκορώνου».
70 Αριθμ. 13893/2017 (ΦΕΚ 204ΑΑΠ/12-09-2017): «Μετατροπή του υφισταμένου λιμενίσκου Συβότων σε 
Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, εγκατάσταση πλωτών προβλητών και έγκριση περιβαλλοντικών όρων του 
έργου».
71 Αριθμ. 737/1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Περιφέρειας Ηπείρου.
72 Αριθμ. Πρωτ. Παραλαβής 149684/ 17.11.2020, ΠΕΤ 2011408727. Η δημόσια διαβούλευση για το έργο/
δραστηριότητα διενεργείται μέχρι τις 22/02/2021.
73 Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ https://olig.gr/marinesbook/.
74 Αριθμ. 19513/2019 (ΦΕΚ 677Δ/12-11-2019): «Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον όρμο Αθερινού Δ. Μεγανησίου».
75 Αριθμ. 13/1989, (ΦΕΚ 543Δ): «Απόφαση Νομάρχη Λευκάδας, περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και 
δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση “Όρμος Αθερινού” Κοινότητας Κατωμερίου Λευκάδας μπροστά από 
ιδιοκτησία Χρήστου Πολίτη» και αριθμ. 1150/05.12.1995, (ΦΕΚ 1148Δ): «Απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Ν. Λευκάδας περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση 
“αθερίνος” Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας».
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εκκινήσει από το 201576 χωρίς να έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. 
•  Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνι-

κού-Αγίου Κοσμά, το οποίο έχει χωροθετηθεί βόρεια της μαρίνας 
Αγίου Κοσμά και αποτελεί τμήμα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλη-
νικού-Αγ. Κοσμά όπως εγκρίθηκε το 2018 και εφεξής.77 

•  Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Παράδεισο Νέου Μαρμαρά 
Σιθωνίας, για το οποίο είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Σιθωνίας το 
καλοκαίρι του 202078 το έργο της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδό-
τησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσής του. 

•  Νέο καταφύγιο τουριστικών σκαφών έχει προβλεφθεί και στη Σίβηρη 
Χαλκιδικής.

•  Τέλος, αγκυροβόλιο έχει χωροθετηθεί από το 201779 στο Παντέλι 
Λέρου.

•  Σχετικά με τις εγκαταστάσεις που παρουσιάζονται στους διαθέσιμους 
χάρτες για το κοινό στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Τουρισμού80 θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω μεταβολές:
•  Το τουριστικό καταφύγιο στο Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας έχει 

ανακληθεί από το 2015.81

•  Το 200782 χωροθετήθηκε το καταφύγιο τουριστικών σκαφών 
στην παραλία Κάντιας, στα Ίρια Ν. Αργολίδος, το οποίο το 200883  

76 (ΦΕΚ 16ΑΑΠ/22-01-2015- διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 93ΑΑΠ/18-05-2015) «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία “Άγιος Ιωάννης Σιθωνίας” στην 
περιοχή Αγίου Ιωάννη Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής» και αριθμ. ΓΓΔΠ/0016711/ΕΞ2017/17 
(ΦΕΚ 253 ΑΑΠ/02-11-2017): «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και 
Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού 
Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ “Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας”» και αριθμ. ΓΓΔΠ/0009260/
ΕΙ/2018/18 (ΦΕΚ 120 ΑΑΠ/07-06-2018): «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ0016711 ΕΞ2017/24.10.2017 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού “Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής 
Διάταξης χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για 
την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ “Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας (ΑΑΠ 253/2.11.2017)”».
77 ΦΕΚ 35ΑΑΠ/2018 «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» και αριθμ. 109171/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ 3687Β/3-10-2019): 
«Έγκριση Πολεοδομικών Μελετών των περιοχών προς πολεοδόμηση Α-Π1, Α-Π2, Α-Π3, Α-Π4, Α-Π5, 
Α-Π6 και ΠΜ-Π1 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων της 
εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ως προς τις περιοχές αυτές».
78 Αριθμ. 6628/2020 (ΑΔΑ: Ψ00ΑΩ1Φ-ΞΧΕ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» .
79 Αριθμ. 2608/2017 (ΦΕΚ 36ΑΑΠ/23-2-2017): «Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών ορών 
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση Παντέλι Ν. Λέρου».
80 Υπουργείο Τουρισμού https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoi-limenes/chartes-toyristikon-limenon/.
81 Αριθμ. 15586/2015 (ΦΕΚ 173 ΑΑΠ/19-8-15): «Ανάκληση της απόφασης Χωροθέτησης-Παραχώρησης 
του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας – κατάπτωση εγγυητικών 
επιστολών».
82 Αριθμ. 14195/2007 (ΦΕΚ 414ΑΑΠ/10-9-2007): «Xωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών προ 
της ξενοδοχειακής μονάδας ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ στην παραλία Κάντιας, στα Ίρια Ν. Αργολίδος».
83 Αριθμ. 10789/2008 (ΦΕΚ 1075Β/11-6-2008): Παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του 
χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην παραλία Κάντιας, στα Ίρια Δήμου Ασίνης Ν. 
Αργολίδας έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας «ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ».
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παραχωρήθηκεσε εταιρεία. Το 201884 έγινε ανάκληση υπουργικών 
αποφάσεων χωροθέτησης και παραχώρησης της χρήσης και εκμε-
τάλλευσης καθώς η εταιρεία-φορέας διαχείρισης του ως άνω κα-
ταφυγίου τουριστικών σκαφών- δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα.

2.4.3.3 Ξενοδοχειακοί λιμένες

Με το άρθρο 35 του Ν. 2160/1993 επιτράπηκε από ξενοδοχειακές μο-
νάδες η δημιουργία τουριστικών λιμένων στον αιγιαλό και στην παραλία 
που βρίσκεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεών τους, για την εξυπηρέτηση 
της πελατείας τους.85 Από το 201286 καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα, με 
αποτέλεσμα ο αριθμός ξενοδοχειακών λιμένων, ο οποίος ανέρχεται στους 
11, να παραμένει σταθερός έως και σήμερα. Η γεωγραφική κατανομή των 
ξενοδοχειακών λιμένων παρουσιάστηκε στον Πίνακα 2.6.

84 Αριθμ. 21396/2018 (ΦΕΚ 5752Β/20-12-2018): «Ανάκληση υπουργικών αποφάσεων χωροθέτησης και 
παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην Παραλία Κάντιας, 
στα Ίρια Δ. Ασίνης Ν. Αργολίδας έμπροσθεν της Ξενοδοχειακής Μονάδας “ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ” και κατάπτωση 
εγγυητικής επιστολής».
85 Άρθρο 35: Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α): «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό 
και άλλες διατάξεις».
86 Άρθρο 167: Καταργούμενες διατάξεις του N. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012): «Ρυθμίσεις 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
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2.5 Τουριστικοί λιμένες υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου 
Τουρισμού (2021)

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες και τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις που προστέθηκαν και αφαιρέθηκαν (ανακλήσεις), σε αυτές 
που αναφέρονται στον Πίνακα 2.7, οι συνολικές λιμενικές εγκαταστάσεις 
τουριστικής χρήσεως που έχουν χωροθετηθεί ανέρχονται σε 168 και πιο 
συγκεκριμένα:

•  62 τουριστικοί λιμένες-μαρίνες
•  72 τουριστικά καταφύγια
•  22 αγκυροβόλια
•  12 ξενοδοχειακοί λιμένες

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των υποδομών ανά 
Περιφέρεια.

Πίνακας 2.8. Τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρίνες Καταφύγια Αγκυροβόλια Ξενοδοχειακοί 
λιμένες ΣΥΝΟΛΟ

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2 3 5

Αττικής 10 5 1 16

Βορείου Αιγαίου 4 5 2 11

Δυτικής Ελλάδας 9 5 1 1 16

Ηπείρου 2 3 5

Θεσσαλίας 1 1 1 3

Ιονίων Νήσων 5 10 5 1 21

Κεντρικής Μακεδονίας 4 12 16

Κρήτης 9 2 3 7 21

Νοτίου Αιγαίου 6 12 7 2 27

Πελοποννήσου 7 5 2 14

Στερεάς Ελλάδας 3 9 1 13

ΣΥΝΟΛΟ 62 72 22 12 168

Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης αποτελούν τις τρεις 
πρώτες Περιφέρειες σε αριθμό μαρινών. Λαμβάνοντας υπόψη τα τουριστικά 
καταφύγια και τα αγκυροβόλια οι Περιφέρειες που φιλοξενούν σημαντικό 
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αριθμό λιμενικών υποδομών είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (27 εγκα-
ταστάσεις), η Περιφέρεια Ιονίου (21 εγκαταστάσεις) και οι Περιφέρειες Δυ-
τικής Ελλάδας, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με 16 εγκαταστάσεις. Στον 
αντίποδα η Περιφέρεια στην οποία παρατηρείται μία κατ’ αρχήν υστέρηση 
σε λιμενικές υποδομές για τουριστικά σκάφη είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
με μόλις τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης με πέντε λιμενικές εγκαταστάσεις. Η λεπτομερής ανάλυση των 
λιμενικών υποδομών με τελικό στόχο την αξιολόγηση του υφιστάμενου 
τουριστικού λιμενικού συστήματος παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως υπάρχουν αρκετές πρόσθετες λιμενικές εγκα-
ταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό των σκαφών αναψυχής. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για λιμενικές εγκαταστάσεις μεικτής χρήσης, μία εκ 
των οποίων είναι και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής. Η πλειονότητα των 
λιμένων της χώρας είναι μεικτής χρήσης. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τον 
εντοπισμό των λιμένων εκείνων που χρησιμοποιούνται και για τουριστική 
χρήση, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαχειρίζονται από Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία και βρίσκονται υπό την εποπτεία των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, και Εσωτερικών. Ενδεικτικά, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σύρου δηλώνει στην ιστοσελίδα του ότι επτά λιμενικές εγκαταστάσεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία σκαφών αναψυχής, εγκαταστάσεις που 
όμως δεν βρίσκονται σε αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα 2.8. Επίσης, 
αρκετοί Οργανισμοί Λιμένος διαθέτουν εγκαταστάσεις χαρακτηρισμένες ως 
αλιευτικά καταφύγια που όμως χρησιμοποιούνται και για τον ελλιμενισμό 
σκαφών αναψυχής (π.χ. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου), ενώ άλλοι (π.χ. 
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης) εξυπηρετούν περιστασιακά σκάφη 
αναψυχής μεγάλου μεγέθους (mega-yachts). 

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομέ-
νων περί των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι ότι μόλις 37 από 
τους 168 (22,02%) χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες λειτουργούν. Το 
γεγονός αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση έως ότου 
το χωροθετημένο δίκτυο να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στο σύνολό 
του. Επίσης καθίσταται εμφανής η αδυναμία αρκετών Φορέων Διαχείρισης 
και Εκμετάλλευσης Λιμένων, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου ενδιαφέροντος, να 
ολοκληρώσουν τον όποιο σχεδιασμό τους αναφορικά με την κατασκευή 
και λειτουργία τουριστικών λιμένων. Πολλοί τουριστικοί λιμένες ενώ έχουν 
χωροθετηθεί δεν έχουν κατασκευαστεί αν και έχουν περάσει δεκαετίες 
από τη χωροθέτησή τους. Ενδεχομένως, με στόχο τη δημιουργία ενός ολο-
κληρωμένου και αποδοτικού δικτύου τουριστικών λιμένων να απαιτηθεί 
η προηγούμενη εκκαθάριση του μητρώου χωροθετημένων τουριστικών 
λιμενικών εγκαταστάσεων στη βάση κοινά αποδεκτών, μεταξύ των εμπλε-
κόμενων φορέων, κριτηρίων. Ο Πίνακας 2.9 παρουσιάζει ανά Περιφέρεια 
τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία.
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Πίνακας 2.9. Τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία ανά την επικράτεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρίνες Καταφύγια Αγκυροβόλια Ξενοδοχειακοί 
λιμένες ΣΥΝΟΛΟ

Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης

Αττικής 7 7

Βορείου Αιγαίου 2 2

Δυτικής Ελλάδας 4 4

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Ιονίων Νήσων 1 1

Κεντρικής Μακεδονίας 3 3 6

Κρήτης 3 7 10

Νοτίου Αιγαίου 3 1 4

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας 2 1 3

ΣΥΝΟΛΟ 23 5 9 37

Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού, οι 168 χωροθετημένοι 
τουριστικοί λιμένες έχουν συνολική δυναμικότητα 25.712 θέσεων ελλιμενι-
σμού σκαφών αναψυχής. Οι μαρίνες διαθέτουν μεγάλη δυναμικότητα, ενώ τα 
καταφύγια και κυρίως τα αγκυροβόλια προσφέρουν περιορισμένες θέσεις 
ελλιμενισμού. Ο Πίνακας 2.10 παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των 
χωροθετημένων θέσεων ελλιμενισμού ανά κατηγορία τουριστικού λιμένα.

Πίνακας 2.10. Θέσεις ελλιμενισμού ανά περιφέρεια και είδος τουριστικού λιμένα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαρίνες Καταφύγια Αγκυροβόλια Ξενοδοχειακοί 
λιμένες ΣΥΝΟΛΟ

Αττικής 4.572 410 35  5.017

Ιονίου 2.229 796 340 57 3.422

Δυτικής Ελλάδας 2.162 443 97 25 2.727

Κρήτης 2.175 117 154 201 2.647

Νοτίου Αιγαίου 1.520 742 300 47 2.609

Πελοποννήσου 1.912 387 117 2.416

Κεντρικής Μακεδονίας 1.215 1.039   2.254

Βορείου Αιγαίου 997 304 92 1.393

Ηπείρου 637 386   1.023

Στερεάς Ελλάδας 399 479 32 910

Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 580 184   764

Θεσσαλίας 350 100 80 530

ΣΥΝΟΛΟ 18.748 5.387 1.215 362 25.712

Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
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Η Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε όρους δυναμικότητας 
θέσεων ελλιμενισμού, καθώς με βάση τις χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές 
εγκαταστάσεις στην πλήρη ανάπτυξή τους θα μπορούν να προσφέρουν 5.017 
θέσεις. Οι Περιφέρειες με τη χαμηλότερη δυναμικότητα θέσεων ελλιμενισμού 
είναι της Θεσσαλίας (530 θέσεις), της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(με 764 θέσεις) και της Στερεάς Ελλάδας (910 θέσεις). Το γεγονός ότι στις 
Περιφέρειες αυτές περιλαμβάνονται σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, 
αλλά παρόλα αυτά η χωροθετημένη δυναμικότητα είναι μικρή, ενδεχομένως 
απαιτεί τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση του δικτύου.
 
Τα δεδομένα των χωροθετημένων τουριστικών λιμένων της χώρας έρχονται 
να υποστηρίξουν τα συμπεράσματα της Παραγράφου 2.1 της παρούσας 
ενότητας σχετικά με τη μικρή μέση χωρητικότητα σε θέσεις ελλιμενισμού 
των εν λειτουργία τουριστικών λιμένων της χώρας. Η υφιστάμενη μέση χω-
ρητικότητα είναι 135 θέσεις, ενώ αν το χωροθετημένο δίκτυο τουριστικών 
λιμένων υλοποιηθεί στο σύνολό του τότε η μέση χωρητικότητα θα ανέλθει 
στις 153 θέσεις.
 
Συνδυάζοντας τα δεδομένα των Πινάκων 2.8 και 2.10 μπορούμε να υπο-
λογίσουμε τη μέση δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής ανά 
κατηγορία τουριστικού λιμένα. Οι χωροθετημένες μαρίνες παρουσιάζουν 
μέση χωρητικότητα 298 θέσεων ελλιμενισμού, τα καταφύγια έχουν μέση 
χωρητικότητα 75 θέσεων ελλιμενισμού, ενώ τα αγκυροβόλια 55 θέσεις 
ελλιμενισμού. Όπως είναι αναμενόμενο η μέση χωρητικότητα φθίνει ξεκι-
νώντας από τις μαρίνες μέχρι τα αγκυροβόλια, καθώς κάθε μία από αυτές 
τις εγκαταστάσεις εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Σε γενικές γραμμές οι 
χωροθετημένες μαρίνες της χώρας παρουσιάζουν ικανοποιητική δυναμικό-
τητα, ενώ αντίθετα πολύ χαμηλή είναι η χωρητικότητα των ξενοδοχειακών 
λιμένων που προσεγγίζει τις 30 θέσεις ελλιμενισμού, ένας αριθμός που 
ενδεχομένως μπορεί να συνδεθεί και με τη δυναμικότητα φιλοξενίας των 
ξενοδοχειακών μονάδων που τις διαθέτουν.

Σε ό,τι αφορά τη χωρική κατανομή των χωροθετημένων και εν λειτουργία 
θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής το Διάγραμμα 2.4 παρουσιάζει 
τις σχετικές πληροφορίες.
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Διάγραμμα 2.4. Κατανομή χωροθετημένων και εν λειτουργία θέσεων ελλιμενισμού 
ανά Περιφέρεια

Θεσσαλίας

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Στερεάς Ελλάδας

Ηπείρου

Βορείου Αιγαίου

Κεντρικής Μακεδονίας

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

Κρήτης

Δυτικής Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

Αττική

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

5.017

3.422

2.727

2.647
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877

1.026

1.022
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473

130

Εν λειτουργία Χωροθετηµένες 

2.4

Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και 
Rogan Associates (Μελέτη για την εκμετάλλευση του δικτύου μαρινών από το ΤΑΙΠΕΔ).

Από τις 27.512 χωροθετημένες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής το 
30,9% (8.499 θέσεις) βρίσκονται σε λειτουργία. Τα δεδομένα προσεγγίζουν 
εκείνα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2.1 και αντλήθηκαν από διεθνείς 
πηγές πληροφοριών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εν λειτουργία χωρο-
θετημένων θέσεων ελλιμενισμού διαθέτει η Περιφέρεια Αττικής με 65,9%. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (46,8%) 
και ακολουθούν οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με 39,2% και 
38,8% αντίστοιχα. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τέσσερις 
Περιφέρειες (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και Θεσσαλίας) δεν διαθέτουν κάποια εν λειτουργία θέση ελλιμενισμού.
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2.6 Υφιστάμενο μοντέλο 
διακυβέρνησης τουριστικών 
λιμένων

Το σύνολο των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων οι οποίες αναφέρ-
θηκαν στην προηγούμενη ενότητα ανήκουν, διαχειρίζονται και εποπτεύονται 
από διαφορετικούς φορείς, δημιουργώντας ένα πολυποίκιλο σύστημα δι-
ακυβέρνησής τους. Εκτός από το Υπουργείο Τουρισμού, τουριστικοί λιμένες 
ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, 
ενώ άλλοι διαχειρίζονται από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και άλλοι εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2.6.1 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(2012-2021)

Το 2012 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσί-
ου που αφορούν σε τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις.87 Συγκεκριμένα, 
μεταβιβάστηκε το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων 
παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης των παρακάτω τουριστικών λιμένων:

1. Τουριστικός λιμένας Ζακύνθου 
2. Τουριστικός λιμένας Κατακόλου 
3. Εμπορικός τουριστικός λιμένας Τούρλου/«νέος λιμένας Μυκόνου» 
4. Τουριστικός λιμένας Χίου
5. Τουριστικός λιμένας Πύλου Μεσσηνίας 
6.  Τουριστικός λιμένας (ζώνη αγκυροβολίου) Νέας Επιδαύρου Ν. Αργο-

λίδας 
7. Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) Γλυφάδας
8. Τουριστικός λιμένας Πόρου (καταφύγιο τουριστικών σκαφών) 
9. Τουριστικός λιμένας στη Σκιάθο 
10.  Τουριστικός λιμένας (καταφύγιο τουριστικών σκαφών) στη Λιναριά 

Σκύρου 
11. Τουριστικός λιμένας Αγίου Νικολάου Κρήτης 
12. Τουριστικός λιμένας στην Ιτέα Φωκίδος 

87 Αριθμ. απόφ. 218/2012/12 (ΦΕΚ 2322Β/13-8-2012): «Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του 
Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)” όπως ισχύει με την αριθμ. απόφ. 237/5.7.2013/13 (ΦΕΚ 1668 Β/5-7-2013): 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 218/2012 (Β΄ 2322) απόφασης και μεταφορά στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ” περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)».
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13. Τουριστικός λιμένας Αρετσού Καλαμαριάς 
14. Τουριστικός λιμένας Κω
15. Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου 
16. Τουριστικός λιμένας Μανδρακίου Ρόδου 
17. Τουριστικός λιμένας Αργοστολίου

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ έχει στην ιδιοκτησία του 15 τουριστικούς λιμένες καθώς 
δύο έχουν ιδιωτικοποιηθεί μέσω διεθνών διαγωνισμών που προκήρυξε 
το Ταμείο.
 
2.6.2 Τουριστικές εγκαταστάσεις σε λιμένες του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Από το 1996 με ευρωπαϊκή απόφαση88 υπήρχε η στόχευση για τη «δη-
μιουργία και ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων που θα συμβάλλουν 
στην υλοποίηση σημαντικών κοινοτικών στόχων, όπως η καλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συ-
νοχής». Το 200189 έγινε η τροποποίηση της Οδηγίας και το 200790 με Κοινή 
Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η κατάταξη των ελληνικών λιμένων 
με βάση τις παραπάνω Οδηγίες ως ακολούθως:
 
1.  Λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος: 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, 
Ηράκλειου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών, Ραφήνας, Μυκόνου, 
Μυτιλήνης, Ρόδου και Σούδας-Χανίων.

2. Λιμένες εθνικής σημασίας: 
Αργοστολιού, Ζακύνθου, Θήρας, Καλαμάτας, Κατάκολου, Κορίνθου, Κυλ-
λήνης, Κω, Λαγος, Πάρου, Πρέβεζας, Ρέθυμνου, Βαθέως Σάμου, Σύρου, 
Χαλκίδας και Χίου.

3. Λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου): 
Αγ. Κήρυκου Ικαρίας, Αγίου Κωνσταντίνου (Ν. Φθιώτιδας), Αγ. Νικολάου 
Λασιθίου, Αίγινας, Αίγιου, Γυθείου, Θάσου, Ιτέας, Κύμης, Λευκάδος, Με-
σολογγίου, Μυρίνας Λήμνου, Νάξου, Ναυπλίου, Ν. Μουδανιών, Πάτμου, 
Σαμοθράκης, Πόρου Κεφαλλήνιας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σητείας, Σπετσών, 
Στυλίδας, Τήνου και Ύδρας.

88 Απόφαση αριθμ. 1692/96/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 
περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.
89 Απόφαση αριθμ. 1346/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ης Μαΐου 
2001, που τροποποιεί την απόφαση αριθμ. 1692/96/ΕΚ, όσον αφορά τους θαλάσσιους λιμένες, τους λιμένες 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών καθώς και το σχέδιο αριθ. 
8 του παραρτήματος III, Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 185 της 06/07/2001 σ. 0001 – 0036 https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32001D1346.
90 Αριθμ. 8315.2/2007 (ΦΕΚ 202Β/16-2-2007): «Κατάταξη Λιμένων».
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4.  Λιμένες τοπικής σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου) όλους τους υπόλοι-
πους λιμένες της χώρας.

Τον Δεκέμβριο του 2012,91 το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε την Εθνική 
Στρατηγική Λιμένων 2013-2018. Παρότι η στρατηγική επικαιροποιείται 
τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία, η στρατηγική που ανακοινώθηκε το 
2012 αποτελεί την τελευταία έκδοση που υφίσταται στη χώρα. Σε αυτή τη 
στρατηγική περιλαμβάνονται πίνακες για τους λιμένες διεθνούς ενδιαφέρο-
ντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος με αναφορά σε όσες 
χρήσεις υλοποιούνται από αυτούς. Τον Οκτώβριο του 2013 εκπονήθηκε 
μελέτη με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένων και Δυνατότητες Χρη-
ματοδότησης του μέσω ΕΣΠΑ και των πόρων της νέας Προγραμματικής 
Περιόδου»92 που ανέθεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Η μελέτη αυτή περιέλαβε 
για τους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος 
ενδιαφέροντος, τους πίνακες της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων 2013-2018 
με αναφορά σε όσες από τις παρακάτω επτά (7) χρήσεις υλοποιούνται 
από αυτούς:
 

• Γενικά εμπορεύματα 
• Φορτία χύδην 
• Εμπορευματοκιβώτια – Ε/Κ 
• Ακτοπλοΐα εσωτερικού-εξωτερικού 
• Κρουαζιέρα 
• Αναψυχής 
• Αλιευτικά 

 
Στους Πίνακες 2.11 έως 2.13 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι χρή-
σεις που έχουν οι λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και 
μείζονος ενδιαφέροντος, προκειμένου να καταγραφούν οι λιμένες εκείνοι 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για λόγους αναψυχής και άρα να 
δεχτούν σκάφη αναψυχής.

91 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας http://stereaellada.gr/wp-content/
uploads/2018/06/limania070113.pdf.
92 2013, Μελέτη Υπο έργο 3: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένων και Δυνατότητες Χρηματοδότησής του 
μέσω ΕΣΠΑ και των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου», σύμφωνα με τη με α.π. ΕΥΣΕΔ/Γ/60 
Απόφαση της 21.06.2013 της εταιρείας ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ http://www.mindev.gov.gr/wp-
content/uploads/2018/04/stratigiko-sxedio-limenwn-10.pdf.
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Πίνακας 2.11. Χρήσεις των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος 

ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΛΠ ΑΕ) NAI NAI 
ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ /
ΕΜΠΟΡ/ΚΙΒΩΤΙΑ 

NAI 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΟΛΘ ΑΕ) NAI NAI NAI 

ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ /
ΕΜΠΟΡ/ΚΙΒΩΤΙΑ

ΒΟΛΟΥ 
(ΟΛΒ ΑΕ) NAI NAI NAI

ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ /
ΕΜΠΟΡ/ΚΙΒΩΤΙΑ

NAI

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΟΛΑ ΑΕ) NAI NAI

ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ /
ΕΜΠΟΡ/ΚΙΒΩΤΙΑ

NAI

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
(ΟΛΕ ΑΕ) NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
(ΟΛΗΓ ΑΕ) NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΟΛΗ ΑΕ) NAI NAI NAI

ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ
ΕΚ

NAI

ΚΑΒΑΛΑΣ 
(ΟΛΚΑ ΑΕ) NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΟΛΚΕ ΑΕ) NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

ΛΑΥΡΙΟ 
(ΟΛΛΑ ΑΕ) NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

ΠΑΤΡΩΝ 
(ΟΛΠ ΑΕ) NAI NAI NAI

ΓΕΝΙΚΟ /
ΕΜΠΟΡ/ΚΙΒΩΤΙΑ

NAI

ΡΑΦΗΝΑΣ 
(ΟΛΡ ΑΕ) NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΜΥΚΟΝΟΥ 
(Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο)

NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
(Λιμενικό Ταμείο 
Λέσβου)

NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

ΡΟΔΟΥ
(Διαδημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Νοτίου Αιγαίου)

NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΣΟΥΔΑΣ
Λιμενικό Ταμείο Νομού 
Χανίων (ΥΕΝ)

NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (2013).
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Πίνακας 2.12. Χρήσεις των λιμένων εθνικής σημασίας 

ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΖΑΚΥΝΘΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ

ΘΗΡΑΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΥΔΗΝ

ΚΥΛΛΗΝΗΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΚΩ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΛΑΓΟΣ NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΠΑΡΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

ΠΡΕΒΕΖΑΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΡΕΘΥΜΝΟΥ NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΣΥΡΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ NAI

ΧΙΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (2013).

Πίνακας 2.13. Χρήσεις των λιμένων μείζονος ενδιαφέροντος  

A/A ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

1 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

2
ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
(ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

NAI ΓΕΝΙΚΟ

3 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΛΑΣΘΙΟΥ NAI ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ NAI

4 ΑΙΓΙΝΑΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

5 ΑΙΓΙΟΥ NAI ΓΕΝΙΚΟ

6 ΓΥΘΕΙΟΥ NAI NAI NAI

7 ΘΑΣΟΥ NAI NAI

8 ΙΤΕΑΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

9 ΚΥΜΗΣ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

10 ΛΕΥΚΑΔΟΣ NAI NAI NAI

11 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

12 ΛΗΜΝΟΥ (ΜΥΡΙΝΑΣ) NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

13 ΝΑΞΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

14 ΝΑΥΠΛΙΟΥ NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

15 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

16 ΠΑΤΜΟΥ NAI NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

17 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

18 ΠΟΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ NAI NAI NAI

19 ΣΚΙΑΘΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

20 ΣΚΟΠΕΛΟΥ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI
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21 ΣΗΤΕΙΑΣ NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

22 ΣΠΕΤΣΩΝ NAI NAI ΓΕΝΙΚΟ NAI

23 ΣΤΥΛΙΔΑΣ NAI ΓΕΝΙΚΟ/ΧΥΔΗΝ NAI

24 ΤΗΝΟΥ NAI NAI NAI ΧΥΔΗΝ NAI

25 ΥΔΡΑΣ NAI NAI NAI NAI

Πηγή: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (2013).

Συνολικά, σύμφωνα με την καταγραφή για τους λιμένες Διεθνούς Ενδια-
φέροντος προκύπτει ότι όλοι έχουν χρήση αναψυχής, με μόνη εξαίρεση 
τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και το Λιμενικό Ταμείο Χανίων που 
διαχειρίζεται το λιμάνι της Σούδας. Για τους λιμένες Εθνικής Σημασίας, η 
Κόρινθος, η Θήρα και η Χαλκίδα δεν διαθέτουν χρήση αναψυχής, ενώ 
από τους λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος πέντε (από το σύνολο των 25) 
λιμένες δεν χρησιμοποιούνται για λόγους αναψυχής (ο Αγ. Κήρυκος Ικαρίας, 
ο Άγιος Κωνσταντίνος Φθιώτιδας, το Αίγιο, η Θάσος και η Σαμοθράκη). 

Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι στη Σύρο, το 1996,93 πραγματοποιήθηκε η 
χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα στο Πηδάλι Σύρου και στην απόφαση 
τότε δεν αναγραφόταν ο φορέας διαχείρισης παρά μόνο σημειωνόταν 
ότι «σε περίπτωση που φορέας διαχείρισης θα είναι το Λιμενικό Ταμείο Ν. 
Κυκλάδων, σε σύμπραξη με έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα πρέπει 
εντός οκταμήνου[…]». Σήμερα φορέας διαχείρισης είναι το Δημοτικό Λιμε-
νικό Ταμείο Σύρου σύμφωνα με την πρόσφατη Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων του υφιστάμενου έργου: «Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) στη θέση 
Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου».94  

Η ανωτέρω καταγραφή έρχεται ως συμπλήρωμα των όσων αναφέρθηκαν 
στην Ενότητα 2.7, αναφορικά με την ευρύτητα του δικτύου των λιμενικών 
εγκαταστάσεων που μπορούν να εξυπηρετήσουν σκάφη αναψυχής. Από 
τα στοιχεία των Πινάκων 9 έως 11 προκύπτει ότι πάνω από 40 ακόμη λι-
μένες έχουν χρήση αναψυχής, οι οποίοι όμως δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις 
χαρακτηρισμένες ως μαρίνες, καταφύγια ή αγκυροβόλια, δυσχεραίνοντας 
τόσο την παρακολούθηση της σχετικής δραστηριότητας σε αυτούς τους 
λιμένες, όσο κυρίως την καταγραφή της δυναμικότητας αυτών των λιμένων 
σε θέσεις ελλιμενισμού.

93 Αριθμ. Τ/1812/96 (ΦΕΚ 1213Β): «Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα στη θέση Πηδάλι Ν. Σύρου».
94 Αριθμ. 48069/ 08-12-17 (ΑΔΑ: 6Λ734653Π8-Κ2Τ): «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: 
“Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου” Φορέας του έργου: Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Σύρου».
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2.6.3 Ένωση Μαρινών Ελλάδας

Ένας σημαντικός αριθμός μαρινών της χώρας συγκρότησε το 2010 την 
Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ). Σκοπός της, η εκπροσώπηση των του-
ριστικών λιμένων της ελληνικής επικράτειας, η αναβάθμιση, ανάπτυξη και 
προβολή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η μελέτη και επίλυ-
ση προβλημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων. 
Το 201595 τα μέλη ήταν είκοσι δύο (22). Έως το 2018 από τη λίστα των 
μελών της ΕΜΑΕ αφαιρέθηκε η μαρίνα Μεσολογγίου και αυτή του Πόρτο 
Καρράς ενώ προστέθηκε η μαρίνα Πλαταμώνα. Σήμερα, τα μέλη της Ένω-
σης ανέρχονται σε είκοσι ένα (21), όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.14.

Πίνακας 2.14. Μέλη της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (2021)
ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΡΕΙΑ  
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΓΑΙΟ 
ΠΕΛΑΓΟΣ

Μαρίνα Γουβιών Μαρίνα Αγίου Κοσμά Μαρίνα Αρετσού Μαρίνα Αγ. Νικόλαος

Μαρίνα Καλαμάτας Μαρίνα Αλίμου Μαρίνα Πλαταμώνα Μαρίνα Κω

Μαρίνα Κλεοπάτρα Μαρίνα Αθήνα Μαρίνα Σάνη Μαρίνα Λέρου

Μαρίνα Λευκάδας Μαρίνα Βουλιαγμένης Μαρίνα Μυτιλήνης

Μαρίνα Πρέβεζας Μαρίνα Olympic Μαρίνα Ρόδου

Μαρίνα Φλοίσβου Μαρίνα Σάμου

Μαρίνα Ζέας

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: 21

Πηγή: Ένωση Μαρινών Ελλάδας - http://www.greek-marinas.gr.

Μέλη της ΕΜΑΕ αποτελούν μαρίνες που βρίσκονται υπό δημόσια και υπό 
ιδιωτική διαχείριση, με τις ιδιωτικές να αποτελούν πλειοψηφία. Η ιδιοκτησία 
των μαρινών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις δημόσια, αλλά η διαχεί-
ρισή τους έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων. 
Η Ένωση επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση συνεργιών αλλά και 
στην προώθηση πρακτικών με στόχο την αύξηση της ποιότητας των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας αλλά και την 
ικανοποίηση των χρηστών των μαρινών-μελών της.

2.6.4  Μοντέλο διακυβέρνησης

Η ανάλυση της νομοθεσίας αλλά και των στοιχείων αναφορικά με τους 
τουριστικούς λιμένες της χώρας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 
συνολική εποπτεία και καταγραφή –μια απουσία η οποία εμφανίζεται 
για το σύνολο των λιμένων της χώρας.96 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
τουριστικών λιμένων στη συντριπτική πλειοψηφία δεν συμπίπτει με τη δι-

95 Πάλλης, Α. Τζαννάτος Ε., Κλαδάκη Ε. Κονταξή Χ. Στυλιάδης Θ. (2016). Προοπτικές συγχώνευσης 
δημοτικών, διαδημοτικών και κρατικών λιμενικών ταμείων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων. Μελέτη για τη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).
96 Ό.π.
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αχείρισή τους από τον ίδιο φορέα-ιδιοκτήτη του λιμένα. Με την ιδιοκτησία 
να περιλαμβάνει τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και το Ταμείο Αξιοποίησης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, φορείς διαχείρισης των τουριστι-
κών λιμένων αποτελούν τα Κρατικά Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία, οι Οργανισμοί Λιμένος που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες 
αλλά και οι Ιδιωτικές Εταιρείες Διαχείρισης Τουριστικών Λιμένων.

Η πολυπλοκότητα του ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος σε 
συνδυασμό με την εποπτεία λειτουργιών των Φορέων Διαχείρισης και 
Εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων στην οποία εμπλέκονται σε κάποιες 
περιπτώσεις περισσότερα του ενός υπουργεία, δημιουργεί ένα μοντέλο 
διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από πληθώρα Φορέων Διοίκησης 
και Εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων αλλά και γραφειοκρατική δομή. 
Η Εικόνα 2.4 παρουσιάζει το μοντέλο διακυβέρνησης των τουριστικών 
λιμένων της χώρας.

Εικόνα 2.4. Μοντέλο διακυβέρνησης τουριστικών λιμένων

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργείο 
Εσωτερικών

Υπουργείο 
Οικονομικών ΤΑΙΠΕΔ

Λιμενικά 
Ταμεία (9)

Δημοτικά 
Λιμενικά 

Ταμεία (86)

Οργανισμοί 
Λιμένος Α.Ε. 

(11)

Εταιρεία 
Ακινήτων 

Δημοσίου Α.Ε. 
(1)

Ιδιωτικός 
Φορέας 

Διοίκησης και 
Εκμετάλλευσης 

(61)

168 Τουριστικοί λιμένες

Ρυθμιστική Α
ρχή Λ

ιμένω
ν

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.
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Το Υπουργείο Τουρισμού έχει την εποπτεία του συνόλου των τουριστικών 
λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολίων της χώρας. Το γεγονός όμως ότι 
η διαχείρισή τους ασκείται από διάφορους Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλ-
λευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) εμπλέκει στο μοντέλο διακυβέρνησης πρόσθετους 
Κρατικούς Φορείς και Αρχές. Εννέα τουριστικοί λιμένες διαχειρίζονται από 
Λιμενικά Ταμεία και 11 διαχειρίζονται από Οργανισμούς Λιμένων και Ανώ-
νυμες Εταιρείες. Την άμεση εποπτεία αυτών για θέματα που σχετίζονται με 
τη λιμενική πολιτική ασκεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής. Στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία υπάρχει εποπτεία και από το Υπουργείο 
Εσωτερικών σε ό,τι αφορά θέματα παρακολούθησης και επεξεργασίας 
οικονομικών στοιχείων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε θέματα 
οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού (π.χ. προσλήψεις). Τέλος, υπάρχει 
παρουσία και του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο εποπτεύει την Εται-
ρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ η οποία διαχειρίζεται έναν τουριστικό λιμένα 
(μαρίνα Θεσσαλονίκης - Αρετσού Καλαμαριάς). Τα δικαιώματα παραχώ-
ρησης της μαρίνας Θεσσαλονίκης έχουν παραχωρηθεί κατά κυριότητα στο 
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ δυνάμει της 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων με αριθμό 
218/2012 (ΦΕΚ 2322 Β/13.08.2012).

Θα πρέπει φυσικά να αναφερθεί ότι στη διακυβέρνηση του συστήματος 
των τουριστικών λιμένων συμμετέχει εμμέσως και το ΤΑΙΠΕΔ ως ιδιοκτήτης 
15 τουριστικών λιμένων, με τους σχετικούς διαγωνισμούς ιδιωτικοποίησης 
για ορισμένους από αυτούς να βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Αυτό 
συνεπάγεται ότι στο άμεσο μέλλον θα αλλάξει ο αριθμός των τουριστικών λι-
μένων που διαχειρίζονται από ιδιωτικούς Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης 
Λιμένων. Στο μοντέλο διακυβέρνησης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, μία ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει σειρά αρμοδι-
οτήτων για έκδοση κανονιστικών, ρυθμιστικών και γνωμοδοτικών πράξεων, 
ευρύτατες ελεγκτικές αρμοδιότητες, άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων του 
ελληνικού Δημοσίου από συμβάσεις παραχωρήσεως και τέλος αρμοδιότη-
τα λήψης προσωρινών μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απειλείται η 
δημόσια ασφάλεια, τάξη, υγεία και δημιουργούνται σοβαρά οικονομικά ή 
λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών.

Από την ανάλυση του μοντέλου διακυβέρνησης των τουριστικών λιμένων 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση 
για τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων είναι τα εξής:

1. Υπάρχει πληθώρα Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων.
2.  Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τουριστικών λιμένων εμπλέκονται αρ-

κετές κρατικές αρχές.
3.  Υπάρχει έμμεση ή άμεση εποπτεία από περισσότερα του ενός υπουργεία 

δημιουργώντας δυσχέρειες στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του 
συστήματος.
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Σε ό,τι αφορά την κατανομή των χωροθετημένων θέσεων ελλιμενισμού 
ΦΔΕΛ, το Διάγραμμα 2.5 παρέχει τα σχετικά δεδομένα.

Διάγραμμα 2.5. Κατανομή χωροθετημένων θέσεων ελλιμενισμού ανά Φορέα 
Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα

2.5

1%5,7%
3,1%

45,8%

44,5% Ιδιωτικός
(Δια)Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Λιµενικό Ταµείο
Οργανισµός Λιµένος
Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.

Πηγή: Συγγραφική ομάδα, με βάση δεδομένα από Υπουργείο Τουρισμού – Γενική Γραμματεία 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χωροθετημένων θέσεων ελλιμενισμού 
σχεδόν ισοκατανέμεται ανάμεσα στους ιδιωτικούς Φορείς Διοίκησης και 
Εκμετάλλευσης και στα Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Το 5,7% 
ανήκει σε Οργανισμούς Λιμένος και το 3,1% σε Λιμενικά Ταμεία. Συνολικά το 
54,6% των χωροθετημένων θέσεων βρίσκεται υπό τη διαχείριση φορέων 
οι οποίοι εποπτεύονται άμεσα ή έμμεσα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Το συμπέρασμα αυτό αναδεικνύει τα πιθανά γραφει-
οκρατικά εμπόδια που ενδέχεται να συναντήσει η προσπάθεια υλοποίησης 
του συνόλου του χωροθετημένου δικτύου τουριστικών λιμένων.

Σε ό,τι αφορά τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένος, το Δι-
άγραμμα 2.6 παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ χωροθετημένων και εν 
λειτουργία τουριστικών λιμένων ανά ΦΔΕΛ.
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Διάγραμμα 2.6. Κατανομή χωροθετημένων και εν λειτουργία τουριστικών λιμένων 
ανά Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα

Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος

Λιµενικό Ταµείο

(Δια)Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο

Ιδιωτικός

0 20 40 60 80 100

61

86

9

11

1

28

5

2

1

1

Εν λειτουργία Χωροθετηµένοι

2.6

Πηγή: Συγγραφική ομάδα, με βάση δεδομένα από Υπουργείο Τουρισμού – Γενική Γραμματεία 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Από τους 61 χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες που διαχειρίζονται 
ιδιωτικοί ΦΔΕΛ, οι 28 βρίσκονται σε λειτουργία. Στην περίπτωση των Δη-
μοτικών Λιμενικών Ταμείων από τις 86 χωροθετήσεις έχουν κατασκευα-
στεί και λειτουργούν μόλις οι 5, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση των 
Οργανισμών Λιμένων καθώς από τις 11 χωροθετήσεις έχει κατασκευαστεί 
και λειτουργεί μόλις ένας τουριστικός λιμένας. Το γεγονός ότι το ποσοστό 
κατασκευής κι λειτουργίας χωροθετημένων λιμένων από Οργανισμούς 
Λιμένων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, παρά το ότι οι Οργανισμοί ως Ανώνυμες 
Εταιρείες διαθέτουν ευελιξία κυρίως στο κομμάτι της χρηματοδότησης 
του έργου, επαναφέρει το ζήτημα της επαναξιολόγησης των τουριστικών 
λιμένων που έχουν χωροθετηθεί.

Κλείνοντας την παρούσα ανάλυση είναι χρήσιμο να αναφερθεί το είδος 
των τουριστικών λιμένων που είναι σε λειτουργία, καθώς αποτελεί ένδειξη 
προτεραιότητας των επενδύσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Τουρισμού, από τις συνολικά 62 χωροθετημένες μαρίνες έχουν κατασκευ-
αστεί και λειτουργούν οι 23 (37,1%). Από τις 12 χωροθετημένες ιδιωτικές 
τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις λειτουργούν οι εννέα (75%), από τα 
72 χωροθετημένα καταφύγια λειτουργούν μόλις τα πέντε (6,9%), και τέλος 
από τα 22 χωροθετημένα αγκυροβόλια, δεν έχει λειτουργήσει κάποιο έως 
σήμερα (0%).
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2.7 Αξιολόγηση ελληνικού 
τουριστικού λιμενικού 
συστήματος

Στη βάση της ανάλυσης που προηγήθηκε αναφορικά με τη γεωγραφική 
κατανομή των χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων και 
με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου το οποίο να είναι 
σε θέση να καλύψει επαρκώς το σύνολο της επικράτειας, η μελέτη έλαβε 
υπόψη τις προβλέψεις του τροποποιημένου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.97 Σύμφωνα με 
αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνθήκες ικανοποιητικής εξυπηρέτησης 
των τουριστικών σκαφών μέσω της διαμόρφωσης δικτύου σε ενδεικτικές 
αποστάσεις 30 ναυτικών μιλίων μεταξύ μαρινών και 15 ναυτικών μιλίων 
μεταξύ μαρινών και καταφυγίων ή αγκυροβολίων. Εξαίρεση αποτελούν οι 
μητροπολιτικές περιοχές, στις οποίες το δίκτυο μπορεί να είναι πυκνότερο 
λόγω υψηλότερης ζήτησης. 

Για την αξιολόγηση της γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου των χωροθετη-
μένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιήθηκε η πρόβλεψη 
των 30 ναυτικών μιλίων για το σύνολο της επικράτειας. Στον χάρτη που 
διαμορφώθηκε (Εικόνα 2.5), τοποθετήθηκε το σύνολο των τουριστικών 
λιμενικών εγκαταστάσεων προκειμένου να εντοπιστούν οι γεωγραφικές 
περιοχές στις οποίες υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών. 

