
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ – ΜΑΡΙΝΕΣ 

Η Ελλάδα, εδώ και αρκετά χρόνια, στα πλαίσια της ανάπτυξης της τουριστικής 
δραστηριότητας έχει θέσει ως προτεραιότητά της την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, 
ιδίως του θαλάσσιου τουρισμού υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι ο τουρισμός των σκαφών 
αναψυχής. Η ιδιωτικοποίηση των τουριστικών λιμένων μέσω συμβάσεων παραχώρησης 
ενίσχυσε σημαντικά την προσπάθεια αυτή, αφού οι οργανωμένες μαρίνες προσφέρουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, διαφημίζουν τη χώρα μας, προσελκύουν τουρίστες υψηλού 
οικονομικού επιπέδου και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία μέσω της 
προστιθέμενης αξίας. 

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την εκπροσώπηση των τουριστικών 
λιμένων της ελληνικής επικράτειας, την αναβάθμιση, ανάπτυξη και προβολή τους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη 
δημιουργία και λειτουργία των τουριστικών λιμένων. Αποτελείται σήμερα από 22 
οργανωμένους ελληνικούς τουριστικούς λιμένες με συνολικά 8.500 θέσεις ελλιμενισμού 
από τις οποίες οι μισές περίπου βρίσκονται σε μαρίνες της Αττικής.   

Ποια είναι η Προστιθέμενη αξία των μαρινών 

 Είναι η δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, αφού σύμφωνα με τη μελέτη του 

Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού 

δημιουργούνται 4,4 άμεσες θέσεις εργασίας και άλλες 100 έμμεσες εντός και στην 

ευρύτερη περιοχή της μαρίνας όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματίες και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξυπηρέτησης σκαφών, συντήρησης, καρνάγια, 

προμηθευτές καυσίμων και τροφοδοσίας, ναυτικοί πράκτορες. Εάν 

συνυπολογίσουμε και τα πληρώματα των σκαφών αναψυχής, τότε ανά 100 θέσεις 

ελλιμενισμού οι έμμεσες θέσεις εργασίας  ξεπερνούν τις 200. 

 Είναι η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, μεγάλο μέρος της οποίας φέρνει 

συνάλλαγμα που εισρέει από τα ξένα σκάφη αναψυχής. Το Διεθνές Συμβούλιο 

Ενώσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (ICOMIA) εκτιμά ότι για κάθε ένα ευρώ που 

δαπανάται για ελλιμενισμό σε μία μαρίνα, δαπανώνται αντίστοιχα 5 έως 10 ευρώ, 

ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους για καύσιμα, προμήθειες, τροφοδοσία, 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης, διασκέδαση, εστίαση, συντήρηση, μισθοδοσία και άλλες 

υποχρεώσεις του σκάφους. Άρα για μία αγορά της τάξεως των 50 εκ. ευρώ όπως 

περίπου υπολογίζονται οι ελληνικές μαρίνες, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 400 εκ. 

ευρώ διαχέονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μαρίνες. 

 Είναι η συγκέντρωση δημοσίων εσόδων από τα υψηλά μισθώματα που 

καταβάλουν στο Δημόσιο οι μαρίνες, από τους φόρους εισοδήματος των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν τις μαρίνες αλλά και από εκείνες που λειτουργούν 

μέσα και έξω από τις μαρίνες, από τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων και διάφορα άλλα τέλη που επιβαρύνουν τα σκάφη αναψυχής. Μόνο 

το ΦΠΑ που αποδίδεται στο Δημόσιο από την παροχή υπηρεσιών προς τα σκάφη 

αναψυχής υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ ετησίως.  

 Είναι η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου με την κατασκευή σύγχρονων 

λιμενικών εγκαταστάσεων με περιβαλλοντικούς όρους, πράσινο και υψηλή 

αισθητική εκεί όπου πριν υπήρχαν εγκαταλελειμμένα κρηπιδώματα, χερσαίοι 

χώροι εγκατάλειψης σκαφών ή απρόσιτες και βρώμικες παραλίες. 

 Τέλος είναι η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες με την υπεύθυνη και ποιοτική 

διαχείριση της μαρίνας, με τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, την 



καθημερινή καθαριότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων που αποτελούν τις 

απαραίτητες υποδομές για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού σε 

αρμονία με την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό 

μέτωπο. 

