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Στρατηγική επιλογή η επέκταση του δικτύου μαρίνων,

η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού
Ομιλία της υπουργού ΤουρισμούΈλενας Κουντουρά στο παγκόσμιο συνέδριο ICOMIA 2018 στην Αθήνα

Την εθνική στρατηγικήI για την ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού και των
μαρίνων, που βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη, παρουσίασε η
υπουργός Τουρισμού καΈλε-
να Κουντουρά, στην ομιλία
της στην έναρξη του Παγκόσμιου 

Συνεδρίου Μαρίνων
του Διεθνούς Συμβουλίου
Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχα-
νίας,ΙΌΟΜΙΑ στην Αθήνα

Το Υπουργείο Τουρισμού
στήριξε την Ένωση Μαρίνων
Ελλάδος στην διεκδίκηση του
παγκόσμιου αυτού συνεδρίου,
του μεγαλύτερου στον κλάδο,
που διεξάγεται για πρώτη φορά 

στη χώρα μας με τη συμμετοχή 

400 προσκεκλημένων.

Η υπουργός τόνισε ότι ο
θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί 

προτεραιότητα της κυβέρνησης. 

Για πρώτη φορά υπάρχει 

στρατηγική που βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη με στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξή και
την ισχυροποίηση της θέσης
της Ελλάδας στον παγκόσμιο
τουριστικό χάρτη. Όπως επί¬

σης για πρώτη φορά, υπήρξε
και υλοποιείται συγκεκριμένη
πολιτική στον τουρισμό για
την ανάπτυξη των μαρινών
και την ανάδειξη της Ελλάδας
ως πόλο έλξης στον τουρισμό
με σκάφη αναψυχής στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους 

επενδυτές να
διερευνήσουν τις νέες ευκαιρίες 

που ανοίγονται στην Ελλάδα, 

η Υπουργός τόνισε ότι
η κυβέρνηση στηρίζει επενδυτικές 

προσπάθειεςμε στόχο
την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. 

Παρουσίασε τα μοναδικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα 

της Ελλάδας, αλλά και
το έργο του Υπουργείου Τουρισμού 

να ενθαρρύνει επενδύσεις 

με επίκεντρο το θαλάσσιο 

τουρισμό και τις μαρίνες, 

που συμβάλλουν στην
υψηλή ποιότητα της εθνικής
τουριστικής προσφοράς, στην
ανάδειξη νέων ελληνικών
προορισμών, στην αύξηση
των εσόδων και την ενίσχυση
της εθνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

• Στα Προεδρικά Διατάγματα
για τις μαρίνες Αλίμου και Χίου, 

τα πρώτα σε εφαρμογή
του νόμου περί τουριστικών
λιμένων, που εξέδωσε το
Υπουργείο Τουρισμού για την
έγκριση χωροθέτησης μαρινών 

μεγάλου μεγέθους και
μαρινών σε περιοχές υπό ειδικό 

χωροταξικό καθεστώς
προστασίας.Η έκδοση των
Π.Δ. ανοίγει το δρόμο για την
επενδυτική αξιοποίηση των
δύο μαρινών, για τις οποίες

βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί 

διαγωνισμοί από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ και αναμένεται να αποτελέσει 

παράδειγμα για την
αξιοποίηση και άλλων μαρινών. 

Επίσης έχει κινηθεί η
διαδικασία για την έκδοση
Π.Δ. για τη νέα μαρίνα Πύλου.
• Στην καθιέρωση φιλικότερου 

πλαισίου για την επενδυτική 

αξιοποίηση και την ανάπτυξη 

μαρινών με τη χωροθέ-
τηση, παραχώρηση και λειτουργική 

τακτοποίηση μεγάλου 

αριθμού λιμένων την τελευταία 

διετία, όπως επίσης

και με την διασφάλιση ταχύτερων 

διαδικασιών στη γνω-
μοδότησηαπό την Επιτροπή
Τουριστικών Λιμένων, ως
συλλογικό όργανο με τη συμμετοχή 

του Υπουργείου Τουρισμού 

και όλων των συναρμόδιων 

Υπουργείων.
•	Στο σχεδιασμό του Υπουργείου 

Τουρισμού για τη δημιουργία 

δικτύου μεσαίου και
μεγάλου μεγέθους μαρινών
τα επόμενα χρόνια, στη βάση
επιχειρησιακού σχεδίου
(businessplan) που θα καταρτίσει 

το Υπουργείο Τουρισμού, 

έχοντας αιτηθεί την τεχνική 

υποστήριξη της EE.

Στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη 

ενός πρωτεύοντος συστήματος 

μαρινών που θα
λειτουργούν ως κόμβος (hub-
ports) στα νησιά και στις παράκτιες 

περιοχές της Ελλάδας 

και η διασύνδεσή τους με
ένα δευτερεύον σύστημα αγκυροβολίων 

και καταφυγίων.
•	Την ανάπτυξη, προώθηση
και προβολή του γιώτινγκ και
του θαλάσσιου τουρισμού μέσω 

της υλοποιούμενης ενιαίας 

εθνικής στρατηγικής από

τη Συντονιστική Επιτροπή
Κρουαζιέρας, το πρώτο ενιαίο
όργανο αποτελούμενο από

εκπροσώπους του Υπ. Τουρισμού 

και Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής, και τη συμμετοχή 

των αρμοδίων φορέων
του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα.
• Την προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος στον τομέα
του θαλάσσιου τουρισμού και
του γιώτινγκ στις ξένες αγορές 

μέσω του EOT, ως του
εθνικού φορέα στην παγκόσμια 

τουριστική προώθηση
και προβολή της Ελλάδας, και
την ενισχυμένη παρουσία σε
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, 

παγκόσμιες διοργανώσεις 
και συνέδρια για το θαλάσσιο 

τουρισμό.
«Σας προτρέπω να διερευνήσετε 

τις νέες δυνατότητες
που ανοίγονται στην Ελλάδα
για επενδύσεις σε αυτόν τον
πολλά υποσχόμενο τομέα του
θαλάσσιο τουρισμού, που

αναμένεται να αναπτυχθεί
και να επεκταθεί τα επόμενα
χρόνια», κατέληξε η κα Κουντουρά.
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Στρατηγική επιλογή η ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού και οι μαρίνες
με σκάφη αναψυχηε στην ευρύτερη
περιοχή ms Νοτιοανατολική Μεσογείου

και ms Νοτιοανατολικήε Eupconns

Προσκαλώνταε tous ενδιαφερόμε
vous επενδυτέ να διερευνήσουν Tis

νέεε euKaipies που ανοίγονται στην Ελλάδα

η YnoupYÔs τόνισε ότι η κυβέρνηση

στηρίζει επενδυτικέε προσπαθεί με
στόχο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Παρουσίασε τα μοναδικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα ms Ελλάδαε αλλά και

το έργο του Υπουργείου Τουρισμού να

ενθαρρύνει επενδύσει με επίκεντρο
το θαλάσσιο τουρισμό και Tis μαρίνεε
που συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα

ms εθνικήε τουριστική npooqxipàs
στην ανάδειξη νέων ελληνικών προορισμών

στην αύξηση των εσόδων και

την ενίσχυση ms εθνικήε οικονομίαε
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε

Στα Προεδρικά Διατάγματα για Tis

μαρίνεε Αλίμου και Χίου τα πρώτα σε

εφαρμογή του νόμου περίτουριστικών
λιμένων που εξέδωσε το Υπουργείο

Τουρισμού για την έγκριση χωρο
eémons μαρινών μεγάλου μεγέθου
και μαρινών σε περιοχέε υπό ειδικό

χωροταξικό καθεστώ npooraoias
Στην καθιέρωση φιλικότερου πλαισίου

για την επενδυτική αξιοποίηση και

την ανάπτυξη μαρινών με τη χωρο
θέτηση παραχώρηση και λειτουργική
τακτοποίηση μεγάλου αριθμού λιμένων
την τελευταία διετία ôncos επίση και

με την διασφάλιση ταχύτερων διαδικασιών

στη γνωμοδότηση από την

Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων cos

συλλογικό όργανο με τη συμμετοχή του

Υπουργείου Τουρισμού και όλων των

συναρμόδιων Υπουργείων
Στο σχεδιασμό του Υπουργείου

Τουρισμού για τη δημιουργία δικτύου

μεσαίου και μεγάλου μεγέθου μαρινών
τα επόμενα χρόνια στη βάση επιχειρησιακού

σχεδίου businessplan που θα

καταρτίσει το Υπουργείο Τουρισμού
éxovras αιτηθείτην τεχνική υποστήριξη
ms EE Στόχο επίση5 είναι η ανάπτυξη

Coi

Την εθνική στρατηγική για
την ανάπτυξη του θαλάσσιου

τουρισμού και των
μαρινών που βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη παρουσίασε