97 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 3155Β/ 12 Δεκεμβρίου 2013.
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Εικόνα 2.5. Γεωγραφική κατανομή χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων και περιοχές κάλυψης με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στον χάρτη χρησιμοποιούνται σύμβολα για το είδος της χωροθετημένης 
τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης (τουριστικός λιμένας, καταφύγιο, αγκυ-
ροβόλιο, ξενοδοχειακός λιμένας) καθώς και για την κατάσταση λειτουργίας 
τους στη βάση πληροφοριών από το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι εμφανές 
το έλλειμμα τουριστικών λιμενικών υποδομών σε περιοχές της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου υπάρχουν περιοχές ακτίνας 30 
ναυτικών μιλίων στις οποίες δεν έχει χωροθετηθεί κάποιου είδους υποδομή. 
Έλλειμμα παρατηρείται και σε αρκετές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, στη Νότια Εύβοια, στις Δυτικές Κυκλάδες 
και στην Ανατολική Κρήτη. Για τη βέλτιστη παρουσίαση της γεωγραφικής 
κατανομής των χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, 
η χώρα διαιρέθηκε σε επτά γεωγραφικές περιοχές, όπως παρουσιάζονται 
στους χάρτες που παρατίθενται στη συνέχεια (Εικόνες 2.6 - 2.12).
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Εικόνα 2.6. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές κάλυψης 
με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Βόρεια Ελλάδα

 

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ακτίνα των 30 ναυτικών μιλίων, τα στοιχεία του 
χάρτη δείχνουν το έλλειμμα τουριστικών λιμενικών υποδομών στις ακτές 
των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης, καθώς επίσης και στην περιοχή δυτικά 
του Νομού Καβάλας που περιλαμβάνει τις ακτές του Νομού Σερρών αλλά 
και τις ακτές του ανατολικού τμήματος του Νομού Θεσσαλονίκης. Χωρίς 
χωροθετημένη τουριστική λιμενική υποδομή παραμένει και η Σαμοθράκη. 
Αν ληφθεί υπόψη και η λειτουργική κατάσταση των χωροθετημένων του-
ριστικών λιμένων, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν διαθέτει σχετική 
υποδομή, όπως και τα νησιά της Λήμνου και της Θάσου.
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Εικόνα 2.7. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές 
κάλυψης με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Κεντρικό Αιγαίο

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, 
ελλείψεις παρατηρούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας όπου στην ακτογραμ-
μή του Νομού Μαγνησίας και Λάρισας δεν υπάρχει κάποια χωροθετημένη 
τουριστική λιμενική εγκατάσταση, ενώ απουσία σχετικών υποδομών υπάρχει 
και στη Νότια Εύβοια και στη Δυτική Λέσβο. Ελλείψεις παρατηρούνται και 
σε άλλες γεωγραφικές ενότητες της συγκεκριμένης περιοχής, κυρίως εξαιτίας 
της μορφολογίας της με μικρό αριθμό νησιών (και ιδιαίτερα κατοικημένων 
νησιών) και των μεγάλων μεταξύ τους αποστάσεων.

Η επαρκής κάλυψη της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής θα πρέπει 
ενδεχομένως να εξεταστεί υπό ένα ευρύτερο πλαίσιο παραμέτρων, καθώς 
στις περιπτώσεις των νήσων Ψαρών και Αγίου Ευστρατίου η λειτουργία 
τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης ενδεχομένως δεν μπορεί να υποστη-
ριχθεί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, εντούτοις μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική αναπτυξιακή υποδομή, δημιουργώντας ή εμπλουτίζοντας το 
τουριστικό προϊόν των νησιών αυτών.



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

91

Εικόνα 2.8. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές κάλυψης 
με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Αττική και Πελοπόννησος

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στην περίπτωση της Αττικής και της Πελοποννήσου, δεν παρατηρούνται 
σημαντικά κενά στο χωροθετημένο δίκτυο τουριστικών λιμενικών εγκατα-
στάσεων, με εξαίρεση την ακτογραμμή μεταξύ Μονεμβασιάς και Ναυπλίου, 
καθώς και στη νότια ακτογραμμή του Νομού Βοιωτίας, αν και καλύπτεται σε 
ό,τι αφορά τις ζώνες των 30 ν.μ. από τις τουριστικές λιμενικές υποδομές του 
Νομού Κορινθίας. Ακριβώς η ίδια κατάσταση υπάρχει και στην Ανατολική 
Πελοπόννησο, όπου ενώ οι ζώνες των 30 ν.μ. καλύπτουν την περιοχή εντού-
τοις υπάρχει μία έκταση που δεν καλύπτεται μεταξύ Πύλου και Κατάκολου.

Σε ό,τι αφορά την Αττική παρατηρείται μία μεγάλη συγκέντρωση τουριστι-
κών λιμένων στο νότιο τμήμα του Νομού, εξυπηρετώντας τη μητροπολιτική 
περιοχή Αθηνών-Πειραιώς, η οποία λόγω πληθυσμού δημιουργεί και αυ-
ξημένη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.
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Εικόνα 2.9. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές κάλυψης 
με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Δυτική Ελλάδα

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Η Δυτική Ελλάδα, περιλαμβανομένων των Ιονίων Νήσων, διαθέτει ένα 
επαρκές δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων. Η 
χάραξη περιοχών με ακτίνα 30 ν.μ. καλύπτει το σύνολο της συγκεκριμένης 
γεωγραφικής ενότητας σε ό,τι αφορά την ύπαρξη χωροθετημένων εγκα-
ταστάσεων για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών.
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Εικόνα 2.10. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές 
κάλυψης με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Κυκλάδες

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στην περιοχή των Κυκλάδων παρατηρείται έλλειμμα τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων κυρίως στις Νοτιοδυτικές Κυκλάδες, στην περιοχή που 
περιλαμβάνει τα νησιά Μήλος, Κίμωλος και Φολέγανδρος, καθώς και στην 
περιοχή πέριξ του νησιού της Αμοργού. Επίσης η περιοχή που περικλείει 
τις νήσους Κέα και Κύθνος δεν διαθέτει κάποια χωροθετημένη τουριστική 
λιμενική υποδομή, αν και το κριτήριο των 30 ν.μ. καλύπτεται εξαιτίας της 
ύπαρξης της μαρίνας Λαυρίου και του χωροθετημένου τουριστικού κατα-
φυγίου της Σερίφου. Σε γενικές γραμμές οι Δυτικές Κυκλάδες, με εξαίρεση 
το τουριστικό καταφύγιο της Σερίφου, δεν διαθέτουν άλλες χωροθετημένες 
λιμενικές υποδομές για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής.
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Εικόνα 2.11. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές 
κάλυψης με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Κρήτη

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Η Κρήτη διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λι-
μενικών εγκαταστάσεων με αρκετές εξ αυτών να αφορούν ξενοδοχειακούς 
λιμένες. Ενδεχόμενη ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου θα μπορούσε να 
επικεντρωθεί στις περιοχές της Νοτιοδυτικής Κρήτης (μεταξύ Παλαιόχωρας 
και Αγίας Γαλήνης καθώς και στο Ανατολικό και Νότιο τμήμα του Νομού 
Λασιθίου.
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Εικόνα 2.12. Χωροθετημένες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις και περιοχές 
κάλυψης με ακτίνα 30 ναυτικά μίλια – Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο έλλειμα τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων 
εντοπίζεται στη νότια πλευρά της Ρόδου, αν και το νησί διαθέτει δύο μαρίνες 
στη βόρεια πλευρά του. Επίσης η περιοχή ανατολικά της Λέρου και της 
Καλύμνου έχει επισημανθεί στον χάρτη αν και δεν περιλαμβάνει νησιά με 
κατάλληλο μέγεθος και πληθυσμό για την υποστήριξη της συγκεκριμένης 
οικονομικής δραστηριότητας. Σε γενικές γραμμές, το δίκτυο των χωροθετη-
μένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 
είναι εκτεταμένο, καλύπτοντας το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής με την 
εξαίρεση του νότιου τμήματος της Ρόδου.

Η εφαρμογή ζωνών με ακτίνα 30 ναυτικών μιλίων για το σύνολο της ελ-
ληνικής επικράτειας αποδεικνύει ότι είναι λίγες οι περιοχές που δεν εξυπη-
ρετούνται από κάποιου είδους τουριστική λιμενική υποδομή. Το γεγονός 
μεταθέτει το κύριο πρόβλημα του υφιστάμενου συστήματος χωροθετημένων 
τουριστικών λιμένων από τη γεωγραφική κάλυψη στην ουσιαστική κατα-
σκευή και λειτουργία του. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις του επαρκούς, 
όπως αναδείχθηκε από τη μελέτη, δικτύου τουριστικών λιμένων, έχουν 
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χωροθετηθεί αλλά δεν έχουν προχωρήσει στο στάδιο της κατασκευής, 
και σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό στο στάδιο της λειτουργίας, αποτελώ-
ντας το ουσιαστικό πρόβλημα στη δημιουργία ενός ελκυστικού δικτύου 
στη χώρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
1 ΘΑΣΟΣ

2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

3 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

4 ΖΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

5 ΛΑΙΜΟΣ

6 ΦΛΟΙΣΒΟΣ

7
ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

8 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

9 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

10 ΓΛΥΦΑΔΑ

11 ΜΕΘΑΝΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12 ΚΑΣΤΕΛΟ ΧΙΟΥ

13 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

14 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

15 ΟΡΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16 ΑΓΥΙΑ

17 ΚΥΛΛΗΝΗ

18 ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΑΙΤ/ΝΙΑΣ VOUNAKI ΒΕΑCΗ

19 ΑΚΤΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ CLEOPATRA

20 ΚΑΤΑΚΟΛΟ

21 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

22 ΓΡΙΜΠΟΒΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

23 ΠΑΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ 24 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25 ΣΚΙΑΘΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

26 ΓΟΥΒΙΑ

27 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

28 ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΛΥΚΕΣ

29 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

30 ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

31 ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

32 ΣΑΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

33 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

34 ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

36 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

37 ΟΡΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

38 ΡΕΘΥΜΝΟ

39 ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

40 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

41 ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ

42 ΚΙΣΣΑΜΟΣ

43 ΜΑΛΛΙΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

44 ΚΩΣ

45 ΣΦΑΓΕΙΑ Ν. ΡΟΔΟΥ

46 ΤΟΥΡΛΟΣ Ν. ΜΥΚΟΝΟΥ

47 ΠΗΔΑΛΙ ΣΥΡΟΥ

48 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49 ΛΟΥΤΡΑΚΙ

50 ΠΥΛΟΣ

51 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

52 ΕΡΜΙΟΝΗ

53 ΝΑΥΠΛΙΟ

54 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

55 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

56 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

57 ΙΤΕΑ

58
ΟΡΜΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ 
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ

59 ΑΧΙΛΙ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ: ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ (Κ)/
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ (Α)

ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ/ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ

1 Κ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ

2 Κ ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

3 Κ ΠΟΡΟΣ

4 Κ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

5 Κ ΣΟΥΒΑΛΑ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ

6 Κ ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ

7 Α ΚΑΨΑΛΙ ΚΥΘΗΡΩΝ

8 Α ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΑΣ
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ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9 Α ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Ν. ΣΑΜΟΥ

10 Α ΠΛΩΜΑΡΙ - Ν. ΛΕΣΒΟΥ

11 Κ ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

12 Κ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

13 Κ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ

14 Κ ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ

15 Κ ΜΟΥΔΡΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 Α ΒΟΝΙΤΣΑ

17 Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

18 Κ ΑΣΤΑΚΟΣ

19 Κ ΓΛΥΦΑ

20 Κ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΜΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

21 Κ ΒΟΝΙΤΣΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ 22 Κ ΖΕΡΙ ΣΥΒΟΤΩΝ - "SIVOTA MARINA"

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
23 Κ ΧΩΡΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

24 Α ΕΛΗΟΣ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25 Α ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ Ν.ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

26 Α ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ

27 Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

28 Α ΛΕΓΑΤΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

29 Α
ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΓΙΑ 
ΠΕΛΑΓΙΑ)

30 Κ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

31 Κ ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

32 Κ ΟΡΜΟΣ ΒΑΘΥ - ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

33 Κ ΣΠΗΛΙΑ (ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ

34 Κ ΑΛΥΠΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

35 Κ ΝΥΔΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

36 Κ ΒΛΥΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

37 Κ ΠΕΝΤΑΤΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

38 Κ ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

39 Α ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

40 Κ ΝΙΚΗΤΗ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

41 Κ ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

42 Κ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

43 Κ ΠΗΓΑΔΑΚΙ ΣΥΚΙΑΣ

44 Κ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

45 Κ ΚΑΝΝΙΣΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

46 Α ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

47 Κ
ΟΡΜΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ

48 Α
ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ Θέση Ληστή Σπήλιο ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

49 Κ
ΘΕΣΗ ΒΟΛΑΚΑΣ Δ. ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΜΕΝΩΝ

50 Κ ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

51 Κ ΓΑΥΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

52 Α ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ

53 Α ΣΚΑΛΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

54 Α ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΗΛΟΥ

55 Α ΠΑΛΛΟΙ ΝΙΣΥΡΟΥ

56 Κ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

57 Κ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

58 Α ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

59 Α ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

60 Κ ΤΕΜΕΝΙΑ ΛΑΚΚΙΟΥ – ΛΕΡΟΥ

61 Κ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

62 Κ ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ

63 Κ ΟΡΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΜΗΣ

64 Α ΝΕΤΙΑ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ

65 Κ ΟΡΜΟΣ ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ

66 Κ ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ

67 Κ ΑΝΑΦΗ

68 Κ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΚΩ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

69 Α ΚΟΚΚΑΛΑ ΜΑΝΗΣ

70 Κ ΣΟΥΣΑΚΙ ΑΓΙΩΝ ΘΕΩΔΟΡΩΝ

71 Κ ΝΕΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

72 Κ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΝΤΙΑΣ ΙΡΙΩΝ

73 Κ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

74 Κ ΣΑΛΑΝΤΙ Δ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

75 Κ ΓΥΘΕΙΟ

76 Κ ΠΛΥΤΡΑ Δ. ΑΣΩΠΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

77 Κ ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

78 Κ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

79 Κ ΛΙΝΑΡΙΑ ΣΚΥΡΟΥ

80 Κ ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

81 Κ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

82 Κ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΤΗΕRMAE 
SYLLA

83 Κ ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

84 Κ ΕΡΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α/Α ΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

2
CRETA PANORAMA ΛΙΑΝΟΣ ΚΑΒΟΣ 
ΠΑΝΟΡΜΟΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3 ΡΟΒΤΟ ΕLOUNTA ΚΡΗΤΗ

4
ΝΑΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ

5
«ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ» ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

6
FODELE VIP THALASSO ΟΡΜΟΣ ΦΟΔΕΛΕ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7 ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ

8 ΒΑΘΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
9 ΠΟΡΤΟ ΒΕLLO ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ

10 ΠΟΡΤΟ ΠΑΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 11
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
(ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ)

Πηγή: Αριθμ. 67659/13 (ΦΕΚ3155Β): «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
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Θεσμικό πλαίσιο
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3.1 Θεσμικό πλαίσιο 
τουριστικών λιμένων

3.1.1 Τουριστικοί λιμένες (1976-1992)

Το 1976, με τον Ν. 438/197698 και το άρθρο 17 οι λιμένες τουριστικών 
πλοίων ονομάστηκαν μαρίνες όπως αναφέρεται παρακάτω: 

«1. Τα αφορώντα εις τη διοίκησιν και διαχείρισιν των υφισταμένων εν τη 
Χώρα ή μελλόντων να κατασκευασθώσιν υφ' οιωνδήποτε λιμένων, προ-
οριζόμενων διά την εξυπηρέτησιν τουριστικών πλοίων ή πλοιαρίων πάσης 
χρήσεως (μαρινών) ρυθμίζονται δια κανονισμών συντασσομένων υπό του 
ΕΟΤ και εγκρινόμενων διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, δημοσιευόμενης 
διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

2. Αι κείμεναι διατάξεις περί των πάσης φύσεως ελέγχων εν οίς και οι 
τελωνειακοί τοιούτοι, της τε ζώνης των λιμένων, και των εν αυτοίς ελλιμε-
νισμένων σκαφών, εφαρμόζονται και επί των λιμένων τούτων (μαρινών)». 

Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 κανονισμός δημοσιεύτηκε το 1981 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).99 Η ισχύς του παραπάνω άρθρου 17 
έπαψε μόλις το 2003, με τον Ν. 3105/2003.100 

3.1.2 Νομοθετικό καθεστώς για τη δημιουργία λιμενικών 
εγκαταστάσεων τουρισμού (1993)

Το 1993 δημοσιεύτηκε ο Ν. 2160/1993, οποίος αποτελεί το ειδικό νομικό 
καθεστώς για τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων τουρισμού.101 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 «ο τουριστικός λιμένας προορίζεται κατά κύριο 

98 Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256Α): Περί Τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και 
ρυθμίσεως δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων επί πλοίων και επί πλοιαρίων αναψυχής.
99 Αριθμ. 515316/1981 (ΦΕΚ 256Β): «Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών, (λιμένων για θαλαμηγά πλοία 
και πλοιάρια αναψυχής)».
100 Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29Α/10-2-03): Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό 
και άλλες διατάξεις.
101 Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ118Α): Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.
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λόγο για να/και υποστηρίζει λειτουργικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής 
και ναυταθλητισμού».102

•  Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυ-
ροβόλια. 

•  Ως φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα νοείται το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει αναλάβει με 
σύμβαση μετά του Δημοσίου ή μετά της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα 
Ανώνυμης Εταιρείας ή εκ του νόμου την κατασκευή, λειτουργία και 
εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα. 

•  « “Τουριστικός λιμένας” σκαφών αναψυχής (μαρίνα) είναι ο χερσαί-
ος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται, κατά κύριο λόγο, για την 
εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόλημα, είτε για μα-
κροχρόνια ή παροδική χερσαία εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των 
διερχόμενων σκαφών». 

•  « “Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων” - Επιτρέπεται από ξενοδοχειακές 
μονάδες η δημιουργία τουριστικών λιμένων στον αιγιαλό και την παρα-
λία που βρίσκεται προ των εγκαταστάσεών τους, για την εξυπηρέτηση 
της πελατείας τους, εξαιρουμένων των περιοχών που προστατεύονται 
από τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ100Α), με την προϋπόθεση ότι 
η δυναμικότητα ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής δεν θα υπερβαίνει 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των δωματίων της ξενο-
δοχειακής μονάδας». 

Με το άρθρο 30 παρ. 5 εγκρίθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις και περιοχές 
η χωροθέτηση, τα όρια της χερσαίας ζώνης, οι προσχώσεις, καθώς και οι 
χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης (βλ. Παράρτημα ΙΙ του 
άρθρου 41 του Νόμου), για τη δημιουργία των τουριστικών λιμένων.103 
Με το άρθρο 35 επιτράπηκε από ξενοδοχειακές μονάδες η δημιουργία 
τουριστικών λιμένων στον αιγιαλό και την παραλία που βρίσκεται προ των 
εγκαταστάσεών τους, για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους.104 

102 Όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του Ν. 3105/03 (ΦΕΚ29Α), το άρθρο 49 του Ν. 3220/04 
(ΦΕΚ15Α), το άρθρο 156 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ82Α) και το άρθρο 8 του Ν. 4276/14 (ΦΕΚ155Α). 
103 Άρθρο 30: Διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων του Ν. 2160/93 
(ΦΕΚ 118 Α): «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 
104 Άρθρο 35: Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α): «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό 
και άλλες διατάξεις»
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3.1.3 Μεταβολές της περιόδου 2010-2020

Στη συνέχεια, το 2012 με τον Ν. 4070/2012 (άρθρο 156) το άρθρο 29 του 
2160/1993 αντικαταστάθηκε ως εξής:105

« “Τουριστικός λιμένας” σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσ-
σιος χώρος που προορίζεται κατά κύριο λόγο για να/και υποστηρίζει 
λειτουργικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού».

Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια:
•  « “Μαρίνα” είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θα-

λάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές προδιαγραφών που ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού […] για την εξυπη-
ρέτηση των σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους».

•  « “Καταφύγιο” είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτηριοδομικές 
υποδομές τουλάχιστον 100 τ.μ. με παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, 
ρεύματος, τηλεφώνου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορ-
ριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής».

•  « “Αγκυροβόλιο” είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός 
προστατευμένου όρμου, εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλι-
σμό, ο οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με 
περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις».

Το 2014, με τον Ν. 4276 (άρθρο 8) αντικαταστάθηκε ο ορισμός του 
καταφυγίου ως εξής:106 

« “Καταφύγιο” είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριολογικές υπο-
δομές εμβαδού μέχρι 300 τ.μ. και με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις 
ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής 
καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής».

3.1.4 Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων

Με το άρθρο 35 του Ν. 2160/1993 επιτράπηκε από ξενοδοχειακές μονά-
δες η δημιουργία τουριστικών λιμένων στον αιγιαλό και την παραλία που 
βρίσκεται προ των εγκαταστάσεών τους, για την εξυπηρέτηση της πελατείας 
τους.107 

105 N. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012): «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις».
106 Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155Α/30-7-2014): «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών 
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
107 Άρθρο 35: Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ 118Α): «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό 
και άλλες διατάξεις».
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Στον Ν. 2160/1993 προστέθηκαν δυο άρθρα108 που αφορούν τους λιμένες 
ξενοδοχειακών μονάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 34α:

«Για την αναβάθμιση, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση 
των εγκαταστάσεων, καθώς και για θέματα λειτουργίας των υφιστάμενων 
λιμένων ξενοδοχειακών μονάδων εφαρμόζονται τα άρθρα 29 επ.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες, στις οποίες έχει παραχωρηθεί με απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση 
των τουριστικών λιμένων και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής 
ανταλλάγματος για διάστημα είκοσι (20) ετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν 
αντάλλαγμα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για 
τη λειτουργία και κάθε θέμα σχετικό με τη χωροθέτηση ή τροποποίηση ή 
ανάκληση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 
τους τουριστικούς λιμένες του Ν. 2160/1993. Η εξαίρεση από την υποχρέωση 
καταβολής του ανταλλάγματος ισχύει για τις ξενοδοχειακές μονάδες που 
αποδεικνύουν με κάθε νόμιμο τρόπο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία 
των είκοσι (20) ετών από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού λιμένα 
ξενοδοχειακών μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθο-
ρίζονται ο τρόπος υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η διαδικασία, οι όροι 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Από το 2012109 καταργήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας τουριστικών λιμέ-
νων από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στον αιγιαλό και την παραλία που 
βρίσκεται προ των εγκαταστάσεών τους για την εξυπηρέτηση της πελατείας 
τους. Συνεπώς, ο αριθμός ξενοδοχειακών λιμένων παραμένει σταθερός 
έως και σήμερα.

108 Άρθρο 38: «Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων»: 3. Στον Ν. 2160/1993 προστίθενται τα άρθρα 
34α και 34β.
109 Άρθρο 167 Καταργούμενες διατάξεις του N. 4070/12 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012): «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
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3.2 Διοίκηση-διαχείριση-
εκμετάλλευση-έλεγχος 
τουριστικών λιμένων 

Από το 1993, όταν και δημοσιεύτηκε ο Ν. 2160/1993 (άρθρο 30), και σύμ-
φωνα με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, «η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμε-
τάλλευση και ο έλεγχος των τουριστικών λιμένων ανήκουν στην αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Τουρισμού. Οι κατά τον νόμο αυτό διαδικασίες χωροθέτησης, 
διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουρ-
γίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου χωροθετημένων και λειτουργούντων 
λιμένων του παρόντος και σταδίων λειτουργίας τους ανατίθενται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού».

Το 1998 με το άρθρο 27 του Ν. 2636/1998110 προστέθηκε νέο εδάφιο το 
οποίο προβλέπει ότι:

«Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων μπορεί 
να παραχωρείται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού 
με σύμβαση […] εφόσον είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου, 
που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται 
με αυτήν και εφόσον αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης όλων 
των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιμένα έργων».

Το 2018 με τον Ν. 4582/2018,111  τον πλέον πρόσφατο σε ισχύ νόμο, προ-
βλέφθηκαν διατάξεις για τη διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέ-
τηση τουριστικών λιμένων. Συγκεκριμένα, για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
και τη διοίκηση-διαχείριση τους:112 

«1. Η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και ο έλεγχος των τουριστικών 
λιμένων ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Οι κατά τον 

110 Άρθρο 27 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α)» του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198Α): 
«Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας 
του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό» 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6γ του άρθρου 52 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29Α/10-2-03): «Τουριστική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».
111 Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α/11-12-2018): Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – 
Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
112 Άρθρο 35 «Διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων», αντικατάσταση 
της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993.
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νόμο αυτό διαδικασίες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, 
ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου 
χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του παρόντος και σταδί-
ων λειτουργίας τους ανατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Τουρισμού. Για τις ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι 
διατάξεις της απόφασης 218/2012 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρ-
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει».

3.2.1 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ 
(2012-2021)

Το 2012 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά στην εταιρεία Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ περιουσιακών στοιχείων του Δημο-
σίου που αφορούν σε τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις.113 Συγκεκριμένα, 
μεταβιβάστηκε το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων 
παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης 17 τουριστικών λιμένων (βλέπε Ενότητα 2).
 
Το 2016114 όταν εγκρίθηκε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για 
τις μαρίνες είχε επιλεγεί ως μέθοδος αξιοποίησης η μακροχρόνια (40ετής) 
παραχώρηση για έναν αριθμό μαρινών, μικρών λιμένων καθώς και των 
υπόλοιπων οργανισμών λιμένων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα η διαγωνιστική διαδικασία της ομάδας 
μαρινών Αλίμου και Χίου είχε ήδη ολοκληρωθεί χωρίς επενδυτικό ενδια-
φέρον και στη συνέχεια έγινε επαναπροκήρυξη διαγωνισμού.

Στο ίδιο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ γινόταν αναφορά και 
στη μαρίνα Πύλου. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρόθεση του ελλη-
νικού Δημοσίου ήταν η μακροχρόνια (40ετής) παραχώρηση της μαρίνας. 
Η διαδικασία είχε ξεκινήσει το 2013 και το 2016 στη 2η φάση της διαγω-
νιστικής διαδικασίας είχαν προεπιλεγεί οχτώ (8) επενδυτές. Η Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ήταν στο στάδιο της έγκρισης από 
το Υπουργείο Πολιτισμού (από τον Ιανουάριο 2016), το οποίο είχε ζητήσει 
δύο (2) συμπληρωματικές μελέτες, οι οποίες υποβλήθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ 
τον Μάρτιο του 2016. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τελικά το 2018 μετά 
από 8 παρατάσεις και κηρύχθηκε άγονος.

113 Αριθ. απόφ. 218/2012/12 (ΦΕΚ 2322Β/13-8-2012) «Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 
3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)” όπως ισχύει με την αριθ. απόφ. 237/5.7.2013/13 (ΦΕΚ 1668 Β/5-7-2013) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 218/2012 (Β΄ 2322) απόφασης και μεταφορά στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ” περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)».
114 Αριθ. 33/2016 (ΦΕΚ 1472Β/25-05-2016) «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ».
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Το 2019 με την απόφαση 94/19115 της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ εγκρίθηκε το αναθεωρη-
μένο επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιείχε την πρόθεση μακροχρόνιας 
παραχώρησης οκτώ (8) μαρινών: Χίου, Αλίμου, Αρετσού Θεσσαλονίκης, 
Μυκόνου, Αργοστολίου, Ζακύνθου, Ιτέας και Μανδρακίου Ρόδου. 

Πίνακας 3.1. Μαρίνες και επιχειρησιακό πρόγραμμα ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ (2019)

Μαρίνα 
(τουριστικός λιμένας) Χαρακτηριστικά Κατάσταση (2019)

Επόμενα βήματα 
σύμφωνα με το 
επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 
ΤΑΙΠΕΔ 2019

1.  Μαρίνα Χίου • Μαρίνα 180 θέσεων 
για σκάφη μέχρι και 25 
μέτρα σε μήκος βόρεια της 
πόλης της Χίου. 

• Χερσαία ζώνη έκτασης 
350 στρεμμάτων με 
δυνατότητα συνολικής 
δόμησης 6.900 τ.μ. 
χρήσεων τουρισμού-
αναψυχής.

• Τρεις (3) 
ενδιαφερόμενοι 
κατέθεσαν εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και 
κατόπιν σχετικής 
απόφασης του Δ.Σ. 
της 01/03/2018 
προκρίνονται όλοι στη Β' 
φάση του διαγωνισμού 
όπου και κατατέθηκε μ;iα 
δεσμευτική προσφορά 
στις 26/11/2018.

• Το Δ.Σ. της 06/12/2018 
ζήτησε βελτιωμένη 
προσφορά την οποία και 
κατοχύρωσε το Δ.Σ. της 
20/12/2018.

2. Μαρίνα Αλίμου • Μαρίνα 1.246 θέσεων 
για σκάφη μέχρι και 45 
μέτρα σε μήκος στο νότιο 
παράλιο μέτωπο των 
Αθηνών με εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά. 

• Χερσαία ζώνη έκτασης 
210 στρεμμάτων με 
δυνατότητα συνολικής 
δόμησης 18.520 τ.μ. 
χρήσεων τουρισμού-
αναψυχής.

• Δέκα (10) 
ενδιαφερόμενοι 
κατέθεσαν εκδήλωση 
ενδιαφέροντος.

• Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση 
της 16.05.2018, επέλεξε 
τα επενδυτικά σχήματα 
που θα συμμετάσχουν 
στη Β' φάση του 
διαγωνισμού.

14/02/2019: 
Υποβολή 
δεσμευτικών 
προσφορών.

3. Μαρίνα 
Θεσσαλονίκης 
(Αρετσού)

Μαρίνα με χερσαία 
ζώνη έκτασης 76 
στρεμμάτων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς 
Θεσσαλονίκης. Για την 
αξιοποίηση της μαρίνας το 
ΤΑΙΠΕΔ θα εκπονήσει νέο 
σχέδιο χωροθέτησης.

• Διαδικασία ωρίμανσης.

• Έγκριση στρατηγικής 
μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων - Η1 2019.

Σχεδιασμός 
αναλυτικού
χρονοδιαγράμματος.

115 Αριθ. 94/2019 (ΦΕΚ461Β/15-02-2019) «Έγκριση του από 20 Δεκεμβρίου 2018 αναθεωρημένου 
επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης (Asset Development Plan - ADP) της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ».
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4. Λιμένας/μαρίνα 
Μυκόνου

Νέος λιμένας Τούρλου 
Μυκόνου.

 Στο ΤΑΙΠΕΔ έχει 
περιέλθει όλος ο λιμένας 
με τρεις διακριτές 
δραστηριότητες 
(επιβατική ναυτιλία, 
κρουαζιέρα και μαρίνα). 
Το ΤΑΙΠΕΔ προσέλαβε 
εξειδικευμένο σύμβουλο 
προπαρασκευαστικά, 
προκειμένου να εξετάσει 
τον βέλτιστο τρόπο 
παραχώρησης είτε 
ως σύνολο, είτε ως 
παραχώρηση κάθε 
μίας δραστηριότητας 
ξεχωριστά.

 Η διαδικασία 
επιλογής και 
πρόσληψης 
συμβούλων για 
τον διαγωνισμό 
αξιοποίησης των 
δραστηριοτήτων 
μαρίνας και 
κρουαζιέρας (1° 
εξάμηνο 2019).

5. Μαρίνα 
Αργοστολίου

Μαρίνα με χερσαία ζώνη 
έκτασης 50 στρεμμάτων 
περίπου και δυνατότητα 
ελλιμενισμού περίπου 
175 σκαφών. Συνολική 
δομήσιμη επιφάνεια 3.300 
τ.μ. χρήσεων τουρισμού-
αναψυχής.

 Ολοκληρώθηκε 
η επιλογή του 
τεχνικού, νομικού και 
χρηματοοικονομικού 
συμβούλου και το 
ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε 
συμβάσεις μαζί τους τον 
Ιούνιο 2018.

 Απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΑΙΠΕΔ για 
την πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

6. Μαρίνα Ζακύνθου Μαρίνα με χερσαία ζώνη 
έκτασης 31 στρεμμάτων 
περίπου με δυνατότητα 
ελλιμενισμού περίπου 275 
σκαφών.

 Ολοκληρώθηκε 
η επιλογή του 
τεχνικού, νομικού και 
χρηματοοικονομικού 
συμβούλου και το 
ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε 
συμβάσεις μαζί τους τον 
Ιούνιο 2018.

 Απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΑΙΠΕΔ για 
την πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

7. Μαρίνα Ιτέας Μαρίνα με χερσαία ζώνη 
έκτασης 25 στρεμμάτων 
περίπου με δυνατότητα 
ελλιμενισμού περίπου 142 
σκαφών.

 Ολοκληρώθηκε 
η επιλογή του 
τεχνικού, νομικού και 
χρηματοοικονομικού 
συμβούλου και το 
ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε 
συμβάσεις μαζί τους τον 
Ιούνιο 2018.

 Απόφαση του Δ.Σ. 
του ΤΑΙΠΕΔ για 
την πρόσκληση 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

8. Μαρίνα 
Μανδρακίου-Ρόδος

Μαρίνα με χερσαία ζώνη 
έκτασης 12,7 στρεμμάτων 
περίπου και δυνατότητα 
ελλιμενισμού περίπου 175 
σκαφών.

 Αναμένεται η διαδικασία 
επιλογής και πρόσληψης 
συμβούλων για τον 
διαγωνισμό αξιοποίησης 
της μαρίνας μέσα στο 1° 
Εξάμηνο του 2019.

Πηγή: Συγγραφική ομάδα, με χρήση πληροφοριών από την ιστοσελίδα της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ (http://
www.hradf.com/).

Συνολικά, 9 έτη μετά το 2012, οπότε και πραγματοποιήθηκε η μεταφορά 
στην εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που 
αφορούν σε τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, μόνο για 2 τουριστικές 
εγκαταστάσεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Ειδικότερα, από τους δεκαεπτά (17) τουριστικούς λιμένες, η διαδικασία 
έχει ολοκληρωθεί στη περίπτωση του τουριστικού λιμένα Χίου και του 
τουριστικού λιμένα (μαρίνα) Αλίμου. 
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•  Για τη μαρίνα Χίου, υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2019116 η σύμβαση 
παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης για 40 χρό-
νια στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Μαρίνα Χίου ΑΕ» του επενδυτικού 
σχήματος «AVLUM ENTERPRISES COMPANY LIMITED - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΙΑΣ Δ. ΤΕΦΑΣ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕ - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΑΕ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». 

• Για τη μαρίνα Αλίμου η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε τον Μάιο 
του 2020117 για 40 χρόνια στην εταιρεία «Άκτωρ Παραχωρήσεις ΑΕ». 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για δυο (2) ακόμα τουριστικούς λιμένες 
(Ιτέας και Αρετσού). Στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινή-
σει η διαδικασία για άλλες πέντε (5) μαρίνες (Ζάκυνθος, Μύκονος, Πύλος, 
Ρόδος, Αργοστόλι). 

Πίνακας 3.2. Πρόοδος προγράμματος αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας 
του δημοσίου από την ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ: μαρίνες

Εγκατάσταση Στάδιο διαδικασίας

1.   Τουριστικός λιμένας Χίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

2.   Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

3.   Τουριστικός λιμένας στην Ιτέα Φωκίδος ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

4.   Τουριστικός λιμένας Αρετσού Καλαμαριάς ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

5.   Τουριστικός λιμένας Ζακύνθου ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ

6.   Εμπορικός τουριστικός λιμένας Τούρλου/«νέος λιμένας Μυκόνου» ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ

7.   Τουριστικός λιμένας Πύλου Μεσσηνίας ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ

8.   Τουριστικός λιμένας Μανδρακίου Ρόδου ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ

9.   Τουριστικός λιμένας Αργοστολίου ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ

10. Τουριστικός λιμένας Κατακόλου

11.  Τουριστικός λιμένας (ζώνη αγκυροβολίου) Νέας Επιδαύρου Ν. 
Αργολίδας 

12. Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) Γλυφάδας 

13. Τουριστικός λιμένας Πόρου (καταφύγιο τουριστικών σκαφών) 

14. Τουριστικός λιμένας στη Σκιάθο

15.  Τουριστικός λιμένας (καταφύγιο τουριστικών σκαφών) στη Λιναριά 
Σκύρου 

16. Τουριστικός λιμένας Αγίου Νικολάου Κρήτης

17. Τουριστικός λιμένας Κω

Πηγή: Ιστοσελίδα ΤΑΙΠΕΔ (http://www.hradf.com/).

116 Ιστοσελίδα ΤΑΙΠΕΔ https://www.hradf.com/storage/files/uploads/mari-naxi-oyypografh-080819.pdf.
117 Ιστοσελίδα ΤΑΙΠΕΔ https://www.hradf.com/storage/files/uploads/mari-naali-moyypografh-13052020.
pdf.
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3.2.2 Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων 

Από το 2004118 έως σήμερα στο Υπουργείο Τουρισμού έχει συσταθεί η 
Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (ΕΤΛ) που αποτελείται από εννέα μέλη-εκ-
προσώπους υπουργείων. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θαλάσσιου Τουρι-
σμού και Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, έναν 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έναν εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έναν εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, 
έναν εκπρόσωπο από τον ΕΟΤ και έναν πτυχιούχο AEI. Πρόεδρος της επι-
τροπής ορίζεται ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Τουρισμού του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης, αναπληρούμενος από τον διευθυντή Τουριστικής 
Πολιτικής του ίδιου υπουργείου.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο γραμ-
ματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Εισηγητές των θεμάτων 
που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται με απόφαση του προέδρου 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβοηθείται στο έργο της από χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Ο σύμ-
βουλος προσλαμβάνεται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ή στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετική εισήγηση του 
προέδρου της Επιτροπής.

Να σημειωθεί ότι από το 2001 έως σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας 
& Νησιωτικής Πολιτικής είναι σε λειτουργία η Επιτροπή Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), που αποτελεί ένα δεκατριαμελές διυπουργι-
κό όργανο και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ως πρόεδρο, και εκπροσώπους 
των υπολοίπων συναρμόδιων υπουργείων, μεταξύ των οποίων και του 
Υπουργείου Τουρισμού.
 
Τόσο η ΕΤΛ του Υπουργείου Τουρισμού όσο και η ΕΣΑΛ του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αφορούν όργανα της πολιτείας στην 
άσκηση λιμενικής πολιτικής και καθόσον οι μετέχοντες σε αυτές είναι οι 
διευθυντές των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων, η 
λειτουργία τους πρέπει να συνάδει με τον σχεδιασμό της εθνικής λιμενικής 
πολιτικής.

118 Ν. 3270/04 (ΦΕΚ 187Α/11-10-04): «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού» – Άρθρο 8 «Μεταβατικές διατάξεις» - παρ. 10. «Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του Ν. 
3105/2003 αντικαθίσταται…».
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3.2.3 Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων 
(ΗΜΤΛ) 

Στον Ν. 4582/2018119 προβλέπεται ότι στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Τουρισμού δημιουργήθηκε και τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που αφορά τη διαδικασία 
χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, 
καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους.
 
Η παρακολούθηση της λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω του φορέα 
διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή 
ετήσιας έκθεσης, πλην των τουριστικών λιμένων που ακολουθούν τις δι-
ατάξεις της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει, των οποίων η 
παρακολούθηση της λειτουργίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης παραχώρησης.
 
Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της λειτουργίας του 
τουριστικού λιμένα, ο χρόνος υποβολής, οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλ-
λεται η έκθεση, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την ετήσια έκθεση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού.

119 Παράγραφος 1, άρθρο 35 του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208Α).
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3.3 Χωροθέτηση λιμενικών 
εγκαταστάσεων τουρισμού

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο για τη χωρο-
θέτηση τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία και 
τις πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους υπεύθυνους προς τούτο 
φορείς (Υπουργείο Τουρισμού, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου).

3.3.1 Προβλέψεις Ν. 4582/2018

Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τη χωροθέτηση τους, ο Ν. 4582/2018120  
προβλέπει ότι:

«4. Για τη χωροθέτηση, την ανάκληση χωροθέτησης, την τροποποίηση, τη 
συμπλήρωση, την έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών 
δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε του-
ριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και 
λιμενικών έργων […] απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων 
[…]. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας χωροθέτησης, τροποποίησης, 
συμπλήρωσης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα 
σε τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσε-
ων και λιμενικών έργων της παραγράφου 4β του άρθρου 31 απαιτείται να 
έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2971/2001».

Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τη χρήση και εκμετάλλευσή τους:121

«Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων, καθώς 
και των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με 
πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του ΕΟΤ και εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί 
φορείς διαχείρισης και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της 218/2012 (Β΄ 2322) 
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικο-

120 Άρθρο 35 «Διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων», αντικατάσταση 
της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993.
121 Άρθρο 35 «Διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων», αντικατάσταση 
της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993.
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ποιήσεων, μπορεί να παραχωρείται, ύστερα από σύμβαση παραχώρησης 
στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 
του άρθρου 31, σε ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει 
ο ΟΤΑ, ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα και αναλαμβάνει τη δέσμευση 
εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα 
έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής 
παράκτιου ακινήτου στη χερσαία ζώνη».

Για τις εγκαταστάσεις εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα:122 

«6α. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμε-
νου εμπορικού λιμένα, η Επιτροπή πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό 
φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου 
να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου, 
αν από τον υπό χωροθέτηση τουριστικό λιμένα παρακωλύεται η λειτουργία 
του εμπορικού λιμένα ή η κατασκευή προγραμματισμένων έργων επέκτασής 
του ή παραβλάπτεται η ασφάλειά του ή των υπαρχουσών εγκαταστάσεών του. 
Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

6β. Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού 
λιμένα, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέ-
σεων της περίπτωσης α΄ μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του οικείου φο-
ρέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν ο φορέας του προηγούμενου 
εδαφίου δεν αναλάβει πρωτοβουλία και η χωροθέτηση του τουριστικού 
λιμένα κρίνεται σκόπιμη για λόγους δημόσιου συμφέροντος, είναι δυνατή 
η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό Τουρισμού με 
σκοπό τη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα».

Με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου προβλέπεται η δημιουργία τουριστικών 
λιμένων με άρθρο με τίτλο «Δημιουργία τουριστικών λιμένων πρωτοβου-
λία-διαδικασία-εκμετάλλευση». Ειδικότερα:123

•  Επεκτείνεται η δυνατότητα που έχει το ελληνικό Δημόσιο να παραχωρή-
σει κατόπιν σύμβασης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ 
και Β’ βαθμού (ή σε εταιρεία που μετέχει), πέραν των 16 μαρινών που 
έχουν χωροθετηθεί με τον Ν. 2160/1993 και τους λοιπούς τουριστικούς 
λιμένες που έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το Δημόσιο. 

122 Άρθρο 35 «Διοίκηση-διαχείριση-εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων», αντικατάσταση 
της παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993.
123 Αιτιολογική Έκθεση - Νόμος 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – 
Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις». Διαθέσιμο στο: https://www.hellenicparliament.
gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=19059aec-7e25-455e-91c1-a9a10127da2b. 
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•  Ο διαχωρισμός «χωροθέτησης» και «δημιουργίας» έγινε για να συ-
μπεριληφθούν οι τουριστικοί λιμένες που είχαν δημιουργηθεί προ της 
ισχύος του Ν. 2160/1993, με άλλες διατάξεις. 

•  Απαλείφθηκε η δέσμευση που υπήρχε για τον οικείο ΟΤΑ να είναι κύ-
ριος ή επικαρπωτής του παράκτιου ακινήτου που έχει περιληφθεί στη 
χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν, προκειμένου 
να αναλάβει τη διαχείριση του, δεδομένου ότι η υποχρέωση κατοχής 
ιδιοκτησίας για τη δημιουργία και εκμετάλλευση μαρίνας είχε ήδη κα-
ταργηθεί.124 Μέχρι την έκδοση του νόμου η δυνατότητα χωροθέτησης 
τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα δινόταν 
μόνο στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, ο οποίος 
πολλές φορές λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας αδυνατούσε να 
ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία. 

•  Δίνεται η δυνατότητα στον αρμόδιο για τους τουριστικούς λιμένες 
υπουργό (που έχει και την ευρύτερη εποπτεία του χωροταξικού σχε-
διασμού και των αναγκών της χώρας σε τουριστικές λιμενικές υποδομές) 
να χωροθετήσει τουριστικούς λιμένες και σε καθορισμένες ζώνες λιμέ-
νων και ταυτοχρόνως, οι οικείοι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης 
λιμένων απαλλάσσονται από το διοικητικό και χρονοβόρο βάρος του 
σταδίου της χωροθέτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 34β, «ο τρόπος υπολογισμού του καταβλητέου προς 
το ελληνικό Δημόσιο οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης 
και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, γίνεται μετά από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, του άρθρου 30 του Ν. 2160/1993».