 Η προστιθέμενη αξία των τουριστικών λιμένων λοιπόν είναι η θετική συμβολή 

στην Οικονομία, στο Περιβάλλον και την Κοινωνία του τόπου μας. 

Θέματα τουριστικών λιμένων 2017 

- Σύμφωνα με το Global Order Book, παρά την παγκόσμια ύφεση που έπληξε την 

διεθνή οικονομία το 2008, ο αριθμός των παραγγελιών για mega yachts και 

superyachts με μήκος μεγαλύτερο των 60μ. τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί. 

Δεν ισχύει το ίδιο για τα μεγέθη σκαφών αναψυχής από 30 έως 45 μέτρα όπου η 

ζήτηση είναι σταθερή, ενώ παρουσιάζεται σημαντική μείωση της τάξεως του 50% 

για τα σκάφη 25-27μ. Υπάρχει λοιπόν μία τάση αύξησης της ζήτησης μεγάλων 

θέσεων ελλιμενισμού και μείωσης της ζήτησης για σκάφη μεσαίων μεγεθών. 

- Τουλάχιστον τα μισά από τα superyachts που παραλαμβάνονται από τα ναυπηγεία 

θα επισκεφτούν τη Μεσόγειο αναζητώντας σύγχρονες και ακριβές λιμενικές 

υποδομές, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ποιότητα και ασφάλεια καθώς και 

προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο τόσο πάνω στο σκάφος όσο και στο λιμάνι. 

- Στη χώρα μας επικρατεί αισιοδοξία για αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά το yachting 

και κυριαρχεί η εκτίμηση ότι θα αποτελέσει σημαντικό προορισμό στην περιοχή της  

Μεσογείου.  

- Ωστόσο γεγονός παραμένει ότι ο Θαλάσσιος Τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί όπως 

αρμόζει σε μία χώρα με 16.000 km ακτογραμμής, με ιδανικό κλίμα και φιλικές 

θάλασσες. Η Ελλάδα έχει χάσει έδαφος στο στίβο της ανταγωνιστικότητας λόγω 

αδράνειας και αδυναμίας προσαρμογής του τουριστικού μας προϊόντος στις 

σύγχρονες τάσεις του Παγκόσμιου Τουρισμού – εμμονή στο μοντέλο 

Ήλιος/Θάλασσα - και λόγω των στοχευμένων και επιτυχημένων στρατηγικών 

ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού της Τουρκίας και της Κροατίας. 

- Αδιάψευστο γεγονός αποτελεί η απώλεια του 25% των μόνιμων σκαφών αναψυχής 

που αποχώρησε από τις ελληνικές μαρίνες μετά από το 2010, λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Ένα μεγάλο μέρος των σκαφών που αποχώρησαν δεν θα επιστρέψει, ακόμη 

και όταν η χώρα μας ανακάμψει, επειδή αυτά τα σκάφη πουλήθηκαν σε πολύ 

χαμηλές τιμές από Έλληνες σε ξένους ιδιοκτήτες οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες. 

- Αντίστοιχα έχει μειωθεί και ο τζίρος στις ελληνικές μαρίνες. Μάλιστα στις ελληνικές 

μαρίνες ο τζίρος μειώθηκε ακόμη περισσότερο διότι λόγω της μειωμένης 

πληρότητας και των άδειων θέσεων, μειώθηκαν και οι τιμοκατάλογοι ελλιμενισμού 

και υπηρεσιών των μαρινών, λογική συνέπεια του νόμου προσφοράς και ζήτησης. 

Ειδικά στις μαρίνες του Ανατολικού Αιγαίου, το προσφυγικό συνεχίζει να αποτελεί 

σημαντική αρνητική παράμετρο στο θαλάσσιο τουρισμό.  