3.3.2 Μεταρρύθμιση 2020

Το 2020 με τον N. 4688/2020125 άλλαξαν εκ νέου οι διατάξεις του Ν. 
2160/1993. Ειδικότερα με το άρθρο 23 «Δημιουργία τουριστικών λιμένων», 
η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4276/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπί-
πτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών 
οικισμών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), 
όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία 
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος 
«Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι 

124 Περ. 3, υποπαρ. ΣΤ16 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014.
125 N. 4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α/24-5-2020): «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
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την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄ 254), ή έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει 
τα 80.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται 
αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις».

Στο άρθρο 24 «Διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής δια-
δικασίας μετά την πάροδο άπρακτης περιόδου» το τρίτο εδάφιο της παρ. 
9 του άρθρου 31 του Ν. 2160/ 1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης 
αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993».

Στο άρθρο 25 «Διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης 
και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών», μετά την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 2160/ 1993 
(Α΄ 118) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Μετά την απόφαση ανάκλησης παραχώρησης και εφόσον η εγκεκρι-
μένη χωροθέτηση του καταφυγίου διατηρείται, το αρμόδιο όργανο του 
Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία 
που διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 
2160/1993 για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας 
ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών».

Με το άρθρο 26 «Το ΤΑΙΠΕΔ ως αρχή σχεδιασμού για τουριστικούς λιμένες 
που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό», μετά το ακροτελεύτιο εδάφιο της 
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (Α΄ 118) προστίθενται 
δύο εδάφια ως εξής:

«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ενερ-
γεί ως "Αρχή Σχεδιασμού" για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται 
αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, μέχρι την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ, 
και για τον κατά νόμο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της 
σύμφωνης γνώμης του ΤΑΙΠΕΔ».

Στο άρθρο 27 «Ρύθμιση για προβλήτες έμπροσθεν τουριστικών εγκαταστάσε-
ων», στο άρθρο 5 του Ν. 4179/2013 (Α΄ 175) προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Στις περιπτώσεις αβαθών θαλάσσιων χώρων, προβλήτες επί πασσάλων  
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της παρ. 5, που κατασκευάζονται ή μετασκευάζονται σύμφωνα με τους 
όρους και τη διαδικασία των παρ. 5 και 6Α του παρόντος για την επιβίβαση 
και αποβίβαση πελατών του τουριστικού καταλύματος, μπορούν να έχουν 
και μήκος μεγαλύτερο των τριάντα (30) μέτρων, αλλά πάντως μικρότερο 
των ογδόντα (80) μέτρων, ώστε να φθάνουν έως ενάμισι (1,5) μέτρα βάθος 
στο σημείο απόληξής τους. Τίθεται ελάχιστη απόσταση εκατό (100) μέτρα 
ανάμεσα σε προβλήτες που το μήκος τους κυμαίνεται από τριάντα (30) έως 
ογδόντα (80) μέτρα».

Στο άρθρο 28 «Διάγραμμα εμπορικού τουριστικού λιμένα Τούρλου Μυ-
κόνου» το διάγραμμα του εμπορικού τουριστικού λιμένα του Τούρλου 
Μυκόνου, το οποίο προσαρτήθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 
2160/1993 (Α΄118), αντικαθίσταται με προσαρτώμενο διάγραμμα.

3.3.3 Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων σε δύο στάδια 

Τουριστικοί λιμένες οι οποίοι έχουν χερσαία ζώνη μεγαλύτερη των 50.000 
τ.μ. ή βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παρα-
δοσιακών οικισμών ή βρίσκονται εντός περιοχών του άρθρου 19 του Ν. 
1650/1986 ή βρίσκονται εντός παραλιακής ζώνης Αττικής, ακολουθούν τη 
διαδικασία χωροθέτησης δύο σταδίων η οποία περιλαμβάνει τα βήματα 
που αναφέρονται στη συνέχεια:

Α΄ Στάδιο – Έκδοση ΠΔ
1. Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
2. Διαβούλευση ΣΜΠΕ – Ν.4014/2011
3. Υποβολή στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων

i. ΣΜΠΕ
ii. Έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της ΣΜΠΕ
iii. Τοπογραφικό διάγραμμα

4. Απόφαση Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων
5.  Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος κατόπιν πρότασης Υπουρ-

γού Τουρισμού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Συνυ-
πογραφή από αρμόδιους Υπουργούς (Οικονομικών/Πολιτισμού κλπ.)

6.  Διαβίβαση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος προς γνωμοδότηση 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Β΄ Στάδιο – Έκδοση ΚΥΑ
7.  Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρι-

στικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του Υπ. Τουρισμού των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών (άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 2160/1993) στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) του έργου

8.  Απόφαση Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων
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9.  Διαβίβαση της ΜΠΕ στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Τουρισμού

10. Αξιολόγηση του φακέλου της ΜΠΕ – Διαβούλευση Ν. 4014/2011
11. Σύνταξη και έκδοση ΚΥΑ (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ και Υπουργείου Τουρισμού).

3.3.4 Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων σε ένα στάδιο

Σε περιπτώσεις τουριστικών λιμένων που δεν εμπίπτουν στις προβλέψεις 
της προηγούμενης ενότητας ή αποτελούν καταφύγια ή αγκυροβόλια του-
ριστικών σκαφών, τότε ακολουθείται η διαδικασία χωροθέτησης σε ένα 
στάδιο η οποία περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

1. Έκδοση ΚΥΑ
2.  Υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Του-

ριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών (άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 2160/93) 
στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου

3. Απόφαση Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων
4.  Διαβίβαση της ΜΠΕ στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ από την αρμόδια Διεύθυνση 

του Υπουργείου Τουρισμού
5.  Διαβίβαση σειράς δικαιολογητικών στον οικείο Δήμο από την αρ-

μόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού
6. Αξιολόγηση του φακέλου της ΜΠΕ – Διαβούλευση Ν. 4014/2011
7. Σύνταξη και έκδοση ΚΥΑ (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ και Υπουργείου Τουρισμού).

3.3.5 Τουριστικοί λιμένες χωροθετημένοι με τον Ν. 2160/1993

Για τους τουριστικούς λιμένες χωροθετημένους με τον Ν. 2160/1993 οι 
οποίοι βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας ΤΑΙΠΕΔ, ισχύει ότι (άρθρο 30 παρ. 
5 εδ. η΄): «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται 
η τροποποίηση της χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α’ 
μέχρι ιστ’ ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, 
τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης κατόπιν γνώμης της 
Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων».

Το 2014, προβλέφθηκε ότι (άρθρο 14, παρ. 1 Ν. 4276/2014): «Η διάταξη 
του προηγούμενου εδαφίου (δηλαδή άρθρο 30 παρ. 5, εδ. θ’ Ν. 2160/1993 
που προβλέπει ΚΥΑ Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας) δεν 
εφαρμόζεται για μαρίνες, που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 
3986/2011».

Στις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων χωροθετημένων με τον Ν. 2160/1993 
εκτός δικαιοδοσίας ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνονται οι:
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•  Φλοίσβος Αττικής
•  Γουβιά Κέρκυρας
•  Ηράκλειο Κρήτης
•  Αγυιά Πάτρας
•  Λουτράκι Κορινθίας
•  Άγιος Χαράλαμπος Μυκόνου
•  Πυθαγόρειο Σάμου

Για τους τουριστικούς λιμένες χωροθετημένους με τον Ν. 2160/1993 οι 
οποίοι βρίσκονται εντός δικαιοδοσίας ΤΑΙΠΕΔ, ισχύει το άρθρο 30 παρ. 5 εδ. 
θ΄: «Η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ είναι 
δυνατόν να τροποποιείται, ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, 
τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων».

Στις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων χωροθετημένων με τον Ν. 2160/1993 
εντός δικαιοδοσίας ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνονται οι:

1. Αγ. Νικόλαος Κρήτης
2. Αρετσού Καλαμαριάς
3. Ζάκυνθος
4. Κως
5. Πύλος Μεσσηνίας
6. Ρέθυμνο Κρήτης
7. Ρόδος
8. Τούρλος Μυκόνου
9. Χίος

3.3.6 Περιπτώσεις χωροθετημένων τουριστικών λιμένων προ της 
ισχύος Ν. 2160/1993

Στην περίπτωση τουριστικών λιμένων χωροθετημένων προ της ισχύος Ν. 
2160/1993 (19.7.1993) ισχύει ότι: «Η χωροθέτηση, η έγκριση χρήσεων γης 
και όρων και περιορισμών δόμησης κατά τη διαδικασία του νόμου αυτού 
δεν απαιτείται εάν η θέση δημιουργίας του τουριστικού λιμένα έχει νομίμως 
εγκριθεί με βάση άλλες διατάξεις πριν από την ισχύ του νόμου αυτού».126 

126 Άρθρο 30 παρ. 4 εδ. γ΄.
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3.4  Χωροταξικός σχεδιασμός

To 1999 με τον Ν. 2742/1999127 καθιερώθηκε θεσμικό πλαίσιο χωροταξίας 
στην Ελλάδα, σε εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για χωροταξικό 
σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο μέσα χωροταξικού σχεδιασμού είναι το 
Γενικό και τα Ειδικά και τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού απο-
τελεί σύνολο κειμένων ή και διαγραμμάτων, στο οποίο καταγράφονται και 
αξιολογούνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη χωρική 
ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου, αποτιμώνται οι χωρικές 
επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, προσδιο-
ρίζονται, με προοπτική δεκαπέντε ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι 
στρατηγικές κατευθύνσεις για τη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργά-
νωση του εθνικού χώρου. Το πλαίσιο αυτό εγκρίνεται από την Ολομέλεια 
της Βουλής, οι δε κατευθύνσεις του εξειδικεύονται ή συμπληρώνονται με 
τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

Συγκεκριμένα, προβλέφθηκαν τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης ως στρατηγικού χαρακτήρα μέσα χωροταξικού 
σχεδιασμού, που εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις του γε-
νικού πλαισίου, είτε σε τομεακό επίπεδο, είτε σε ειδικές περιοχές του εθνικού 
χώρου. Αντικείμενο των ειδικών πλαισίων αποτελεί, ειδικότερα, η χωρική 
διάρθρωση ορισμένων κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής 
σημασίας, δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής 
υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος με εξαίρεση τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
και υπηρεσίες των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, των ορεινών και 
προβληματικών ζωνών, των περιοχών που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρω-
παϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλων 
ενοτήτων του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, 
αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα. 

Σήμερα, σύμφωνα με τον Ν. 4579/2020,128  το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χω-
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που εγκρίθηκε το 2008 

127 Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α): Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
128 Άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ245Α/9-12-20): Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

122

επέχει θέση Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής. Μετά την έγκριση της Εθνικής 
Χωρικής Στρατηγικής, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης ενσωματώνεται σε αυτήν και παύει να ισχύει.

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης,129 το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, όσον αφορά την κρουαζιέρα οι 
προβλέψεις είναι:

•   «Ενιαίος σχεδιασμός και διαχείριση όλου του λιμενικού συστήματος της 
Αττικής. Σταδιακή μεταφορά ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από τον κεντρι-
κό λιμένα του Πειραιά στους λιμένες της Ραφήνας και του Λαυρίου. Ο 
κεντρικός λιμένας του Πειραιά θα εξακολουθεί να διατηρεί ακτοπλοϊκές 
υπηρεσίες, κυρίως για την περιοχή του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, θα 
εξειδικευτεί στον κλάδο της κρουαζιέρας, ενώ σημαντικό τμήμα του θα 
αποδοθεί αναβαθμισμένο στην αστική περιοχή των παράκτιων ΟΤΑ της 
ευρύτερης πόλης του Πειραιά». 

•   «Ο λιμένας του Ηρακλείου, στον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του Πλαισί-
ου, κρίνεται σκόπιμο να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη υποδομών 
ακτοπλοΐας, φιλοξενίας κρουαζιέρας (κυρίως) και θαλάσσιου τουρισμού».

•   «Ο λιμένας του Βόλου, στον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του Πλαισίου, 
κρίνεται σκόπιμο να επενδύσει περαιτέρω σε υποδομές ακτοπλοΐας, φι-
λοξενίας κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και σε υποδομές 
εμπορευματικών μεταφορών».

•   «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του λιμένα της Ρόδου. Οι υφιστάμενες 
λιμενικές εγκαταστάσεις στην πόλη της Ρόδου πρέπει να αποδοθούν, 
κυρίως, σε υψηλής ποιότητας τουριστική χρήση (κρουαζιερόπλοια, σκά-
φη αναψυχής, ημερόπλοια, ταχύπλοα ακτοπλοϊκά χωρίς αυτοκίνητα) για 
την εξυπηρέτηση της διεθνούς τουριστικής κίνησης και της προστασίας 
και ανάδειξης του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Μνημείου της μεσαιωνικής 
πόλης. Η ακτοπλοϊκή και εμπορευματική κίνηση της νήσου Ρόδου μπορεί 
να ικανοποιηθεί και από άλλες αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις 
όπως π.χ. αυτές της Λάρδου ή/και της Καμείρου, σε συνδυασμό με τη 
βελτίωση του οδικού δικτύου του νησιού».

•   «Κατασκευή νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων, εξειδικευμένων και μη, 
λιμενικών υποδομών που ενισχύουν (σε συνδυασμό με εξειδικευμένες 
υπηρεσίες) την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μέσω του κλάδου της 
κρουαζιέρας (κρουαζιερόπλοια, mega-yachts κ.ά.). Μεταξύ των πλέον 
πρόσφορων για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών λιμένων προτε-
ραιοτήτων συγκαταλέγονται ο κεντρικός λιμένας του Πειραιά, της Ρόδου 
(Ακάντια), της Πάτμου, του Βόλου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της 

129 Άρθρο 6 «Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών 
μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών», ενότητα Α. Μεταφορές, υποενότητα Α.2. Ειδικές κατευθύνσεις για 
τις μεταφορές, Α.2.2. Θαλάσσιες μεταφορές και Λιμενικές Υποδομές και Υπηρεσίες της αριθμ. 6876/4871/08 
(ΦΕΚ 128 Α/3-7-2008): Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
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Σύρου, του Ηρακλείου, του Κατάκολου, της Κέρκυρας, των Χανίων, του 
Ρεθύμνου, της Καβάλας, της Κω, της Καλύμνου, της Λέρου κ.ά.».

3.4.1 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου  
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Το 2009 εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει-
φόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό130 όπου δόθηκαν κατευθύνσεις, κανό-
νες και κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του 
τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών 
καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος δράσης για την 
επόμενη δεκαπενταετία (2009-2024). 

Το 2013 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό131 όπου δόθηκαν, 
μεταξύ άλλων, εξειδικεύσεις και συμπληρώσεις των βασικών κατευθύνσεων, 
προτεραιοτήτων και επιλογών του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια- 
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, στον κλάδο του τουρισμού (άρθρο 1). 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με ξεχωριστές αποφάσεις ακύρωσε τα δύο 
Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό. Το πιο πρόσφατο ακυρώθηκε 
το 2015, γιατί δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για την έγκρισή του και 
έτσι είχε επανέλθει σε ισχύ το παλαιότερο του 2009, το οποίο με τη σειρά 
του ακυρώθηκε στις αρχές του 2017, ως παρωχημένο. Το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας δεν ξεκίνησε άμεσα τις σχετικές διαδικασίες καθώς 
ενάμιση περίπου χρόνο, μετά την ακύρωση και του δεύτερου πλαισίου, υπο-
γράφτηκε η σύμβαση ανάθεση μελέτης για το Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για 
τον Τουρισμό (23 Μαΐου 2018), η διάρκεια της οποίας εκτιμήθηκε στους 18 
μήνες, με το επόμενο στάδιο να περιλαμβάνει την έκδοση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης. Έως σήμερα, δεν υπάρχει εγκεκριμένο χωροταξικό πλαίσιο για τον 
τουρισμό, δημιουργώντας σημαντικά εμπόδια στους επαγγελματίες και στους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η έγκρισή του εκτιμάται στις αρχές του 2022. 

Σήμερα, η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα εξαρ-
τάται από τα ισχύοντα Περιφερειακά Σχέδια Χωροταξικού Σχεδιασμού. 
Τα πρώτα καταρτίστηκαν τα έτη 2003-2004, δηλαδή σε χρονικό σημείο 
που τα σύγχρονα μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης δεν υπήρχαν και ο κλάδος 
(προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών) είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η 
αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι 
διαδικασία που έχει ξεκινήσει και παρουσιάζεται στη συνέχεια.

130 Αριθμ. 24208/2009 (ΦΕΚ 1138Β): «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
131 Αριθμ. 67659/2013 (ΦΕΚ3155Β): «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτού».
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Είναι χρήσιμη σε αυτό το σημείο μια σύντομη αναφορά στα όσα εμπίπτουν 
στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης και αναφέρονται στο Ειδικό Πλαί-
σιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, 
χρήσιμα για την εξαγωγή χρήσιμων προτάσεων για το μέλλον.

Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον Τουρισμό του 2013, ως ειδική-εναλλακτική μορφή τουρισμού132  

αναφέρθηκε ο «θαλάσσιος τουρισμός» ως «τουριστική δραστηριότητα αιχμής, 
με μακροχρόνια δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια παρουσιά-
ζει σταθερή τάση ανάπτυξης, τόσο όσον αφορά στον τουρισμό κρουαζιέρας, 
όσο και στον τουρισμό με σκάφη αναψυχής. Η ανοδική πορεία του θαλασσίου 
τουρισμού πρέπει να υποστηριχθεί από πολιτική χωρικής οργάνωσης για τη 
σταθερή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του».

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται η διάκριση στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

(Γ1) Τουρισμός κρουαζιέρας
(Γ2) Τουρισμός με σκάφη αναψυχής
(Γ3) Αλιευτικός τουρισμός
(Γ4) Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής

Για τον τουρισμό κρουαζιέρας είχαν προβλεφθεί οι ακόλουθες στρατηγικές 
κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:

α.   Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων και δημιουργία πυλών 
εισόδου επιβατών κρουαζιέρας (home ports) με σύγχρονες εγκατα-
στάσεις κατά προτεραιότητα σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και 
μητροπολιτικές περιοχές που διαθέτουν αεροδρόμια διεθνών συν-
δέσεων.

β.   Δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβα¬τών κρουαζιέρας 
(ports of call) σε λιμάνια που έχουν ήδη ή μπορούν να αποκτήσουν 
τη δυνατότητα να εξυπηρετούν μεγάλα κρουαζιερόπλοια και βρίσκο-
νται σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Κατά προτε¬ραιότητα 
οι περιοχές αυτές είναι: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, 
Βόλος, Καβάλα, Κως, Πάτμος, Πύλος, Μύκονος, Σαντορίνη, Καλαμάτα, 
Κέρκυρα, Κρήτη.

γ.   Ειδικά για την περίπτωση της Αττικής, διερεύνηση της δυνατότητας 
δημιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας 
στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου και στο 
Λαύριο.

132 Άρθρο 6 «Ειδικές-Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» της αριθμ. 67659/2013 (ΦΕΚ 3155Β): Έγκριση 
τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.
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δ.   Ανάδειξη των σταθμών κρουαζιέρας σε πολυθεματικούς προορισμούς 
μέσω διασύνδεσής τους με τα θεματικά δίκτυα των ευρύτερων περι-
οχών (πολιτιστικά, θρησκευτικά, φυσιολατρικά κ.ά.).

ε.   Εξασφάλιση πρόσβασης των επιβατών κρουαζιέρας στους τουρι-
στικούς πόρους των ευρύτερων περιοχών των σταθμών (βελτίωση 
συγκοινωνιών, διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας μουσείων, αρχαιολο-
γικών χώρων κλπ.).

στ.   Πρόβλεψη διαχωρισμού λιμενικής ζώνης σε ζώνη για εξυπηρέτηση 
κρουαζιέρας και ζώνη εμπορικού/επιβατικού-ακτοπλοϊκού λιμένα και 
προσδιορισμός χρήσεων στη λιμενική ζώνη για εξυπηρέτηση τουρισμού 
κρουαζιέρας με αντίστοιχες λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις.

ζ.   Ανάπτυξη στις παρυφές των σταθμών κρουαζιέρας χώρων εμπορικών 
χρήσεων, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων.

η.   Διαχείριση των επισκεπτών κρουαζιέρας με σκοπό αφενός τη βέλτιστη 
εξυπηρέτησή τους και αφετέρου την προστασία του προορισμού από 
τις ταυτόχρονες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που εξαντλούν τα όρια των 
διαθέσιμων υποδομών.

Για τον τουρισμό με σκάφη αναψυχής είχαν προβλεφθεί οι ακόλουθες 
στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης:

«α. Πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, 
καταφύγια) λαμβάνοντας υπόψη:

αα. Τις θέσεις των ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμένων, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στο Χάρτη Χωρικής Οργάνωσης Δικτύου Τουρι-
στικών Λιμένων και παρατίθενται στο Παράρτημα με τίτλο “Κατάλογος 
χωροθετημένων τουριστικών λιμένων”, που αποτελούν αναπόσπαστα 
μέρη της απόφασης αυτής.

ββ. Την οργάνωση του θαλάσσιου χώρου σε Ζώνες Ναυσιπλοΐας 
Αναψυχής βάσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μετεωρολογικών 
συνθηκών, προτιμώμενων ιστιοπλοϊκών διαδρομών κλπ.». 

Οι Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής, όπως συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη 
Οργάνωσης Δικτύου Τουριστικών Λιμένων, είναι οι εξής:

- ΖΝΑ 1:  Θερμαϊκός – Βόρειες Σποράδες – Παγασητικός – Βόρειος 
Ευβοϊκός

- ΖΝΑ 2: Θρακικό πέλαγος-Βόρειο Αιγαίο
- ΖΝΑ 3: Κεντρικό-Ανατολικό Αιγαίο
- ΖΝΑ 4: Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα
- ΖΝΑ 5: Κρήτη
- ΖΝΑ 6: Κυκλάδες
- ΖΝΑ 7: Νότια Πελοπόννησος
- ΖΝΑ 8: Αργολικός - Σαρωνικός – Νότιος Ευβοϊκός
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- ΖΝΑ 9: Ιόνιο Πέλαγος
- ΖΝΑ 9α: Κορινθιακός (υποσύστημα ΖΝΑ 9)

Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στην πύκνωση του δικτύου στο Ιόνιο Πέλαγος, 
στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε κόλπους όπως ο 
Αργοσαρωνικός, ο Αργολικός και ο Παγασητικός.

Υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη για την απόσταση των τουριστικών λιμένων 
του δικτύου όπως παρακάτω: 

«γγ. Την εξασφάλιση συνθηκών ικανοποιητικής εξυπηρέτησης και ανε-
φοδιασμού των τουριστικών σκαφών μέσω ορθολογικής διασποράς 
τουριστικών λιμενικών υποδομών με στόχο τη διαμόρφωση δικτύου σε 
ενδεικτικές αποστάσεις 30 ν.μ. μεταξύ μαρινών και 15 ν.μ. μεταξύ μαρινών 
και καταφυγίων ή αγκυροβολίων. Περαι¬τέρω πύκνωση του δικτύου 
εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση τη ζήτηση υπηρεσιών και υποδομών 
ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών ή/και την ύπαρξη ιδιαίτερων τοπικών 
τουριστικών πόρων υψηλής επισκεψιμότητας. Οι παραπάνω ενδεικτικές 
αποστάσεις δεν ισχύουν για τις μητροπολιτικές περιοχές, για τις οποίες 
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ζήτηση σε θέσεις ελλιμενισμού».

Επιπρόσθετα, η όποια προσπάθεια πύκνωσης του δικτύου κρίνεται σκόπιμο 
να λάβει υπόψη της και τα παρακάτω: 

«δδ. τη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού, όπως διαμορφώνεται στον χρόνο.
εε. τα γεωμορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα ανε-
μολογικά και κυματικά στοιχεία, τις χρήσεις γης και τυχόν υφιστάμενα 
ειδικά καθεστώτα προστασίας των προτεινόμενων θέσεων, τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη και για την επιλογή του τύπου και της κλίμακας 
του τουριστικού λιμένα».

Στη συνέχεια, στο εδάφιο β, γίνεται πρόβλεψη για τη βελτίωση και τον εκ-
συγχρονισμό των λιμενικών υποδομών (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια), 
με κύριες κατευθύνσεις:

«αα. Ολοκληρωμένες και επαρκείς υπηρεσίες στους ελλιμενιζόμενους 
(καύσιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, χώροι υγιεινής, συλλογή και διαχεί-
ριση απόβλητων, τεχνική υποστήριξη κλπ.).
ββ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία, με βάση τα χαρακτηριστικά 
των κύριων ομάδων στόχου (τύποι σκαφών και μέγεθος, διακύμανση 
της εποχικότητας και διαφοροποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των επισκεπτών ανά εποχή, μακροχρόνιος ελλιμενισμός κλπ.)».
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Εικόνα 3.1. Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής (ΖΝΑ)

Πηγή: Αριθμ. 67659/2013 (ΦΕΚ 3155Β): Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

«γγ. Εφαρμογή διαδικτυακής ενημέρωσης, πληροφόρησης, κράτησης, 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στις λιμενικές υποδομές, εφαρμογή 
ηλεκτρονικών έξυπνων συναλλαγών (διακίνηση εγγράφων, καταβολή 
τελών και άλλες χρήσεις).
δδ. Εφαρμογή εξοπλισμού και μεθόδου διαχείρισης φιλικών προς 
το περιβάλλον».

Τις προβλέψεις συμπληρώνουν οι ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις 
χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του δικτύου τουριστικών λιμένων:

γ.   Ενσωμάτωση-ένταξη των λιμένων στον ευρύτερο σχεδιασμό για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου και της γειτονικής 
ενδοχώρας, με στόχο την ανάπτυξη συναφών-συγγενών δράσεων 
σε θεματικές ενότητες.

δ.  Αξιοποίηση τουριστικών λιμένων που έχουν παραμείνει ημιτελείς 
και ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών για άμεση ένταξή 
τους στο υφιστάμενο δίκτυο.
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ε.  Ενθάρρυνση δημιουργίας τουριστικών λιμένων με διάνοιξη εσωτε-
ρικών λιμενολεκανών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων.

στ.  Αναβάθμιση αργούντων και σχολαζόντων κρηπιδωμάτων με προ-
σθήκη των απαιτούμενων υποδομών και ένταξή τους στο δίκτυο 
τουριστικών λιμένων.

ζ.    Συνδυασμός της λειτουργίας επιλεγμένων τουριστικών λιμένων με 
κατά περίπτωση συναφείς χρήσεις, όπως –ενδεικτικά– ναυταθλη-
τισμός, υδατοδρόμια, σταθμοί θαλάσσιων «ταξί», ημερόπλοια κλπ.

η.    Ανάπτυξη «περιβαλλοντικών υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση 
απορριμμάτων κλπ.).

θ.    Ανάπτυξη και λειτουργία ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ενημέ-
ρωσης για διαθεσιμότητα θέσης, κόστος κλπ. σε όλες τις κατηγορίες 
τουριστικών λιμένων.

3.4.2 Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 

Παράλληλα με την εκπόνηση της μελέτης και του σχεδίου του Γενικού 
Πλαισίου, που εγκρίθηκε το 2008, εκπονήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον 
Ν. 2742/99133 Περιφερειακά Πλαίσια, τα οποία ενσωμάτωσαν τις προβλε-
πόμενες από το Γενικό Πλαίσιο αρχές και κατευθύνσεις. Τα Περιφερειακά 
αυτά Σχέδια εγκρίθηκαν πριν την τυπική θέσπιση του Γενικού Πλαισίου.

Ειδικότερα, εκδόθηκαν 12 Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδια-
σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης134 για όλες τις περιφέρειες της χώρας με 
μόνη εξαίρεση την Αττική.

133  Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α): «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
134 Τα δώδεκα (12) Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης:

1.  Αριθμ. 25290/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1487Β/10.10.2003).

2.  Αριθμ. 25291/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 1486Β/10.10.2003).

3.  Αριθμ. 25292/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 1484Β/10.10.2003).

4.  Αριθμ. 25294/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ Β΄ 1485Β/10.10.2003).

5.  Αριθμ. 25297/2003 «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1470Β/9.10.2003).

6.  Αριθμ. 25301/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 1451Β/6.10.2003). 

7.  Αριθμ. 26295/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472Β/09.10.2003).

8.  Αριθμ. 26297/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1473Β/9.10.2003).

9.  Αριθμ. 26298/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469Β/9.10.2003).

10.  Αριθμ. 29310/2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 1471Β/9.10.2003).

11.  Αριθμ. 48976/2004 «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 56Β/19.1.2004).

12.  Αριθμ. 674/2004 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 218Β 6.2.2004).
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Από το 2017 έχει εκκινήσει η έκδοση αναθεωρημένων περιφερειακών 
πλαισίων. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) αντικαθιστούν τα 
προγενέστερα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της ίδιας περιφέρειας καθώς και τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτών. Μέχρι το τέλος του 2020, 
τα αναθεωρημένα Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί είναι 8. Η Ελλάδα διαθέτει 13 
Περιφέρειες εκ των οποίων μόνο μία δεν διαθέτει παράκτια ζώνη, η Περι-
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι προβλέψεις στα σε ισχύ Π.Χ.Π. παρουσιά-
ζονται ανά Περιφέρεια στη συνέχεια. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια 
εκπονούνται για όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας 
Αττικής. Για την Περιφέρεια Αττικής θέση ΠΧΠ επέχει το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
της Αθήνας όπως ισχύει σήμερα με τον Ν. 4447/16.135 

3.4.2.1 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής136 

Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση του παράκτιου χώρου το 
άρθρο 16 αναφέρει ότι: «ο παράκτιος χώρος της Αττικής αποτελεί συγκριτικό 
της πλεονέκτημα και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του πρόκειται να μεγιστο-
ποιήσει τα οφέλη, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, που προκύπτουν 
από την αξιοποίησή του προτείνεται η εγκαθίδρυση μιας πρακτικής ολοκλη-
ρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, ακολουθεί τις 
κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων διεθνών οργανισμών». 

Συγκεκριμένα, στόχος και κατεύθυνση για τον παράκτιο χώρο είναι, μεταξύ 
άλλων, η θεσμική και λειτουργική οργάνωση του συστήματος των λιμένων. 
Για τον τουρισμό (άρθρο 28) γίνεται αναφορά στο ειδικό πλαίσιο (μιας 
και τη χρονιά έκδοσης του το ειδικό πλαίσιο δεν είχε ακυρωθεί) και ως 
επιμέρους στόχος για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού, μεταξύ άλλων, 
είναι η «διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων ελλιμε-
νισμού κρουαζιερόπλοιων και εξυπηρέτησης των επιβατών τους, με σκοπό 
τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην 
Αττική, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στους τόπους 
προορισμού και επισκέψεων». Δίνεται η κατεύθυνση στο Παράρτημα XIII 
του νόμου για τον θαλάσσιο τουρισμό και την αναψυχή, όσον αφορά τις 
τουριστικές υποδομές: «Προβλέπεται η ολοκλήρωση του προγράμματος έρ-
γων τουριστικών λιμένων, η συμπλήρωση, αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός 
των υφιστάμενων καθώς και η δημιουργία νέων τουριστικών λιμένων. Δίνεται 
έμφαση στις κρουαζιέρες και αναβαθμίζεται σχετικά ο ρόλος των επιβατικών 
λιμένων Πειραιά και Λαυρίου. Σημειώνεται επίσης ότι, για την ανάδειξη της 
κρουαζιέρας και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από αυτή, 

135 Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α/23-12-2016): «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4759/20 (ΦΕΚ 245Α/9-12-20): «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
136 Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156 Α/01-08-2014 – διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ-165Α/26-8-14): «Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις». 
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συνυπολογίζονται στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού οι απαιτήσεις και οι 
επιπτώσεις στους τόπους προορισμού και επισκέψεων. Ειδικότερα, για τις 
περιπτώσεις που επιδιώκεται η δημιουργία κόμβου αφετηρίας – επιβίβασης 
και αποβίβασης, η οποία πρόκειται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη ανά 
επισκέπτη σε σχέση με την απλή επίσκεψη, πρέπει να διαμορφωθεί ελκυ-
στικό περιβάλλον και εναλλακτικοί προορισμοί με σκοπό τη διάχυση στην 
Αττική των θετικών επιπτώσεων των επισκέψεων και την άμβλυνση της 
κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και άλλων πιέσεων που δημιουργού-
νται όταν οι προορισμοί είναι περιορισμένοι. Για τον λόγο αυτό προτείνεται 
η δυνατότητα κατάρτισης ειδικών σχεδίων εμπλουτισμού και διαχείρισης 
προορισμών, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατηγικών και 
προτάσεων για την ενσωμάτωση τους στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, 
αλλά και για την κατάρτιση προγράμματος δράσης δεσμευτικού προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς».

Σε όλα τα ΠΧΠ (που δημοσιεύονται και αντικαθιστούν τα προγενέστερα 
ΠΠΧΣΑΑ) καταγράφεται η κατάργηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Του-
ρισμό και σημειώνεται πως το γεγονός αυτό δημιουργεί «την αναγκαιότητα 
ενίσχυσης των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων των ΠΧΠ σε σχέση με την 
οργάνωση τουριστικών δραστηριοτήτων προκειμένου να αποτραπεί η 
διάχυτη, μη οργανωμένη ανάπτυξή τους και η υποβάθμιση του περιβάλλο-
ντος». Τα ΠΧΠ καθορίστηκαν την περίοδο 2017-2020 με βάση τη βιώσιμη 
ανάπτυξη για την επόμενη 15ετία.

3.4.2.2 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης137  

Στην ενότητα «Πύλες του δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικά κέντρα 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας» (άρθρο 8) σημειώνεται ότι: «Αναλαμ-
βάνονται δράσεις, για να αναβαθμιστούν λειτουργικά και αισθητικά οι κύριες 
και οι δευτερεύουσες πύλες εισόδου -οι κύριες πύλες περιλαμβάνουν: α) 
Λιμάνια: Ηράκλειο και ως εκκίνηση κρουαζιέρας, Σούδα»

Στην ενότητα «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» (άρθρο 14) ο σχεδιασμός εντός της επόμενης προγραμμα-
τικής περιόδου, έως το 2030, αναμένεται να υποστηρίξει τις χωροταξικές 
παραμέτρους του σχεδιασμού και να εξυπηρετήσει τις προβλεπόμενες εγκα-
ταστάσεις σημαντικών δραστηριοτήτων που στην Ενότητα 3 «Θαλάσσιες 
μεταφορές» περιλαμβάνεται η προώθηση: 

•  «αξιοποίησης των σημαντικών επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
στα λιμάνια, τις μαρίνες και τα αλιευτικά καταφύγια της Κρήτης με τη λει-
τουργική ιεράρχηση του ρόλου τους, την αισθητική τους αναβάθμιση ως 

137 Αριθμ. 42284/13.10.2017/17 (ΦΕΚ 260ΑΑΠ/08-11-2017): «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού 
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού».
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πυλών εισόδου της νήσου και τη συμπλήρωσή τους με ανάλογες υποδομές.
•  ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των λιμανιών Ηρακλείου και Σούδας 

στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, καθιέρωσή τους ως αφετηριακά ή βασικά 
λιμάνια-στάσεις της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και ένταξη των λιμένων 
Ρεθύμνου, Σητείας και Αγ. Νικολάου στο δίκτυο λιμένων κρουαζιέρας 
μικρής κλίμακας».

Συγκεκριμένα, η ιεράρχηση του ρόλου των λιμανιών, σύμφωνα με το Π.Χ.Π. 
και σε αντιδιαστολή με αυτή που προβλέπεται από την εθνική πολιτική/
νομοθεσία, είναι η ακόλουθη:

Πίνακας 3.3. Ιεράρχηση ρόλου λιμένων Κρήτης

Κατηγορία
λιμένα

Κατάταξη 
λιμένων Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο

Επιβατική 
λειτουργία

Εμπορευματική 
λειτουργία Κρουαζιέρα

Διεθνούς 
ενδιαφέροντος

Ηράκλειο 
Σούδα 
Χανίων

Ηράκλειο Σούδα 
Χανίων

Ηράκλειο
Σούδα Χανίων

Τυμπάκι

Ηράκλειο
(home port)

Σούδα Χανίων

Εθνικής σημασίας 
(διαπεριφερειακής 
εμβέλειας)

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο
Καστέλι

Κισσάμου
Σητεία

Ρέθυμνο
Καστέλι

Κισσάμου
Σητεία

Ρέθυμνο Σητεία 
(μικρά)

Μείζονος 
ενδιαφέροντος 
(περιφερειακής 
εμβέλειας)

Αγ. Νικόλαος 
Σητεία

Αγ. Νικόλαος
Ιεράπετρα 

Παχειά Άμμος
Αγ. Νικόλαος 

(μικρά)

Πηγή: (α) Κατάταξη Λιμένων: Αριθμ. 8315.2/02/07/07 (ΦΕΚ 202Β/16-2-2007): «Κατάταξη 
Λιμένων». (β) Κατάταξη Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου: Ν. 42284/13.10.2017/17 (ΦΕΚ 
260ΑΑΠ/08-11-2017): «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου 
της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
αυτού».

3.4.2.3 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης138 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης/πύλες του 
δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικά κέντρα εθνικής και περιφερειακής 
εμβέλειας», «η Καβάλα ορίζεται ως Δευτερεύων Εθνικός Πόλος και πύλη 
διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας της Περιφέρειας, τόσο σε σχέση 
με τη Βουλγαρία και τα Ανατολικά Βαλκάνια όσο και με την Κεντρική Ευρώ-
πη. Στην προοπτική αυτή συντελούν η κομβική θέση της στο σύστημα των 

138 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/18 (ΦΕΚ 248ΑΑΠ/25-10-2018): «Έγκριση αναθεώρησης 
του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και 
Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
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αναπτυξιακών αξόνων, το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, τα λιμάνια της 
(αστικό λιμάνι-εμπορευματικό λιμάνι “Φίλιππος Β'”) και τα Τμήματα TEI και 
Ερευνητικά Ιδρύματα που διαθέτει. Η ενίσχυσή της ως πύλης σχετίζεται με 
τη διασύνδεση μεταξύ του λιμανιού “Φίλιππος Β'” και του σιδηροδρομικού 
δικτύου, τη βελτίωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων του λιμανιού 
και τη διασύνδεση της πόλης με τον οδικό άξονα Καβάλα- Δράμα-Σέρρες. 
Επίσης, σχετίζεται με τη βελτίωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων 
του αστικού λιμανιού για τη λειτουργία του ως λιμένα κρουαζιέρας και 
μαρίνα».

Στο άρθρο 10 «Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του παράκτιου, ορει-
νού και νησιωτικού χώρου» προτείνεται η αναβάθμιση των τουριστικών 
εγκαταστάσεων των αστικών λιμανιών και η δημιουργία πρόσθετων 
εγκαταστάσεων (υποδοχής επιβατών κρουαζιέρας και μαρινών σκαφών 
αναψυχής για την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων 
μεταφορικής υποδομής», ενότητα Γ. «Θαλάσσιες μεταφορές» σημειώνονται 
για τον τουρισμό:

•  «Επιβατικός λιμένας Καβάλας - λιμένας/πύλη Διεθνούς Εμβέλειας. 
Προωθείται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση 
της κρουαζιέρας, μαζί με πρόσθετες εγκαταστάσεις (εμπορίου και ανα-
ψυχής). Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής, 
με δεδομένη την υφιστάμενη ζήτηση σε θαλάσσιο τουρισμό μικρών 
σκαφών, ενδεχομένως στη θέση της υφιστάμενης ιχθυόσκαλας. Προ-
ωθείται η συντονισμένη ανάπλαση του υπόλοιπου αστικού παραλιακού 
μετώπου και η οργάνωση των χρήσεων με γενικό προσανατολισμό τη 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων-χώρων πρασίνου και αθλητικών 
εγκαταστάσεων».

•  «Λιμένας Πόρτο Λάγους. Αναδεικνύεται ο ρόλος του ως αλιευτικός, 
τουριστικός και επιβατικός λιμένας. Διερευνάται ένας περαιτέρω ανα-
βαθμισμένος ρόλος σε σχέση με τους λιμένες διεθνούς σημασίας της 
Περιφέρειας».

•  «Λοιποί λιμένες περιφερειακής και τοπικής σημασίας. Προωθούνται 
επεμβάσεις τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις των λιμένων Θάσου και 
Καμαριώτισσας (Σαμοθράκη), όσο και σε λιμένες που συνδέονται με 
αυτούς, όπως της Κεραμωτής. Διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας 
διασυνοριακής θαλάσσιας εισόδου (τελωνείο) στη Σαμοθράκη. Προβλέ-
πονται επεμβάσεις αναβάθμισης στους λοιπούς μεικτούς λιμένες τοπικής 
σημασίας (όπως το λιμάνι του Πρίνου και το λιμάνι Ελευθερών-Περά-
μου) και δράσεις βελτίωσης υποδομών στα μικρά λιμάνια και αλιευτικά 
καταφύγια της Περιφέρειας. Προωθείται η αλλαγή χωροθέτησης του 
αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου, και η κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων 
στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην περιοχή Λακκώματος Σαμοθράκης. 
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Για την εξυπηρέτηση του τουρισμού διερευνάται η δημιουργία μικρών 
αγκυροβολίων και προβλητών σε θαλάσσιες περιοχές με χαρακτηρι-
στικά φυσικών λιμένων για εποχική χρήση».

Στο άρθρο 14 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικό-
τητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων» και την ενότητα Ε. «Περιοχές 
ανάπτυξης τουρισμού», παρ. 2 «Παράκτιος χώρος» σημειώνονται τα εξής:

«2.1. Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές.
Ειδικότερα: Προωθείται η βελτίωση των υποδομών του λιμένα Νέας Ηρα-
κλείτσας για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής. 
3. Νησιωτικός χώρος.
3.2. Σαμοθράκη. […] Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού ενισχύεται με 
τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
υφιστάμενους λιμένες της Σαμοθράκης.
6. Ειδικές μορφές τουρισμού.

•  Η οργάνωση του θαλάσσιου τουρισμού με κέντρο την Καβάλα και σε 
συνδυασμό με την Αλεξανδρούπολη, με ακτίνα επιρροής τις παράκτιες 
περιοχές της Περιφέρειας, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο και τον Άγιο 
Ευστράτιο, καθώς και εν δυνάμει τα παράλια της Τουρκίας».

3.4.2.4 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Θεσσαλίας139 

Στις πύλες του δικτύου μεταφορών και στα διαμετακομιστικά κέντρα εθνι-
κής και περιφερειακής εμβέλειας (άρθρο 7) σημειώνεται πως το λιμάνι 
του Βόλου συγκαταλέγεται στις κύριες διεθνείς θαλάσσιες πύλες-λιμένες 
της χώρας, σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ, με μεγάλες δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης ως τουριστικού και εμπορικού, εφόσον υλοποιηθούν 
τα προγραμματισμένα-προτεινόμενα έργα και ενέργειες για την αναβάθμιση 
του ίδιου του λιμανιού και των λοιπών δικτύων μεταφορών με τα οποία 
συνδυάζεται.

Στο άρθρο 10 «Χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος» προ-
τείνονται οι εξής ενέργειες-έργα σχετικές με τον τομέα, για ένταξη τους στον 
προγραμματισμό:

«•  Βελτίωση των υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του 
Βόλου και πρόσβαση στην πόλη.

139 Αριθμ. ΑΠ/ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/69722/1108/18 (ΦΕΚ 269 ΑΑΠ/15-11-2018): «Έγκριση Αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
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•  Πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων με τη δημιουργία μαρίνας 
στον Βόλο και καταφυγίων/αγκυροβολίων στην Αλόννησο (Καλαμάκια), 
τα παράλια της ΠΕ Λάρισας (Αγιόκαμπος), τα εξωτερικά παράλια του 
Πηλίου και τον Παγασητικό Κόλπο».

Στο άρθρο 14 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» προβλέπεται όσον αφορά τους τουριστικούς λιμένες: 

«Οι εξειδικευμένες για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής λιμενικές εγκα-
ταστάσεις της Περιφέρειας δεν ανταποκρίνονται στους στόχους για την 
ανάπτυξη του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό:
-  Προωθείται η άμεση ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που έχουν ήδη 

χωροθετηθεί και οι οποίες περιλαμβάνουν: 1) τον τουριστικό λιμένα (μα-
ρίνα) στη Σκιάθο, 350 θέσεων, 2) το τουριστικό καταφύγιο στη Χώρα 
Σκοπέλου, 100 θέσεων, και 3) το τουριστικό αγκυροβόλιο στον Εληό 
Σκοπέλου, 80 θέσεων.

-  Επιβάλλεται η πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων με τη δημι-
ουργία μαρίνας ή τουριστικού καταφυγίου στον Βόλο και η διερεύνηση 
των δυνατοτήτων χωροθέτησης και άλλων σχετικών εγκαταστάσεων σε 
συνδυασμό με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλιευτικών καταφυγίων, 
στην Αλόννησο, στα παράλια της ΠΕ Λάρισας, στα εξωτερικά παράλια 
του Πηλίου και στον Παγασητικό Κόλπο».

3.4.2.5 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου140 

Στο άρθρο 5 «Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης» γίνεται αναφορά σε 
Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα ως πόλους ανάπτυξης:

 
«Ο ρόλος της Ηγουμενίτσας επαναπροσδιορίζεται στις νέες γεωπολιτικές 
συνθήκες με βάση την ύπαρξη του λιμανιού και την αναγκαιότητα για την 
αξιοποίησή του, όχι μόνο ως εμπορικού κόμβου (ρόλος ο οποίος φαίνεται 
να περιορίζεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό) αλλά και ως λιμένα 
υποστήριξης και άλλων δραστηριοτήτων (κρουαζιέρα, πετρέλευση κλπ.).

Η Πρέβεζα αποτελεί τον κύριο πόλο υποστήριξης τουριστικών δρα-
στηριοτήτων στο νότιο τμήμα του παρακτίου μετώπου της Ηπείρου. 
Στον βαθμό που η τάση αυτή συνεχίζει να τροφοδοτείται από τη ζή-
τηση, ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί. Επιπλέον η ανάπτυξη θαλάσσιου 
τουρισμού (yachting) στον άξονα Αδριατικής-Ιονίου, διευκολύνει τις 
δυνατότητες αξιοποίησης τμήματος του λιμένα της Πρέβεζας για την 
εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών (μαρίνα), αλλά και της ίδιας της πόλης 
ως προορισμού».

140 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208/18 (ΦΕΚ 286 ΑΑΠ/28-11-2018): «Έγκριση Αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

135

Στο άρθρο 6 «Πύλες του δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικά κέντρα» 
ο λιμένας της Ηγουμενίτσας, στον βαθμό που θα εξελίσσεται η ολοκληρω-
μένη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, θα απαιτείται να αναβαθμίσει 
τον ρόλο του τόσο σε σχέση με την επιβατική κίνηση όσο και ως πύλη 
κρουαζιέρας.

Στις ευρύτερες χωρικές ενότητες (άρθρο 7) για το νότιο παράκτιο μέτωπο 
(Λούτσα-Λυγιά-Καστροσυκιά-Μύτικας-Πρέβεζα) με το γεγονός ότι η περιοχή 
παρουσιάζει τουριστική δυναμική, ειδικότερες κατευθύνσεις αποτελούν η 
λειτουργική σύνδεση με τον τουρισμό της Λευκάδας (yachting, πολιτισμικός 
τουρισμός), η διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την ενδοχώρα της 
Περιφέρειας και η συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων.

Στο άρθρο 10 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» σημειώνεται:

«Η ολοκλήρωση των έργων στον λιμένα της Ηγουμενίτσας θα πρέπει να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα εναλλακτικών ρόλων του λιμένα στο μέλλον 
(λιμάνι κρουαζιέρας, πετρέλευση πλοίων, εμπορευματικός λιμένας, λιμένας 
υποστήριξης αναγκών που θα προκύψουν από πιθανή εξόρυξη υδρογο-
νανθράκων στο χερσαίο χώρο της Ηπείρου ή στο Βόρειο Ιόνιο).

Ειδικότερα, στη βάση της εξυπηρέτησης των στόχων και της στρατηγικής 
του ΠΧΠ στα έργα πρώτης προτεραιότητας που τοποθετούνται στον μεσο-
πρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία υποδομών 
ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (μαρίνες (Μ) – αγκυροβόλια (Α)): 
• Στην Ηγουμενίτσα (Μ)
• Στην περιοχή των Συβότων-Πέρδικας (Α)
• Στην Πάργα (Μ)
• Στην περιοχή Λούτσας-Λυγιάς (Α)
• Στην Πρέβεζα (Μ)».

Στο άρθρο 12 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων» για τις περιοχές ανάπτυξης τουρισμού 
και συγκεκριμένα τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, αναφέρεται:

«Η ανάπτυξη υποδομών θαλάσσιου τουρισμού (yachting) κατά μήκος του 
Ιόνιου παρακτίου μετώπου αποτελεί στοιχείο εμπλουτισμού και αναβάθ-
μισης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας αλλά και αναγκαιότη-
τα που υπαγορεύεται από τα διεθνή πρότυπα ναυσιπλοΐας με ιστιοφόρα 
σκάφη αναψυχής. Με βάση αυτή την απαίτηση καθώς και τις υφιστάμενες 
υποδομές των νησιών του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα), προτείνεται 
η δημιουργία δύο αγκυροβολίων (ένα στην περιοχή Πέρδικας-Συβότων 
και ένα στην περιοχή της Λούτσας-Λυγιάς), μίας μαρίνας στην περιοχή της 
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Ηγουμενίτσας, μίας στην περιοχή της Πάργας και μίας ακόμα στην Πρέβεζα. 
Περαιτέρω πύκνωση του δικτύου έχει νόημα μόνο στον βαθμό που παρα-
τηρείται αυξημένη ζήτηση για αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες. Επιπλέον, 
τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας εντάσσονται στις υποδομές 
υποστήριξης του τουρισμού κρουαζιέρας, στο βαθμό που ολοκληρώνονται 
οι υποδομές και τα αντίστοιχα τοπικά πολυθεματικά τουριστικά δίκτυα της 
Περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής».

3.4.2.6 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Στερεάς Ελλάδας141

Όσον αφορά την ένταξη της Στερεάς Ελλάδας στα ευρύτερα χωρικά σύ-
νολα (άρθρο 2) για την ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας στο διεθνές 
και ευρωπαϊκό χωρικό σύστημα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η εξής ειδική 
χωρική κατεύθυνση:

«Άμεση προώθηση ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του διαγώνιου 
οδικού άξονα των ΔΕΔ «Λαμία-Άμφισσα-Πάτρα», ως εναλλακτική διαδρομή 
του ΠΑΘΕ σε καθεστώς πολιτικών χαμηλού άνθρακα, υποστήριξης του 
κόμβου των ΔΕΔ-Μ στη Λαμία καθώς και άνοιγμα της Περιφέρειας στον 
μακροπεριφερειακό χώρο της Κεντρικής Μεσογείου και της Αδριατικής 
μέσω του λιμένα της Ιτέας ως λιμένα κρουαζιέρας».

Στο άρθρο 11 «Χωρική οργάνωση του παραγωγικού συστήματος» και 
συγκεκριμένα στην ενότητα Ε «Χωρική οργάνωση και κατευθύνσεις σχε-
διασμού της τουριστικής δραστηριότητας» και σύμφωνα με τις κατευθύν-
σεις κατά μορφή τουρισμού και συγκεκριμένα για τον θαλάσσιο τουρισμό 
αναφέρεται:

«Ο θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες και σκάφη αναψυχής) αναπτύσσεται, 
συνδυαστικά και με τις κατευθύνσεις του αρμόδιου φορέα τουριστικών 
λιμένων, μέσω της ανάπτυξης των κάτωθι τουριστικών λιμένων:
-  Μαρίνες: Καμένα Βούρλα, Ιτέα (μαρίνα και λιμάνι κρουαζιέρας), Σκύρο 

και Γρεγολίμανο Αγ. Γεωργίου Λιχάδων Εύβοιας (ξενοδοχειακός λιμένας).
-  Τουριστικά αγκυροβόλια: Κύμη, Λουτρά Αιδηψού, Λινάρια Σκύρου, Βουρ-

κάρι Χαλκίδας, Ωρεοί, Ροβιές, Ερέτρια».

Στο άρθρο 14 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» για τις λιμενικές υποδομές-θαλάσσιες συγκοινωνίες αναφέρεται: 

«Οργανώνεται το σύστημα λιμενικών υποδομών και θαλάσσιων συγκοινω-
νιών ανά λιμένα και ενισχύεται η θέση των λιμένων της Περιφέρειας ως εξής:

141 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/18 (ΦΕΚ 299 ΑΑΠ/14-12-2018): «Έγκριση Αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση 
αυτού».



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

137

•  Ιδιαίτερη στρατηγική κατεύθυνση του παρόντος πλαισίου αποτελεί η 
ενίσχυση της θέσης των λιμένων της Περιφέρειας με τη λειτουργία του 
λιμένα της Ιτέας ως λιμένα κρουαζιέρας εθνικής σημασίας.

•   Λειτουργία του λιμένα της Κύμης ως Εθνικής Εμβέλειας μεικτού, εμπορευ-
ματικού και επιβατικού, προς Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο συμπληρωματικού 
του λιμανιού της Χαλκίδας και του συστήματος λιμένων Αττικής και ως 
Διεθνούς Ενδιαφέροντος τουριστικού λιμένα υποδοχής, ανεφοδιασμού 
και υποστήριξης μεγάλων σκαφών θαλάσσιας αναψυχής».

3.4.2.7 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων142

Στις διεθνείς θαλάσσιες πύλες του δικτύου μεταφορών (άρθρο 6) περι-
λαμβάνονται οι λιμένες της Κέρκυρας, της Λευκάδας, του Αργοστολίου, της 
Σάμης και της Ζακύνθου. Προωθούνται νέες υποδομές για υδατοδρόμια και 
για τη διεθνή κρουαζιέρα. Εθνικές θαλάσσιες πύλες αποτελούν οι λιμένες 
που εξυπηρετούν κυρίως διαπεριφερειακές συνδέσεις και συγκεκριμένα: 
Λευκίμμη, Πόρος, Πισαετός και Βαθύ Ιθάκης. Ως περιφερειακές θαλάσσιες 
πύλες ορίζονται όλα τα λιμάνια των μικρών νησιών και του κατακόρυφου 
άξονα: Βασιλική, Φισκάρδο, Πεσσάδα και Άγιος Νικόλαος.

Στο άρθρο 9 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» για τις θαλάσσιες μεταφορές και συγκριμένα για την κρουαζιέρα 
και τα σκάφη αναψυχής αναφέρεται:

«Προωθείται η ανάπτυξη υποδομών διεθνούς και περιφερειακής κρουαζιέ-
ρας στην Περιφέρεια. Για τους λιμένες της Κέρκυρας και του Αργοστολίου 
θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης τους ως «home port» 
λιμένες κρουαζιέρας. Για προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων προτείνονται έργα 
στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη. Εξετάζεται επίσης 
η δημιουργία περιφερειακής θεματικής κρουαζιέρας, με μικρά κρουαζιερό-
πλοια στην οποία θα συμμετέχουν μεγάλα και μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Επιπλέον, προωθείται η ένταξη των ταχύπλοων σκαφών στις θαλάσσιες 
διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών, καθώς και των νησιών με την ηπειρωτική 
χώρα. Στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός δικτύου μαρινών και τουριστικών 
καταφυγίων στο Ιόνιο Πέλαγος δίδεται προτεραιότητα στα σκάφη αναψυχής 
στα λιμάνια των εδρών των ΠΕ και προωθείται η πύκνωση του δικτύου 
τουριστικών λιμένων (π.χ. Παλαιοκαστρίτσα, Φισκάρδο, Κάτω Κατελειό, κ.α.), 
καταφυγίων και αγκυροβολίων (π.χ. στο Βαθύ Ιθάκης, όπου απαιτείται ο 
εκσυγχρονισμός και η επέκταση του υφιστάμενου, καθώς και στον Άσσο, 
όπου απαιτούνται έργα προστασίας από τους βόρειους ανέμους). Για την 

142 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57/19 (ΦΕΚ 16ΑΑΠ/5-2-2019): «Έγκριση αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
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εξυπηρέτηση των τουριστικών σκαφών προωθούνται έργα για κατασκευή 
μαρινών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά (Αργοστόλι, Φισκάρδο, Κάτω Κατε-
λειός) και συμπληρωματικά έργα στα υφιστάμενα τουριστικά καταφύγια 
όλων των νησιών.

Για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα της ναυσιπλοΐας και 
της ιστιοπλοΐας προτείνεται η διασύνδεση με τον τομέα της καινοτομίας 
(συνεργασία και ηλεκτρονική ενημέρωση των παράκτιων περιφερειών 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου).

Με δεδομένες τις άριστες φυσικογεωγραφικές συνθήκες που ευνοούν την 
ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας στο Ιόνιο και ειδικά στον θαλάσσιο χώρο του 
νησιωτικού συμπλέγματος μεταξύ Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, προ-
ωθούνται οι απαραίτητες υποδομές, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν 
την Περιφέρεια και ειδικά τη Λευκάδα πόλο θαλάσσιου αθλητισμού».

Kαι για τις λιμενικές υποδομές μικρών νησιών:

«Δεδομένου ότι τα μικρά νησιά δεν διαθέτουν σημαντικές υποδομές και 
τακτική συγκοινωνία, είναι αναγκαία η ανάπτυξη λιμενικών υποδομών για 
τον τουρισμό σκαφών αναψυχής. Όλα τα λιμάνια των μικρών νησιών πα-
ρουσιάζουν ανάγκες βελτίωσης, ή και επέκτασης, ώστε να ανταποκριθούν 
και στην προτεινόμενη περιφερειακή θεματική κρουαζιέρα».

Στο άρθρο 11 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων» για τις περιοχές ανάπτυξης του του-
ρισμού και συγκεκριμένα για τον θαλάσσιο τουρισμό σημειώνεται:

 
«Βασικός στόχος είναι η διατήρηση και η ανάδειξη του θαλάσσιου φυσικού 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς (ιδιαίτερα του βυθού). 
Κύριο εργαλείο οργάνωσης του θαλάσσιου τουρισμού αποτελούν τα θα-
λάσσια χωροταξικά σχέδια τα οποία συνυπολογίζουν όλες τις θαλάσσιες 
δραστηριότητες και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

Τουρισμός σκαφών αναψυχής: Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται κατά 
προτεραιότητα χωρικά στους οικισμούς που διαθέτουν χωροθετημένους 
λιμένες, καθώς και στους οικισμούς στους οποίους προτείνονται επιπλέον 
λιμενικές υποδομές. Ολόκληρη η Περιφέρεια εντάσσεται στην ενότητα 
θαλάσσιου τουρισμού του Ιονίου με κέντρα υποστήριξης την Κέρκυρα και 
τη Λευκάδα και με ακτίνα επιρροής τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας συμπε-
ριλαμβανομένου και του Αμβρακικού Κόλπου, της ΒΔ Πελοποννήσου και 
των νησιών του Ιονίου. Επιπλέον προτείνεται στα κέντρα εξυπηρέτησης 
της ενότητας αυτής να προστεθούν η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής του νότιου Ιονίου/Πατραϊκού κόλπου/
Κυλλήνης/Στροφάδων.
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Τουρισμός κρουαζιέρας: Προτείνεται η ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών 
σε κάθε μεγάλο νησί με αφετηρία τα λιμάνια της κρουαζιέρας, οι οποίες 
θα συνδέουν τους σημαντικότερους φυσικούς και πολιτιστικούς πόλους 
της Περιφέρειας».

3.4.2.8 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Βορείου Αιγαίου143

Στο άρθρο 8 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» για την κατεύθυνση θαλάσσιες μεταφορές, προτείνονται, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: 

« •  Επιλογή συγκεκριμένων λιμένων για την εξυπηρέτηση τουρισμού κρου-
αζιέρας και προγραμματισμός απαιτούμενων έργων.

 •  Ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού με την υπόδειξη ζωνών ή ευρύτε-
ρων περιοχών για τη χωροθέτηση οργανωμένων χώρων ελλιμενισμού 
σκαφών αναψυχής (μαρινών). Δημιουργία δικτύου τουριστικών λιμέ-
νων, καταφυγίων και αγκυροβολίων για την καλύτερη επικοινωνία των 
περιοχών αλλά και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Ενδεικτικά, 
προωθείται η ανάπτυξη μαρινών: σε Χίο (Βολισσός, Καρδάμυλα), Σάμο 
(Πυθαγόρειο, Καρλόβασι, Μαραθόκαμπος), Ικαρία (Άγ. Κήρυκος, Εύ-
δηλος και νότιο τμήμα νησιού), στους Φούρνους και στη Θύμαινα.

 •  Επιπλέον, διερευνάται η δημιουργία κατάλληλων υποδομών σε επι-
λεγμένα αλιευτικά καταφύγια, για τη χρήση τους και ως τουριστικά 
αγκυροβόλια.

  Ειδικότερα, θα πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα δημιουργίας νέων 
ακτοπλοϊκών λιμένων σε απόσταση από τα αστικά κέντρα των νησιών σε 
Μυτιλήνη και Σάμο και απόδοση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε 
τουριστικές ή/και αλιευτικές χρήσεις. Ειδικότερα, προωθείται η ολοκλήρωση 
των εν εξελίξει μελετών για τον νέο λιμένα επιβατικής και εμπορευματικής 
ακτοπλοΐας Μυτιλήνης στην περιοχή Καρά Τεπέ. Θα πρέπει να περι-
λαμβάνονται υποδομές για τουρισμό κρουαζιέρας, ακτοπλοΐα μικρών 
αποστάσεων (πλοιάρια, ιπτάμενα δελφίνια, υδροπλάνα και θαλάσσια ταξί) 
και δρομολόγια που θα ενισχύουν την τουριστική δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται με τα παράλια της Τουρκίας. Στη ζώνη λιμένος θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται ιχθυόσκαλα με τις απαραίτητες υποδομές. Προωθεί-
ται η επέκταση της δυνατότητας παροχής πιστοποιημένων υπηρεσιών 
θαλάσσιου ταξί.

 Στη Χίο, προτείνεται η μετεγκατάσταση του λιμένα σε θέση νότια του 
υφιστάμενου, αφού επιλυθούν τα προβλήματα ως προς τη διάταξη 

143 Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ/ΧΩΡΣ/28990/358/19 (ΦΕΚ 181Δ/16-4-2019): «Έγκριση αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Περιβαλλοντική Έγκριση 
αυτού».
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των λιμενοβραχιόνων. Για τον λιμένα των Μεστών, προτείνεται η επέ-
κταση και ο εκσυγχρονισμός του, καθώς και η πρόβλεψη νέας διάταξης 
και υποδομών για την κάλυψη των αναγκών ελλιμενισμού μεγάλων 
κρουαζιερόπλοιων».

Στο άρθρο 10 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων» όσον αφορά τις ειδικές-εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού:

« •  Τουρισμός κρουαζιέρας: Η Μυτιλήνη αναπτύσσεται ως πύλη εισόδου 
επιβατών κρουαζιέρας (home port), που θα περιλαμβάνει και εγκαταστά-
σεις εξυπηρέτησης των επιβατών (port of call). Ως σταθμοί κρουαζιέρας 
μπορούν να αναδειχθούν περαιτέρω κατά προτεραιότητα η Σάμος, η Χίος, 
η Λέσβος και η Λήμνος. Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η περαιτέρω 
και οργανωμένη ανάδειξη των νησιών ως πολυθεματικοί προορισμοί με 
βάση τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς τους πόρους, η βελτίωση 
των εσωτερικών συγκοινωνιακών συνδέσεων και η προσαρμογή τους 
στις ανάγκες μεταφοράς επισκεπτών, η πρόβλεψη ζώνης για εξυπηρέτηση 
κρουαζιέρας εντός της λιμενικής ζώνης των σταθμών και η απαραίτητη 
διαχείριση των επισκεπτών κρουαζιέρας προς αποφυγήν φαινομένων 
υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών που θα εξαντλούν τα όρια των υφιστά-
μενων υποδομών και θα αλλοιώνουν την τουριστική εμπειρία.

 •  Τουρισμός με σκάφη αναψυχής: Σημαντική κατεύθυνση για την ανά-
πτυξη του τουρισμού αναψυχής στην Περιφέρεια αποτελεί η πύκνωση 
του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) σε 
νησιά της Περιφέρειας (Λέσβος-Χίος και μικρότερα νησιά επιρροής τους, 
Σάμος-Ικαρία και μικρότερα νησιά επιρροής τους). Εξίσου σημαντική 
κατεύθυνση αποτελεί η βελτίωση-εκσυγχρονισμός υφιστάμενων τουρι-
στικών λιμενικών υποδομών. Επιθυμητός είναι επίσης ο συνδυασμός της 
λειτουργίας επιλεγμένων λιμένων με συναφείς χρήσεις, όπως υπηρεσίες 
θαλάσσιων ταξί και ναυταθλητισμού. Τέλος, η ανάπτυξη και λειτουργία 
ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης για διαθεσιμότητα θέσης, 
κόστος κλπ. ανά τουριστικό λιμένα, θεωρείται απαραίτητη για την προσφορά 
ποιοτικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επισκεπτών».
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3.4.2.9 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας144

Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης», ενότητα 
Γ. «Σημαντικές πύλες» αναφέρονται οι εξής:

«1.4. Οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) των εγκαταστάσεων 
των ξενοδοχειακών μονάδων στη Σάνη και στο Πόρτο Καρράς αποτελούν 
ειδική περίπτωση ως σημαντικές τουριστικές Πύλες.
1.5. Τουριστικός λιμένας Ουρανούπολης, ο οποίος αποτελεί την πύλη προς 
τη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους».

Στο άρθρο 12 «Χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων» 
ενότητα «ΣΤ. Τουρισμός» οι ειδικές κατευθύνσεις για τον τουρισμό (παρ. 3) 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενίσχυση των υποδομών θαλάσσιου 
τουρισμού/δικτύου μαρινών με προτεραιότητα στην αναβάθμιση υπαρ-
χόντων αγκυροβολίων.

Στο άρθρο 13 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής 
υποδομής» σημειώνεται: 

«7.  Ως προς τις λοιπές μεταφορές, τίθενται ως γενικές προτεραιότητες η 
ενίσχυση του ρόλου των σημαντικών κόμβων επιβατικών και εμπορευ-
ματικών κέντρων (αερολιμένας Θεσσαλονίκης, λιμένες, σιδηροδρομικοί 
και λεωφορειακοί σταθμοί), κατόπιν μελετών σκοπιμότητας και εφι-
κτότητας, καθώς και η προώθηση μετακινήσεων με μέσα τουριστικής 
ανάπτυξης για την επέκταση/βελτίωση υφιστάμενων ή τη δημιουργία 
νέων κόμβων προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων, τουριστικών σκαφών 
και υδροπλάνων.

8.    Θεωρείται σκόπιμη η ενίσχυση του δικτύου τουριστικών λιμένων 
καθώς και η διερεύνηση της σκοπιμότητας βελτίωσης των λιμενι-
κών υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη, η 
εξέταση της εφικτότητας και βιωσιμότητας δημιουργίας υδατοδρομίων 
στις παραθαλάσσιες περιοχές και κυρίως στις περιοχές τουριστικών 
μαρινών, η εξέταση ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Χαλκιδικής Πιερίας, 
κυρίως μέσω των λιμανιών Ν. Μουδανιών και Λιτοχώρου».

144 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/20 (ΦΕΚ 485Δ/20-08-2020): «Έγκριση αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση 
αυτού».
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3.4.2.10 Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Δυτικής Ελλάδας145

Το ΠΧΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην 
ανάπτυξη του ποιοτικού, υψηλού επιπέδου τουρισμού στα παράλια της 
ΠΔΕ, καθώς και ειδικών και ήπιων μορφών τουρισμού σε συνδυασμένα 
πολιτιστικά περιβαλλοντικά δίκτυα (τουρισμός κρουαζιέρας, ορεινός, οι-
κολογικός, πολιτιστικός, ιαματικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος τουρισμός, 
πεζοπορικός και ποδηλατικός τουρισμός κ.ά.) ιδίως στην ορεινή ενδοχώρα. 
Σχετικά με τις αναπτυξιακές επιλογές και τους πλεονασματικούς κλάδους 
(άρθρο 3), στον τριτογενή τομέα οι κλάδοι στους οποίους η περιφέρεια 
έχει τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και παρουσιάζει ευνοϊκές 
προοπτικές ανάπτυξης (με συγκεκριμένες για τον κάθε κλάδο προϋποθέσεις) 
είναι οι τουριστικές υπηρεσίες σε διάφορες μορφές τουρισμού, η προώθηση 
των μορφών τουρισμού υψηλής προστιθέμενες αξίας, των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και του θεματικού τουρισμού.
 
Στους βασικούς άξονες και πόλους ανάπτυξης (άρθρο 4), πέραν της Πάτρας 
και του δίπολου Πύργου Αμαλιάδας σημειώνεται: 

«β) Το αναπτυξιακό τρίπολο ευρύτερης περιοχής Αγρίνιου Μεσολογγίου Αστα-
κού, με συγκριτικά πλεονεκτήματα στο διαμετακομιστικό εμπόριο (λιμάνι/
ελεύθερη ζώνη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιάλι Αστακού σε συμπληρωματική σχέση με 
τα λιμάνια Πατρών και Ηγουμενίτσας), στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό 
(θαλάσσιος, αλιευτικός, οικοτουρισμός, ορεινός τουρισμός), με δυνατότητες 
εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Όσον αφορά το λιμάνι 
Πλατυγιαλίου, δύναται να μετεξελιχθεί για την εξυπηρέτηση, παράλληλα ή 
εναλλακτικά, χρήσεων τουρισμού και χρήσεων διαμετακόμισης».

Οι πύλες του δικτύου μεταφορών/διαμετακομιστικά κέντρα εθνικής και 
περιφερειακής εμβέλειας είναι:

«- Οι δύο λιμενικές εγκαταστάσεις συνδυασμένων μεταφορών: ο λιμένας 
Πάτρας και ο λιμένας Αστακού.
- Ο λιμένας Κατακόλου, ως ειδικός τουριστικός λιμένας που εξυπηρετεί 
κρουαζιερόπλοια ως λιμένας διέλευσης».

Για τη μεταφορική υποδομή (άρθρο 8, όσον αφορά τις θαλάσσιες μετα-
φορές) προβλέπεται:

«- Η αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα του Αιγίου (για τουριστικές και 
εμπορευματικές δραστηριότητες) πρέπει να υποστηριχθεί όσον αφορά στην 
οδική προσπελασιμότητά του με απευθείας σύνδεση με την Ολυμπία Οδό.

145 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/118376/1419/20 (ΦΕΚ 845Δ/24-12-2020): «Έγκριση Αναθεώρησης του 
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση 
αυτού».
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- Ο λιμένας Μεσολογγίου βελτιώνει τις υποδομές του με δυνατότητες ανα-
βάθμισής του με ακτοπλοϊκές συνδέσεις με την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, 
ενώ ο λιμένας Αστακού εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιθάκη 
και την Κεφαλλονιά, ενώ έχει και δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης.

Στη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (άρθρο 10) και 
συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα 
παραγωγής για τις παράκτιες αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με χαμη-
λού βαθμού οικιστικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν 
αναπτυσσόμενη δυναμική στην τουριστική κίνηση, ανωδομή και υποδομή 
(σε αυτή την υποκατηγορία ανήκει η παράκτια ενότητα των δυτικών ακτών 
της ΠΕ Αιτωλ/νίας) τίθενται οι παρακάτω εξειδικεύσεις:

-  επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών του θαλάσσιου, ιστι-
οπλοϊκού ποδηλατικού περιπατητικού, καταδυτικού και αλιευτικού του-
ρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών 
εγκαταστάσεων,

-  προώθηση της δημιουργίας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά-
πτυξης (ΠΟΤΑ) ανατολικά του Μύτικα.

-  αξιοποίηση της περιοχής του Αστακού για τουρισμό υψηλού επιπέδου».

Τέλος, η εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Πλαισίου ανά Περιφερειακές 
Χωρικές Ενότητες και Ενδοπεριφερειακές Χωρικές Υποενότητες (άρθρο 12) 
και συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (χωρική 
ενότητα Δήμων ΙΠ Μεσολογγίου και Ξηρομέρου) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

«- διαμόρφωση και λειτουργία του αναπτυξιακού τριπόλου Αγρίνιο, Μεσο-
λόγγι ελεύθερη ζώνη εμπορίου Πλατυγιαλίου Αστακού,
- βελτίωση/αναβάθμιση και σύνδεση του λιμανιού του Μεσολογγίου με τα 
Ιόνια Νησιά και
- αναβάθμιση/διεύρυνση των υποδομών ελλιμενισμού, υποστήριξης, φύ-
λαξης σκαφών αναψυχής στο λιμένα και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου 
του Μεσολογγίου (Master Plan για δημιουργία καταφυγίου σκαφών 
στην περιοχή)».

Στις ειδικότερες κατευθύνσεις για την Ενδοπεριφερειακή Αναπτυξιακή Χω-
ρική Ενότητα Δήμων Ακτίου Βόνιτσας και Αμφιλοχίας στόχος αποτελεί η 
ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση αφενός του παράκτιου τουρισμού και 
αφετέρου των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ορεινή ενδοχώρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συνίστανται στην 
ύπαρξη του αεροδρομίου του Ακτίου και στις μεγάλες δυνατότητες θαλάσ-
σιου ιστιοπλοϊκού τουρισμού.
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Στην ΠΕ Ηλείας στόχος είναι:

«- Η ενίσχυση συγκεκριμένων ειδικών μορφών τουρισμού όπως: θεραπευ-
τικός τουρισμός (ιαματικές πηγές Καϊάφα, Κυλλήνης, Κουνουπελίου), θαλάσ-
σιος, ιστιοπλοϊκός τουρισμός και τουρισμός κρουαζιέρας με σύγχρονες 
μαρίνες και εξοπλισμένα λιμάνια κρουαζιέρας (Κατάκολο), θρησκευτικός 
τουρισμός, αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, αθλητικός τουρι-
σμός πεζοπορικός, ποδηλατικός τουρισμός.
- Η ανάδειξη του λιμένος του Κατακόλου ως βασικού τουριστικού προ-
ορισμού μέσω του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του, της δημι-
ουργίας τουριστικού αγκυροβολίου μαρίνας και υδατοδρομίου και της 
αναβάθμισης της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσής του με την Αρχαία 
Ολυμπία, διασύνδεση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου με εθνικό 
ποδηλατικό δίκτυο».

Ειδικότερες κατευθύνσεις για την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή χωρική 
ενότητα Δήμων Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας Κυλλήνης αποτελούν οι εξής: 

«- Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην περιοχή της 
Γλύφας.
- Επέκταση και η αναβάθμιση του υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου 
στο Παλούκι Ήλιδας σε τουριστικό καταφύγιο».

3.4.2.11 Υπό διαβούλευση Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Νοτί-
ου Αιγαίου146

Στο σε διαβούλευση χωροταξικό πλαίσιο Νοτίου Αιγαίου, στο άρθρο 10 
«Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης» προσδιορίζονται άξονες και πόλοι 
ανάπτυξης και εντάσσονται οι θαλάσσιοι άξονες κρουαζιέρας, με ένταξη 
κομβικών λιμένων (Θήρας, Νάξου, Ρόδου, Κω), ως σημείων αφετηρίας-κα-
τάληξης (home ports).

Στο άρθρο 12 «Σημειακές παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περι-
φερειακής εμβέλειας – Δυνατότητες υποδοχής μεγάλων επενδύσεων» και 
συγκεκριμένα στην ενότητα 12.2. «Τουρισμός-Αναψυχή-Ελεύθερος Χρόνος» 
σημειώνεται πως «Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κλάδους» και 

«Δεν επιβαρύνονται οι φυσικοί πόροι (υδατικοί) και οι τεχνικές υποδομές των 
νησιών, ενώ η κατά κεφαλή δαπάνη είναι υψηλότερη από άλλες περισσότερο 
συμβατικές μορφές. Αναδεικνύεται σε επενδυτική ευκαιρία στον βαθμό που η 

146 Ιανουάριος 2021, Δημόσια Διαβούλευση Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργεια. Διαθέσιμο στο: 
https://ypen.gov.gr/egkrisis-v1-stadiou-tis-meletis-axiologisi-anatheorisi-exeidikefsi-perifereiakou-plaisiou-
chorotaxikou-schediasmou-aeiforou-anaptyxis-perifereias-n-aigaiou/.
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χωρητικότητα σήμερα και μετά από παρεμβάσεις είναι τέτοια που να μην δη-
μιουργεί προβλήματα ούτε στους κατοίκους ούτε στους λοιπούς επισκέπτες. Η 
εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και χωρητικότητας είναι σημαντικός παράγων 
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, δεδομένου του μεγάλου αριθμού επισκε-
πτών σε μικρό χρονικό διάστημα (λόγω περιορισμένου χρόνου παραμονής) 
και με συγκεκριμένες ροές. Θα υπάρξει, επομένως, ανάγκη για τη διαχείριση 
της επισκεψιμότητας, την κατασκευή προβλητών επιβίβασης-αποβίβασης και 
τη διαχείριση της μετακίνησης σε σχέση με δημοφιλείς πόρους. Στόχος είναι 
η προώθηση των αναγκαίων δράσεων και υποδομών για την ένταξη στο 
κύκλωμα της κρουαζιέρας ως λιμένων εκκίνησης-τερματισμού (home ports) 
αυτών της Ρόδου, Κω, Θήρας, Νάξου. Απαραίτητη είναι η διαπεριφερειακή 
δικτύωση και οργάνωση, από το ξεκίνημα του εγχειρήματος και την προετοι-
μασία φακέλου προώθησης-προβολής με στόχο την προσέλκυση επενδυτικού 
ενδιαφέροντος από την πλευρά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
κρουαζιέρα, ώστε να αναλάβουν το κόστος υλοποίησης των ειδικών υποδομών 
και ιδιαίτερα των προβλητών πρόσδεσης οι οποίοι λόγω τεχνικών χαρακτηρι-
στικών είναι ιδιαίτερα δαπανηροί».

Στο άρθρο 13 «Πύλες του δικτύου μεταφορών – Διαμετακομιστικά κέντρα 
εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας» ως διεθνείς πύλες χαρακτηρίζονται: 
«Οι λιμένες των νησιών, τα οποία εξελίχθηκαν σε πόλους έλξης διεθνούς του-
ρισμού, είτε ενταγμένοι στο σύστημα της ακτοπλοΐας είτε της κρουαζιέρας. Στην 
ομάδα αυτή εντάσσονται τα νησιά Μύκονος, Θήρα, Πάρος, Νάξος, Μήλος, 
Ρόδος, Κως, Πάτμος, Κάλυμνος. Η Ερμούπολη έχει διττό ρόλο, ως λιμένας με 
υπηρεσίες μοναδικές στον χώρο του Αιγαίου (ναυπηγοεπισκευαστικός τομέ-
ας). Σ’ αυτούς, σταδιακά, είναι δυνατό να ενταχθούν λιμένες περιφερειακής 
σήμερα σημασίας».

Στο άρθρο 20 «Χωρική διάρθρωση βασικών δικτύων τεχνικής υποδομής» 
και συγκεκριμένα στις μεταφορές καθοριστικής σημασίας τίθεται η επίτευξη, 
μεταξύ άλλων, του ακόλουθου στόχου:

«Ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών κατασκευάζοντας 
μικρής κλίμακας λιμενικές εγκαταστάσεις ή/και ενεργοποιώντας, μετά από 
συντήρηση και επέκταση, υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου 
να ενταχθούν στο δίκτυο των ήδη υπαρχουσών».

με κύριες επιλογές τις εξής: 

«−  Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των λιμένων της Περιφέρειας –ιδίως 
όσων ήδη έχουν χαρακτηριστεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής 
σημασίας και όσων προτείνεται να αναβαθμιστούν (βλ. Πίνακα που 
ακολουθεί)– στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καθώς και στο εθνι-
κό και διεθνές δίκτυο θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρα, τουριστικοί 
λιμένες, μαρίνες). 

−  Η εξασφάλιση λιμενικών υποδομών (αναβάθμιση υφισταμένων, μετα-
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φορά σε νέα θέση) κατάλληλα και αντίστοιχα ιεραρχημένων (σε μέγεθος, 
χωρητικότητα, εξυπηρετήσεις), ώστε να ικανοποιούν την επιθυμητή 
λειτουργία και κατάλληλα χωροθετημένων στην Περιφέρεια».

Τέλος, στο άρθρο 21 «Πλαίσιο ανάπτυξης–χωρικής οργάνωσης παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων», ενότητα 4 «Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες 
του τριτογενούς τομέα» για τον τουρισμό καταγράφονται επιπλέον τα εξής:

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει μια σειρά χαρακτηριστικών που 
την καθιστούν μοναδική στον ελλαδικό χώρο, αλλά και ιδιαίτερη στον 
ευρωπαϊκό χώρο, στο πεδίο του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου τουρισμού. 
Το εύρος των δραστηριοτήτων ποικίλλει από μορφές ενεργού και παθητι-
κής αναψυχής γενικού ενδιαφέροντος μέχρι τον τουρισμό εξειδικευμένων 
ενδιαφερόντων, περιλαμβάνοντας ένα κράμα αθλημάτων-αναψυχής 
στον παράκτιο χώρο (ιστιοσανίδα, κωπηλασία, μηχανοκίνητη αναψυχή 
κλπ.), ιστιοπλοϊκού τουρισμού και τουρισμού μηχανοκίνητων σκαφών, 
θαλάσσιων περιηγήσεων, αθλητικού τουρισμού, καταδυτικού τουρισμού, 
οικοτουρισμού, αλιευτικού τουρισμού, με ιδιαίτερη περίπτωση τον κλάδο 
της κρουαζιέρας».

Συμπληρωματικά των όσων αναφέρονται σε προηγούμενα άρθρα προ-
τείνεται:

•  Η συμπλήρωση-ολοκλήρωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μα-
ρίνες, τουριστικά καταφύγια, τουριστικά αγκυροβόλια). 

•  Η ένταξη των λιμένων Ρόδου, Κω, Θήρας, Νάξου ως home ports στο 
κύκλωμα της κρουαζιέρας.

•  Η βελτίωση των λιμενικών υποδομών και πλωτών εγκαταστάσεων 
πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων, διαφορετικών μεγεθών ανάλογα με 
την κλίμακα και τη χωρητικότητα των νησιών. 

•  Η συμπλήρωση και βελτίωση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ημε-
ρόπλοιων.

Συνολικά, αναμένεται άλλο ένα Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, αυτό 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου (η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν 
διαθέτει παράκτιο μέτωπο).

3.4.3 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

To 2018147 η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θεσπίσεως 
πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και μόλις πρόσφατα, 

147 Ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101Α/12-06-2018 – διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ106Α/15-6-18): Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

147

τον Δεκέμβριο του 2020 με τον Ν. 4759148 έγιναν τροποποιήσεις με σημα-
ντικότερες για την παρούσα μελέτη τις παρακάτω:

•  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει: α) την εθνική 
χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και β) τα θαλάσσια χω-
ροταξικά πλαίσια. Ο αρχικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός 
ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021.149 

•  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός προσδιορίζει την κατανομή 
υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στον 
θαλάσσιο χώρο. Λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των δρα-
στηριοτήτων και των χρήσεων, οι οποίες μπορεί μεταξύ άλλων να 
περιλαμβάνουν και τις λιμενικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.150 

•  Τα θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών 
ή και διαγραμμάτων, με τα οποία παρέχονται κατευθύνσεις χωρικής 
ανάπτυξης και οργάνωσης σε επίπεδο για τις θαλάσσιες χωρικές ενό-
τητες και, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις.151 

•  Τα θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια δεσμεύονται από τις ρυθμίσεις και 
εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Πλαι-
σίων, τις οποίες συντονίζουν στο χωρικό πεδίο εφαρμογής τους, εξει-
δικεύουν, συμπληρώνουν και τροποποιούν, μόνον εφόσον παρέχεται 
ρητώς η δυνατότητα αυτή από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο.152  

•  Κατά την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη η Εθνική Χωρική Στρα-
τηγική, το περιφερειακό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τα προ-
γράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, το περιφερειακό σχέδιο προσαρ-
μογής στην Κλιματική Αλλαγή, το Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα 
Πλαίσια Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών, η Εθνική Λιμενική Πολιτική, η 
Νησιωτική Πολιτική, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προ-
γράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση 
και ανάπτυξη του χώρου.153 

Ενόψει του νέου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κρίνεται απαραίτητος 
ο σχεδιασμός συνολικά των κατευθύνσεων ανάπτυξης των τουριστικών 
λιμενικών εγκαταστάσεων.

148 Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/9-12-20): Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις.
149 Ό.π. Άρθρο 5.
150 Ό.π. Άρθρο 8 – παρ. 2.
151 Ό.π. Άρθρο 8 – παρ. 3.
152 Ό.π. Άρθρο 8 – παρ. 5α.
153 Ό.π. Άρθρο 8 – παρ. 5β.
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3.4.4 Εθνική Στρατηγική για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Με τον Ν. 4770/2021154 για την «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον 
νησιωτικό χώρο» έγινε ο καθορισμός του πλαισίου για τον σχεδιασμό και 
την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής για την ολο-
κληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 «Περιεχόμενο ειδικοί στόχοι και διαδικασία κα-
τάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής»:

«1. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται ως ενιαίο κείμενο πολιτικής με ειδικούς 
αναπτυξιακούς στόχους που σχετίζονται ιδίως με τους κάτωθι τομείς δημόσιας 
πολιτικής:

α) λιμενική πολιτική, θαλάσσιοι λιμένες και ναυτιλιακές υποδομές,
β) θαλάσσιες ενδομεταφορές,
γ) νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα,
δ) θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα,
ε) γαλάζια επαγγέλματα, απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία 
(ενδεικτικά αναφέρονται: θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσ-
σια εξόρυξη υδρογονανθράκων, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές 
δραστηριότητες, θαλάσσιες ΑΠΕ, γαλάζια βιοτεχνολογία),
στ) ψηφιακή διακυβέρνηση,
ζ) υγεία πρόνοια εκπαίδευση».

Προβλέπεται επίσης ότι:

«5. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται κάθε πέντε (5) έτη, και αξιολογείται 
ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση 
των επιμέρους στόχων και προγραμμάτων της […] Η Στρατηγική δύναται 
να αναθεωρείται κάθε δύο (2) έτη, ως προς τους στόχους και τις επιμέρους 
κατευθύνσεις πολιτικής […]. 
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται εντός έξι (6) 
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και ως διάρκεια προγραμματισμού 
ορίζεται η περίοδος 2021-2027.
7. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, 
έχει σαφή χωρική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και 
διασφαλίζει τον αλληλένδετο και συμπληρωματικό χαρακτήρα της με κρί-
σιμες Εθνικές Στρατηγικές που σχετίζονται με τη θαλάσσια στρατηγική και 

154 Ν. 4770/2021 (ΦΕΚ 15Α) «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις 
για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID 
εποχή». 
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τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), την Εθνική Λιμενική Πολιτική, τη Βίβλο Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Στην Εθνική 
Στρατηγική πρέπει να τεκμηριώνεται η συμπερίληψη και συνάφεια των 
προτεινόμενων στόχων και πολιτικών με τις ειδικές ευρωπαϊκές και εθνικές 
κατευθύνσεις για τα ύδατα, την αλιεία, τη βιοποικιλότητα, καθώς και τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ».
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3.5 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Από το 1986155 τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες κατα-
τάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τον νόμο για την πραγματοποίηση νέων ή την επέκταση, τον 
εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση έργων ή δραστηριοτήτων απαιτείται 
η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Για την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της πρώτης 
κατηγορίας απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για 
τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας, αρκεί η υποβολή 
δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Το 1990156 έγινε η εφαρμογή 
των διατάξεων του παραπάνω νόμου και στην πρώτη κατηγορία περιλή-
φθηκαν οι «μαρίνες σκαφών αναψυχής». 

Το 2002157 έγινε εναρμόνιση της νομοθεσίας με ευρωπαϊκές Οδηγίες και 
άλλαξε158 η κατηγοριοποίηση των έργων. Η Ομάδα 3 «Λιμενικά έργα» πε-
ριλάμβανε: 

155 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
156 ΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990): «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών 
περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986». 
157 Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
158 ΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5.8.2002): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά 
(91/Α)».
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Πίνακας 3.4. Κατηγοριοποίηση τουριστικών λιμενικών έργων (Ν. 3010/2002)

Είδος έργου Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β

Λιμένες σκαφών 
αναψυχή 
(μαρίνες)

Αριθμός θέσεων ≥ 300 
σκάφη.

Αριθμός θέσεων <300 
σκάφη.

Καταφύγια 
τουριστικών 
σκαφών

Αριθμός θέσεων ≥ 250 
σκάφη ή 
λιμενολεκάνη ≥ 50.000 m2 ή 
συνολικό μηκών προσήνεμου 
και υπήνεμου μόλου των 
εσωτερικών κρηπιδωμάτων 
≥ 1.000 μ.

Αριθμός θέσεων <250 
σκάφη και
λιμενολεκάνη < 50.000 m2

και συνολικό μηκών 
προσήνεμου και υπήνεμου 
μόλου των εσωτερικών 
κρηπιδωμάτων < 1.000 μ.

Πηγή: ΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5.8.2002): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις 
Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (91/Α)"».

Το 2011159 άλλαξε η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη 
χώρα. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα έργα και οι δραστηριότητες του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται 
να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α 
και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον:

A.  Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα 
οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορι-
σμοί για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με το συγκεκριμένο 
έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 
και 4 του Ν. 4014/2011. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας 
Α κατατάσσονται: 

α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και 
β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2.

B.  Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα 
οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιο-
ρισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

159 N.  4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
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Το 2012160 δημοσιεύτηκε η νέα κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, των έργων και δραστηριοτήτων του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται 
να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα έργα και δραστηριότητες κατατάσ-
σονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεών τους. Τα έργα 
και οι δραστηριότητες κατατάσσονται επίσης σε 12 ομάδες κοινές για τις 
κατηγορίες (Α) και (Β).