- Οι υποχρεώσεις σε φορολογία, εισφορές, τέλη και οι δαπάνες σε μέτρα ασφάλειας 

και διαχείρισης του περιβάλλοντος ολοένα αυξάνονται, ενώ τα υψηλά ενοίκια δεν 

μειώνονται λόγω της απροθυμίας του κράτους να διαπραγματευτεί σε ρεαλιστική 

βάση με τους φορείς διαχείρισης. Ταυτόχρονα όμως ο τζίρος τους μειώθηκε 

σημαντικά όπως προαναφέραμε, με συνέπεια πολλές μαρίνες να χάσουν το 



πλεονέκτημα της κερδοφορίας τους και να καταστούν ζημιογόνες. Στο στίβο της 

επιχειρηματικότητας αυτές οι συνθήκες αργά ή γρήγορα καθιστούν πολλές 

επιχειρήσεις μη βιώσιμες. 

 

- Σε αυτό το περιβάλλον για τις μαρίνες το ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε αναζήτηση 

επενδυτών που θα αναλάβουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την 

αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων. 

Ακούσαμε πριν λίγο με χαρά τον κο Στέργιο Πιτσιόρλα, Υφυπουργό Οικονομίας και 

την Υπουργό Τουρισμού κα Κουντουρά και τον Γενικό Γραμματέα κο Γ. Τζιάλλα για 

τον κεντρικό σχεδιασμό αξιοποίησης των τουριστικών λιμένων όπως είναι η 

Μαρίνα Αλίμου, Χίου, Πύλου, στο παλιό λιμάνι της Καβάλας, στους εμπορικούς 

λιμένες της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας με επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. 

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ, όπως λέει ο λαός μας. Σήμερα η χώρα μας έχει την 

ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το μεγάλο πλεονέκτημα της ασφάλειας σε σύγκριση με 

γειτονικά κράτη και να προβεί σε εθνικό σχεδιασμό με σκοπό την σταθερή και 

μακρόπνοη ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού μας. 

Όχι δηλ. την ευκαιριακή εκμετάλλευση της ενδεχόμενης αύξησης των αφίξεων των 

διερχόμενων σκαφών αναψυχής και των superyachts για το φετινό καλοκαίρι αλλά 

να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αύξησης των μόνιμα ελλιμενιζόμενων σκαφών 

στη χώρα μας, το λεγόμενο HOMEPORTING. Τι χρειάζεται να γίνει? 

1. Ανανέωση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων με 

γενναίες μεταρρυθμίσεις στη σχετική νομοθεσία διαμορφώνοντας ένα δίκαιο 

και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον με λιγότερη περιττή γραφειοκρατία ώστε 

να προσελκύει επενδυτές στις μαρίνες, όχι να τους απωθεί.  

Για παράδειγμα χρειάζονται τουλάχιστον 5 έτη για τη δημιουργία μιας μαρίνας, 

και αυτό με την προυπόθεση ότι δεν θα προκύψουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις 

αδειοδοτήσεων των έργων, εγκρίσεις από την αρχαιολογία, προσφυγές στο 

Συμβούλιο της Επκρατείας, αντιδράσεις από τοπικά συμφέροντα κλπ. Και μετά 

τη δημιουργία, δεκάδες τα προβλήματα που δυσκολεύουν την αδειοδότηση 

λειτουργίας και εκμετάλλευσης της μαρίνας, όχι όμως με υπαιτιότητα του 

επενδυτή ή του Φορέα Διαχείρισης. 

Νομοθετικά κενά ή αδιευκρίνιστες παράμετροι ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

που εκκρεμούν για χρόνια και αφορούν σοβαρά λειτουργικά θέματα των 

τουριστικών λιμένων, όπως εγκαταλελειμμένα σκάφη, ναυάγια, εκμετάλλευση 

υπαίθριων χώρων, καθιστούν προβληματική την αξιοποίηση της μαρίνας και 

αυξάνουν το ρίσκο για τον επενδυτή. 

 

2. Εκσυγχρονισμός των κανόνων ανταγωνισμού με απόδοση κινήτρων γαι την 

προσέλκυση  ξένων σκαφών αναψυχής και κεφαλαίων για αγορά σκάφους 

μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η χώρα μας δεν ακολουθεί το παράδειγμα των άλλων ευρωπαικών χωρών στην 

άρση των περιορισμών ναύλωσης των επαγγελματικών σκαφών με ξένη 

σημαία. Απαγορεύει σε σημαίες τρίτων χωρών να ασκούν επαγγελματική 



δραστηριότητα  στα ελληνικά λιμάνια, στερώντας έτσι σημαντικά έσοδα από τις 

μαρίνες αλλά και θέσεις εργασίας σε ικανά πληρώματα και Έλληνες 

αξιωματικούς. 