Η Ομάδα 3 «Λιμενικά έργα» περιλαμβάνει:

Πίνακας 3.5. Κατηγοριοποίηση τουριστικών λιμενικών έργων (Υπουργική Απόφαση 
1958/2012)

Είδος έργου Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία 
Β

Μεμονωμένες σκάλες 
φόρτωσης υλικών

Το Σύνολο

Μεμονωμένα αγκυροβόλια 
εντός θάλασσας

Το Σύνολο

Λιμένες σκαφών αναψυχής 
(μαρίνες) και καταφύγια 
τουριστικών σκαφών

Δ ≥ 200 σκάφη Δ < 200 σκάφη

Λιμένες εξυπηρέτησης 
αλιευτικών σκαφών ή μεικτής 
χρήσης με τουριστικά σκάφη, 
εξυπηρέτησης ναυταθλητικών 
δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες 
και συναφείς εγκαταστάσεις

Λ ≥ 50.000 m2
ή  
Μ ≥ 1.000 m2

Λ < 50.000 m2

ή 
Μ < 1.000 m2

Σημείωση 1: Δ = Δυναμικότητα.
Σημείωση 2: Λ = Έκταση λιμενολεκάνης.
Σημείωση 3: Μ = Συνολικό μήκος μόλων και κρηπιδωμάτων.
Πηγή: Αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηρι¬οτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λεκτική αποτύπωση της κατηγοριοποίησης των 
τουριστικών λιμενικών έργων στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 και συγκεκρι-
μένα η χρήση του «ή» ενδέχεται να δημιουργήσει επικαλύψεις και αδυναμία 
κατηγοριοποίησης ενός λιμενικού έργου.
 

160 Αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-1-2012): «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το αρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)».
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Το 2016161 και το 2018162 έγιναν τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα σήμερα ο 
πίνακας κατάταξης να έχει ως εξής:

Πίνακας 3.6. Κατηγοριοποίηση τουριστικών λιμενικών έργων (Υπουργική Απόφαση 
2307/2018)

Είδος έργου Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β

Τουριστικοί λιμένες σκαφών 
αναψυχής (μαρίνες, 
καταφύγια, αγκυροβόλια)

Δ ≥ 200 σκάφη Δ < 200 σκάφη

Λιμένες εξυπηρέτησης 
αλιευτικών σκαφών ή 
μεικτής χρήσης με άλλα 
σκάφη, π.χ. ημερόπλοια, 
εξυπηρέτησης ναυταθλητικών 
δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες 
και συναφείς εγκαταστάσεις

Λ ≥ 50.000 m2
ή 
Μ ≥ 1.000 m2

Λ < 50.000 m2
ή 
Μ < 1.000 m2

Σημείωση 1: Δ=Δυναμικότητα.
Σημείωση 2: Λ=Έκταση λιμενολεκάνης.
Σημείωση 3: Μ=Συνολικό μήκος μόλων και κρηπιδωμάτων.
Πηγή: Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β/10-8-16): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» σε συνέχεια και της αριθμ. οικ. 
2307/18 (ΦΕΚ 439Β/14-02-2018): «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 
ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”, ως προς 
την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 
11ης και 12ης ομάδας».

Αναλυτικά για το ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την πρώτη και τη 
δεύτερη κατηγορία έχουν δημοσιευτεί σχετικές αποφάσεις.163 Ένα παρά-
δειγμα για την εξέλιξη της παραπάνω νομοθεσίας αποτελούν οι τουριστικές 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας ΑΕ:

161 Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β/10-8-16): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
162 Αριθμ. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439Β/14-02-2018): «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-
2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
“Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)”, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και 
δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης ομάδων».
163 Αριθμ. οικ. 170545/2013 (ΦΕΚ 2425Β/27-9-2013) :«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 
έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 3ης ομάδας “Λιμενικά έργα” του παραρτήματος III της υπ’ 
αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει» και αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 
135Β/27-1-2014): «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
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•  Στα Σύβοτα το 2017164 πραγματοποιήθηκε μετατροπή του καταφυγίου 
αλιευτικών σκαφών Συβότων σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών.

•  Στην 3η ομάδα «Λιμενικά έργα» με α/α 4 «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτι-
κών σκαφών ή μεικτής χρήσης με άλλα σκάφη κλπ.» ανήκει η περίπτωση 
του αλιευτικού καταφυγίου στην Πλαταριά. Το υφιστάμενο αλιευτικό 
καταφύγιο/λιμένας Πλαταριάς είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά165 
χωρίς όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία για την ανανέωση της ισχύ-
ος της άδειας. Τα χερσαία όρια του λιμένα Πλαταριάς καθορίστηκαν 
το 1994166 και το 2001167 και η ζώνη λιμένα εντάχθηκε στα όρια της 
Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας ΑΕ.168 Έτσι, στο 
ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του ΥΠΕΝ είναι αναρτημένη η 
«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη λειτουργία του υφιστά-
μενου λιμένα Πλαταριάς»169 ως λιμένας μεικτής χρήσης. 

•  Στην 3η ομάδα «Λιμενικά έργα» με α/α 3 «Τουριστικοί λιμένες σκαφών 
αναψυχής (μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια)» για τους ίδιους λόγους 
με παραπάνω είναι στο ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του 
ΥΠΕΝ αναρτημένη η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων 
Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας»170 δυναμικότητας 340 
θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής διάφορων κατηγοριών 
μήκους 10 έως και 25μ.

164 Αριθμ. 13893/2017 (ΦΕΚ 204ΑΑΠ/12-09-2017): «Μετατροπή του υφισταμένου λιμενίσκου Συβότων σε 
Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, εγκατάσταση πλωτών προβλητών και έγκριση περιβαλλοντικών όρων του 
έργου».
165 Αριθμ. 737/1999 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Περιφέρειας Ηπείρου.
166  Αριθμ. 1193/20.4.1994 Απόφαση Νομάρχη Θεσπρωτίας (ΦΕΚ 433Δ/5.5.1994).
167 Αριθμ. 3413/16.02.2001 ΥΑ (ΦΕΚ 1447Β/22.10.2001).
168 Η περιοχή παραχωρήθηκε για αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση στον ΟΛΗΓ ΑΕ με την 
3413.16/02/01/19-10-2001 Απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ1447Β/22-10-2001) και την από 03-02-2002 Σύμβαση 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΗΓ ΑΕ.
169 Αριθμ. πρωτ. παραλαβής 149684/17.11.2020, ΠΕΤ 2011408727. Η δημόσια διαβούλευση για το έργο/
δραστηριότητα διενεργείται μέχρι 22/02/2021.
170 Αριθ. πρωτ. παραλαβής ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115461/6973/10.12.2019, ΠΕΤ 1907139511. Η δημόσια 
διαβούλευση για το έργο/δραστηριότητα διενεργείται μέχρι 13/04/2020.
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3.6 Υφιστάμενο μοντέλο 
παραχώρησης και μίσθωσης 
τουριστικών λιμένων/μαρινών

Από το 1993,171 μετά τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα η εκτέλεση όλων 
των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση 
και οικονομική βιωσιμότητα αυτού μπορεί να παραχωρείται.

Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που 
δημοσιεύεται ύστερα από πρόσκληση του υπουργού για εκδήλωση ενδι-
αφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Κατόπιν δημοσίευσης της υπουργικής 
απόφασης χωροθέτησης ή την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ο 
φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφα 
και δικαιολογητικά, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τον «κανονισμό 
λειτουργίας του τουριστικού λιμένα».

Η απαίτηση αυτή αντικαταστάθηκε το 2003172 και τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβάλει ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα περιέ-
λαβαν «τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας και τα τιμολόγια του τουριστικού 
λιμένα». Το 2003 προστέθηκε νέο άρθρο που θεσπίζει Γενικό Κανονισμό 
Λειτουργίας και Ειδικούς Κανονισμούς για καθέναν από τους τουριστικούς 
λιμένες, τις ζώνες αγκυροβολίου, τα καταφύγια τουριστικών σκαφών και 
τους λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων ανεξάρτητα από τον φορέα διαχεί-
ρισης αυτών.

Το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε το 2012173 όπως αναφέρεται παρα-
κάτω:

«Άρθρο 31α Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων:

1.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο Κανονισμός έχει εφαρμογή σε όλες 

171 Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α): «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 31 «Δημιουργία 
τουριστικών λιμένων Πρωτοβουλία Διαδικασία – Εκμετάλλευση».
172 Ν. 3105/03 (ΦΕΚ 29Α/10-2-03): «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» - Άρθρο 38 «Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών λιμένων».
173 Άρθρο 161 Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012): «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
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τις μαρίνες, στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών 
σκαφών ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) 
και από τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.

2.  Με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων ρυθμίζονται 
θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών, όπως:
α.  Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε 

άλλο κίνδυνο εντός της ζώνης του λιμένα που δεν είναι δυνατόν να 
αποτραπεί με την επίδειξη της δέουσας, κατά τα συναλλακτικά ήθη, 
επιμέλειας.

β.  Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα.
γ.  Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και 

ευθύνες των ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων σκαφών και όσων κάνουν 
χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα.

δ.  Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση 
ή πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή 
αυτών στον τουριστικό λιμένα.

ε.  Η κίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και λοιπών τροχοφόρων 
εντός του τουριστικού λιμένα.

στ.  Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.
ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη 
λειτουργία των τουριστικών λιμένων.

3.  Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων 
επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες 
κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 
του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261).

4.  Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει 
στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τουρι-
στικού Λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί 
Κανονισμοί για ένα έκαστο από τους λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές 
αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός ενός μηνός από 
την υποβολή των Ειδικών Κανονισμών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Τουρισμού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω 
χρονικού διαστήματος οι Ειδικοί Κανονισμοί τεκμαίρονται εγκεκριμένοι.

Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκ-
μετάλλευσης κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως τα εξής θέματα:
α.  Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες 

λειτουργίας του τουριστικού λιμένα.
β.  Τον σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσ-

σιας) του λιμένα.
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γ.  Το μέγεθος (ελάχιστο-μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κα-
τηγορία σκάφους, καθώς και τον συνολικό αριθμό των σκαφών, που 
μπορούν να ελλιμενιστούν.

δ.  Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο 
λιμένα και το σύστημα αγκυροβολίας τους.

ε.  Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των εξυπηρετήσεων ατόμων με αναπηρία.

στ.  Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών 
του λιμένα.

ζ.  Η διάταξη κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης τροχοφόρων και της 
αντίστοιχης σήμανσης εντός του τουριστικού λιμένα κατ’ αναλογική 
εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

η.  Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του 
λιμένα.

5.  Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει 
στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών 
παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα. Με αποφάσεις του 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται τα τιμολόγια ελλιμενισμού και των λοιπών 
παρεχόμενων προς τα σκάφη υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες 
της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου 
εκδίδονται εντός δέκα ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην 
αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Αν παρέλθει 
άπρακτο το πιο πάνω χρονικό διάστημα τα τιμολόγια τεκμαίρονται εγκε-
κριμένα. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το εδάφιο καταργήθηκε στη συνέχεια).

6.  Οι Ειδικοί Κανονισμοί και τα Τιμολόγια των τουριστικών λιμένων καταρ-
τίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια 
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

7.  Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες 
διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς 
ελέγχους)».
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Το 2003 δημοσιεύτηκε και ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών 
Λιμένων.174 Το 2014175  κάθε διάταξη που αναφέρεται σε υποχρέωση έγκρι-
σης ή γνωστοποίησης τιμολογίων για τις παρεχόμενες στους τουριστικούς 
λιμένες υπηρεσίες καταργήθηκε.176 Πριν το 2014, υπάρχουν παραδείγματα 
έγκρισης τιμολογίων για τουριστικό λιμένα δημοσιευμένα [βλ. τουριστικό 
λιμένα (μαρίνα) Φλοίσβου].177 

Συνολικά, στην πράξη αυτό που ισχύει σήμερα είναι ο Ν. 2971/01178 σύμ-
φωνα με τον οποίο:

« “Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα” είναι κάθε δημόσιος φορέας 
ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μεικτός φορέας που έχει, κατά 
νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα».

Το 2013179 με τον Ν. 4146/2013 ορίστηκε ότι: 

«Η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ)” 
αποτελεί φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, κατά την έννοια της 
παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2971/2001 (Α΄285). Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι φορείς ως φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα».

3.6.1 Παράδειγμα κατασκευής και παραχώρησης νέου τουριστικού 
λιμένα

Ένα πρόσφατο παράδειγμα κατασκευής και λειτουργίας νέου τουριστικού 
λιμένα και της διαδικασίας που απαιτείται είναι το καταφύγιο τουριστικών 
σκαφών στη θέση Κάνιστρο Χαλκιδικής. Το παράδειγμα αυτό συνοψίζει τη 
διαδικασία, τις υπηρεσίες καθώς και τη σημασία της συγκέντρωσης, στο Υπ. 
Τουρισμού, αυτών των στοιχείων για κάθε τουριστικό λιμένα. 

174 Αριθμ. Τ/9803/03 (ΦΕΚ 1323Β/16-9-03 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 1751Β/03): «Γενικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων» όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 2123/01/04/04 (ΦΕΚ 631Β/30-4-
04): «Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων».
175 Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/07-04-2014): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012» 
- Άρθρο πρώτο - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15 «ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ».
176 Παράγραφος 5 του άρθρου 31α του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α): «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 
διατάξεις», δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. Τ/9803/03 (ΦΕΚ 1323Β/16-9-03 - 
διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 1751Β/03): «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων».
177  Αριθμ. 10808/2008 (ΦΕΚ 1075 Β/11-6-2008): «Έγκριση τιμολογίων του τουριστικού λιμένα (μαρίνας) 
Φλοίσβου».
178 Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α): «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
179 Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-4-2013): «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
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Το έτος 2011180 το τουριστικό καταφύγιο χωροθετήθηκε και το 2012181 

δημοσιεύτηκε η παραχώρηση στην εταιρεία Med Sea Health ΑΕ. Το 2013182  
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο όπως παρακάτω: 

Πίνακας 3.7. Χαρακτηριστικά καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Κάνιστρο 
Χαλκιδικής

Είδος έργου: Καταφύγιο τουριστικών σκαφών

Κατάταξη: Ομάδα 3η (Λιμενικά έργα), κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2 α/α: 5 «Λιμένες 
σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια αλιευτικών σκαφών»

Δυναμικότητα  
(Δ < 200 σκάφη): 81 σκάφη

Εμβαδόν χερσαίας 
ζώνης: 2.190 m2

Εμβαδόν θαλάσσιας 
ζώνης: 50.000 m2

Θέση έργου: Κάνιστρο Παλιουρίου, Δ. Παλλήνης, ΠΕ Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας

Πηγή: Αριθμ. 4143/28/06/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΠΠΟΡ1Υ-ΩΗ4).

Το 2014183 εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου. Το 2017184 η εταιρεία έλαβε 
επιπλέον άδεια από το Υπ. Ναυτιλίας για πλωτή εξέδρα για εποχιακή χρήση 
που θα χρησιμοποιηθεί για προσωρινή πρόσδεση σκαφών, εξυπηρέτηση 
θαλάσσιων μέσων αναψυχής και πρόσβαση των λουόμενων σε δύσβατες 
παραλίες και περιοχές και θα τοποθετηθεί από την αιτούσα στην προβλε-
πόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον 
αιγιαλό και την ίδια χρονιά έλαβε άδεια λειτουργίας185 του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών. Το 2018, το Υπ. Ναυτιλίας ενέκρινε το σχέδιο παρα-
λαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων186 και το Υπ. Τουρισμού τον Ειδικό 

180 Αριθμ. 10358/2011 (ΦΕΚ 208ΑΑΠ/12-8-2011): «Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη 
θέση Κάνιστρο Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
181 Αριθμ. 93/2012 (ΦΕΚ 110Β/2-2-2012): «Παραχώρηση στην Εταιρεία Med Sea Health AE της χρήσης 
και εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Κάνιστρο Κασσάνδρας 
Χαλκιδικής».
182 Αριθμ. 4143/ 28/06/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΠΠΟΡ1Υ-ΩΗ4): «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου “Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην περιοχή Κάνιστρο Κασσάνδρας Χαλκιδικής” της 
εταιρείας Med Sea Health AE  στο Δ.Δ. Παλιουρίου, Δ. Παλλήνης, Π.Ε. Χαλκιδικής».
183 Αριθμ. 27759/ 09/05/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡ1Υ-ΟΘΦ): «Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή 
τουριστικών σκαφών στην περιοχή Κάνιστρο Κασσάνδρας Χαλκιδικής” της εταιρείας Med Sea Health AE στο 
Δ.Δ. Παλιουρίου, Δ. Κασσάνδρας ΠΕ Χαλκιδικής» .
184 Αριθμ. 3122.2-2/21914/2017 (ΑΔΑ: 6ΟΛΟ4653ΠΩ-4ΕΛ): «Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή 
χρήση στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν του ξενοδοχείου “Miraggio Thermal spa & resort’’ στην περιοχή 
Κάνιστρο Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
185 Αριθμ. 22745/2017 (ΑΔΑ: 680Τ465ΧΘΟ-ΥΡΤ): «Άδεια λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών στην περιοχή Κάνιστρο, Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
186 Αριθμ. 3122.3-01.8/7432/2018/29-01-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΔΛ4653ΠΩ-ΥΜΚ): «Σχέδιο παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στη μαρίνα Miraggio της εταιρείας Med sea health ΑΕ στην 
περιοχή Κάνιστρο, Κασσάνδρας Χαλκιδικής».



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

160

Κανονισμό Λειτουργίας187 σύμφωνα με τον οποίο τα μεγέθη των σκαφών 
που δύναται να ελλιμενιστούν στο καταφύγιο και τον αριθμό των θέσεων 
για κάθε μέγεθος σκάφους είναι:

Πίνακας 3.8. Δυναμικότητα καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Κάνιστρο 
Χαλκιδικής

Μήκος σκάφους (μ.) Πλάτος (μ.) Αριθμός σκαφών

μέχρι 10 μέχρι 3,5 34

10-12 μέχρι 4,5 13

12-15 μέχρι 5 13

15-18 μέχρι 6 10

18-25 μέχρι 7 11

Σύνολο 81

Πηγή: Αριθμ. 7371/30-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΞ1465ΧΘΟ-ΚΥΖ).

187 Αριθμ. 7371/30-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΞ1465ΧΘΟ-ΚΥΖ): «Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Κάνιστρο, Κασσάνδρας Χαλκιδικής» και ΦΕΚ 1699Β/16-05-
2018: «Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Κάνιστρο, 
Κασσάνδρας Χαλκιδικής».
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3.7 Σύνοψη

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης του θεσμικού πλαισίου θα συζητηθούν 
αναλυτικά στην Ενότητα 4 της μελέτης, καθώς τροφοδοτούν τις προτάσεις 
για το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη των τουρι-
στικών λιμένων. 

1.  Η απουσία Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού (ΕΧΠΤ) απο-
τελεί μία σημαντική έλλειψη στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς 
αποτελεί τροχοπέδη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων 
στον κλάδο των τουριστικών λιμένων. Το έλλειμμα αυτό αναμένεται 
να καλυφθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα με την ολοκλήρωση 
του νέου ΕΧΠΤ, την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και 
την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

2.  Η πολυδιάσπαση των φορέων διαχείρισης τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων αποτελεί επίσης ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί 
προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα ολιστικής διαχείρισης και 
εποπτείας του συστήματος. 

3.  Επιπρόσθετα, η υφιστάμενη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης 
τουριστικών λιμένων δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να συμβάλλει 
καθοριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων στους ελληνικούς του-
ριστικούς λιμένες. Η βελτίωση της διαδικασίας μέσω μείωσης του 
χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσής της αλλά και η αύξηση της 
ευελιξίας της θα δημιουργήσει πρόσθετη δυναμική στο σκέλος των 
επενδύσεων.

Είναι χρήσιμο, όμως, να διατυπωθεί ότι τα όποια προβλήματα αναφέρθη-
καν στις προηγούμενες ενότητες οφείλονται σε σημαντικότατο βαθμό στο 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανένας δημόσιος φορέας δεν κατάφερε να 
παρακολουθήσει συνολικά –είτε αυτόνομα είτε σε συνέργεια με άλλους 
φορείς– την εξέλιξη της εφαρμογής της νομοθεσίας για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας.

Σήμερα, ο κατακερματισμός της προσφοράς -με (α) παρουσία πολλών 
υποδομών σε διαφορετικές φάσεις (λειτουργία/κατασκευή/σχεδιασμός/
κλπ.), (β) αδυναμία προόδου εργασιών ως προς τη λειτουργία των σχε-
διασμένων για τουριστική χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων, (γ) απουσία 
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παρακολούθησης και (δ) πολλαπλότητα φορέων με μερική εικόνα και/ή 
αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση του χάρτη των σε λειτουργία τουριστικών 
λιμένων/μαρινών- αντανακλά την ανάγκη να διαμορφωθεί ένας μακρο-
χρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός. Θα πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένα 
προσδιορισμένα χαρακτηριστικά ανάπτυξης και θα υλοποιεί στρατηγική 
εφαρμοστέα στο σύνολο της χώρας χωρίς να εξαιρεί κανέναν, αλλά και 
χωρίς να περιορίζει όσους θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου κλάδου. 

Αν και ο συνολικός αριθμός των χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων έχει, επί της ουσίας, σημασία, το σημαντικό είναι το ερώ-
τημα εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σε λειτουργία, πόσο δε μάλλον αν οι 
εγκαταστάσεις τελικά κατασκευάστηκαν. Όπως προκύπτει από τα παρα-
πάνω, για τους τουριστικούς λιμένες δεν υπάρχει συνολική εποπτεία και 
καταγραφή –μια απουσία η οποία εμφανίζεται για το σύνολο των λιμένων 
της χώρας.188 Το γεγονός αυτό επιδρά σημαντικά στη λειτουργικότητα του 
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, καθώς δημιουργεί γραφειοκρατία επηρεά-
ζοντας τόσο την αποδοτικότητα του όλου συστήματος τουριστικών λιμένων 
όσο και την ανταγωνιστικότητά του και κατά συνέπεια την ελκυστικότητά 
του για ιδιωτικές επενδύσεις. 

Αν και οι σχετικές προτάσεις βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα 
αναλυθούν στην Ενότητα 4, εντούτοις σε αυτό το σημείο αξίζει να διατυ-
πωθεί ότι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία σε μια καταγραφή, και προϋπόθεση 
για την άσκηση επωφελών δημόσιων πολιτικών, είναι: 

A.  Η παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται 
και πραγματοποιείται τόσο όσον αφορά τις τουριστικές εγκαταστάσεις 
όσο και τις μετατροπές υφιστάμενων εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και 
παραλίας –όπως «ορφανές» (είτε ως προς τον φορέα διαχείρισης είτε 
ως προς τη χρήση) λιμενικές εγκαταστάσεις/αθλητικές εγκαταστάσεις/
αλιευτικές εγκαταστάσεις κ.ά.)– σε τουριστικούς λιμένες 

 
B.  Η παρακολούθηση των παραχωρήσεων τουριστικών λιμένων σε 

τρίτους στις οποίες προβαίνουν οι φορείς διαχείρισης των τουριστι-
κών λιμένων (σε συνέχεια των συμβάσεων τους με το Δημόσιο). Για 
παράδειγμα:

-  ο Δήμος Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου με την από 8-6-2015 σύμβαση του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει τη 

188 Πάλλης, Α., Τζαννάτος Ε., Κλαδάκη Ε., Κονταξή Χ., Στυλιάδης Θ. (2016). Προοπτικές συγχώνευσης 
δημοτικών, διαδημοτικών και κρατικών λιμενικών ταμείων. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων. Μελέτη για τη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).
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χρήση και εκμετάλλευση του καταφυγίου Καμένων Βούρλων (φορέας 
διαχείρισης) για χρονική διάρκεια τριάντα δύο (32) ετών. Η σύμβαση 
ολοκληρώνεται στις 7 Ιουνίου 2048. Το 2017189 ο Δήμος Μώλου-Αγ. 
Κωνσταντίνου με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, έπειτα από τη διε-
νέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, παραχώρησε το καταφύγιο 
Καμένων Βούρλων στην ιδιωτική εταιρεία «Μαρίνα Καμμένων Βούρλων 
Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ)». 

-  ο Δήμος Νέας Προποντίδας που είναι ο φορέας διαχείρισης του Κατα-
φυγίου Τουριστικών Σκαφών Ν. Μουδανίων από το 2005,190 το 2019191 
με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, παραχώρησε το καταφύγιο Νέων 
Μουδανιών στην ιδιωτική εταιρεία «Μαρίνα Nέων Μουδανιών ΑΕΑΣ».

-  Ο Δήμος Κρανιδίου το 2008192 έγινε φορέας διαχείρισης του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών στον λιμένα Πορτοχελίου Νομού Αργολίδας για 33 
χρόνια. Το 2015193 έγινε η ολική υποκατάσταση του Δήμου Ερμιονίδας 
ως φορέα διαχείρισης (σε συνέχεια του προγράμματος Καλλικράτη) και 
στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 
αυτήν, από την εταιρεία «Μαρίνα Ερμιόνη Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον 
διακριτικό τίτλο «Μαρίνα Ερμιόνης ΑΕ». Το 2017194 αντικαταστάθηκε 
εδάφιο της σύμβασης του 2008 ως εξής: 

«Τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που προβλέπονται στην υπ’ 
αριθμ. 3157/15.02.2008 (ΦΕΚ 82ΑΑΠ) υπουργική απόφαση περί χωρο-
θέτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Πορτοχέλι, θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριών ετών από τη δημοσίευση της 
παρούσας. Ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα διαχείρισης, η ανωτέρω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται 
ευθύνη του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου και ότι το σχετικό αίτημα 
θα συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους καθυστέρησης 
της ολοκλήρωσης των έργων και για του αιτούμενο χρόνο παράτασης».

189 Αριθμ. 8406/17-07-2017 (ΑΔΑ: 64ΠΛΩΚ1-ΚΛΠ): «Σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών Καμένων Βούρλων του Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου. Διαθέσιμο στο: https://
diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9A1-%CE%9A%CE%9B%CE%A0.
190 Αριθμ. 7567/2005 (ΦΕΚ 731Δ/8-7-2005): «Χωροθέτηση παραχώρηση του καταφυγίου τουριστικών 
σκαφών στον Δήμο Μουδανιών Χαλκιδικής» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21055/2008 (ΦΕΚ 
482ΑΑΠ/5-11-2008): «Τροποποίηση της διάταξης των χερσαίων εγκαταστάσεων και επέκταση της 
χωροθετημένης χερσαίας ζώνης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Ν. Μουδανιά».
191 Αριθμ. 379/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΩΓΩΚΤ-9Α3): «Έγκριση σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών Νέων Μουδανιών».
192 Αριθμ. 21059/2008 (ΦΕΚ 483ΑΑΠ/5-11-2008): «Παραχώρηση στον Δήμο Κρανιδίου της χρήσης και 
εκμετάλλευσης του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον λιμένα Πορτοχελίου Νομού 
Αργολίδας».
193 Αριθμ. 1880/2015 (ΦΕΚ 164Β/22-01-2015): «Υποκατάσταση του Δήμου Ερμιονίδας ως φορέα 
διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον λιμένα Πορτοχελίου Νομού Αργολίδας, από την 
εταιρεία “Μαρίνα Ερμιόνης ΑΕ”».
194 Αριθμ. 18050/2017 (ΦΕΚ 245ΑΑΠ/19-10-2017): «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21059/14.10.2008 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 483/ΑΑΠ/05.11.2008) παραχώρησης στον Δήμο Κρανιδίου (πλέον 
στην “Ερμιονίδα Ανώνυμη Εταιρεία” κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1880/22.01.2015 υπουργικής απόφασης 
υποκατάστασης του φορέα διαχείρισης) του χωροθετημένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον λιμένα 
Πορτοχελίου Νομού Αργολίδας».
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Σε συνέχεια της αναφοράς στην κατάργηση του Ειδικού Πλαισίου για τον 
Τουρισμό και συνεπώς της απουσίας ειδικού πλαισίου συνολικά, η κάθε 
Περιφέρεια πράγματι ενίσχυσε κατευθύνσεις και ρυθμίσεις με βάση τον 
δικό της προγραμματισμό και τους δικούς της στόχους στον τομέα του θα-
λάσσιου τουρισμού. Το αποτέλεσμα είναι ο κατακερματισμός και η απουσία 
συνολικού σχεδιασμού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(α)  σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης,195 «κάθε Δήμος μπορεί 
να συνιστά ή να έχει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για 
τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία» 

(β)  από τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της επικράτειας, οι εξήντα (60) 
διαθέτουν παράκτια ζώνη 

(γ)  από τις 13 Περιφέρειες, στις 12 εξ αυτών που είναι παραλιακές υφί-
στανται σήμερα λιμενικά ταμεία και δημοτικά λιμενικά ταμεία

Η προαναφερθείσα εικόνα πρόκειται σε μελλοντικό χρόνο να γίνει ακόμα 
πιο περιπλοκή και ίσως ακόμα λιγότερο συνεκτική απ’ όσο εμφανίζεται 
σήμερα.

195 Άρθρο 103 «Σύσταση-συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» N. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α/7-6-2010): Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα 
Καλλικράτης.
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4
Αναπτυξιακές προτάσεις
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4.1 Εισαγωγή

Η ανάλυση της προσφοράς υπηρεσιών τουριστικών λιμένων (Ενότητα 2) 
και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ενότητα 3) ανέδειξαν χρήσιμα 
συμπεράσματα για τις δυσλειτουργίες της υφιστάμενης κατάστασης στην 
αγορά των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα. Από τη μία πλευρά ελλείψεις 
υποδομών και κυρίως ολοκληρωμένης ανάπτυξης του δικτύου αλλά και 
θεσμικά ζητήματα (εποπτεία συστήματος τουριστικών λιμένων, πλαίσιο 
χωροταξίας, διαδικασία παραχωρήσεων) δημιουργούν ένα περιβάλλον 
το οποίο μειώνει την ελκυστικότητα του κλάδου για την προσέλκυση επεν-
δύσεων, κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Ελλάδα, παρά την εκτεταμένη ακτογραμμή της, υπολείπεται σε αριθμό 
λιμενικών υποδομών και σε θέσεις πρόσδεσης σε σύγκριση με άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα με τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Με 
μόλις 0,5 θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής η Ελλάδα 
διαθέτει ένα δίκτυο τουριστικών λιμένων με χαμηλή πυκνότητα, ενώ και οι 
διαθέσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από μικρή χωρητι-
κότητα, προσφέροντας κατά μέσο όρο περίπου 135 θέσεις ελλιμενισμού 
ανά εγκατάσταση.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της διαμόρφωσης ενός επαρκούς 
δικτύου τουριστικών λιμενικών υποδομών, ικανού να καλύψει τόσο τις 
ανάγκες της εγχώριας ζήτησης όσο και των επισκεπτών της χώρας. 

Η ανάλυση των στοιχείων ανέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο 
περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης του χωροθετημένου δικτύου τουρι-
στικών λιμένων. Πρόκειται για το ποσοστό των χωροθετημένων τουριστικών 
λιμενικών εγκαταστάσεων οι οποίες έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν. 
Μόλις το 22% των χωροθετημένων τουριστικών λιμένων και το 30,9% 
των χωροθετημένων θέσεων ελλιμενισμού έχει κατασκευαστεί, ενώ σε 
ό,τι αφορά τα τουριστικά καταφύγια και τα αγκυροβόλια τα ποσοστά 
κατασκευής και λειτουργίας είναι σχεδόν μηδενικά. Ως αποτέλεσμα, σε 
επίπεδο σχεδιασμού έχει διαμορφωθεί ένα δίκτυο τουριστικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να καλύψει τμήμα 
έστω των αναγκών ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής, όμως 
ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του δικτύου δεν έχει κατασκευαστεί.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμπληρωματικά προς το χωροθετημένο 
δίκτυο τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων υπάρχουν ανά την Ελλάδα 
πρόσθετες λιμενικές εγκαταστάσεις μεικτής χρήσης οι οποίες προσφέρουν 
θέσεις ελλιμενισμού αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή τους ώστε 
να ενσωματωθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της πολιτείας. 

Έχοντας καταγράψει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησης, κατασκευ-
ής, λειτουργίας και παραχώρησης τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, 
διαπιστώνεται η απουσία συνολικής παρακολούθησης σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και η απουσία μίας συνολικής επο-
πτείας της τουριστικής λιμενικής αγοράς. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 
η ανάμειξη διαφορετικών υπουργείων για διαφορετικές λειτουργίες των 
λιμενικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν σκάφη αναψυχής σε συνδυασμό 
με την πληθώρα διαφορετικών νομικών οντοτήτων που αποτελούν τους 
Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων συντηρούν 
μία γραφειοκρατική δομή και εν μέρει λειτουργία της αγοράς, γεγονός το 
οποίο αποτελεί παράγοντα μείωσης της ελκυστικότητας της αγοράς για 
ιδιωτικές επενδύσεις.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης (case studies) 
χωρών οι οποίες κατάφεραν να αναπτύξουν τον συγκεκριμένο κλάδο 
μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι συγκεκριμένες περι-
πτώσεις αποτελούν παραδείγματα «καλών πρακτικών» (best practices). 
Χρησιμοποιώντας ως εισροές τα συμπεράσματα των Ενοτήτων 2 και 3, 
τις συνεντεύξεις με φορείς της αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού και την 
ανάλυση απόψεων φορέων του κλάδου όπως θα παρουσιαστούν στην 
παρούσα ενότητα, σε συνδυασμό με την εξέταση των «καλών πρακτικών» 
άλλων χωρών, η ενότητα καταλήγει σε μία δέσμη προτάσεων πολιτικής 
στο πλαίσιο μίας συνεκτικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου των 
τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα.
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4.2 Μελέτες περίπτωσης χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην ενότητα παρουσιάζονται οι περιπτώσεις της Κροατίας και της Ιταλίας, 
δύο μεσογειακών χωρών της Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν και ανταγω-
νίστριες χώρες της Ελλάδας στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και 
ιδιαίτερα του γιώτινγκ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πώς η κάθε χώρα 
κατάφερε να αναπτύξει τον κλάδο των τουριστικών λιμένων με πολλαπλά 
οφέλη για την εθνική της οικονομία.

4.2.1 Η περίπτωση της Κροατίας

Διαθέτοντας μία ακτογραμμή 5.835 χιλιομέτρων και 1.244 νησιά και βρα-
χονησίδες, ο τουρισμός αποτελεί μία δραστηριότητα με σημαντική συνει-
σφορά στην οικονομία της Κροατίας η οποία ανέρχεται στο 20% (περίπου 
€9,5 δισ.) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.196 Ενδεικτικά, το 2017 
επισκέφθηκαν τη χώρα 17,4 εκατ. τουρίστες οι οποίοι πραγματοποίησαν 
86,2 εκατ. διανυκτερεύσεις. 

Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα του τουριστικού προϊό-
ντος της Κροατίας. Η χώρα διαθέτει εκτός από την εκτεταμένη ακτογραμμή 
και τις εκατοντάδες νησιών και βραχονησίδων, ένα πολύ καλό κλίμα, φυ-
σικές ομορφιές, ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν και αξιόλογο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα η Κροατία αποτελεί σημαντικό πόλο τόσο για 
δραστηριότητες κρουαζιέρας όσο και για δραστηριότητες που αφορούν 
τα σκάφη αναψυχής. Είναι ενδεικτικό ότι η Κροατία διαθέτει 692 εταιρείες 
ναύλωσης σκαφών αναψυχής, που διαχειρίζονται έναν στόλο περίπου 3.600 
σκαφών, με τους τουρίστες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών θαλάσσιας 
αναψυχής να ανέρχονται σε 640.000 οι οποίοι πραγματοποιούν 2,9 εκατ. 
ημέρες ναύλωσης για τα σκάφη αναψυχής.

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2 (Πίνακας 2.1), η Κροατία διαθέτει 140 
τουριστικούς λιμένες που προσφέρουν συνολικά 17.067 θέσεις ελλιμε-
νισμού. Τα ετήσια έσοδα των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων της 
χώρας ανέρχονται σε περίπου €95 εκατ., με το 70% αυτών των εσόδων να 

196  ESPON (2020). “Maritime Spatial Planning and Land-Sea Interactions- Final Case Study Report: 
Croatia”. February 20, 2020, Luxemburg.
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προέρχεται από τη χρέωση των θέσεων ελλιμενισμού,197 ενώ συνολικά ο 
κλάδος του θαλάσσιου τουρισμού απασχολεί 92.000 άτομα198 με σημαντικά 
περιθώρια ανάπτυξης.

Η Κροατία αντιλήφθηκε ότι η δραστηριότητα του γιώτινγκ μπορεί να έχει 
πολλαπλά οφέλη για την οικονομία της αρκεί να επιτευχθεί ένας λειτουργικός 
και βιώσιμος τρόπος εκμετάλλευσής της. Συγκεκριμένα η Κροατία αναγνώ-
ρισε στη δραστηριότητα του γιώτινγκ και κατ’ επέκταση στη δημιουργία των 
κατάλληλων υποδομών τουριστικών λιμένων την ευκαιρία για:

1. Ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας για σκάφη αναψυχής.
2. Επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
3. Ανάπτυξη μίας μορφής οικοτουρισμού. 
4. Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών μέσω της σχετικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο.

Οι αναφερθείσες ευκαιρίες δίνουν τη δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης του 
κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού, σημαντικής αύξησης της συνεισφοράς 
του στην οικονομία της Κροατίας και φυσικά στην απασχόληση, δεδομένων: 
α) των, κατά κανόνα, υψηλότερων εισοδημάτων που διαθέτουν οι χρήστες 
σκαφών θαλάσσιου τουρισμού, β) της δυνατότητας επέκτασης της τουρι-
στικής περιόδου και γ) της προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού. Σε σχετικές 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν η Κροατία αναγνώρισε ως σημαντικότερα 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα της χώρας, έναντι των υπολοίπων χωρών 
της ευρύτερης περιοχής:

1. Την έλλειψη σχετικών λιμενικών υποδομών
2. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου
3. Την έλλειψη δραστηριοτήτων που μπορούν να εμπλουτίσουν το προϊόν για 

τους χρήστες των σκαφών αναψυχής (π.χ. γαστρονομία, άθληση, αγορές) 
4. Την έλλειψη Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Με τις δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού να έχουν περιθώρια ανά-
πτυξης και με στόχο να καταστήσει τα σκάφη αναψυχής και τους τουριστι-
κούς λιμένες τον σημαντικότερο κλάδο της τουριστικής της βιομηχανίας, η 
Κροατία διατύπωσε τους βασικούς στρατηγικούς στόχους για τον θαλάσσιο 
τουρισμό στο κείμενο «Στρατηγική για την Ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρι-
σμού στη Δημοκρατία της Κροατίας για την Περίοδο 2009-2019»199 το 
2008, καθώς και στο κείμενο «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης έως το 

197  Ivanic, K., Hadzic A.P. and Mohovic, D. (2018). “Nautical Tourism: Generator of Croatian Economy 
Development”. Scientific Journal of Maritime Research 32, pp. 59-66.
198  ESPON (2020). “Maritime Spatial Planning and Land-Sea Interactions- Final Case Study Report: 
Croatia”. February 20, 2020, Luxemburg.
199  Strategy for the Development of Nautical Tourism in the Republic of Croatia for period 2009-2019. 
Ministry of Maritime affairs, Transport and Infrastructure, Ministry of Tourism. Zagreb, December 2008. 
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2020»,200 το 2013, το οποίο αναγνώρισε τον ναυτικό τουρισμό ως το πλέον 
ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν της χώρας. Επιπρόσθετα, το κείμενο του 
2013 ενσωμάτωσε τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού 
στη «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης». Ως επακόλουθο των δράσεων 
που σχεδιάστηκαν για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, το 2015 το 
Υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας υιοθέτησε το «Σχέδιο Δράσης για την 
Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού»,201 με στόχο να αναδιαμορφώσει 
τους στόχους και τα μέτρα που προβλέπονταν στο κείμενο της στρατηγικής 
για την περίοδο 2009-2019, στη βάση των έως τότε αποτελεσμάτων.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού αναγνώρισε 
ως ανταγωνιστές της Κροατίας την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία ως 
προς το παρεχόμενο προϊόν και την Ελλάδα και την Τουρκία ως προς την 
ελκυστικότητα της ακτογραμμής, καταλήγοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία 
αποτελούν τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Αποστολή της στρατηγικής ήταν:

•  Η διαμόρφωση ενός προϊόντος που στοχεύει στην ικανοποίηση των 
αναγκών των χρηστών εκείνων που σέβονται τη φύση και το περιβάλλον 
και έχουν υιοθετήσει τις αρχές της βιωσιμότητας.

•  Συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κροατίας.
•  Φροντίδα για την ευημερία των πολιτών, μέσω της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και της βελτίωσης του επιπέδου (κατάρτιση και εκπαίδευση).
•  Προστασία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
•  Αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών.

Για την επίτευξη της αποστολής, διατυπώθηκαν 12 Στρατηγικοί Στόχοι και 
συγκεκριμένα:
1. Βιώσιμη χρήση πόρων και διαδικασιών στους κάτωθι τομείς:

•  Περιοχές και περιβάλλον (χωρητικότητα, προστατευόμενες περιοχές κτλ.).
•  Υποδομές (μαρίνες, ναυπηγεία, λιμάνια μεικτής χρήσης).
•  Υπηρεσίες (ενοικιάσεις σκαφών, επισκευές και συντήρηση σκαφών 

αναψυχής, προμήθειες, υπηρεσίες πληροφοριών, εκπαίδευση και 
κατάρτιση).

2. Αξιολόγηση υφιστάμενου πλάνου σχεδιασμού νέων τουριστικών εγκα-
ταστάσεων.

3. Αύξηση δυναμικότητας δικτύου μέσω της αναμόρφωσης, ανακατα-
σκευής και ανανέωσης υφιστάμενων λιμένων.

4. Δημιουργία ενός συστήματος για την παρακολούθηση και διαχείριση 
της ναυσιπλοΐας.

200  Proposal of the Tourism Development Strategy of the Republic of Croatia by 2020, 
Government of the Republic of Croatia. Zagreb, February 2013.
201  Action plan for nautical tourism. Ministry of Tourism of Republic of Croatia. Zagreb 2015.
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5. Εξοπλισμός σκαφών και λιμένων με εξοπλισμό για την προστασία των 
θαλάσσιων υδάτων από τη ρύπανση καθώς και την παρακολούθηση 
σκαφών και λιμένων.

6. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ναυτικού 
τουρισμού (ψηφιοποίηση μέσω βάσεων δεδομένων και μητρώου).

7. Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών και εναρμόνιση νομοθεσίας.
8. Αύξηση παραγωγικών δυνατοτήτων των ναυπηγικών μονάδων της 

Κροατίας σε ό,τι αφορά την κατασκευή σκαφών αναψυχής και ανάπτυξη 
πλέγματος (cluster) ναυτικού τουρισμού.

9. Κίνητρα για την αναβάθμιση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων 
κέντρων επισκευών σκαφών αναψυχής.

10. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας όλων των συμμετεχόντων στον κλάδο 
του ναυτικού τουρισμού.

11. Χρήση νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών προτύπων.
12. Δημιουργία ενός συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης 

για τους επαγγελματίες του ναυτικού τουρισμού.

Το Σχέδιο Δράσης προέβλεπε, για την επιτυχή και ποιοτική εφαρμογή του, 
τη σύσταση ενός ειδικού συντονιστικού οργάνου στο οποίο συμμετέχουν 
εκπρόσωποι φορέων του ναυτικού τουρισμού, όπως κρατικές αρχές, το 
Εμπορικό Επιμελητήριο της Κροατίας, επαγγελματικές ενώσεις, εργοδοτικές 
ενώσεις, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Κροατίας, την Ένωση Δήμων της 
Κροατίας, το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού και άλλους. 

Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού απο-
τέλεσε, μεταξύ άλλων, η δημιουργία των κατάλληλων λιμενικών υποδομών 
με στόχο να ανταποκριθεί η Κροατία στις απαιτήσεις των χρηστών σκαφών 
αναψυχής αλλά και να προσελκύσει περισσότερους χρήστες, αυξάνοντας 
παράλληλα τις ημέρες παραμονής των σκαφών στις μαρίνες της χώρας. 
Στο επίκεντρο της στρατηγικής τοποθετήθηκε η αύξηση της οικονομικής 
συνεισφοράς του θαλάσσιου τουρισμού με ταυτόχρονη, όμως, διασφάλιση 
του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης. Για 
να επιτευχθεί ο στόχος της ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων 
του θαλάσσιου τουρισμού, η Κροατία προήγαγε τη διαμόρφωση ενός 
κανονιστικού πλαισίου για τη χωρική αξιοποίηση το οποίο είχε μία διπλή 
στόχευση. Από τη μία πλευρά την προστασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων 
περιοχών (μη κατοικήσιμα νησιά, παρθένες παραλίες, περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους) τα οποία προσελκύουν χρήστες σκαφών αναψυχής και 
από την άλλη πλευρά τη δημιουργία νέων τουριστικών λιμενικών υποδο-
μών με τα υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικής διαχείρισης, στις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας, στη βάση μίας σειράς κριτηρίων.

Με βάση τη στρατηγική για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού ανα-
πτύχθηκαν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορούσε την έντονη ανάπτυξη 
νέων υποδομών, με στόχο εντός δεκαετίας να κατασκευαστούν περίπου 
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10.000 νέες θέσεις ελλιμενισμού και περίπου 2.800 νέες θέσεις διαχείμα-
σης. Το σενάριο υποστήριζε την ύπαρξη ισχυρού ιδιωτικού επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. Το δεύτερο σενάριο είχε μία πιο μετριοπαθή προσέγγιση 
και προέβλεπε τη δημιουργία συνολικά 10.000 νέων θέσεων για σκάφη 
αναψυχής στη θάλασσα (θέσεις ελλιμενισμού) και στην ξηρά (θέσεις δια-
χείμασης). Συγκεκριμένα προέβλεπε ότι 1/3 των νέων θέσεων θα προέλθει 
από κατασκευή νέων τουριστικών λιμενικών υποδομών (μαρίνες), 1/3 θα 
προέλθει από την αξιοποίηση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών παντός 
είδους (λιμένες μεικτής χρήσης, με έμφαση στη δημιουργία θέσεων για 
mega-yachts) και 1/3 θα αφορά τη δημιουργία θέσεων διαχείμασης. Εντέλει 
επιλέχθηκε το δεύτερο σενάριο, το οποίο τέθηκε προς υλοποίηση.

Σε ό,τι αφορά τις νέες τουριστικές λιμενικές υποδομές, το κείμενο της στρατη-
γικής προέβλεπε την κατά προτεραιότητα κατασκευή τους σε υποβαθμισμένες 
περιοχές και περιοχές με αναιμική οικονομική ανάπτυξη. Τέτοιες περιοχές είναι 
πρώην βιομηχανικές εκτάσεις, λατομικές περιοχές κ.ά. υπό την προϋπόθεση 
της δυνατότητας ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών.

Στο κομμάτι του θεσμικού πλαισίου (Στόχος 7), υιοθετήθηκαν τέσσερα 
μέτρα και συγκεκριμένα:

1. Περιορισμός των πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών ελέγχου και 
εφαρμογής της νομοθεσίας περί ναυτικού τουρισμού, με έμφαση στη 
δημιουργία ενός συστήματος διοικητικού ελέγχου και εναρμόνισης της 
νομοθεσίας. Η στρατηγική προέβλεπε την εμπλοκή τεσσάρων υπουργεί-
ων για την επιτυχία του μέτρου, του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου 
Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών.

2. Εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης οργανισμών, σε εναρμό-
νιση με τις διεθνείς τάσεις στο πεδίο του ναυτικού τουρισμού. Η ευθύνη 
εφαρμογής του μέτρου ήταν αποκλειστικά του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Εφαρμογή κανονισμών τελωνειακών διαδικασιών κι αξιολόγησή τους 
ως προς την παραμονή των τουριστών-χρηστών σκαφών αναψυχής. 

4. Εφαρμογή μοντέλων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Προ-
βλέπεται η διαμόρφωση ενός συντονιστικού οργάνου το οποίο θα 
επιβλέπει την ανάπτυξη του κλάδου του ναυτικού τουρισμού και θα 
επιταχύνει τις διαδικασίες τροποποιήσεων στο υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο και θα καθοδηγεί τις διοικήσεις των τουριστικών λιμένων. Επίσης 
το συντονιστικό όργανο θα διαμορφώσει συνθήκες συνεργασίας μεταξύ 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη 
χρηματοδότηση και τη διαχείριση δημόσιων επενδυτικών έργων. Η 
ανάπτυξη και η εφαρμογή του μέτρου ήταν αρμοδιότητα του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών.

Στη βάση της ανωτέρω στρατηγικής προβλεπόταν ότι η συνεισφορά του 
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ναυτικού τουρισμού στο ΑΕΠ της Κροατίας θα διαμορφωνόταν το 2018 
στο 1,9% από 1,6% το 2007. Την περίοδο διαμόρφωσης του κειμένου της 
στρατηγικής η Κροατία προσέφερε 2,6 θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο 
ακτογραμμής, διαθέτοντας συνολικά 15.500 περίπου θέσεις ελλιμενισμού 
και 94 τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις. Το 2018 η χώρα διέθετε 17.000 
θέσεις ελλιμενισμού σε 48 μαρίνες και περίπου 30.000 θέσεις ελλιμενισμού 
σε 100 περίπου διάφορες άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις. Να σημειωθεί ότι 
το εισόδημα από την εκμετάλλευση των μαρινών της Κροατίας την πενταετία 
2012-2016 αυξήθηκε κατά 16,6% ενώ η απασχόληση μόνο σε ό,τι αφορά 
τις μαρίνες αυξήθηκε κατά 20% την περίοδο 2013-2017.202

Από τις 48 μαρίνες της χώρας (Εικόνα 4.1), οι 22 ανήκουν σε μία διαχειρί-
στρια εταιρεία, την Adriatic Croatia International Club. Η εταιρεία ιδρύθηκε 
ως κρατική εταιρεία της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ιδιωτικοποιήθηκε το 
1994. Από τον Δεκέμβριο του 2009, η πλειοψηφία (79%) των μετοχών της 
εταιρείας έχει περάσει στην ιδιοκτησία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων της 
Κροατίας.
 
Εικόνα 4.1. Δίκτυο μαρινών Κροατίας

Πηγή: https://www.croatia-yachting-charter.com. 

Ο κλάδος του γιώτινγκ αποτελεί κρίσιμη δραστηριότητα για την οικονομία 
της Κροατίας, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της 
χώρας και των τοπικών κοινωνιών. Η ζήτηση της χώρας από τους χρήστες 
των υπηρεσιών γιώτινγκ αλλά και τους κατόχους σκαφών αναψυχής διαρ-

202  Ioannidis S.A.K. (2019). “An overview of yachting tourism and its role in the development of coastal 
areas in Croatia”. Journal of Hospitality and Tourism Issues, Vol. 1, No.1, pp. 30-43.
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κώς αυξάνεται, κάτι που δεν διέφυγε της προσοχής τόσο του κράτους όσο 
και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οι οποίοι ανέλαβαν δράση για τη βελτίωση 
του δικτύου των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων τόσο σε ό,τι αφορά 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού όσο και σε ό,τι αφορά τη 
δημιουργία μαρινών υψηλών ποιοτικών προτύπων, δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας και καθιερώνοντας την Κροατία στις πρωταγωνίστριες 
χώρες στον χώρο του γιώτινγκ.

4.2.2 Η περίπτωση της Ιταλίας

Με μία ακτογραμμή περίπου 7.400 χιλιομέτρων, η Ιταλία αποτελεί μία από 
τις κύριες χώρες-προορισμούς για δραστηριότητες θαλάσσιου τουρισμού 
παγκοσμίως, ενώ διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό μαρινών στη Μεσόγειο. 
Η Ιταλία διαθέτει ένα αναπτυγμένο πλέγμα δραστηριοτήτων γύρω από 
τον ναυτικό τουρισμό καθώς πέρα από τις σχετικές λιμενικές υποδομές 
διαθέτει πληθώρα ναυπηγικών μονάδων κατασκευής σκαφών αναψυχής 
κάθε μεγέθους αλλά και έναν σημαντικό στόλο σκαφών αναψυχής, με τη 
χώρα να είναι τέταρτη στην Ευρώπη σε αριθμό εγγεγραμμένων σκαφών 
με περίπου 600.000 σκάφη αναψυχής.203 

Οι σχετικές πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού κλάδου 
θαλάσσιων σκαφών αναψυχής και των σχετικών λιμενικών υποδομών ξεκίνη-
σαν το 1997 με έναν νόμο ο οποίος στόχευε στην απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών για την κατασκευή τουριστικών λιμενικών υποδομών. Στόχος 
του ήταν η αύξηση της δυναμικότητας και του εύρους του δικτύου ως ένα 
πρώτο βήμα για την προσέλκυση σκαφών αναψυχής αλλά και την τόνωση 
της εσωτερικής αγοράς και κατά συνέπεια του πλέγματος των συνδεόμενων 
δραστηριοτήτων (π.χ. ναυπηγεία). Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι την έκδοση του 
σχετικού νόμου ένα νέο έργο μαρίνας στην Ιταλία χρειαζόταν κατά μέσο όρο 
πάνω από 20 χρόνια και 45 διαφορετικές διοικητικές πράξεις προκειμένου 
να εγκριθεί. Το 1995, η Ιταλική Ένωση Βιομηχανιών Θαλάσσιας Οικονομίας 
(UCINA Confindustria Nautica) με τη βοήθεια νομικών προχώρησε στη συγ-
γραφή μίας νομοθετικής πρότασης προκειμένου να υποβληθεί στην Ιταλική 
Κυβέρνηση. Οι βασικές αρχές της πρότασης αυτής υιοθετήθηκαν από το 
Υπουργείο Μεταφορών το 1997 με το Προεδρικό Διάταγμα 509 (DSR 509).

Το άρθρο 2 αυτού του νόμου προέβλεπε για πρώτη φορά στο ιταλικό 
νομικό σύστημα έναν ορισμό της υποδομής σχετικής με δραστηριότητες 
θαλάσσιας αναψυχής, διακρίνοντας τις υποδομές σε τρεις κατηγορίες:

•  Τουριστικός λιμένας: κινητές και μη κινητές χερσαίες και θαλάσσιες κατα-
σκευές για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής και των επιβατών τους.

203  Censis (2015). «V Rapporto sull’economia del mare”. Roma, Censis.
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•  Τουριστική ζώνη: τμήμα ενός υπάρχοντος εμπορικού λιμένα το οποίο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες θαλάσσιας αναψυχής.

•  Αγκυροβόλια: μια θαλάσσια περιοχή η οποία είναι εξοπλισμένη με 
κινητές κατασκευές.

Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η παραχώρηση διενεργείται από Δημόσια 
Ναυτιλιακή Αρχή σε τοπικό ή εθνικό (κεντρικό) επίπεδο αναλόγως της 
χρονικής της διάρκειας. Η έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης εγκρίνεται 
από τον πρόεδρο της Λιμενικής Αρχής, αν η προς παραχώρηση υποδομή 
βρίσκεται εντός της λιμενικής περιοχής ευθύνης της Λιμενικής Αρχής.

Τα άρθρα 3, 4 και 5 όρισαν για πρώτη φορά μια ενιαία διαδικασία πα-
ραχωρήσεων όσον αφορά τις δυο πρώτες κατηγορίες, τους τουριστικούς 
λιμένες και τις τουριστικές ζώνες. Το σχετικό αίτημα και μία προκαταρκτική 
περιγραφή του έργου και της περιβαλλοντικής του επίπτωσης θα πρέπει 
να σταλούν στην τοπική ναυτιλιακή αρχή και στις υπηρεσίες του Δήμου. Η 
ναυτιλιακή αρχή δημοσιεύει το σχετικό αίτημα εντός συγκεκριμένης χρονι-
κής περιόδου προκειμένου να συγκεντρώσει σχόλια αλλά και για να δώσει 
χρόνο να υποβληθούν τυχόν ανταγωνιστικές προσφορές. Τα σχόλια της 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και τυχόν ανταγωνιστικές προσφορές 
στέλνονται στη Ναυτιλιακή Αρχή και στον Δήμο.

Στο επόμενο στάδιο, ο Δήμαρχος προχωράει στην οργάνωση «Υπηρεσίας 
μίας Στάσης» (One-Stop Shop) περίπου ενός μήνα. Στο συγκεκριμένο 
όργανο συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αρχές, όπως 
η Περιφέρεια, η Τελωνειακή Αρχή, ο Δήμος και οι φορείς προστασίας 
δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με το έργο. Δίνεται ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα για να αναλύσουν το έργο οι εμπλεκόμενες αρχές και 
φορείς, οι οποίοι γίνονται τμήμα μίας κοινής προσπάθειας. Σε αυτή τη 
φάση οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, για μία μόνο φορά, 
τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο του έργου το οποίο είχε υποβληθεί. 
Το συλλογικό όργανο μπορεί να απορρίψει όλα τα έργα-προτάσεις που 
υποβλήθηκαν ή να επιλέξουν ένα εξ αυτών ώστε να εκκινήσει η δεύτερη 
φάση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Εντός προθεσμίας 15 ημερών από την αρχική έγκριση του έργου, ο Δή-
μαρχος προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει το τελικό έργο. Το 
συλλογικό όργανο έχει περίπου πέντε μήνες για να εξετάσει τα υποβληθέντα 
έγγραφα, πριν συνεδριάσει εκ νέου για τη λήψη της τελικής απόφασης. Σε 
περίπτωση θετικής έκβασης (τελική έκβαση του έργου), η παραχώρηση 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6β του Προεδρικού Διατάγματος, η επένδυση μπορεί 
να προχωρήσει ακόμα και αν δεν συμμορφώνεται με το υφιστάμενο αστικό 
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σχέδιο του οικείου Δήμου. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο έχει τη 
δυνατότητα να τροποποιήσει το σχέδιο με μια «προγραμματική συμφωνία». 
Το σημείο 3 του άρθρου 10 διευκρινίζει επίσης ότι ο παραχωρησιούχος 
μπορεί να ζητήσει παράταση της παραχώρησης εάν απαιτούνται νέες 
σχετικές επενδύσεις για την προσαρμογή της λιμενικής υποδομής σε νέες 
ανάγκες ή για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς της.

Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης του 1997 συνέ-
βαλλε στην επέκταση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών αλλά και στην 
κατασκευή νέων (Εικόνα 2.2). Πλέον η Ιταλία διαθέτει περί τις 184.000 θέσεις 
ελλιμενισμού σε ένα σύνολο 546 λιμενικών υποδομών που μπορούν να 
φιλοξενήσουν σκάφη αναψυχής, με τους 77 εξ αυτών να είναι αποκλειστικά 
για χρήση από σκάφη αναψυχής (μαρίνες). Άνω του 40% των λιμένων είναι 
σε θέση να φιλοξενήσει σκάφη άνω των 24 μέτρων μήκους, με την Ιταλία 
να έχει μπει δυναμικά στην εξυπηρέτηση της αγοράς των mega-yachts.

Οι τουριστικοί λιμένες στη Βόρεια Τυρρηνική Θάλασσα και στη Βόρεια 
Αδριατική Θάλασσα χρησιμοποιούνται ως λιμένες βάσης (home ports) 
για τα σκάφη αναψυχής, στους οποίους τα σκάφη παραμένουν για το με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους και στους οποίους είναι διαθέσιμο 
ένα μεγάλο εύρος υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. συντήρηση, επισκευές, 
μετασκευές κτλ.).
 
Οι τουριστικές λιμενικές υποδομές της Νότιας Ιταλίας και των ιταλικών 
νησιών είναι κυρίως λιμένες προσέγγισης ή ο τελικός προορισμός των 
σκαφών αναψυχής που ξεκινούν από τα βόρεια της Ιταλίας. Η χρήση αυ-
τών των λιμένων γίνεται είτε για τεχνικούς λόγους (π.χ. πετρέλευση) είτε για 
τουριστικούς λόγους, καθώς ως προορισμός διαθέτουν ιστορικό, πολιτιστικό 
και περιβαλλοντικό δυναμικό.204

Η τάση για επενδύσεις σε τουριστικές λιμενικές υποδομές ανασχέθηκε το 
2010 όταν οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλά και η 
δημοσιοοικονομική κατάσταση της Ιταλίας αποτέλεσαν ανασταλτικό παρά-
γοντα για τις όποιες επενδύσεις. Το περιβάλλον όμως είχε αρχίσει να αλλάζει 
για τις επενδύσεις σε τουριστικούς λιμένες και ειδικότερα στις μαρίνες ήδη 
από το 2007 με την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να αυξήσει τα τέλη 
μίσθωσης σε παραλίες και παράκτιες περιοχές. Το Υπουργείο Οικονομικών 
τροποποίησε τα κριτήρια υπολογισμού του τιμήματος προς εφαρμογή 
σε όλες τις υφιστάμενες παραχωρήσεις, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι οι 
περισσότερες από τις ιταλικές μαρίνες είχαν κατασκευαστεί από ιδιώτες 
επενδυτές σύμφωνα με γραπτή συμφωνία με το κράτος όπου τα επίπεδα 

204  Benevolo, C. (2011). “Problematiche di sostenibilita nell’ambito del turismo nautico in 
Italia (Sustainability issues for nautical tourism in Italy). Impresa Progetto - Electronic Journal of 
Management, (2), 1–17.
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μίσθωσης έπρεπε να διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώ-
ρησης, προσαρμοζόμενα με βάση τον πληθωρισμό.

Σχεδόν 40 παραχωρησιούχοι μαρινών προσέφυγαν στα δικαστήρια για να 
αποφύγουν την πληρωμή τελών 10 φορές υψηλότερα από το αναμενόμενο 
και το πρόβλημα παραμένει δυσεπίλυτο ακόμη και σήμερα, παρά το γεγονός 
ότι η πλειονότητα των υποθέσεων είχαν επιτυχή δικαστική έκβαση. Η διαδικα-
σία προσφυγής έφτασε στο ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο για παραβίαση 
των συνταγματικών αρχών της προστασίας των ιδιωτικών επενδύσεων.

Το 2011 επιβλήθηκε από την ιταλική κυβέρνηση φόρος πολυτελείας στα 
σκάφη αναψυχής με αποτέλεσμα σχεδόν 40.000 σκάφη αναψυχής να εγκα-
ταλείψουν τις ιταλικές μαρίνες. Η αντίδραση στη βαριά κρίση του κλάδου 
των σκαφών αναψυχής ήταν η λήψη νέων μέτρων που αφορούσαν: 

1. Κατάργηση του φόρου πολυτελείας επί των σκαφών αναψυχής. 
2. Δυνατότητα μίσθωσης περιστασιακά (για 42 ημέρες κατ' ανώτατο όριο) 

ιδιωτικών σκαφών με κατ’ αποκοπή φορολογικό συντελεστή 20%, 
προκειμένου να καταστεί η συντήρηση του σκάφους πιο βιώσιμη για 
τους ιδιοκτήτες.

3. Δημιουργία εθνικού «ηλεκτρονικού» μητρώου σκαφών αναψυχής, 
προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη διπλασιασμού των αστυνομικών 
ελέγχων στα σκάφη και να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες.

4. Προσθήκη νέας κατηγορίας “marina resort” για τις εγκαταστάσεις εκείνες 
που επιτρέπουν την αγκυροβόληση σκαφών αναψυχής, οι επιβάτες 
των οποίων διανυκτερεύουν στο σκάφος. Ο Φόρος Προστιθέμενης 
Αξίας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μειώθηκε στο 10% αντί για 22% 
που ισχύει σε άλλες υπηρεσίες.

 
Σύμφωνα μάλιστα με νόμο του 2014, «Οι υποδομές που είναι οργα-
νωμένες για να φιλοξενούν τουρίστες που διανυκτερεύουν στα σκάφη 
τους σε μια επιφάνεια νερού που είναι εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτό 
περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (μετά από έλεγχο του 
Υπουργείου Τουρισμού και Πολιτιστικών Αγαθών) στις δομές για την 
υπαίθρια φιλοξενία [...] ».

Σε γενικές γραμμές η πολιτική της Ιταλίας στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι η 
έλλειψη τουριστικών λιμενικών υποδομών μπορεί να αποτελέσει το σημα-
ντικότερο εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού 
των σκαφών αναψυχής. Με τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες να βαίνει 
αυξανόμενος (π.χ. Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία) έχει υπο-
στηριχθεί ότι οι τουριστικοί λιμένες της Ιταλίας πρέπει να μετασχηματιστούν 
περαιτέρω.
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4.3 Ανάλυση θέσεων και 
απόψεων εμπλεκόμενων 
φορέων 

Εκτός από την καταγραφή και ανάλυση καλών πρακτικών από ανταγω-
νίστριες χώρες για τη διαμόρφωση μίας δέσμης πολιτικών και στρατηγι-
κών για την ανάπτυξη του κλάδου των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα, 
επιχειρήθηκε η συγκέντρωση, σύνθεση και ανάλυση απόψεων φορέων, 
χρηστών και παρόχων υπηρεσιών αναφορικά με τη βελτίωση του υφιστά-
μενου θεσμικού πλαισίου αλλά και τη διατύπωση αναπτυξιακών προτάσεων 
με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας για 
επενδύσεις του κλάδου. 

Οργανώθηκαν τέσσερις συνεντεύξεις και συγκεκριμένα με: α) την Ένωση 
Μαρινών Ελλάδας, β) έναν φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης μαρίνας, γ) 
μία εταιρεία χρήστη τουριστικών λιμένων (εταιρεία εκμετάλλευσης σκαφών 
αναψυχής) και δ) με τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών 
Σκαφών Άνευ Πληρώματος (ΣΙΤΕΣΑΠ). Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης οργάνωσε μία σειρά συναντήσεων 
με βασικούς εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων 
της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας και μελετητικών εταιρειών σχεδιασμού 
τουριστικών λιμένων.

Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύονται συγκεντρωτικά οι απόψεις που 
καταγράφηκαν. Η όλη διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθόδου 
«ανάλυση περιεχομένου». Η ανάλυση περιεχομένου στοχεύει στην αντικει-
μενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου 
της επικοινωνίας γραπτού ή προφορικού λόγου. Το γεγονός ότι από τις 
επαφές που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε σημαντικός αριθμός γραπτών 
απόψεων που συνιστούν ποιοτικά στοιχεία και η ανάγκη μετατροπής τους σε 
ποσοτικά στοιχεία καθιστούν την ανάλυση περιεχομένου κατάλληλη μέθοδο 
για την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων. Η μέθοδος αποτελεί μια 
συστηματική τεχνική «συμπίεσης-μετατροπής» του πλήθους των λέξεων 
ενός κειμένου σε λιγότερες κατηγορίες περιεχομένου, οι οποίες βασίζονται 
σε συγκεκριμένους κανόνες κωδικοποίησης, επιτρέποντας στους ερευνη-
τές να μελετήσουν μεγάλους όγκους δεδομένων μέσω μιας συστηματικής 
μεθοδολογίας. Η μέθοδος συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων ενός 
κειμένου (λέξεων, φράσεων, παραγράφων κλπ.) σ’ έναν ορισμένο αριθμό 
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κατηγοριών εκ των προτέρων καθορισμένων. Η ποσότητα των λέξεων, 
φράσεων ή παραγράφων κλπ. κατά κατηγορία προσδιορίζουν και το 
αποτέλεσμα της ανάλυσης. 

4.3.1 Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Μέσω της πραγματοποίησης των τεσσάρων συνεντεύξεων αλλά και την 
κατάθεση τεσσάρων υπομνημάτων από εμπλεκόμενους φορείς και εται-
ρείες του κλάδου των θαλάσσιων τουριστικών λιμένων, συγκεντρώθηκε 
πρωτογενές υλικό σχετικά με τα υφιστάμενα εμπόδια και τις δυνητικές 
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για να υπερκεραστούν, αναφορικά 
με την ανταγωνιστικότητα του δικτύου των τουριστικών λιμένων της χώρας. 
Η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε από την οπτική των εμποδίων 
που οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζουν στην υφιστάμενη κατάσταση, 
μέσω της χρήσης λέξεων-κλειδιών που συνέβαλαν στην καταγραφή και 
κατηγοριοποίησή τους. Συνολικά προέκυψαν πέντε βασικές κατηγορίες 
εμποδίων που αποτελούν τροχοπέδη στην περεταίρω ανάπτυξη του κλά-
δου. Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει με αλφαβητική σειρά τις κατηγορίες και 
τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου.

Πίνακας 4.1. Κατηγοριοποίηση εμποδίων ανάπτυξης τουριστικών λιμένων

Κατηγορία-θεματική Ζητήματα

Εκπαίδευση Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εργαζομένων στον 
θαλάσσιο τουρισμό

Επενδύσεις Ανάγκη συντονιστικού οργάνου

Γραφειοκρατία

Έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων

Επικαιροποίηση μοντέλου παραχώρησης

Μη ελκυστική διαγωνιστική διαδικασία

Θεσμικό πλαίσιο Αναγκαιότητα βελτίωσης θεσμικού πλαισίου χωροθέτησης και αδειοδότησης

Ανάγκη αντικατάστασης του Ν. 2160/93

Δεν διευκολύνει την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας 
τουριστικών λιμένων

Υποδομές Ανάγκη τακτοποίησης μη αδειοδοτημένων έργων-υποδομών τουριστικών 
λιμένων

Έλλειψη θέσεων διαχείμασης

Έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού

Έλλειψη σε θέσεις ελλιμενισμού mega-yachts

Μεγάλη διασπορά τουριστικών λιμένων

Μικρό μέγεθος (χωρητικότητα) τουριστικών λιμένων

Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

Στρατηγική Έλλειμα στρατηγικής

Επέκταση της τουριστικής περιόδου μέσω του θαλάσσιου τουρισμού

Προώθηση και προβολή τουριστικών λιμενικών υποδομών

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.
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Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διατυπώθηκαν προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τουριστικών σκαφών αναψυχής τα 
οποία, κατά τους συνεντευξιαζόμενους, καθιστούν μη ελκυστική την Ελλάδα 
ως προορισμό, συνεπώς δημιουργείται έλλειμμα ζήτησης. Τα προβλήμα-
τα αυτά αφορούν το φορολογικό καθεστώς του κλάδου, το νομοθετικό 
πλαίσιο που δημιουργεί υπό προϋποθέσεις συνθήκες cabotage και άλλα. 
Τα συγκεκριμένα προβλήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση κα-
θώς αφορούν τον κλάδο των σκαφών αναψυχής και όχι των τουριστικών 
λιμένων. 

Η πλειονότητα των υπομνημάτων που κατατέθηκαν από εταιρείες του κλά-
δου, μέσω πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης, επικεντρώνονται κυρίως σε επιμέρους προτάσεις βελτίωσης 
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά θέματα χωροταξίας 
τουριστικών λιμένων καθώς και αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων συναφών 
έργων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των συνεντεύξεων κατέγραψαν 
ευρύτερα ζητήματα που δυσχεραίνουν συνολικά την προσπάθεια αύξησης 
της ελκυστικότητας του κλάδου κυρίως για την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σε ό,τι αφορά θέματα στρατηγικής το βασικό θέμα που ανέκυψε είναι το 
έλλειμμα μίας συνολικής στρατηγικής για τον κλάδο των τουριστικών λι-
μένων, καθώς και η διαμόρφωση μίας στρατηγικής με στόχο να επεκταθεί 
η τουριστική περίοδος στη χώρα μέσω της ανάπτυξης του κλάδου των 
τουριστικών λιμένων και διά μέσου αυτών της προσέλκυσης σκαφών ανα-
ψυχής. Επίσης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά το έλλειμμα μίας στοχευμένης 
στρατηγικής προβολής της Ελλάδας ως προορισμού σκαφών αναψυχής, 
με την προώθηση των τουριστικών λιμενικών υποδομών και των προο-
ρισμών που τις φιλοξενούν. Όπως αναφέρθηκε, «το μεγάλο ζήτημα είναι 
να γνωρίζουμε ως χώρα πού θέλουμε να πάμε τον κλάδο των τουριστικών 
λιμένων. Τα υπόλοιπα ζητήματα, αν υπάρχει στρατηγική, θα αντιμετωπιστούν 
και οι φορείς της αγοράς θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση». Η 
όποια στρατηγική υιοθετηθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τη 
χωρική διάσταση, τον γεωγραφικό χώρο εντός του οποίου οι ελληνικοί 
τουριστικοί λιμένες καλούνται να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. «Μην 
ξεχνάμε ότι είμαστε κράτος-μέλος της ΕΕ και αυτό (εξαιτίας του ενωσιακού 
κανονιστικού πλαισίου) σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζει το επίπεδο του 
ανταγωνισμού με τις μαρίνες γειτονικών χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, 
όπως για παράδειγμα η Τουρκία, σε θέματα όπως ο Φόρος Προστιθέμενης 
Αξίας, ο Φόρος Καυσίμων κ.ά.».

Στο κομμάτι των υποδομών η ανάλυση του πρωτογενούς υλικού ανέδειξε 
ως βασικά εμπόδια τη χωροθέτηση τουριστικών λιμένων αλλά και τα χα-
ρακτηριστικά τους. Πιο συγκεκριμένα, η διαμόρφωση συνθηκών αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στην Ελλάδα προϋποθέτει, κατά τους 
εμπλεκόμενους φορείς και τις εταιρείες, αύξηση των διαθέσιμων θέσεων 
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ελλιμενισμού, τουριστικούς λιμένες με μεγαλύτερη χωρητικότητα, δημιουργία 
πρόσθετων θέσεων για τη διαχείμαση σκαφών αναψυχής και δημιουργία 
θέσεων ελλιμενισμού mega-yachts σε αρκετούς τουριστικούς λιμένες της 
χώρας. Η ανάλυση ανέδειξε επίσης τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατα-
σκευών αλλά και υποδομών ως ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί 
προκειμένου οι Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων 
(ΦΔΕΤΛ) να μπορέσουν να λειτουργούν τις υποδομές, νόμιμα. 
 
Η τρίτη κατηγορία θεμάτων τα οποία χρειάζεται να επιλυθούν σχετίζονται 
με τις διαδικασίες επένδυσης που αποτελούν και βασικό κομμάτι της στό-
χευσης της παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, διατυπώθηκε η αναγκαιότητα 
διευκόλυνσης της προσέλκυσης επενδύσεων στο τουριστικό λιμενικό σύ-
στημα της χώρας. Η καταγραφή των απόψεων ανέδειξε τη γραφειοκρατία 
ως ένα σημαντικό θέμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι απαιτούνται περίπου 5 έτη 
από το στάδιο της χωροθέτησης ενός τουριστικού λιμένα μέχρι το στάδιο 
της λειτουργίας, αν δεν μεσολαβήσει κάποια προσφυγή στη Δικαιοσύνη σε 
οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες 
στις συνεντεύξεις αλλά και σε ορισμένα από τα υπομνήματα που κατατέθη-
καν, αναφέρθηκαν στην ανάγκη επικαιροποίησης του μοντέλου παραχώ-
ρησης ώστε να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των 
τουριστικών λιμένων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έναν συνεντευξιαζόμενο, 
χρειάζεται και μία ομοιομορφία τόσο στη διαδικασία παραχωρήσεων 
όσο και στη διαδικασία της συμβασιοποίησης, καθώς σήμερα υπάρχουν 
τρία διαφορετικά μοντέλα. Το ένα αφορά τις δημοτικές μαρίνες, το δεύ-
τερο περιλαμβάνει παραχωρήσεις μαρινών που ακολουθούν το μοντέλο 
παραχώρησης της μαρίνας Αλίμου και η τρίτη κατηγορία ακολουθεί το 
μοντέλο παραχώρησης της μαρίνας Ζέας. 

Στο σκέλος της επενδυτικής διαδικασίας, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο 
πλαίσιο που ακολουθεί το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο έχει κατά καιρούς οδηγήσει σε 
άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες (δες Ενότητα 4.4.6.4). Όπως αναφέρθηκε, 
το ΤΑΙΠΕΔ ακολουθεί διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθιστώντας έναν διαγωνισμό ουσιαστικά ανοιχτό σε 
κάθε ενδιαφερόμενο. Ενώ η συγκεκριμένη επιλογή θεωρείται ορθή, στην 
πράξη στους διαγωνισμούς συμμετέχουν πολλές εταιρείες και κοινοπρακτικά 
σχήματα χωρίς να έχουν σχέση με το αντικείμενο των τουριστικών λιμένων. 
Επιπρόσθετα η διαδικασία επιτρέπει σε ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και στη συνέχεια να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους οδηγώ-
ντας τον διαγωνισμό στο να καταστεί άγονος (παράδειγμα διαγωνισμού 
παραχώρησης μαρίνας Αλίμου). Μέσα από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι 
για τη βελτίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθεί το ΤΑΙΠΕΔ 
δεν θα πρέπει να ακολουθείται το πλειοδοτικό μοντέλο, αλλά θα πρέπει 
να συνυπολογιστούν και άλλες παράμετροι όπως για παράδειγμα η αξία 
των προτεινόμενων επενδύσεων καθώς και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αφορούν τον επενδυτή/επενδυτικό σχήμα. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά 
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«στο υφιστάμενο μοντέλο προηγείται αυτός που έχει περισσότερα χρήματα. 
Τα αποτελέσματα αρκετών διαγωνισμών δείχνουν ότι κάτι δεν κάνουμε 
καλά. Αυτό που πρέπει να επιδιώκει το Δημόσιο είναι μία μακροπρόθεσμα 
βιώσιμη επένδυση».

Καταγράφηκε επίσης η άποψη ότι δεν υφίστανται χρηματοδοτικά εργαλεία 
ή κίνητρα προς τους επενδυτές, τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την 
ελκυστικότητα του συστήματος των τουριστικών λιμένων για ιδιωτικές επεν-
δύσεις. Ενδεικτικά αναφέρθηκε η απουσία εργαλείων Σύμπραξης Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως χρηματοδοτικού μοντέλου, ένα εργαλείο 
το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στην Ελλάδα και ιδίως σε έργα του 
κλάδου των μεταφορών. Η συμμετοχή του Δημοσίου σε ένα επενδυτικό 
εγχείρημα καθιστά περισσότερο προσβάσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
προερχόμενα ενδεικτικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με 
το μοντέλο των ΣΔΙΤ είναι επίσης εφικτή η ταχύτερη αντιμετώπιση των 
όποιων προβλημάτων προκύπτουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 
την πραγματοποίηση της επένδυσης, καθώς υπάρχει συμμετοχή στην όλη 
διαδικασία ενός δημόσιου φορέα, ο οποίος καλείται να συμβάλλει προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Για το θεσμικό πλαίσιο, η ανάλυση των απόψεων των φορέων κατέγραψε 
την αναγκαιότητα βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου χωρο-
θέτησης και αδειοδότησης ώστε οι σχετικές διαδικασίες να εναρμονιστούν 
με το περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι τουριστικοί λιμένες. 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε από συνεντευξιαζόμενο ότι ο Γενικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Λιμένων κρίνεται πλέον ως ανεπαρκής και απαιτείται η έκδο-
ση νέου. Βελτίωση απαιτείται στο θεσμικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά την 
τροποποίηση χωροθέτησης καθώς όπως ειπώθηκε «αντιμετωπίζεται από 
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπως ακριβώς η νέα χωροθέτηση, με αποτέ-
λεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία». Μία κοινή πρόταση 
όλων σχεδόν των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι η ανάγκη μείωσης των 
φορέων που εμπλέκονται θεσμικά σε διαδικασίες που διατρέχουν τους 
τουριστικούς λιμένες. Η πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού με περισσότερες αρμοδιότητες (ενδεικτικά στο σκέλος 
των χωροθετήσεων και αδειοδοτήσεων), ώστε να ενισχυθεί περεταίρω 
ο ρόλος του επί των τουριστικών λιμένων. Στην υφιστάμενη κατάσταση 
υπάρχει εμπλοκή σε διαδικασίες, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΤΑΙΠΕΔ και της Περιφέρειας, 
αυξάνοντας το επίπεδο γραφειοκρατίας.

Αρκετές αναφορές καταγράφηκαν και για δυσκολίες στην αντιμετώπιση 
ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας των τουριστικών λιμένων. Το υφιστά-
μενο θεσμικό πλαίσιο δεν διευκολύνει την άμεση επίλυση καθημερινών 
προβλημάτων, απαιτώντας εγκρίσεις από κρατικούς φορείς που δημιουρ-
γούν χρονικές καθυστερήσεις. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο καταγράφηκε και 
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η άποψη περί της ανάγκης αντικατάστασης του βασικού νόμου που διέπει 
τον κλάδο των τουριστικών λιμένων, του Ν. 2160/1993. Σύμφωνα με την 
άποψη αυτή, ο συγκεκριμένος νόμος δημιουργήθηκε σε ένα περιβάλλον 
με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που ισχύουν σήμερα, 
συνεπώς δεν μπορεί να απαντήσει επαρκώς και αποδοτικά στις ανάγκες 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τουριστικών λιμένων σήμερα. Σε κάθε 
περίπτωση οι προβλέψεις του Ν. 2160/1993 θα πρέπει να συνδυάζονται 
τόσο με τη στρατηγική της χώρας για τους τουριστικούς λιμένες, όσο και με 
τα χωροταξικά πλαίσια της χώρας (γενικό, περιφερειακά, ειδικά). 

Στο σκέλος της εκπαίδευσης εντοπίζεται έλλειμα γνώσης, καθώς την έλ-
λειψη προσωπικού σε αρκετούς τουριστικούς λιμένες επιτείνει η απουσία 
εξειδικευμένων ατόμων στη διαχείριση των συγκεκριμένων υποδομών. Το 
γεγονός αυτό είναι εντονότερο στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και θεωρείται 
από συνεντευξιαζόμενους ως προτεραιότητα προκειμένου οι δημοτικές 
τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το 
προσφερόμενο προϊόν τους. Ενδεχομένως να απαιτείται η σχεδίαση ενός 
συστήματος εκπαίδευσης τόσο αρχικής όσο και προχωρημένης κατάρτισης 
για εργαζόμενους που απασχολούνται ή για όσους θα ήθελαν να απασχο-
ληθούν στον κλάδο.

Ένα γενικό συμπέρασμα το οποίο εξάγεται από τις απόψεις των εμπλεκόμε-
νων φορέων όπως αυτές που καταγράφηκαν είναι ότι τόσο ο κλάδος των 
τουριστικών λιμένων όσο και αυτός των τουριστικών σκαφών αναψυχής 
δεν έχουν λάβει τη δέουσα προσοχή, καθώς δεν θεωρούνται στρατηγικό 
κομμάτι στο πλαίσιο μίας εθνικής τουριστικής πολιτικής. Σε αυτό θα πρέπει 
να προστεθεί το γεγονός ότι ο κλάδος των τουριστικών λιμένων δεν τυγχά-
νει σημαντικής κοινωνικής αποδοχής, γεγονός που δυσχεραίνει περεταίρω 
τις προσπάθειες ανάπτυξής του, καθώς κάθε οικονομική δραστηριότητα 
θα πρέπει να τυγχάνει στήριξης από την τοπική κοινωνία αλλά και την 
κοινωνία ως σύνολο, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί το στρατη-
γικό αναπτυξιακό της σχέδιο. Στην Ελλάδα είναι αρκετά τα παραδείγματα 
τουριστικών λιμένων που οι δραστηριότητές τους δεν στηρίζονται από τις 
τοπικές κοινωνίες, είτε από άγνοια της σημασίας που μπορούν να διαδρα-
ματίσουν στην οικονομική ζωή ενός προορισμού, είτε από αντιλήψεις περί 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούν, είτε επειδή θεωρούνται 
ως εμπόδιο για την πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο των κατοίκων μίας 
περιοχής. 
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4.4 Πρόταση ανάπτυξης του 
κλάδου των τουριστικών 
λιμένων

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες ενότητες έχει ανα-
δείξει θέματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης με στόχο τη διαμόρφωση 
προτάσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών λιμένων 
αλλά και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον κλάδο. 

Η Ενότητα 1 ανέδειξε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός σκαφών αναψυχής απο-
τελεί μία δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα. Το γεγονός 
αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση της ζήτησης για τουριστικούς λιμένες 
με επαρκείς θέσεις ελλιμενισμού οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν 
μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών 
των σκαφών αναψυχής. Επίσης, η ανοδική τάση της αγοράς των mega-
yachts δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στα δίκτυα τουριστικών λιμένων για 
την κατασκευή θέσεων ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση των συγκεκρι-
μένων σκαφών.

Η Ενότητα 2 ανέδειξε ορισμένα στοιχεία ανεπάρκειας του συστήματος των 
τουριστικών λιμένων της Ελλάδας, ανεπάρκεια τόσο έναντι του ανταγωνισμού 
όσο και στην ίδια τη δομή, διακυβέρνηση, εποπτεία και λειτουργία του συ-
στήματος. Η Ελλάδα σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες υστερεί τόσο στη 
συνολική και τη μέση δυναμικότητα των τουριστικών της λιμένων σε όρους 
θέσεων ελλιμενισμού, όσο και στην πυκνότητα του δικτύου των τουριστικών 
λιμένων, ευρισκόμενη στην τελευταία θέση μεταξύ 16 χωρών που εξετάστηκαν 
σε ό,τι αφορά τις θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. Σε ό,τι 
αφορά το ίδιο το δίκτυο τουριστικών λιμένων υπάρχει μία αδυναμία κατα-
γραφής μίας κοινά αποδεκτής εικόνας περί της υφιστάμενης κατάστασής του, 
τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, 
όσο και σε ό,τι αφορά κυρίως τη λειτουργικότητά τους. Να σημειωθεί ότι 
μόλις το 22% των χωροθετημένων λιμενικών εγκαταστάσεων βρίσκονται σε 
λειτουργία. Το 78% των χωροθετημένων λιμενικών εγκαταστάσεων βρίσκεται 
σε διάφορες φάσεις που περικλείονται εντός των διαδικασιών χωροθέτησης 
και λειτουργίας, αναδεικνύοντας το έλλειμμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
και στρατηγικής για την ανάπτυξη του δικτύου. 

Το γεγονός ότι το σύστημα διακυβέρνησης του δικτύου τουριστικών λιμέ-
νων είναι αρκετά πολύπλοκο, με περισσότερα του ενός υπουργεία αλλά και 
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κρατικούς φορείς να εμπλέκονται με διάφορους τρόπους στην οργάνωση, 
λειτουργία και εποπτεία του, δείχνει την αδυναμία κεντρικού σχεδιασμού 
για έναν κλάδο ο οποίος θα μπορούσε να προσδώσει σημαντική προστι-
θέμενη αξία στην εθνική οικονομία. Μία αδυναμία η οποία επιτείνεται από 
το γεγονός ότι εκτός από το δίκτυο τουριστικών λιμένων υπάρχει πλειάδα 
λιμενικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν σκάφη αναψυχής, οι οποίες 
διαχειρίζονται από διαφορετικούς Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης 
Λιμένων. Οι συγκεκριμένοι φορείς και οι λιμενικές εγκαταστάσεις που δια-
χειρίζονται βρίσκονται εκτός σχεδιασμού καθώς δεν εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Τουρισμού που είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τους τουριστικούς 
λιμένες της χώρας. 

Η Ενότητα 3 ανέλυσε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαπιστώνοντας την 
απουσία συνολικής εποπτείας εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, τον 
κατακερματισμό που υπάρχει στο δίκτυο τουριστικών λιμένων και την 
ύπαρξη πολλαπλών φορέων με μερική εικόνα και αρμοδιότητα επί του 
συστήματος των τουριστικών λιμένων. Η Ενότητα 3 δρα επικουρικά στα 
συμπεράσματα που διατυπώθηκαν στο Κεφάλαιο 2 καθώς η ανάλυση του 
θεσμικού πλαισίου επιβεβαιώνει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός στρατη-
γικού σχεδιασμού.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συναντήσεις και συνεντεύξεις με φο-
ρείς και εταιρείες του κλάδου των τουριστικών λιμένων αλλά και χρηστών 
υπηρεσιών τουριστικών λιμένων κάνουν εντονότερη την ανάγκη διαμόρ-
φωσης ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού. Η αποσπασματική 
αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν αρνητικά τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας του συστήματος τουριστικών λιμένων της χώρας και ιδίως 
η επικέντρωση σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας δρουν παρελκυστικά 
προς το βασικό έλλειμμα ολιστικής στρατηγικής που υπάρχει στον κλάδο 
των τουριστικών λιμένων.

Όπως αναδείχθηκε στις προηγούμενες ενότητες, αλλά και στην παρούσα 
ενότητα μέσω των μελετών περίπτωσης της Κροατίας και της Ιταλίας, το 
εξωτερικό περιβάλλον του κλάδου των τουριστικών λιμένων αλλάζει εξαιτίας 
αλλαγών στην αγορά των σκαφών αναψυχής αλλά και εξαιτίας ευρύτερων 
κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων (π.χ. αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, 
μεγαλύτερη αποδοχή του θαλάσσιου τουρισμού και των σκαφών αναψυχής 
ως τρόπο διακοπών, χρήση σκαφών για μόνιμη κατοικία κ.ά.). Επιπρόσθετα 
και το ίδιο το εσωτερικό περιβάλλον των τουριστικών λιμένων αλλάζει, σε μία 
προσπάθεια ανταπόκρισης στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι 
ανάγκες για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η χρήση νέων τεχνολογιών και 
η διαμόρφωση καινοτόμων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των χρηστών 
και η εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων είναι μερικές μόνο από 
τις αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον των εταιρειών που διαχειρίζονται 
τουριστικούς λιμένες.
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Δεδομένων των πολλών προκλήσεων και ευκαιριών που δημιουργούν οι 
αλλαγές στο εξωτερικό κυρίως περιβάλλον του κλάδου των τουριστικών 
λιμένων, η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει τις αρχές της στρατηγικής διοίκησης 
καθώς η βελτίωση μίας σειράς ζητημάτων που ενδεχομένως να βελτιώσουν 
την αποδοτικότητα της παραγωγικής δραστηριότητας των τουριστικών 
λιμένων και του δικτύου συνολικά, δεν είναι αρκετή. Τα παραδείγματα της 
Ιταλίας και της Κροατίας είναι ενδεικτικά του τρόπο που οι δύο αυτές χώρες 
αντιμετώπισαν τους τουριστικούς λιμένες ως σημαντικούς στρατηγικούς 
πυλώνες του τουριστικού τους προϊόντος. 