Σε μία περίοδο μειωμένης αγοραστικής δύναμης και αδυναμίας 

χρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος, δεν ακολουθεί το παράδειγμα 

της Μάλτας ή της Κύπρου που έχουν θέσει το πλαίσιο για χρηματοδοτική 

μίσθωση σκαφών με ευνοικούς όρους αποπληρωμής για τον αγοραστή και 

χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. 

 

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μαρινών που δραστηριοποιούνται στον 

τόπο μας με ισορροπημένη φορολόγηση και αλλαγή του μοντέλου 

παραχώρησης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μαρινών ώστε να στηρίζει 

το κράτος την επένδυση αναπροσαρμόζοντας τα μισθώματα σε περιόδους 

ευρείας οικονομικής κρίσης. 

Σήμερα καλείται ο επενδυτής της μαρίνας να πάρει ρίσκο για 40 ή και 

περισσότερα έτη πληρώνοντας ενοίκια, εισφορές και φόρους συνεχώς 

αναπροσαρμοζόμενους αυξητικά, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες 

της αγοράς που επικρατούν στη διάρκεια της παραχώρησης. 

Τα σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα χρεώνονται με τον υψηλότερο συντελεστή 

ΦΠΑ στις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τις μαρίνες καθιστώντας τις ελληνικές 

μαρίνες ακριβές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της Τουρκίας όπου ο 

συντελεστής ΦΠΑ είναι 0. 

 

4. Αναδιάρθρωση του συστήματος λειτουργίας και εποπτείας των Λιμενικών και 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε όπου 

διαχειρίζονται μαρίνες να  αποτελούν διαφήμιση και όχι δυσφήμιση του 

τουριστικού προϊόντος μας, να αυτοσυντηρούνται και να επιφέρουν έσοδα στα 

Δημόσια ταμεία και όχι να λειτουργούν με δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

Οι πρόχειρες λύσεις των πλωτών εξεδρών και των ναύδετων χωρίς 

προδιαγραφές, χωρίς ασφάλεια και μηδενική περιβαλλοντική μέριμνα, 

προκαλούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, απαξιώνουν και αποτρέπουν τις 

επενδύσεις σε μαρίνες. 

 

5. Συστηματική προβολή σε εθνικό επίπεδο των προοπτικών και των δυνατοτήτων 

του θαλάσσιου τουρισμού μας και ειδικότερα του yachting και των ελληνικών 

τουριστικών λιμένων εντός και εκτός συνόρων με μακροχρόνιο σχέδιο, όχι 

καμπάνιες “πυροτεχνήματα” που κοστίζουν ακριβά αλλά δεν έχουν συνέχεια 

και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται να αλλάξει η άποψη της κοινής γνώμης 

για τα σκάφη αναψυχής στη χώρα μας και αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω 

συστηματικής επικοινωνίας της σημασίας του yachting στην οικονομία μας.   

Πριν από μία εβδομάδα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης ότι η Ελλάδα ήρθε 2η στην Ευρώπη στο Πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας σε 

ακτές και μαρίνες. Βραβεύτηκαν 12 ελληνικές μαρίνες, οι 11 είναι ήδη μέλη της 



Ένωσης Μαρινών Ελλάδας. Δεν είναι πολλές, αλλά εάν σκεφτούμε ότι πέρυσι ήταν 

9 και φέτος είναι 12, αντιλαμβανόμαστε ότι παρά την κρίση και τις εκκρεμότητες 

που προαναφέραμε, υπάρχει θέληση από τους Φορείς Διαχείρισης για ουσιαστική 

αναβάθμιση των υπηρεσιών στις μαρίνες. 

Χρειάζεται άμεση συνεννόηση και συντονισμός όλων των φορέων, ώστε σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σχεδιαστούν γρήγορα και να 

υλοποιηθούν τα μέτρα που θα αναβαθμίσουν το θεσμικό, φορολογικό και 

επενδυτικό πλαίσιο που διέπει το θαλάσσιο τουρισμό. Ας μην αφήσουμε την 

ευκαιρία να χαθεί. 