4.4.1 Στρατηγική διοίκηση στον κλάδο των τουριστικών λιμένων

Η αναδιάταξη της αγοράς των τουριστικών λιμένων στη Μεσόγειο μέσω της 
ανάδειξης νέων χωρών-πρωταγωνιστών, όπως για παράδειγμα η Κροατία, 
αλλά και η περεταίρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας άλλων χωρών 
(βλ. Ιταλία, Τουρκία) δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο ανταγωνισμού για 
την Ελλάδα στην αγορά της Μεσογείου. Η στρατηγική διοίκηση οδηγεί σε 
μία ολιστική προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των 
τουριστικών λιμένων υπηρετώντας συνολικούς στόχους και αντικειμενικούς 
σκοπούς. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν στόχο το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τον κλάδο των τουριστικών λιμένων και όχι μόνο ένα λει-
τουργικό επίπεδο. Αυτό ήταν και το βασικό συμπέρασμα το οποίο εξήχθη 
από την Ενότητα 4.3 όπου αναδείχτηκαν κυρίως λειτουργικά ζητήματα και 
παράλληλα το έλλειμμα στρατηγικής προσέγγισης. Η στρατηγική διοίκηση 
περιλαμβάνει πολλαπλούς συμμέτοχους τόσο στον σχεδιασμό όσο και 
στην εφαρμογή μέτρων και πρωτοβουλιών. Οι συμμέτοχοι είναι οι φορείς, 
τα συλλογικά και θεσμικά όργανα αλλά και οι παίκτες της αγοράς που 
εμπλέκονται στην επιτυχία του κλάδου των τουριστικών λιμένων. Τέλος, η 
στρατηγική διοίκηση απαιτεί την ενσωμάτωση βραχυπρόθεσμων και μα-
κροπρόθεσμων προοπτικών. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διατηρείται 
ένα όραμα για το μέλλον του κλάδου αλλά παράλληλα να υπάρχει εστίαση 
και στις τρέχουσες λειτουργικές του ανάγκες. Η Εικόνα 4.2 περιλαμβάνει 
τα τρία διακριτά στάδια του μοντέλου της στρατηγικής διοίκησης και των 
ενεργειών που περικλείονται σε κάθε ένα στάδιο.
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Εικόνα 4.2. Το μοντέλο της στρατηγικής διοίκησης

Διαμόρφωση 
στρατηγικής

Υλοποίηση 
στρατηγικής

Αξιολόγηση  
και έλεγχος

• Αποστολή
• 
• 
• 

• Προγράμματα
• 
• 

• Απόδοση

Στρατηγικές

Διαδικασίες

Πολιτικές

Στόχοι

Προϋπολογισμοί

Εξωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον

Α
Ν
Α
Δ
Ρ
Α
Σ
Η

Πηγή: Παπαδάκης (2016).

Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με τη διαμόρφωση της στρατηγικής, η οποία 
στηρίζεται στο όραμα που πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια. Το όραμα 
είναι ένας στόχος που εμπνέει όλους τους εμπλεκόμενους με τον κλάδο, είναι 
πρωταρχικός και μακροπρόθεσμος. Επί της ουσίας το όραμα αντιπροσω-
πεύει τον προορισμό, στην πορεία προς τον οποίο ο κάθε εμπλεκόμενος 
θα συμβάλλει όπως μπορεί. Η διαμόρφωση στρατηγικής περιλαμβάνει την 
«αποστολή», η οποία περικλείει τον σκοπό. Ακολουθούν οι στόχοι οι οποίοι 
πρέπει να είναι μετρήσιμοι καθώς θα βοηθήσουν στο στάδιο της αξιολόγη-
σης και του ελέγχου. Οι στόχοι μεταφράζονται σε στρατηγικές, δηλαδή το 
πως θα συνδυαστούν όλα τα μέσα που διαθέτει η χώρα για την επίτευξη 
του στόχου. Στο τελευταίο βήμα του πρώτου σταδίου οι στρατηγικές θα 
πρέπει να εξειδικευτούν σε πολιτικές. 

Το δεύτερο στάδιο σχετίζεται με την υλοποίηση της στρατηγικής όπου 
εδώ εξειδικεύονται μέτρα στη βάση συγκεκριμένων προϋπολογισμών, οι 
περιορισμοί των οποίων διαμορφώνουν και τις διαδικασίες.

Το τρίτο στάδιο στην ουσία μετράει την απόδοση της στρατηγικής διοίκησης, 
δηλαδή αν και κατά πόσο οι στόχοι (βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι 
και μακροπρόθεσμοι) που υπηρετούν το όραμα επιτεύχθηκαν. Σε κάθε 
περίπτωση η διαδικασία ανάδρασης βοηθάει στην ανάληψη διορθωτικών 
ενεργειών όταν αυτό απαιτείται. 

Στην περίπτωση του κλάδου των τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα το 
βασικό έλλειμα εντοπίζεται στη διαμόρφωση στρατηγικής και το κείμενο 
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που ακολουθεί εξειδικεύει κάθε ένα από τα βήματα που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου.

4.4.2 Διατύπωση οράματος

Το όραμα θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα διαμορφωθεί το 
στρατηγικό πλάνο για τον κλάδο των τουριστικών λιμένων. Θα πρέπει να 
εμπνέει ώστε να παρακινεί το σύνολο του κλάδου σε πρωτοβουλίες οι οποίες 
θα το υπηρετούν. Είναι σημαντικό το όραμα να εκπέμπει ένα μήνυμα σχετικά 
με το τι επιθυμούμε ως χώρα να επιτύχουμε μέσω των τουριστικών λιμενι-
κών υποδομών. Να καταστεί η τουριστική λιμενική βιομηχανία της χώρας 
ένας σημαντικός πυλώνας του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας είναι ένα 
όραμα που μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση σχετικών στρατηγικών.

Το σημαντικό είναι ότι το όραμα θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια 
από την πολιτική ηγεσία, αναδεικνύοντας τη βούλησή της να ασχοληθεί 
συστηματικά και ενεργά με το συγκεκριμένο κομμάτι της τουριστικής αγο-
ράς. Η διατύπωση θα πρέπει να περιληφθεί σε επίσημα κείμενα τουριστικής 
πολιτικής, όπως για παράδειγμα το κείμενο περί της τουριστικής στρατηγικής 
της χώρας. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο έγγραφο που τιτλοφορείται 
«Strategic Plan for the Greek Tourism Sector»205 του 2016 υπάρχουν μόλις 
τρεις αναφορές στη λέξη «μαρίνα», μία όπου αναφέρεται στην έλλειψη 
υποδομών ή στην κακή κατάσταση των υφιστάμενων, μία όπου σημειώ-
νεται η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και μία όπου εκφράζονται απόψεις της Ένωσης 
Μαρινών Ελλάδας, γεγονός που δείχνει τη χαμηλή προτεραιότητα που έχει 
ο συγκεκριμένος κλάδος στη συνολική τουριστική στρατηγικής της χώρας.

Η διατυπωμένη βούληση της πολιτικής ηγεσίας αναμένεται ότι θα αποτελέσει 
κίνητρο για τον ίδιο τον κλάδο. Όπως αναδείχτηκε από τις συνεντεύξεις, 
η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου οράματος από την πλευρά της πολιτείας είναι 
σε θέση να κινητοποιήσει τους παίκτες της αγοράς μέσω της ανάληψης 
πρωτοβουλιών προς την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν στη βάση 
του οράματος. Επίσης η ξεκάθαρη προτεραιοποίηση του κλάδου από την 
πολιτική ηγεσία θα αποτελέσει μήνυμα για τη διαμόρφωση ενός θετικού 
περιβάλλοντος προς τους πιθανούς επενδυτές.

Μία ακόμη θετική παράμετρος της διατύπωσης ενός οράματος για τον 
κλάδο των τουριστικών λιμένων σε συνδυασμό με τις κατάλληλες ενέργειες 
προβολής του μηνύματος, αφορά τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδο-
χής της συγκεκριμένης δραστηριότητας η οποία σε κάποιες περιπτώσεις 
αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας 

205  Υπουργείο Τουρισμού (2016). “Strategic Plan for the Greek Tourism Sector”. Διαθέσιμο στο: https://
mintour.gov.gr/stratigiko-schedio-gia-ton-elliniko-to/. Προσπελάστηκε 2 Μαΐου 2021.
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πρόσθετα εμπόδια για την ανάπτυξη του κλάδου (π.χ. αντίδραση σε πρό-
σθετες επενδύσεις, μειωμένες επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός του 
τουριστικού λιμένα, αναιμική συνεργασία φορέα διαχείρισης με την τοπική 
αυτοδιοίκηση κ.ά.).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να δημι-
ουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού για τον θαλάσσιο τουρισμό, ώστε να επιτευχθεί μέσω των 
συνεργιών που θα αναπτυχθούν η μεγιστοποίηση των ωφελειών για τον 
κλάδο και κατ’ επέκταση για την εθνική οικονομία.

4.4.3 Αποστολή

Στη βάση του οράματος θα διαμορφωθεί η αποστολή η οποία αντανακλά 
τους σκοπούς για τους οποίους αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία. Η αποστολή θα περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις που μπορούν να 
διατυπωθούν σε στόχους στο επόμενο βήμα της διαμόρφωσης στρατηγι-
κής. Το να αποτελέσει ο κλάδος των τουριστικών λιμένων βασικό πυλώνα 
του τουριστικού λιμενικού προϊόντος μπορεί να συνδεθεί με τους κάτωθι 
σκοπούς στο πλαίσιο της αποστολής:

•  Ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού ποιοτικού προϊόντος.
•  Συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

Ελλάδας με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας.
•  Αναγνώριση από την κοινωνία του αναπτυξιακού ρόλου των τουρι-

στικών λιμένων.
•  Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

4.4.4 Διαμόρφωση στόχων

Το δεύτερο βήμα του πρώτου σταδίου περιλαμβάνει τη στοχοθεσία στη 
βάση του οράματος που θα διατυπωθεί για τον κλάδο. Οι στόχοι που θα 
διατυπωθούν θα πρέπει:

•  Να είναι μετρήσιμοι, να μπορεί να υπάρξει τουλάχιστον ένας δείκτης ο 
οποίος θα υπολογίζει το ποσοστό εκπλήρωσης του στόχου.

•  Να είναι συγκεκριμένοι καθώς θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση 
του ζητούμενου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση 
πρωτοβουλιών που θα βοηθήσουν στην επίτευξή τους.

•  Να συμφωνούν και να υπηρετούν το όραμα που έχει διατυπωθεί.
•  Να είναι ρεαλιστικοί. Δεδομένων των δυνατοτήτων να μπορούν να 

επιτευχθούν.
•  Να τεθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει 

ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα επιτευχθούν 
οι στόχοι.
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Η Κροατία, ενδεικτικά, είχε θέσει ως στόχο την προσθήκη 10.000 θέσεων 
ελλιμενισμού και διαχείμασης σε χρονική περίοδο 10 ετών. Στην περίπτωση 
της Ελλάδας το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους 
στόχους στη βάση των δυνατοτήτων που διαθέτει για την επίτευξή τους.

4.4.5 Ανάπτυξη στρατηγικών

Οι στόχοι που θα διατυπωθούν από το Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει 
να μετατραπούν σε στρατηγικές, διαμέσου των οποίων οι στόχοι θα επιτευ-
χθούν. Στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης της ανάπτυξης των τουριστι-
κών λιμένων και της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, οι στρατηγικές 
αφορούν όλες σχεδόν τις παραμέτρους ενός τουριστικού λιμένα. Από την 
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις πρώτες ενότητες της μελέτης 
και των συμπερασμάτων που προέκυψαν, η μελέτη προτείνει τέσσερις (4) 
πυλώνες στρατηγικής, καθένας εκ των οποίων περιέχει εξειδίκευση στρα-
τηγικών μέτρων και συγκεκριμένες, στοχευμένες δράσεις:

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι – Υποδομές και διαμόρφωση δικτύου
α. Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων
β. Χρήση γης
γ. Θέσεις ελλιμενισμού και διαχείμασης

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ – Επενδύσεις
α. Αναμόρφωση διαγωνιστικής διαδικασίας παραχωρήσεων
β. Αναπροσαρμογή τελών προς τον παραχωρησιούχο
γ. Χρηματοδοτικά εργαλεία

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ – Διοίκηση και διαχείριση τουριστικών λιμένων

ΠΥΛΩΝΑΣ IV – Ψηφιοποίηση

Οι προτεινόμενες στρατηγικές είναι σε θέση να υπηρετήσουν την αποστολή 
και το όραμα που έχουν διατυπωθεί καθώς αντιμετωπίζουν τις σημαντικό-
τερες στρατηγικές (και όχι λειτουργικές) ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από 
την ανάλυση που προηγήθηκε καθώς και από τις απόψεις φορέων και 
εταιρειών του κλάδου (βλ. Πίνακα 4.1). Τα στρατηγικά μέτρα αποτελούν 
τον οδηγό για την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών από την πολιτεία.

4.4.6 Προτάσεις πολιτικής

Οι επόμενες ενότητες ειδικεύουν μέτρα πολιτικής τα οποία ανταποκρίνονται 
στις στρατηγικές στοχεύσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
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4.4.6.1 Χωροθέτηση

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην Ενότητα 2 ανέδειξε μία στρέβλωση 
που υπάρχει στο χωροθετημένο δίκτυο τουριστικών λιμένων της χώρας. Η 
χωροθέτηση των υποδομών δεν πραγματοποιείται στη βάση ενός κεντρικού 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, αλλά στη βάση αποσπασματικών αποφάσεων 
φορέων της αυτοδιοίκησης, τις περισσότερες φορές στηριζόμενες περισ-
σότερο σε πολιτικά παρά σε καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια.

Αυτό συνεπάγεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο χωροθετήθηκε στη βάση της 
προσδοκίας ότι η νέα υποδομή θα δημιουργήσει και ζήτηση, ενώ θα έπρεπε 
να έχει χωροθετηθεί στη βάση των αναγκών των χρηστών και του ενδεχόμε-
νου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί, όπως 
έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες, η ύπαρξη πρόσθετων θέσεων 
ελλιμενισμού σε λιμένες μεικτής χρήσης καθώς και σε μη αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις. Στις δύο αυτές περιπτώσεις εγκαταστάσεων (θέσεις σε λιμένες 
μεικτής χρήσης και σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις), το σύνολο των 
θέσεων ελλιμενισμού που δημιουργούν δεν μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο 
καθώς την εποπτεία τους ασκεί άλλο υπουργείο ή δεν υπάρχει καθόλου 
εποπτεία. Ως αποτέλεσμα, ελάχιστες από τις χωροθετημένες υποδομές έχουν 
κατασκευαστεί και ακόμη λιγότερες λειτουργούν, αφήνοντας ένα σημαντικό 
κενό λειτουργίας του δικτύου αλλά και δημιουργώντας προσκόμματα στη 
χωροθέτηση νέων τουριστικών λιμένων, λόγω πληθώρας χωροθετημένων 
σχετικών υποδομών μεν, αλλά χωρίς κάποια εξέλιξη δε.

Η υφιστάμενη χωροθέτηση μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες και τουλά-
χιστον τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες της ζήτησης. Αυτό που απαιτείται είναι 
να προχωρήσει μία άμεση αξιολόγηση του δικτύου μέσω της οποίας θα 
διατηρηθεί η χωροθέτηση των λιμένων που παρουσιάζουν αναπτυξιακές 
προοπτικές και παράλληλα παρουσιάζουν και επενδυτικό ενδιαφέρον. Για 
τους υπόλοιπους λιμένες θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα της 
διατήρησής τους (αποχωροθέτηση) ή η προσαρμογή των χαρακτηριστικών 
τους (π.χ. αριθμός θέσεων ελλιμενισμού, θέσεις ελλιμενισμού mega-yachts, 
δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών διαχείμασης κ.ά.).

Η αρχική αξιολόγηση προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές για την εν συνεχεία 
αξιοποίησή τους. Από την Ενότητα 2 γίνεται αντιληπτό ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χουν τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις έξι ταχυτήτων και συγκεκριμένα:

1. Μη χωροθετημένων αλλά κατασκευασμένων τουριστικών λιμένων
2. Μη χωροθετημένων και μη κατασκευασμένων τουριστικών λιμένων
3. Χωροθετημένων και κατασκευασμένων λιμένων χωρίς όμως Φορέα 

Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης
4. Χωροθετημένων, κατασκευασμένων και εν λειτουργία τουριστικών 

λιμένων
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5. Χωροθετημένων και ημιτελών τουριστικών λιμένων
6. Χωροθετημένων και μη κατασκευασμένων τουριστικών λιμένων

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέα 
χωροθέτηση τουριστικού λιμένα είτε από δημόσιο φορέα είτε από ιδιώτη 
επενδυτή.

Στην πρώτη κατηγορία η πολιτική που προτείνεται είναι η έναρξη των δι-
αδικασιών χωροθέτησης και νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους ώστε οι υποδομές αυτές να ενταχθούν 
και να ενισχύσουν άμεσα το δίκτυο των τουριστικών λιμένων. Στη δεύτε-
ρη κατηγορία προτείνεται η αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης στη βάση 
συγκεκριμένων κριτηρίων (βλ. παρακάτω), το αποτέλεσμα της οποίας θα 
κρίνει την οριστική άρση ή μη της χωροθέτησης.
 
Σε ό,τι αφορά τους χωροθετημένους λιμένες που έχουν κατασκευαστεί 
αλλά δεν ανήκουν σε κάποιο ΦΔΕΛ, η πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί 
είναι ο ορισμός ΦΔΕΛ από το Υπουργείο. Στην περίπτωση αυτή το κριτήριο 
ορισμού ΦΔΕΛ είναι αποκλειστικά η γεωγραφική αρμοδιότητα του ΦΔΕΛ 
επί της λιμενικής εγκατάστασης. Η περίπτωση των χωροθετημένων, κατα-
σκευασμένων και εν λειτουργία τουριστικών λιμένων δεν απαιτεί κάποια 
πολιτική πρωτοβουλία. Για τους χωροθετημένους και ημιτελείς τουριστικούς 
λιμένες προτείνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής τους ώστε να ενταχθούν 
στο δίκτυο. Οι χωροθετημένοι και μη κατασκευασμένοι τουριστικοί λιμένες 
θα πρέπει να αξιολογηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού, μία διαδικασία 
που οδηγεί στην απόφαση είτε κατασκευής τους είτε οριστικής απόρριψής 
τους από το δίκτυο των χωροθετημένων λιμένων (άρση χωροθέτησης). 
Η Εικόνα 4.3 παρουσιάζει την προτεινόμενη διαδικασία λήψης απόφασης 
άρσης χωροθέτησης τουριστικού λιμένα.
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Εικόνα 4.3. Διαδικασία απόφασης περί άρσης χωροθέτησης τουριστικών λιμένων

Κατασκευασμένοι

Κατασκευασμένοι 
χωρίς ΦΔΕΛ

Διαδικασίες χωροθέτησης και
 νομιμοποίησης εγκαταστάσεων

Μη κατασκευασμένοι

Κατασκευασμένοι 
και σε λειτουργία

Ημιτελείς

Δεν έχουν 
κατασκευαστεί

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Κατασκευή

Οριστική άρση
χωροθέτησης

Οριστική άρση
χωροθέτησης

Χρονικό όριο 10 ετών από (α) χωροθέτηση ή ΚΥΑ μέχρι  
(β) άρση χωροθέτησης λογω μη-κατασκευής

Ορισμός ΦΔΕΛ

Ολοκλήρωση από ΦΔΕΛ Παραχώρηση

1.
Υφιστάμενη 
κατάσταση

2.
Νέες  

χωροθετήσεις

3.
Μη χωροθετημένοι
τουριστικοί λιμένες

4.
Χωροθετημένοι 

τουριστικοί λιμένες

Δ
ια

μό
ρφ

ω
ση

 δ
ικ

τύ
ου

Ι-Με βάση τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής
ΙΙ-Τακτική αναθεώρηση για προσαρμογή στη ζήτηση

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Σε μία πρώτη προσέγγιση η μελέτη προτείνει την αξιολόγηση των χωρο-
θετημένων λιμένων στη βάση δύο κριτηρίων:

•  Χρονική διάρκεια (από τη χωροθέτηση της τουριστικής λιμενικής εγκα-
τάστασης). Προτείνεται οι χωροθετημένες λιμενικές εγκαταστάσεις που 
δεν έχουν προχωρήσει στο στάδιο κατασκευής εντός 10 ετών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης χωροθέτησης να 
απεντάσσονται από το δίκτυο.

•  Κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χωροθετημένη τουριστική λιμενική 
εγκατάσταση, με αυτές που δεν έχουν κατασκευαστεί να απεντάσσονται 
από το δίκτυο.

Για την αξιολόγηση είναι εφικτή η χρήση πρόσθετων κριτηρίων και εφαρμο-
γής της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης 
και επιλογής μπορούν να επιλεγούν από μία προκαθορισμένη λίστα κριτη-
ρίων ή να προκύψουν μέσα από διαλογική συζήτηση των εμπλεκόμενων με 
τη διαδικασία φορέων και υπηρεσιών. Ενδεικτικά κριτήρια που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

•  Δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον.
•  Έλλειμμα θέσεων ελλιμενισμού στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
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•  Ύπαρξη πολιτιστικού, ιστορικού δυναμικού και σημείων τουριστικού 
ενδιαφέροντος

•  Οικονομικό επίπεδο περιοχής (αναπτυσσόμενη, αναπτυγμένη) – Ενί-
σχυση αναπτυξιακών προοπτικών.

•  Αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν.
•  Συνδέσεις με μεταφορικά δίκτυα (σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, 

ύπαρξη αεροδρομίου κτλ.).
•  Διαθεσιμότητα κρίσιμων υποδομών (ενδεικτικά αναφέρεται η μονάδα 

υγειονομικής περίθαλψης, δίκτυο τηλεπικοινωνιών και δεδομένων 
υψηλών ταχυτήτων κτλ.).

•  Διαστασιολόγηση υπό αξιολόγηση χωροθετημένου λιμένα σε σχέση 
με την άμεση ενδοχώρα.

•  Γειτνίαση με προστατευόμενες περιοχές.
•  Δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούν να εφαρμοστούν και στην εξέτα-
ση των αιτημάτων για νέες χωροθετήσεις. Για όλους τους λιμένες οι οποίοι θα 
αξιολογηθούν θετικά σε ό,τι αφορά την παραμονή τους στο δίκτυο, μετά το 
στάδιο της ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, θα πρέπει να ακολουθηθεί 
η διαδικασία παραχώρησης για την προσέλκυση επενδύσεων.

Η πολιτική της αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός 
δικτύου τουριστικών λιμένων το οποίο θα είναι υλοποιήσιμο, απαλλαγμένο 
από περιπτώσεις χωροθετημένων λιμένων οι οποίοι λιμνάζουν, δημιουρ-
γώντας εμπόδια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ανταγωνιστι-
κού δικτύου. Με το να επιλεγούν οι περιπτώσεις τουριστικών λιμένων που 
μπορούν να ολοκληρωθούν κατασκευαστικά στη βάση της αξιολόγησης 
μπορεί να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με καλύτερη χωρική κάλυψη καθώς η 
άρση χωροθέτησης θα δημιουργήσει περιθώρια για νέες χωροθετήσεις.

Ένα ακόμη όφελος της αξιολόγησης και της δημιουργίας ενός καλύτερα 
σχεδιασμένου και το κυριότερο υλοποιήσιμου δικτύου προκύπτει από την 
καλύτερη κατανομή αλλά και εξοικονόμηση των δημόσιων πόρων καθώς 
θα αποτραπούν στο μέλλον περιπτώσεις όπως αυτές των ημιτελών τουρι-
στικών λιμένων ή των κατασκευασμένων λιμενικών υποδομών οι οποίες 
όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν και άρα να δημιουργήσουν έσοδα 
και προστιθέμενη αξία, ενόσω εκλείπει ο ΦΔΕΛ ή τα έργα δεν έχουν αδειο-
δοτηθεί και συνεπώς δεν είναι εκμεταλλεύσιμα.

Η διαμόρφωση ενός δικτύου το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα μπορεί 
να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν και με δηλωμένη 
την πρόθεση προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων θα καταστήσει τους 
τουριστικούς λιμένες ελκυστικότερους στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουρ-
γώντας αναπτυξιακή δυναμική για τον κλάδο. Μία δυναμική η οποία μπορεί 
να ενισχυθεί περεταίρω με τη διαμόρφωση των όρων των διαγωνιστικών 
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διαδικασιών παραχώρησης με τρόπο που να προϋποθέτει τη συμμετοχή 
στο επενδυτικό σχήμα εταιρειών εξειδικευμένων στη διαχείριση τουριστικών 
λιμένων. Η συγκεκριμένη επιλογή θα προσελκύσει εταιρείες με γνώση της 
αγοράς και της διοίκησης τουριστικών λιμένων, δημιουργώντας προϋπο-
θέσεις για τη βελτίωση του παραγόμενου τουριστικού λιμενικού προϊόντος.

4.4.6.2 Χρήση γης

Η χρήση γης αποτελεί στρατηγική η οποία συνδέεται με αρκετούς από 
τους πυλώνες και τα προτεινόμενα μέτρα στρατηγικής. Αδύναμο σημείο 
του υφιστάμενου δικτύου χωροθετημένων λιμένων είναι ο μικρός αριθμός 
τουριστικών λιμένων που είναι σε θέση να παρέχουν μία ολοκληρωμένη 
γκάμα υπηρεσιών προς τα σκάφη αναψυχής και τους χρήστες τους. Εμπόδιο 
στον εμπλουτισμό του προσφερόμενου προϊόντος αποτελούν οι προβλέψεις 
του θεσμικού πλαισίου περί χρήσης γης καθώς οι περιορισμένης έκτα-
σης χερσαίες ζώνες στους τουριστικούς λιμένες δεν δίνουν τη δυνατότητα 
στους ΦΔΕΛ να δημιουργήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών ή και για την εκμετάλλευση δραστηριοτή-
των real-estate (ενδεικτικά χώροι γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων 
κ.ά.). Ενδεικτικά το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Νόμου 2160/93 δίνει τη 
δυνατότητα στους ΦΔΕΛ κατασκευής κτηριακών εγκαταστάσεων για την 
υποστήριξη του λιμένα, την τουριστική του αξιοποίηση, την εκμετάλλευσή 
τους και την υποστήριξη συναφών και λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων 
συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης κατοικιών.
 
Η εξέταση της δυνατότητας επέκτασης της χερσαίας ζώνης ενός τουριστικού 
λιμένα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει και χώρους πρόσβασης των κατοίκων της περιοχής στο παράκτιο 
μέτωπο (ενδεικτικό το παράδειγμα της μαρίνας Φλοίσβου) δημιουργώντας 
τις συνθήκες για μία στενότερη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τη θάλασ-
σα. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει τη στάση και την αντίληψη 
των τοπικών κοινωνιών περί των τουριστικών λιμένων, οδηγώντας σε μια 
στενότερη σχέση πόλης-τουριστικού λιμένα, απαραίτητου στοιχείου για την 
αρμονική συνύπαρξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στενότερης 
συνεργασίας και του από κοινού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Η πολιτική περί της χρήσης γης των τουριστικών λιμένων επιβάλλεται να 
εξεταστεί υπό το γενικότερο πρίσμα του είδους της ανάπτυξης που επιθυ-
μεί το κράτος για τον κλάδο των τουριστικών λιμένων, ανάπτυξη η οποία 
συνδέεται με τη στρατηγική του Πυλώνα ΙΙ που αφορά τις επενδύσεις. Θα 
πρέπει το κράτος να αποφασίσει πώς θα αναπτύξει τους τουριστικούς λι-
μένες, καθώς η πολιτική απόφαση θα καθορίσει και την ελκυστικότητα των 
ήδη χωροθετημένων λιμένων αλλά και των περιοχών για νέες χωροθετή-
σεις. Η πολιτική προς τη δημιουργία τουριστικών λιμένων με παράλληλη 
εκμετάλλευση δραστηριοτήτων real estate, ή η δημιουργία τουριστικών 
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λιμένων αποκλειστικά παροχής σχετικών υπηρεσιών προς τα σκάφη και 
τους επιβάτες θα προσελκύσει και το ανάλογο επενδυτικό κοινό. Επί της 
ουσίας το επενδυτικό ενδιαφέρον στη βάση του τρόπου ανάπτυξης των 
τουριστικών λιμένων που θα επιλέξει το κράτος θα διαμορφώσει και το 
ίδιο το δίκτυο των τουριστικών λιμενικών υποδομών.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ΦΔΕΛ για 
ουσιαστική εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 2160/93 περί των χρήσεων 
γης, καθώς θα εμπλουτίσει το παραγόμενο τουριστικό λιμενικό προϊόν και 
θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης πρόσθετων δραστηριοτήτων 
που αυξάνουν την ελκυστικότητα των τουριστικών λιμένων από την πλευρά 
των χρηστών σκαφών αναψυχής.
 
4.4.6.3 Θέσεις ελλιμενισμού και διαχείμασης

Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των δεδομένων στην Ενότητα 2, το 
μέσο μέγεθος σε όρους δυναμικότητας των ελληνικών τουριστικών λιμένων 
είναι μικρό. Επίσης οι διαθέσιμες θέσεις διαχείμασης σκαφών αναψυχής 
είναι περιορισμένες και με μικρή γεωγραφική διασπορά. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί συνθήκες συμφόρησης ή και μη κάλυψης της ζήτησης σε ορι-
σμένες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα καθιστά αρκετές τουριστικές λιμενικές 
υποδομές ως μη ελκυστικές για την ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία. Η 
μικρή δυναμικότητα δεν δημιουργεί προϋποθέσεις επίτευξης οικονομιών 
κλίμακας, μία συνθήκη που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση για 
ιδιωτική επένδυση σε μία οποιαδήποτε μεταφορική υποδομή.

Θα πρέπει να διαμορφωθεί μία πολιτική για την αύξηση των θέσεων ελλι-
μενισμού σε υφιστάμενες τουριστικές λιμενικές υποδομές, καθώς και των 
θέσεων διαχείμασης, είτε σε χώρο πέριξ ή εντός των τουριστικών λιμένων είτε 
σε νέους χώρους διαχείμασης που δεν γειτνιάζουν με τουριστικούς λιμένες. 
Μία πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να προσεγγίζει θετικά 
τα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια τουριστικών λιμένων (Μaster Plan), τα 
οποία κατατίθενται προς έγκριση ή αναθεώρηση και τα οποία προβλέπουν 
αύξηση της υφιστάμενης χωρητικότητας με την επένδυση στην κατασκευή 
νέων θέσεων ελλιμενισμού. 

Στο σκέλος των θέσεων διαχείμασης και σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες 
πολιτικές περί χρήσεων γης στους τουριστικούς λιμένες, θα πρέπει να επίσης 
να αντιμετωπίζεται θετικά το αίτημα διαμόρφωσης θέσεων διαχείμασης, 
ιδιαίτερα εντός της χερσαίας ζώνης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω πολιτικών προτείνεται εντός εύλογου χρο-
νικού διαστήματος η έναρξη μίας διαδικασίας αναθεώρησης των Master 
Plan των τουριστικών λιμένων με την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών 
για την άμεση εξέτασή τους και την ταχεία έγκρισή τους αν πληρούνται οι 
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προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου (ενδεικτικά, βλ. Ενότητα 4.4.6.3 περί 
χρήσεων γης).

4.4.6.4 Αναμόρφωση διαγωνιστικής διαδικασίας

Η υφιστάμενη διαδικασία από το στάδιο της χωροθέτησης έως και την 
κατασκευή ενός τουριστικού λιμένα είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική 
με εμφανείς επιπτώσεις τόσο στην ίδια την υλοποίηση του δικτύου (μόλις το 
22% των τουριστικών λιμενικών υποδομών έχουν κατασκευαστεί), όσο και 
στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως για greenfield projects.

Αναμόρφωση όμως απαιτείται και στη διαγωνιστική διαδικασία των πα-
ραχωρήσεων καθώς δεν συμβάλλει θετικά στην προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων. Στο θέμα των παραχωρήσεων έρχονται να προστεθούν και τα 
διαχρονικά προβλήματα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα 
(που έπονται και των διαδικασιών παραχώρησης), οι οποίες αναδείχτηκαν 
σε σχετική μελέτης της διαΝΕΟσις (2020).206 Χρονικές καθυστερήσεις, ανε-
πάρκεια μελετών που οδηγούν σε ενστάσεις από υποψήφιους αναδόχους, ο 
περιορισμένος έλεγχος στην υλοποίηση έργων είναι ορισμένα μόνο από τα 
προβλήματα του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων συμβάσεων στην Ελλάδα.

Αρκετές διαγωνιστικές διαδικασίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων τα 
τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει τις δυσκολίες που δημιουργεί το υφιστά-
μενο πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις α) της μαρίνας της 
Πύλου, όπου σε μία διαγωνιστική διαδικασία που διήρκεσε πέντε έτη, από 
τα οχτώ (8) επενδυτικά σχήματα που είχαν περάσει στο τελικό στάδιο της 
διαδικασίας κανένα δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να κηρυχθεί 
άγονος ο διαγωνισμός και β) της μαρίνας Αλίμου για την οποία ο πρώτος 
διαγωνισμός που ξεκίνησε το 2013 κηρύχθηκε άγονος καθώς καμία από τις 
11 εταιρείες που είχαν περάσει στην τελική φάση του διαγωνισμού δεν υπέ-
βαλλε προσφορά, με τη διαγωνιστική διαδικασία να επαναπροκηρύσσεται 
το 2017 και να ολοκληρώνεται αρχές του 2020, επτά χρόνια έπειτα από την 
πρώτη προσπάθεια παραχώρησης της μεγαλύτερης μαρίνας της χώρας.
 
Η αναγκαιότητα αναμόρφωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας προκύπτει 
και από το γεγονός ότι οι φορείς ιδιοκτησίας και διαχείρισης των τουριστι-
κών λιμένων έχουν τους δικούς τους σχεδιασμούς με βάση τα δικά τους 
συμφέροντα, βάσει των οποίων διαμορφώνουν τη διαγωνιστική διαδικασία 
των παραχωρήσεων, εάν τελικά αυτή αποτελέσει την προτιμητέα επιλογή. 
Στην ιδιοκτησία και διαχείριση τουριστικών λιμένων εμπλέκονται υπουρ-
γεία, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

206  Σωτηρόπουλος Δ.Α., Βλαχόπουλος Σ., Φιλόπουλος Λ. και Ζώης Θ.Γ. (2020). Δημόσια Έργα, Προμήθειες, 
Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες: Ο Νόμος 4412/206 και η Εφαρμογή του. Ανάλυση αστοχιών του 
παρελθόντος και προτάσεις βελτιώσεων. διαΝΕΟσις. Αθήνα.
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Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δημιουργώντας μία αγορά πολλαπλών ταχυτήτων όπου ο κάθε φορέας- 
ιδιοκτήτης εφαρμόζει διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση 
ενός τουριστικού λιμένα. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις όπου ο ίδιος 
φορέας διεξάγει τη διαγωνιστική διαδικασία των παραχωρήσεων, υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου για το ίδιο αντικείμενο (παραχώρηση τουριστικού 
λιμένα) οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες οδήγησαν στη διαμόρφωση 
τριών διαφορετικών συμβάσεων παραχώρησης και εν προκειμένω για τις 
περιπτώσεις της μαρίνας Αθηνών, της μαρίνας Αλίμου και της μαρίνας Ζέας.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η ανομοιογένεια των διαγωνιστικών δια-
δικασιών μέσω της οποίας επηρεάζεται ο υγιής ανταγωνισμός στον κλάδο. 
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικής, χρησιμο-
ποιώντας θετικές πρακτικές από το εξωτερικό (Ιταλία), για τη διαμόρφωση 
μίας ενιαίας διαδικασίας παραχωρήσεων με αλληλένδετους στόχους. Η 
προτεινόμενη διαδικασία θα διασφαλίζει την ταχεία και αποδοτική ολο-
κλήρωση των σχετικών διαδικασιών μέσω:

1. Καταγραφής και κατανομής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στις εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες και φορείς.

2. Θέσπισης και τήρησης συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων για την τή-
ρηση της διαδικασίας.

3. Μείωσης της γραφειοκρατίας, μέσω θέσπισης ειδικής διάταξης που θα 
ορίζει ότι δεν απαιτείται η επανυποβολή στοιχείων, εγγράφων, αδειών 
κτλ. τα οποία έχουν κατατεθεί σε κάποιο από τα προγενέστερα στάδια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Για την επιτυχή υλοποίηση της προτεινόμενης πολιτικής θα πρέπει να λη-
φθεί μέριμνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της όλης διαδικασίας 
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (σε επίπεδο Περιφέρειας ή/
και Δήμου). Η προτεινόμενη διαδικασία απαιτεί τη συμμετοχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης προκειμένου:

1. Να αποκεντρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.
2. Να επωφεληθεί από την πληρέστερη εικόνα που διαθέτουν οι φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους τουριστικού λιμένες που βρίσκονται 
εντός των διοικητικών τους ορίων.

3. Να μειωθούν τα επίπεδα εγκρίσεων άρα και η γραφειοκρατία και 
εντέλει να μειωθεί η χρονική διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας 
παραχώρησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ευελιξία της δια- 
δικασίας με δυνατότητα εφαρμογής της και σε πρακτικές παραχώρησης 
δικαιωμάτων κατασκευής και εκμετάλλευσης (Built–Operate–Transfer) 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι νέες επενδύσεις κρίνονται αναγκαίες 
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για την ανταπόκριση του τουριστικού λιμένα στις απαιτήσεις της ζήτησης. Η 
προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως 
αν η επισπεύδουσα αρχή είναι δημόσιος φορέας ή ιδιωτική εταιρεία. Η 
Εικόνα 4.4 παρουσιάζει την προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία στην 
περίπτωση που ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την 
έναρξη της διαδικασίας.

Η προτεινόμενη διαδικασία προβλέπει τη δημιουργία «Υπηρεσίας μίας Στά-
σης» (One-Stop Shop) στο πρότυπο του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης 
για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία 
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων και θεσμών με στόχο 
την άμεση εξέταση των προτάσεων και την ταχεία επίλυση ζητημάτων που 
μπορούν να προκύψουν και να καθυστερήσουν τη διαγωνιστική διαδικασία. 
Στην Υπηρεσία μίας Στάσης προτείνεται η συμμετοχή των κάτωθι:

•  Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Υπουργείο 
Τουρισμού)

•  Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

•  Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

•  Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
(Υπουργείο Οικονομικών)

•  Συμμετοχή τοπικής αυτοδιοίκησης (της περιοχής που αφορά η επέν-
δυση)

•  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
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Εικόνα 4.4. Αναμόρφωση διαγωνιστικής διαδικασίας από πρωτοβουλία του Δημοσίου

Συνολική διάρκεια: 11 μήνες

1,5 μήνες 

Ο ιδιώτης 
υποβάλλει 

αρχική πρόταση 
και προ-μελέτη 

περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

One-Stop Shop 
(Υπουργείο 
Τουρισμού)

Α' Φάση 
αξιολόγησης

Έγκριση 
πρότασης – 
Πρόσκληση 

υποβολής τελικού 
σχεδίου

Υποβολή 
τελικού 

επενδυτικού 
σχεδίου

Αξιολόγηση 
πρότασης

Έγκριση 
επενδυτικού 
σχεδίου  - 
Συμφωνία 

παραχώρησης

Διαγωνισμός

Συμμετοχή 
εκπροσώπων όλων 
των εμπλεκόμενων 

φορέων

Δικαίωμα παρέμβασης 
μόνο μία φορά 

για αλλαγές στις 
προτάσεις Απόρριψη

Απόρριψη

Λήψη 
απόφασης 1

Λήψη 
απόφασης 2

3 μήνες

15 ημέρες 5 μήνες

1 μήνας

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στην περίπτωση που η πρωτοβουλία ανήκει στο Δημόσιο, η διαγωνιστική 
διαδικασία ξεκινάει με τη δημοσίευση των όρων του διαγωνισμού. Μέσα 
σε χρονικό διάστημα 1,5 μήνα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επεν-
δυτές να υποβάλλουν τις αρχικές τους επενδυτικές προτάσεις μαζί με την 
προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του επενδυτικού τους σχεδίου. Τα 
έγγραφα θα διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μίας Στάσης στην οποία δίνεται 
ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών για να αναλύσουν το έργο οι εμπλεκό-
μενες αρχές και φορείς, οι οποίοι γίνονται τμήμα μίας κοινής προσπάθειας. 
Σε αυτή τη φάση οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν για μία 
μόνο φορά τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο του έργου το οποίο είχε υπο-
βληθεί. Το συλλογικό όργανο μπορεί να απορρίψει όλα τα έργα-προτάσεις 
που υποβλήθηκαν ή να επιλέξει ένα εξ αυτών ώστε να εκκινήσει η δεύτερη 
φάση της διαδικασίας αξιολόγησης (λήψη απόφασης 1).
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Εντός 15 ημερών από την αρχική έγκριση του έργου, προσκαλείται ο ενδια- 
φερόμενος επενδυτής να υποβάλλει το τελικό επενδυτικό σχέδιο. Η Υπηρε-
σία μίας Στάσης έχει στη διάθεσή της το πολύ 5 μήνες για να εξετάσουν οι 
συμμετέχοντες τα υποβληθέντα έγγραφα, πριν συνεδριάσουν εκ νέου για 
τη λήψη της τελικής απόφασης (λήψη απόφασης 2). Σε περίπτωση θετικής 
έκβασης (έγκριση επενδυτικού σχεδίου), η συμφωνία παραχώρησης θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Η συνολική διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 11 μήνες.

Η προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα ανάληψης 
πρωτοβουλίας από τον ιδιώτη επενδυτή σε μία προσπάθεια να διευκο-
λυνθούν οι επενδύσεις στον κλάδο δίνοντας ένα μήνυμα περί φιλικών και 
ταχύτατων διαδικασιών παραχώρησης στο επενδυτικό κοινό. Η Εικόνα 4.5 
παρουσιάζει την προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία η οποία τίθεται σε 
λειτουργία με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου ιδιώτη επενδυτή.
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Εικόνα 4.5. Αναμόρφωση διαγωνιστικής διαδικασίας από πρωτοβουλία του ιδιώτη 
επενδυτή

Συνολική διάρκεια: 11 μήνες

15 ημέρες

Δημοσίευση 
πρότασης-έναρξη 

διαβούλευσης 
και λήψης 

ανταγωνιστικών 
προτάσεων

One-Stop Shop 
(Υπουργείο 
Τουρισμού)

Α' Φάση 
αξιολόγησης

Έγκριση 
πρότασης – 
Πρόσκληση 

υποβολής τελικού 
σχεδίου

Υποβολή 
τελικού 

επενδυτικού 
σχεδίου

Αξιολόγηση 
πρότασης

Έγκριση 
επενδυτικού 
σχεδίου  - 
Συμφωνία 

παραχώρησης

Ο ιδιώτης 
υποβάλλει 

αρχική πρόταση 
και προ-μελέτη 

περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων

Συμμετοχή 
εκπροσώπων όλων 
των εμπλεκόμενων 

φορέων

Δικαίωμα παρέμβασης 
μόνο μία φορά 

για αλλαγές στις 
προτάσεις Απόρριψη

Απόρριψη

Λήψη 
απόφασης 1

Λήψη 
απόφασης 2

1 μήνας 3 μήνες

15 ημέρες 5 μήνες

1 μήνας

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.

Στην περίπτωση που η πρωτοβουλία εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας ανήκει στον ιδιώτη προβλέπεται η υποβολή αρχικής πρότασης και 
προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά του επενδυτή. 
Εντός 15 ημερών δημοσιεύεται η επενδυτική πρόταση και ξεκινάει η δια-
δικασία της διαβούλευσης. Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός να ενημερωθεί 
η κοινωνία για το έργο και να διατυπωθούν τυχόν ενστάσεις, αφετέρου να 
παρακινήσει και άλλους επενδυτές να υποβάλλουν τις δικές τους ανταγωνι-
στικές επενδυτικές προτάσεις. Εντός μηνός, οι απόψεις που συγκεντρώθηκαν 
καθώς και οι ανταγωνιστικές επενδυτικές προτάσεις διαβιβάζονται στην 
Υπηρεσίας μίας Στάσης, η οποία έχει δικαίωμα να ζητήσει, για μία μόνο 
φορά, τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο των επενδυτικών προτάσεων 
που έχουν υποβληθεί. Έπειτα από ένα μέγιστο χρονικό διάστημα τριών 
(3) μηνών, η Υπηρεσία μίας Στάσης προβαίνει στην αρχική αξιολόγηση 
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των επενδυτικών προτάσεων και λαμβάνει απόφαση περί της πρότασης 
που θα περάσει στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης καθώς και ποιες θα 
απορριφθούν (μπορεί και το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων). Τα 
υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας είναι ακριβώς τα ίδια με την περίπτωση 
όπου την πρωτοβουλία των κινήσεων έχει ο δημόσιος τομέας.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την εφαρμογή του μοντέλου των 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και τον κλάδο των τουριστι-
κών λιμένων, ένα μοντέλο το οποίο έχει βρει πολλαπλές εφαρμογές στην 
Ελλάδα κυρίως σε έργα μεταφορικών υποδομών (αναφέρονται ενδεικτικά 
τα οδικά δίκτυα και τα αεροδρόμια) αλλά και σε έργα όπως η κατασκευή 
σχολείων και άλλων δημόσιων υποδομών. 

Η περιορισμένη χρήση του μοντέλου των ΣΔΙΤ από τον κλάδο των τουριστι-
κών λιμένων στερεί από την αγορά ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με αρκετά 
πλεονεκτήματα τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Από τη 
μία πλευρά ο δημόσιος τομέας φροντίζει να διασφαλίσει την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας μέσω της επίλυσης των όποιων ζητημάτων παρουσιαστούν 
και ο ιδιώτης επενδυτής αναλαμβάνει σημαντικό τμήμα της επένδυσης. Η 
περίπτωση των ΣΔΙΤ στον κλάδο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
την υλοποίηση του δικτύου χωροθετημένων τουριστικών λιμένων που θα 
προκύψει μετά τα πολλαπλά στάδια αξιολόγησης, διασφαλίζοντας από τη 
μία πλευρά την υλοποίηση επενδύσεων σε λιγότερο ελκυστικούς (για την 
ιδιωτική πρωτοβουλία) τουριστικούς λιμένες, δίνοντας παράλληλα στον 
ιδιώτη τη δυνατότητα να αποκτήσει ικανό μέγεθος που θα του επιτρέψει 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι θα 
διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να προκηρυχθούν διαγωνιστικές 
διαδικασίες παραχώρησης με την ομαδοποίηση των χωροθετημένων 
τουριστικών λιμένων στη βάση της ελκυστικότητάς τους για επενδύσεις. 
Κάθε διαδικασία παραχώρησης θα αφορά ομάδες τουριστικών λιμένων 
με επιλογή από κάθε κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό οι λιμένες υψηλής 
ελκυστικότητας για επενδύσεις θα αντισταθμίσουν τη χαμηλή επενδυτική 
ελκυστικότητα άλλων λιμένων.

4.4.6.5 Αναπροσαρμογή τελών

Πολιτική πρωτοβουλία απαιτείται και στο σκέλος των τελών των τουριστι-
κών λιμένων. Η διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά του Φορείς Διαχείρισης και 
Εκμετάλλευσης Λιμένων έχει δημιουργήσει μία αγορά πολλαπλών ταχυτή-
των με εμφανείς επιπτώσεις την αδυναμία διαμόρφωσης ενός τουριστικού 
λιμενικού προϊόντος υψηλής ποιότητας από όλους τους ΦΔΕΛ, αλλά και 
την αδυναμία δημιουργίας ενός ενιαίου πεδίου ανταγωνισμού. Τα Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία (ΔΛΤ) χρεώνουν τέλη για τα σκάφη αναψυχής στη βάση 
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του κρατικού τιμολογίου το οποίο είναι κοινό για όλα τα ΔΛΤ. Από την 
άλλη πλευρά οι Οργανισμοί Λιμένος λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες 
διασφαλίζοντας μία κάποια ευχέρεια στον καθορισμό των τιμολογίων τα 
οποία όμως (για τους οργανισμούς λιμένος που ανήκουν στο Δημόσιο 
μέσω και του ΤΑΙΠΕΔ) θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ιδιωτικές μαρίνες καθορίζουν ελεύθερα 
τα τιμολόγιά τους κυρίως στη βάση του ανταγωνισμού που επικρατεί στην 
αγορά και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για ένα σκάφος αναψυχής μήκους 10 μέτρων το 
τέλος παραβολής σε ετήσια βάση διαμορφώνεται σε σχεδόν διπλάσια επί-
πεδα στην περίπτωση ενός Οργανισμού Λιμένα και σχεδόν σε επταπλάσιο 
επίπεδο για μία ιδιωτική μαρίνα, σε σύγκριση με ένα Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο. Πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι η ποιότητα και το εύρος των 
υπηρεσιών που λαμβάνουν τα σκάφη αναψυχής σε κάθε μία από τις τρεις 
περιπτώσεις ΦΔΕΛ είναι διαφορετικές. Παρόλα αυτά ένας εξορθολογισμός 
των τελών μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του αθέμιτου ανταγωνισμού και 
να βελτιώσει την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος.

Μία ακόμη πρόταση πολιτικής αφορά την επανεξέταση του ανταλλάγ-
ματος παραχώρησης των τουριστικών λιμένων, ώστε να εναρμονιστούν 
με τις πρακτικές που ισχύουν στις γειτονικές-ανταγωνιστικές χώρες της 
Μεσογείου που αποτελούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα ενιαίο επίπεδο ανταγωνισμού. Το υφιστάμενο σύστημα 
ανταλλάγματος παραχώρησης στην Ελλάδα είναι ακριβότερο σε σχέση 
με το αντίστοιχο σύστημα γειτονικών χωρών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει 
να ληφθεί για τουριστικούς λιμένες στις ανατολικές ακριτικές περιοχές της 
χώρας, οι οποίοι ανταγωνίζονται ως επί το πλείστον τουρκικούς τουριστικούς 
λιμένες. Καθώς η Τουρκία δεν αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας 
και διαδικασίες οι οποίες υπό προϋποθέσεις δημιουργούν πρόσθετα κό-
στη στους ΦΔΕΛ. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων 
απαιτείται η περαιτέρω αναπροσαρμογή του τιμήματος της παραχώρησης.
 
Για την υλοποίηση της στρατηγικής αναπροσαρμογής των τελών, προτείνεται 
και η πολιτική της διαφάνειας στις χρεώσεις των υπηρεσιών τους μέσω της 
υποχρέωσης ανάρτησης των τιμολογίων των τουριστικών λιμένων ώστε 
να είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.

4.4.6.6 Διοίκηση και διαχείριση τουριστικών λιμένων

Όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες αρκετά εμπόδια προς την κα-
τεύθυνση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του δικτύου των τουριστικών 
λιμένων προέρχονται από το γεγονός της ύπαρξης πολλαπλών μορφών 
Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων, κάτι που πιστοποιεί και 
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το μοντέλο διακυβέρνησης που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2. Αυτό οδη-
γεί σε πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ εποπτευόμενων υπουργείων 
συντελώντας στην αδυναμία δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου 
τουριστικών λιμενικών υποδομών που θα περιλαμβάνει το σύνολο των θέσε-
ων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως του είδους του λιμένα. Ως 
εκ τούτου δεν μπορεί επίσης να υπάρξει ολιστική προσέγγιση και κεντρικός 
σχεδιασμός για το σύνολο των λιμένων που εξυπηρετούν σκάφη αναψυχής.

Η στρατηγική που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση τουριστικών λιμέ-
νων επιβάλλει συνεργατικές πολιτικές σε επίπεδο υπουργείων ώστε να 
διαμορφωθούν συνθήκες που θα διευκολύνουν την εφαρμογή ενιαίων 
στρατηγικών ανάπτυξης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Η σύ-
σταση διυπουργικής επιτροπής εργασίας αποτελεί μία πρόταση πολιτικής 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μία δεύτερη πρόταση πολιτικής αφορά τη συνένωση ΦΔΕΛ που διαχειρίζο-
νται θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής ανά Περιφέρεια (ανεξαρτήτως 
του καθεστώτος εποπτείας) ώστε να δημιουργηθούν φορείς οι οποίοι θα 
διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα θέσεων ελλιμενισμού που θα τους επιτρέψει:

Α) Να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. 

Β) Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την απόκτηση τεχνογνωσίας στη 
διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων μεγάλης 
δυναμικότητας, σε περίπτωση που παραμείνουν υπό δημόσια διαχείριση, 
απουσία ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη πολιτική προϋποθέτει την κοινή βούληση από τους εμπλε-
κόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση ενός τουριστικού λιμενικού 
συστήματος το οποίο:

•  Θα επιτρέπει τον κεντρικό σχεδιασμό.
•  Θα αποτελείται από μικρό αριθμό ΦΔΕΛ, άρα θα είναι πιο ευέλικτο.
•  Θα αποτελείται από ΦΔΕΛ με σημαντικό μέγεθος, εξασφαλίζοντας τη 

βιωσιμότητά τους αλλά και την περεταίρω ανάπτυξη του παρεχόμενου 
λιμενικού προϊόντος.

4.4.6.7 Ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση των τουριστικών λιμένων αποτελεί αίτημα πολλαπλών 
χρηστών τουριστικών λιμένων αλλά και ενώσεων χρηστών για τη διευκό-
λυνση των σκαφών αναψυχής στη χρήση των λιμενικών υποδομών, στην 
επικοινωνία με τους ΦΔΕΛ, αλλά και για την πληροφόρησή τους σε ό,τι 
αφορά τα χαρακτηριστικά του δικτύου.
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Η προτεινόμενη πολιτική απαιτεί στρατηγική συνεργασία με τη Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλέγ-
ματος ψηφιακών υπηρεσιών για όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες 
που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεπαφή χρηστών και παρόχων λιμενικών 
υπηρεσιών σε τουριστικούς λιμένες. Η μελέτη προτείνει τη χρήση ψηφιο-
ποιημένων διαδικασιών για:

•  Πληροφόρηση χρηστών σκαφών αναψυχής για το δίκτυο τουριστικών 
λιμένων της χώρας με την παροχή του συνόλου των πληροφοριών 
που απαιτείται να γνωρίζει ο χρήστης – Ψηφιακός χάρτης (ενδεικτικά 
αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λιμένα, οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες, οι αποστάσεις μεταξύ λιμένων κ.ά.).

•  Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως η κράτηση θέσης (pre-
booking), το wi-fi access point κλπ.

•  Τιμολόγια και διαδικασίες τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης και Εκμε-
τάλλευσης Τουριστικών Λιμένων.

•  Χωροθέτηση λιμένα, περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και διαγω-
νιστική διαδικασία παραχώρησης, μέσω της δυνατότητας διεξαγωγής 
των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά (π.χ. κατάθεση εγ-
γράφων, λήψη εγκρίσεων, υποβολή οικονομικών προσφορών κ.ά.).

•  Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας τουριστικού λιμένα. 
•  Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θαλάσσιου 

τουρισμού σκαφών αναψυχής (ψηφιοποίηση βάσεων δεδομένων, 
μητρώων κτλ.).

•  Δημιουργία online οδηγού/πύλης πληροφόρησης σχετικά με τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των τουριστικών 
λιμένων και των συναφών επιχειρήσεων.

Η ψηφιοποίηση θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο 
τουριστικό λιμενικό προϊόν υπηρεσιών, θα βελτιώσει τη διεπαφή μεταξύ 
μαρινών και χρηστών (ταχύτερη διεκπεραίωση διαδικασιών, ενημέρωση 
σε πραγματικό χρόνο κλπ.).

Η παρούσα ενότητα χρησιμοποιώντας ως εισροές τις καλές πρακτικές που 
καταγράφηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την ανάλυση που προηγήθηκε 
στις Ενότητες 1-3 της μελέτης αλλά και τις απόψεις φορέων και βασικών 
παικτών του κλάδου των τουριστικών λιμένων (μέσω της υποβολής υπο-
μνημάτων και της πραγματοποίησης συνεντεύξεων), προτείνει την εφαρ-
μογή του μοντέλου της στρατηγικής διοίκησης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δυσχεραίνουν την προσπάθεια για την ανάπτυξη του 
συστήματος τουριστικών λιμένων της χώρας αλλά και την προσπάθεια 
προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων.
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Η διατύπωση ενός οράματος είναι το ουσιαστικότερο συστατικό στοιχείο 
της στρατηγικής διοίκησης, διότι δηλώνει πρόθεση από την πλευρά του 
Υπουργείου Τουρισμού. Ο σκοπός του οράματος και η διαμόρφωση στό-
χων αποτελούν το δεύτερο και τρίτο βήμα στο στάδιο της διαμόρφωσης 
στρατηγικής. Η αναγνώριση τεσσάρων πυλώνων στρατηγικής που περι-
λαμβάνουν οχτώ στρατηγικά μέτρα αποτέλεσε την εισροή στη διαδικασία 
διαμόρφωσης πολιτικών.
 
Η επιλογή των καταλληλότερων πολιτικών από όσες προτάθηκαν είναι 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων 
που συνδέονται με τις προαναφερθείσες στρατηγικές προϋποθέτει σημα-
ντική προεργασία από την πλευρά του Υπουργείου Τουρισμού κυρίως σε 
ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα πόρων που θα μπορούσαν να κατανεμηθούν 
και αποτελεί τμήμα ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού.



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Νοέμβριος 2021

5
Οικονομικά οφέλη
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5.1 Εισαγωγή

Στις προηγούμενες ενότητες εξετάστηκε η εξέλιξη της αγοράς των θαλάσ-
σιων σκαφών αναψυχής ως βασική πηγή ζήτησης τουριστικών λιμενικών 
υπηρεσιών καθώς και οι εξελίξεις στην αγορά των τουριστικών λιμένων με 
έμφαση στην προσφορά θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής αλλά 
και στη διαμόρφωση του σύγχρονου τουριστικού λιμενικού προϊόντος. Η 
ανάλυση της ελληνικής τουριστικής λιμενικής αγοράς ανέδειξε ένα ολο-
κληρωμένο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών υποδομών το 
οποίο χρήζει ελάχιστων παρεμβάσεων, το οποίο όμως δεν έχει πλήρως 
αναπτυχθεί, στερώντας από την Ελλάδα ένα λειτουργικό δίκτυο τουριστικών 
λιμένων προς όφελος της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Ως προς τον οικονομικό αντίκτυπο, υπάρχει σειρά μελετών που προσεγγί-
ζουν την προστιθέμενη αξία κυρίως του θαλάσσιου τουρισμού, και μέσω 
αυτού των τουριστικών λιμένων, στην εθνική οικονομία. Η μελέτη του Ναυ-
τικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2012)207 υπολόγισε τα συνολικά έξοδα του 
γιώτινγκ στα €607.233.900 και σε 3.063 άμεσες θέσεις εργασίας μόνο στα 
σκάφη που ελλιμενίζονται στην Αττική. Ο υπολογισμός όμως των εξόδων 
αποτελεί τμήμα των συνολικών εσόδων που παράγει η συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα στην εθνική οικονομία. Η μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου 
των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ, 2018)208 εκτίμησε τα 
συνολικά έσοδα του γιώτινγκ στα €800 εκατ. και την άμεση απασχόληση στις 
11.500 θέσεις εργασίας. Η μελέτη της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας (2019)209 
υπολογίζει τα συνολικά έσοδα σε €1.016 εκατ., και τη συνολική απασχόληση 
στις 43.626 θέσεις εργασίας, με τις 10.903 εξ αυτών να αφορούν άμεσες 
θέσεις εργασίας.

Η έλλειψη ενιαίας επιστημονικής μεθοδολογικής προσέγγισης αλλά και 
επιλογής των κατάλληλων οικονομικών μεγεθών προς μέτρηση δημιουργεί 

207  Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2012). «Έρευνα για την ανάδειξη της σημασίας των σκαφών αναψυχής 
στον θαλάσσιο τουρισμό και την εθνική οικονομία». Εκπόνηση μελέτης: Πανεπιστήμιο Πειραιώς,. Πειραιάς, 
Νοέμβριος 2012.
208  Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) (2018). «Συνθετική μελέτη για τον 
Ναυτικό Τουρισμό». Εκπόνηση μελέτης GBR Consulting. Αθήνα, 2018.
209  Ένωση Μαρινών Ελλάδας (2019). «Μελέτη για την ανάπτυξη των Ελληνικών Τουριστικών Λιμένων». 
Αθήνα, Νοέμβριος 2019.



ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΌΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΈΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

210

περιορισμένα σημεία σύγκρισης των συμπερασμάτων των εν λόγω μελε-
τών. Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι υφιστάμενες 
μελέτες οικονομικών επιπτώσεων.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των χωροθετημένων θέσεων ελλιμενισμού 
τουριστικών σκαφών αναψυχής, αλλά και την προτεινόμενη στρατηγική 
ανάπτυξης του κλάδου των τουριστικών λιμένων, διαμορφώνονται σε-
νάρια για την εξέλιξη του αριθμού των θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών 
σκαφών. Στη βάση αυτών των σεναρίων και χρησιμοποιώντας δεδομένα 
περί των οικονομικών επιπτώσεων των σκαφών αναψυχής, γίνεται εκτίμη-
ση των οικονομικών ωφελειών που δύνανται να δημιουργηθούν από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής.
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5.2 Επισκόπηση μελετών 
οικονομικών επιπτώσεων 
σκαφών αναψυχής

5.2.1 Μελέτη Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Η μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ) για τη σημασία των 
σκαφών αναψυχής στον θαλάσσιο τουρισμό και την εθνική οικονομία εκ-
πονήθηκε το 2012 από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μέσω έρευνας πεδίου 
σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής αλλά και με τη χρήση δεδομένων από 
κλαδικές μελέτες (π.χ. ICOMIA) η μελέτη εκτίμησε τα συνολικά έξοδα των 
ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής (εξαιρουμένων των εξόδων ναύλωσης 
επαγγελματικών σκαφών, έξοδα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μίας 
ναύλωσης καθώς και έξοδα αγοράς σκαφών αναψυχής) και τη συνεισφορά 
τους στην απασχόληση.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου, κάθε σκάφος αναψυ-
χής έχει ετήσιες ανελαστικές δαπάνες της τάξεως των €12.035 και ετήσιες 
ελαστικές δαπάνες ύψους €22.272, διαμορφώνοντας μία μέση δαπάνη 
ανά σκάφος αναψυχής της τάξεως των €34.307. Με βάση τη σύνθεση του 
στόλου των ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα, η μελέτη εκτίμησε 
τις συνολικές δαπάνες που πραγματοποιούνται ετησίως σε €607.233.000 
χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
 
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας η μελέτη του ΝΕΕ μέσω της έρευνας 
πεδίου εκτίμησε ότι κάθε σκάφος αναψυχής δημιουργεί 1,17 άμεσες θέ-
σεις εργασίας, συνεπώς το σύνολο του στόλου των σκαφών αναψυχής 
στην Ελλάδα συντηρεί 20.532 θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα η μελέτη 
κατέγραψε 178 άμεσες θέσεις εργασίας στις οργανωμένες μαρίνες της Ατ-
τικής. Χρησιμοποιώντας δεδομένα κλαδικών μελετών (ICOMIA) η μελέτη 
υιοθετεί την αναλογία 4,36 άμεσων θέσεων απασχόλησης ανά 100 θέσεις 
ελλιμενισμού, εκτιμώντας τις άμεσες θέσεις εργασίας στους τουριστικούς 
ελληνικούς λιμένες στις 389 θέσεις εργασίας.

Χρησιμοποιώντας παραδοχές διεθνών κλαδικών μελετών, οι μελετητές 
υιοθετούν την αναλογία μίας θέσης έμμεσης απασχόλησης για κάθε θέση 
ελλιμενισμού σκάφους αναψυχής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι 
ελληνικοί τουριστικοί λιμένες συντηρούν 8.924 θέσεις έμμεσης απασχόλησης.
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5.2.2 Μελέτη Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων

Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ εκπονήθηκε από την GBR Consulting το 2018, παρέ-
χοντας, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τις οικονομικές επιπτώσεις του θαλάσ-
σιου τουρισμού (θαλάσσια σκάφη αναψυχής, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα). 
Επικεντρώνοντας στο κομμάτι των σκαφών αναψυχής, η μελέτη υπολογίζει 
τα άμεσα έσοδα του κλάδου στα €800 εκατ. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών, 
περίπου €625 εκατ., αφορά τις δαπάνες ιδιοκτησίας και χρήσης σκαφών 
αναψυχής. Τα έσοδα από ναυλώσεις επαγγελματικών σκαφών η μελέτη τα 
υπολογίζει στα €158 εκατ. με το υπόλοιπο ποσό των εσόδων να αφορά 
αγορά σκαφών και εξοπλισμού.
 
Χρησιμοποιώντας τον μέσο πολλαπλασιαστή (2,2) του Ιδρύματος Οικονο-
μικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ εκτιμά τα 
έμμεσα έσοδα στα €960 εκατ. Με τη χρήση του πολλαπλασιαστή (2,65) του 
Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) τα έμμεσα 
έσοδα αποτιμώνται στα €1.320 εκατ.
 
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, η μελέτη υπολογίζει σε 6,24 τις άμεσες θέ-
σεις εργασίας για κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού στην Ελλάδα, μία εκτίμηση 
αυξημένη κατά 50% περίπου από την αντίστοιχη εκτίμηση της μελέτης του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου η οποία όμως βασιζόταν σε στοιχεία από μαρίνες 
της Ισπανίας. Ως εκ τούτου, οι θέσεις απασχόλησης στους τουριστικούς λι-
μένες είναι κατά προσέγγιση 550, ενώ σε αυτές προστίθενται 9.500 θέσεις 
άμεσης απασχόλησης που αφορούν τα πληρώματα των σκαφών καθώς 
και 1.600 θέσεις που προέρχονται από την αγορά της ναύλωσης σκαφών 
αναψυχής. Η συνολική άμεση απασχόληση υπολογίζεται στις 11.650 θέσεις 
εργασίας.
 
Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ όπως και η μελέτη του ΝΕΕ κάνει χρήση της παρα-
δοχής ότι κάθε θέση ελλιμενισμού δημιουργεί μία έμμεση θέση εργασίας. 
Συνολικά εκτιμά τις έμμεσες θέσεις σε 13.500 που μαζί με τις άμεσες θέσεις 
εργασίας, δημιουργούν μία συνολική επίπτωση στην απασχόληση 25.150 
θέσεων εργασίας.

5.2.3 Μελέτη Ένωσης Μαρινών Ελλάδας

Η πλέον πρόσφατη μελέτη (2019) για τις επιπτώσεις του θαλάσσιου τουρι-
σμού και των τουριστικών λιμένων στην εθνική οικονομία και απασχόληση 
προέρχεται από την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΕ). Η μελέτη υπολογίζει 
τη συμβολή των σκαφών αναψυχής στην εθνική οικονομία, διαχωρίζοντας 
όμως τα σκάφη σε ιδιωτικά και επαγγελματικά. Σύμφωνα με τα συμπε-
ράσματα της μελέτης τα ιδιωτικά σκάφη συνεισφέρουν €353 εκατ. με το 
μεγαλύτερο ποσό να αφορά εργασίες συντήρησης και καύσιμα (€122 
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εκατ. και €96 εκατ. αντίστοιχα), ενώ για τα επαγγελματικά σκάφη οι άμεσες 
οικονομικές επιπτώσεις υπολογίζονται στα €663 εκατ. με το μεγαλύτερο 
ποσό (€433 εκατ.) να αφορά τα έσοδα από τη ναύλωση των σκαφών, 
€58 εκατ. τις δαπάνες συντήρησης και €78 εκατ. να αφορούν δαπάνες για 
αγορά καυσίμων. Συνολικά οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις των σκαφών 
αναψυχής υπολογίζονται σε €1.018 εκατ.
 
Οι έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις με τη χρήση του πολλαπλασιαστή (2,65) 
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) δια-
μορφώνονται στα €1.677 εκατ. Με τη χρήση του πολλαπλασιαστή του 
ΙΟΒΕ οι έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις ανέρχονται στα €1.219 εκατ. Επι-
πρόσθετα με βάση τα στοιχεία της μελέτης στο σύνολο των σκαφών που 
ελλιμενίστηκαν στις μαρίνες για το 2018, το 74% ήταν ιδιωτικά σκάφη και 
το 26% επαγγελματικά.

Στο σκέλος της απασχόλησης η μελέτη της ΕΜΑΕ κάνει εκτίμηση για 10.903 
θέσεις εργασίας (10.107 στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη και 797 
στους τουριστικούς λιμένες), ενώ για την έμμεση απασχόληση η εκτίμηση 
είναι για 32.723 θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη της ΕΜΑΕ εκτιμά το έσοδο ανά ιδιωτικό 
σκάφος αναψυχής στα €22.614 ανά έτος ενώ για τα επαγγελματικά σκάφη 
(συμπεριλαμβανομένων των ναύλων) τα έσοδα εκτιμώνται σε €105.038 
ανά σκάφος ανά έτος. Η άμεση απασχόληση ανά επαγγελματικό σκάφος 
διαμορφώνεται στις 1,65 θέσεις εργασίας ανά σκάφος ενώ η έμμεση απα-
σχόληση ανά ιδιωτικό σκάφος διαμορφώνεται στις 1,54 θέσεις εργασίας 
ανά σκάφος.

5.2.4 Συγκριτική ανάλυση μελετών οικονομικών επιπτώσεων σκα-
φών αναψυχής

Τα κυριότερα συμπεράσματα των τριών μελετών που έχουν εκπονηθεί για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων του κλάδου των σκαφών αναψυχής αλλά 
και των τουριστικών λιμένων που αφορούν τα έσοδα και την απασχόληση 
συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1.
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Πίνακας 5.1. Σύνοψη μελετών οικονομικών επιπτώσεων σκαφών αναψυχής

Συνεισφορά κλάδου σκαφών 
αναψυχής Μελέτη ΝΕΕ Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ Μελέτη ΕΜΑΕ

Άμεσα έσοδα €607.233.000210 €800.000.000 €1.018.000.000

Έμμεσα έσοδα (πολλαπλασιαστής 
ΚΕΠΕ) 

Δεν παρέχεται €1.320.000.000. €1.677.000.000

Άμεσες θέσεις εργασίας σκαφών 
αναψυχής

20.532 11.100 10.107

Άμεσες θέσεις εργασίας τουριστικών 
λιμένων

389 550 797

Έμμεσες θέσεις εργασίας τουριστικών 
λιμένων

8.924 13.500 Δεν παρέχεται

Σύνολο θέσεων εργασίας 29.845 25.150

Άμεσες θέσεις εργασίας ανά 100 θέσεις 
ελλιμενισμού

4,36 6,24

Πηγή: Ναυτικό Επιμελητήριο Της Ελλάδος (2012), Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων (2015), Ένωση Μαρινών Ελλάδας (2020).

Για την εκτίμηση των εσόδων από την εφαρμογή του προτεινόμενου στρα-
τηγικού σχεδίου ανάπτυξης των τουριστικών λιμένων θα χρησιμοποιηθούν 
δεδομένα από τη μελέτη κυρίως της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας καθώς 
είναι η πλέον πρόσφατη, ενώ παρέχει πιο λεπτομερή πληροφόρηση για 
τις επιπτώσεις του κλάδου των σκαφών αναψυχής στην οικονομία και την 
απασχόληση.

210  Εξαιρουμένων των εξόδων ναύλωσης επαγγελματικών σκαφών, έξοδα που δημιουργούνται κατά τη 
διάρκεια μίας ναύλωσης καθώς και έξοδα αγοράς σκαφών αναψυχής.
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5.3 Εκτίμηση ωφελειών από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης 
στρατηγικής

Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκησης για τη βελτίωση της δομής, 
διαχείρισης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων της χώρας μπορεί να 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός επαρκούς δικτύου τουριστικών λιμένων 
με βελτιωμένη απόδοση, το οποίο θα είναι ελκυστικό τόσο στον χρήστη όσο 
και στους δυνητικούς επενδυτές. Υπό τις συνθήκες αυτές, αναμένεται ότι θα 
δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Για την εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών θα διαμορφωθούν εναλλακτικά 
σενάρια στη βάση της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου στρατηγικής 
διοίκησης και των νέων θέσεων ελλιμενισμού που θα μπορούσαν να δημι-
ουργηθούν, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο χωροθετημένων 
τουριστικών λιμένων. Με την παραδοχή ότι πρόσθετες θέσεις ελλιμενισμού 
και ένα πιο πυκνό δίκτυο τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι σε 
θέση να αυξήσουν την ελκυστικότητα του προορισμού και κατ’ επέκταση 
να προσελκύσουν περισσότερα σκάφη αναψυχής, θα υπολογιστούν οι οι-
κονομικές ωφέλειες χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη της Ένωσης 
Μαρινών Ελλάδας.

Ο υπολογισμός των εσόδων των διαφορετικών σεναρίων λαμβάνει υπόψη 
τις κάτωθι παραδοχές:

1. Η αναλογία ιδιωτικών προς επαγγελματικών σκαφών αναψυχής παρα-
μένει σταθερή, με την αναλογία που περιλαμβάνει η μελέτης της ΕΜΕ.

2. Οι οικονομικές επιπτώσεις που δημιουργεί κάθε επαγγελματικό και 
ιδιωτικό τουριστικό σκάφος γίνονται στη βάση των εκτιμήσεων της 
μελέτης της ΕΜΑΕ (έσοδα προς τον αριθμό των ιδιωτικών ή επαγγελ-
ματικών σκαφών).

3. Ο πολλαπλασιαστής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών για τον υπολογισμό των συνολικών οικονομικών επιπτώσεων 
παραμένει ίσος με 2,65.

4. Χρησιμοποιούνται οι συντελεστές απασχόλησης ανά τουριστικό σκά-
φος όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της μελέτης της ΕΜΕ (αριθμός 
απασχολούμενων προς τον αριθμό των τουριστικών σκαφών).

5. Για τον υπολογισμό των άμεσων θέσεων εργασίας ανά 100 θέσεις ελ-
λιμενισμού χρησιμοποιείται η αναλογία 6,24 της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, 
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η οποία αναλογία είναι προσαρμοσμένη στην Ελληνική αγορά των 
τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων. 

6. Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση για την περίοδο 2022-
2031 (δεκαετία).

7. Οι οικονομικές επιπτώσεις υπολογίζονται σε τρέχουσες τιμές.

5.3.1 Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων

Η εκτίμηση των εσόδων από την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού πραγμα-
τοποιήθηκε στη βάση τριών σεναρίων κάθε ένα εκ των οποίων συνδέεται 
με το εκτιμώμενο αποτέλεσμα της εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου 
στρατηγικής διοίκησης. Το υφιστάμενο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών 
λιμένων όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 2 περιλαμβάνει 168 χωροθετημέ-
νες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις συνολικής δυναμικότητας 25.712 
θέσεων ελλιμενισμού. Σήμερα, κατασκευασμένες και εν λειτουργία είναι 
8.499 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ 17.213 θέσεις δεν έχουν κατασκευαστεί. 
Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) το παράδειγμα της Κροατίας (βλ. Ενότητα 4) και των αποτελεσμάτων εφαρ-
μογής του πλαισίου στρατηγικής για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών 
υποδομών της χώρας, το οποίο να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκε σε χρονική 
περίοδο όπου η Κροατία δεν ήταν κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β) την πρόταση της παρούσας μελέτης (βλ. Ενότητα 4) για αξιοποίηση των 
υφιστάμενων χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων,

Γ) την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου στρατηγικής διοίκησης, μπο-
ρούν να διατυπωθούν τρία εναλλακτικά σενάρια στη βάση παραδοχών:

•  Σενάριο 1 – (Απαισιόδοξο σενάριο): Δεν εφαρμόζεται το σχέδιο 
στρατηγικής διοίκησης και δεν αναλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη 
πρωτοβουλία αύξησης των θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών. 

•  Σενάριο 2 – (Αισιόδοξο σενάριο): Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής 
διοίκησης δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του. Παρόλα αυτά δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις κατασκευής του 15% των χωροθετημένων θέσεων 
ελλιμενισμού την περίοδο 2022-2031. Το 35% των νέων θέσεων ολο-
κληρώνεται εντός της πρώτης πενταετίας και το υπόλοιπο 65% στη 
δεύτερη πενταετία. Γίνεται η παραδοχή ότι οι νέες θέσεις ελλιμενισμού 
κατανέμονται ισόποσα ανά έτος στη χρονική περίοδο αναφοράς.

•  Σενάριο 3 – (Βέλτιστο σενάριο): Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής 
διοίκησης εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο τμήμα του, δημιουργώντας 
συνθήκες επανεκκίνησης του κλάδου, αύξησης της ανταγωνιστικό-
τητάς του και προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Συνολικά το 30% 
των υφιστάμενων χωροθετημένων και μη κατασκευασμένων θέσεων 
ελλιμενισμού κατασκευάζεται και λειτουργεί. Το 35% των νέων θέσεων 
ολοκληρώνεται εντός της πρώτης πενταετίας και το υπόλοιπο 65% στη 
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δεύτερη πενταετία. Γίνεται η παραδοχή ότι οι νέες θέσεις ελλιμενισμού 
κατανέμονται ισόποσα ανά έτος στη χρονική περίοδο αναφοράς.

5.3.2 Εκτίμηση εσόδων 

Οι παραδοχές του σεναρίου βάσης δεν δημιουργούν πρόσθετα έσοδα 
σε εθνικό επίπεδο, ούτε και νέες θέσεις εργασίας. Στην ουσία η αγορά των 
τουριστικών λιμένων συνεχίζει ως έχει τη λειτουργία της. Τα έσοδα παραμέ-
νουν στα επίπεδα που ανέδειξε η μελέτης της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος.

Στο αισιόδοξο σενάριο, η μερική εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής δι-
οίκησης οδηγεί στην κατασκευή 2.852 θέσεων ελλιμενισμού οι οποίες θα 
ενταχθούν στο δίκτυο των τουριστικών λιμένων και θα είναι διαθέσιμες προς 
χρήση. Υποθέτουμε ότι οι νέες θέσεις θα λειτουργούν στο μέγιστο της πλη-
ρότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη α) το έλλειμμα που παρατηρείται μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης θέσεων ελλιμενισμού, όπως σημειώθηκε στη μελέτη, 
και β) την τάση αύξησης του στόλου των τουριστικών σκαφών αναψυχής.
 
Οι 998 θέσεις θα κατασκευαστούν εντός της πρώτης πενταετίας (2022-
2026), μία πρόσθετη χωρητικότητα η οποία ισοκατανέμεται κατ’ έτος, ήτοι 
199 θέσεις κατ’ έτος με τη διαφορά των τριών θέσεων να προστίθεται στο 
τελευταίο έτος της πενταετίας. Από τις 199 θέσεις και έχοντας υπόψη την 
αναλογία ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής όπως διατυ-
πώθηκε στις παραδοχές θεωρούμε ότι οι 147 θέσεις θα χρησιμοποιούνται 
από ιδιωτικά σκάφη και οι 52 θέσεις από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Οι υπόλοιπες 1.853 θέσεις θα κατασκευαστούν τη δεύτερη πενταετία (2027-
2031), ήτοι 370 θέσεις ελλιμενισμού για τα έτη 2027-2030 και 373 θέσεις 
ελλιμενισμού το 2031. Από τις 370 θέσεις, οι 274 θα χρησιμοποιούνται από 
ιδιωτικά σκάφη και οι 96 από επαγγελματικά σκάφη.
 
Ο Πίνακας 5.2 παρουσιάζει τα πρόσθετα έσοδα και τις πρόσθετες θέσεις 
εργασίας που θα δημιουργηθούν στην περίπτωση υλοποίησης του αισιό-
δοξου σεναρίου. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η υλοποίηση του αισι-
όδοξου σεναρίου στο σύνολο της δεκαετίας 2022-2031 θα δημιουργήσει 
σωρευτικά έσοδα της τάξης των €1.579 εκατ. Από το έτος 2031 και έπειτα 
το αισιόδοξο σενάριο θα δημιουργεί κατ’ έτος συνολικά έσοδα (άμεσα 
και έμμεσα) €332,9 εκατ. ενώ θα συντηρεί περί τις 4.652 θέσεις άμεσης 
απασχόλησης. 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

218

Πίνακας 5.2. Έσοδα και θέσεις εργασίας αισιόδοξου σεναρίου

Έτος 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Νέες θέσεις ελλιμενισμού 199 199 199 199 202 370 370 370 370 374

Συνολικές νέες θέσεις ελλιμενισμού 199 398 597 796 998 1.368 1.738 2.108 2.478 2.852

Έσοδα από ιδιωτικά σκάφη €3.330.138 €6.660.275 €9.990.413 €13.320.551 €16.700.891 €22.892.604 €29.084.318 €35.276.031 €41.467.744 €47.726.395

Έσοδα από επαγγελματικά σκάφη €5.434.666 €10.869.332 €16.303.998 €21.738.664 €27.255.260 €37.359.916 €47.464.571 €57.569.227 €67.673.883 €77.887.778

Σύνολο άμεσων εσόδων €8.764.804 €17.529.608 €26.294.411 €35.059.215 €43.956.152 €60.252.520 €76.548.889 €92.845.258 €109.141.627 €125.614.172

Σύνολο εσόδων (άμεσα και έμμεσα) €23.226.730 €46.453.460 €69.680.190 €92.906.920 €116.483.802 €159.669.179 €202.854.556 €246.039.933 €289.225.311 €332.877.557

Άμεσες θέσεις εργασίας ιδιωτικών σκαφών 227 454 680 907 1.137 1.559 1.981 2.402 2.824 3.250

Άμεσες θέσεις εργασίας επαγγελματικών σκαφών 85 171 256 341 428 587 746 904 1.063 1.224

Θέσεις εργασίας μαρινών 12 25 37 50 62 85 108 132 155 178

Σύνολο άμεσων θέσεων εργασίας 325 649 974 1.298 1.628 2.231 2.835 3.438 4.042 4.652

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.
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Στο βέλτιστο σενάριο, η καθολική εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής διοί-
κησης θα βελτιώσει την αποδοτικότητα των τουριστικών λιμένων, αυξάνο-
ντας την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού θαλάσσιου τουρισμού 
με τη χρήση σκαφών αναψυχής και εντέλει θα αυξήσει τη ζήτηση για θέσεις 
ελλιμενισμού, κινητοποιώντας παράλληλα τις δυνάμεις της προσφοράς για 
την κατασκευή νέων θέσεων. Από τις 17.213 θέσεις που έχουν χωροθετη-
θεί αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί αναμένεται να κατασκευαστούν οι 5.164 
εντός της δεκαετίας 2022-2031. Και σε αυτό το σενάριο υποθέτουμε ότι 
οι νέες θέσεις θα λειτουργούν στο μέγιστο της πληρότητάς τους καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους.

Από τις 5.164 θέσεις οι 1.807 θα κατασκευαστούν την πενταετία 2022-2026 
και οι υπόλοιπες 3.357 την πενταετία 2027-2031. Από τις 1.807 θέσεις 
της πρώτης κατασκευαστικής περιόδου, οι 1.337 θα χρησιμοποιηθούν 
από ιδιωτικά σκάφη και οι 470 από επαγγελματικά σκάφη. Στη δεύτερη 
κατασκευαστική περίοδο οι 2.484 θέσεις θα καλυφθούν από ιδιωτικά και 
οι 873 από επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Κατά την πρώτη πενταετία η 
πρόσθετη χωρητικότητα που θα κατασκευαστεί αντιστοιχεί σε 361 θέσεις 
κατ’ έτος, ενώ στη δεύτερη πενταετία οι νέες θέσεις ελλιμενισμού κατανέ-
μονται σε 671 κατ’ έτος.

Ο Πίνακας 5.3 παρουσιάζει τα έσοδα και τις πρόσθετες θέσεις εργασίας που 
θα δημιουργηθούν στην περίπτωση υλοποίησης του βέλτιστου σεναρίου. 
Το πρώτο έτος η εκτίμηση για τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από τις 
νέες θέσεις ελλιμενισμού ανέρχονται σε €42,1 εκατ. Στο σύνολο της εξετα-
ζόμενης περιόδου οι 5.164 νέες θέσεις ελλιμενισμού θα δημιουργήσουν 
αθροιστικά, έσοδα της τάξεως των €2.862 εκατ. Από το έτος 2031 και 
έπειτα, οι νέες θέσεις ελλιμενισμού θα συνεισφέρουν συνολικά (άμεσα και 
έμμεσα έσοδα) €602,7 εκατ. ενώ θα συντηρούν 8.422 θέσεις εργασίας και 
όλα αυτά σε ετήσια βάση.



Πίνακας 5.3. Έσοδα και θέσεις εργασίας βέλτιστου σεναρίου

Έτος 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Νέες θέσεις ελλιμενισμού 361 361 361 361 363 671 671 671 671 673

Συνολικές νέες θέσεις ελλιμενισμού 361 722 1.083 1.444 1.807 2.478 3.149 3.820 4.491 5.164

Έσοδα από ιδιωτικά σκάφη €6.041.104 €12.082.208 €18.123.312 €24.164.416 €30.238.989 €41.467.744 €52.696.500 €63.925.255 €75.154.011 €86.416.235

Έσοδα από επαγγελματικά σκάφη €9.858.867 €19.717.733 €29.576.600 €39.435.467 €49.348.953 €67.673.883 €85.998.812 €104.323.742 €122.648.671 €141.028.220

Σύνολο άμεσων εσόδων €15.899.971 €31.799.941 €47.699.912 €63.599.883 €79.587.942 €109.141.627 €138.695.312 €168.248.997 €197.802.682 €227.444.455

Σύνολο εσόδων (άμεσα και έμμεσα) €42.134.922 €84.269.844 €126.404.767 €168.539.689 €210.908.045 €289.225.311 €367.542.576 €445.859.842 €524.177.107 €602.727.807

Άμεσες θέσεις εργασίας ιδιωτικών σκαφών 411 823 1.234 1.646 2.059 2.824 3.589 4.353 5.118 5.885

Άμεσες θέσεις εργασίας επαγγελματικών σκαφών 155 310 465 619 775 1.063 1.351 1.639 1.927 2.215

Θέσεις εργασίας μαρινών 23 45 68 90 113 155 196 238 280 322

Σύνολο άμεσων θέσεων εργασίας 589 1.178 1.766 2.355 2.947 4.042 5.136 6.230 7.325 8.422

Πηγή: Συγγραφική ομάδα.
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5.4 Σύνοψη

Η διαμόρφωση σεναρίων για τις επιπτώσεις της εφαρμογής του σχεδίου 
στρατηγικής διοίκησης για την ανάπτυξη του κλάδου των τουριστικών λι-
μένων, σε όρους νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών καθώς 
και η διαμόρφωση ενός πλέγματος παραδοχών στη βάση αποτελεσμάτων 
υφιστάμενων μελετών, δίνει τη δυνατότητα εκτιμήσεων των οικονομικών 
ωφελειών που δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει η μερική ή ολική εφαρμο-
γή του προτεινόμενου σχεδίου. Η έστω και μερική κατασκευή των θέσεων 
ελλιμενισμού που έχουν ήδη χωροθετηθεί αλλά λιμνάζουν εδώ και πολλά 
χρόνια μπορεί να αποδώσει σημαντικά έσοδα στην εθνική οικονομία ενώ 
θα συνεισφέρει θετικά και στην απασχόληση.

Η επίπτωση στην απασχόληση και στα δύο σενάρια που εξετάστηκαν θα 
μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν συνυπολογίζονταν και οι έμμεσες 
θέσεις εργασίες που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της επανακυκλοφορίας 
του χρήματος που δημιουργούν οι άμεσες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία.
 
Στο αισιόδοξο σενάριο η χώρα θα μπορούσε να αναμένει έσοδα €330 εκατ. 
σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης το 2030 όταν πλέον θα ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του συνόλου των θέσεων ελλιμενισμού. Στο βέλτιστο σενάριο 
τα έσοδα εκτινάσσονται στα €600 εκατ. περίπου σε ετήσια βάση, από το 
2030 και έπειτα.
 
Είναι εύλογο να τεθεί το ερώτημα της βέλτιστης κατανομής αυτών των 
ωφελειών στις διάφορες περιφέρειες της χώρας και ιδιαίτερα στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντική η χωρική κατα-
νομή των νέων θέσεων ελλιμενισμού στη βάση και των συμπερασμάτων 
της Ενότητας 2 περί του δικτύου των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο σε κεντρικό (επίπεδο σχεδιασμού στρα-
τηγικής και πολιτικής) όσο και σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της 
κατασκευής τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, πολλές εκ των οποίων 
έχουν χωροθετηθεί εδώ και δεκαετίες αλλά δεν έχει γίνει η παραμικρή 
μετέπειτα κίνηση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευ-
ής τους, είναι σε θέση να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις της περεταίρω 
ανάπτυξης του κλάδου και το κυριότερο της αύξησης της ελκυστικότητάς 
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του για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιαίτερα σε Περιφέρειες με περιορι-
σμένες υποδομές-εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης, η κατασκευή και ορθή 
διαχείριση τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων μπορεί να αποτελέσει 
πόλο προστιθέμενης αξίας, μία παράμετρος που λήφθηκε υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου της Κροατίας αλλά και της Εσθονίας 
για την ανάπτυξη του κλάδου.
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