η YnoupYÔs Τουρισμού
καΈλενα Κουντουρά στην
έναρξη του Παγκόσμιου

Συνεδρίου Μαρινών
του Διεθνού Συμβουλίου

Ενώσεων Ναυτική5
Βιομηχανία5 ICOMIA

Το
Υπουργείο Τουρισμού στήριξε

την Ένωση Μαρίνων EÂÂaôos
στην διεκδίκηση του παγκόσμιου

αυτού συνεδρίου του μεγαλύτερου
στον κλάδο που διεξάγεται για πρώτη
φορά στη χώρα ias με τη συμμετοχή
400 προσκεκλημένων

Η YnoupYÔs τόνισε ότι ο Θαλάσσΐ05

τουρισμόε αποτελεί προτεραιότητα ms

κυβέρνηση Για πρώτη φορά υπάρχει
στρατηγική που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή
και την ισχυροποίηση ms Béons ms
EXAàôas στον παγκόσμιο τουριστικό
χάρτη Oncos επίση5 για πρώτη φορά
υπήρξε και υλοποιείται συγκεκριμένη
πολιτική στον τουρισμό για την ανάπτυξη

των μαρινών και την ανάδειξη ms
EÄAäöas cos πόλο έλξηε στον τουρισμό

evos πρωτευοντο5 συστπματο5 μαρινών

που θα λειτουργούν cos κόμβοε
hubports στα νησιά και oris παράκτιεε

περιοχέε ms EXAàôas και η διασύνδεση
tous με ένα δευτερεύον σύστημα αγκυροβολίων

και καταφυγίων
Την ανάπτυξη προώθηση και προβολή

του γιώτινγκ και του θαλάσσιου

τουρισμού μέσω ms υλοποιούμενη

ενιαία5 εθνικήε στρατηγική5 από τη

Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέραε
το πρώτο ενιαίο όργανο αποτελούμενο
από εκπροσώπου του Υπ Τουρισμού
και Ναυτιλίαε NnoicoTiKàs Πολιτική
και τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Την προώθηση του τουριστικού

npoïôvros στον τομέα του θαλάσσιου

τουρισμού και του γιώτινγκ oi\s ξένεε
ayopés μέσω του EOT cos του εθνικού

φορέα στην παγκόσμια τουριστική προώθηση

και προβολή ms EMàôas και

την ενισχυμένη παρουσία σε διεθνεί
τουριστικέε εκθέσει παγκόσμιε5
διοργανώσει και συνέδρια για το
θαλάσσιο τουρισμό

Σα προτρέπω να διερευνήσετε
Tis νέεε δυνατότητε που ανοίγονται
στην Ελλάδα για επενδύσει σε αυτόν
τον πολλά υποσχόμενο τομέα του θαλάσσιο

τουρισμού που αναμένεται να

αναπτυχθεί και να επεκταθεί τα επόμενα

χρόνια κατέληξε η κα Κουντουρά
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Τουρισμού η επέκταση του δικτύου μαρίνων
Της Τστιάνας Ρόκου

Το Υπουργείο Τουρισμού
στοχεύει στη δημιουργία

δικτύου μεσαίου και μεγάλου
μεγέθους μαρίνων Στόχος
επίσης είναι η ανάπτυξη ενός
πρωτεύοντος συστήματος μαρίνων

που θα λειτουργούν ως
hub ports στα νησιά και στις
παράκτιες περιοχές της Ελλάδας

και η διασύνδεση τους με
ένα δευτερεύον σύστημα αγκυροβολίων

και καταφυγίων
Την εθνική στρατηγική για

την ανάπτυξη του θαλάοοιου
τουρισμού και των μαρίνων
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

παρουσίασε η υπουργός
Τουρισμού κα Έλενα Κουν
τουρά στην ομιλία της στην
έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου

Μαρίνων του Διεθνούς
Συμβουλίου Ενώσεων Ναυτικής

Βιομηχανίας IC0MIA
στην Αθήνα

Το Υπουργείο Τουρισμού
στήριξε την Ένωση Μαρίνων
Ελλάδος στη διεκδίκηση του
παγκόσμιου αυτού συνεδρίου
του μεγαλύτερου στον κλάδο
που διεξάγεται για πρώτη φορά

στη χώρα μας με τη συμμετοχή

400 προσκεκλημένων
Η υπουργός τόνισε ότι ο θαλάσσιος

τουρισμός αποτελεί
προτεραιότητα της κυβέρνη¬

σης Τια πρώτη φορά υπάρχει
στρατηγική που βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη με στόχο την
περαιτέρω ανάπτυξή και την
ισχυροποίηση της θέσης της
Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό

χάρτη Όπως επίσης
για πρώτη φορά υπήρξε και
υλοποιείται συγκεκριμένη πολιτική

στον τουρισμό για την
ανάπτυξη των μαρινών και
την ανάδειξη της Ελλάδας ως
πόλο έλξης στον τουρισμό με
σκάφη αναψυχής στην ευρύτερη

περιοχή της Νοτιοανατολικής

Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης
Προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους

επενδυτές να
διερευνήσουν τις νέες ευκαιρίες

που ανοίγονται στην Ελλάδα

η υπουργός τόνισε ότι η

κυβέρνηση στηρίζει επενδυτικές

προσπάθειες με στόχο τη
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Παρουσίασε τα μοναδικά συγκριτικά

πλεονεκτήματα της
Ελλάδας αλλά και το έργο
του Υπουργείου Τουρισμού να
ενθαρρύνει επενδύσεις με
επίκεντρο το θαλάσσιο τουρισμό

και τις μαρίνες που συμβάλλουν

στην υψηλή ποιότητα
της εθνικής τουριστικής

προσφοράς την ανάδειξη νέων

ελληνικών προορισμών
την αύξηση των εσόδων και

την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
• Στα Προεδρικά Διατάγματα
για τις μαρίνες Αλίμου και

Χίου τα πρώτα σε εφαρμογή
του νόμου περί τουριστικών
λιμένων που εξέδωσε το
Υπουργείο Τουρισμού για την
έγκριση χωροθέτησης μαρινών

μεγάλου μεγέθους και

μαρινών σε περιοχές υπό ειδικό

χωροταξικό καθεστώς
προστασίας Η έκδοση των
Π.Δ ανοίγει το δρόμο για την
επενδυτική αξιοποίηση των
δύο μαρινών για τις οποίες
βρίσκονται οε εξέλιξη οι σχετικοί

διαγωνισμοί από το ΤΑΙ
ΠΕΔ και αναμένεται να απο¬

τελέσει παράδειγμα για την
αξιοποίηση και άλλων μαρινών

Επίσης έχει κινηθεί η
διαδικασία για την έκδοση
Π.Δ για τη νέα μαρίνα Πύλου

• Στην καθιέρωση φιλικότερου
πλαισίου για την επενδυτική

αξιοποίηση και την ανάπτυξη

μαρινών με τη χωροθέ
τηση παραχώρηση και λειτουργική

τακτοποίηση μεγάλου

αριθμού λιμένων την τελευταία

διετία όπως επίσης
και με την διασφάλιση ταχύτερων

διαδικασιών στη γνωμοδότηση

από την Επιτροπή
Τουριστικών Λιμένων ως
συλλογικό όργανο με τη συμμετοχή

του Υπουργείου Τουρισμού

και όλων των συναρ¬

μόδιων υπουργείων
• Στο σχεδιασμό του Υπουργείου

Τουρισμού για τη δημιουργία

δικτύου μεσαίου και
μεγάλου μεγέθους μαρινών
τα επόμενα χρόνια στη βάση
επιχειρησιακού σχεδίου business

plan που θα καταρτίσει
το Υπουργείο Τουρισμού
έχοντας αιτηθεί την τεχνική
υποστήριξη της EE Στόχος
επίσης είναι η ανάπτυξη ενός
πρωτεύοντος συστήματος μαρινών

που θα λειτουργούν ως
κόμβος hub ports στα νησιά
και στις παράκτιες περιοχές
της Ελλάδας και η διασύνδεσή
τους με ένα δευτερεύον σύστημα

αγκυροβολίων και καταφυγίων

• Την ανάπτυξη προώθηση
και προβολή του γιώτινγκ και
του θαλάσσιου τουρισμού μέσω

της υλοποιούμενης ενιαίας
εθνικής στρατηγικής από τη
Συντονιστική Επιτροπή
Κρουαζιέρας το πρώτο ενιαίο
όργανο αποτελούμενο από εκπροσώπους

του Υπουργείου
Τουρισμού και Ναυτιλίας
Νησιωτικής Πολιτικής και τη
συμμετοχή των αρμοδίων φορέων

του δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα
• Την προώθηση του τουριστικού

προϊόντος στον τομέα
του θαλάσσιου τουρισμού και
του γιώτινγκ στις ξένες αγορές

μέσω του EOT ως του
εθνικού φορέα στην παγκόσμια

τουριστική προώθηση και
προβολή της Ελλάδας και την
ενισχυμένη παρουσία σε διεθνείς

τουριστικές εκθέσεις
παγκόσμιες διοργανώσεις και
συνέδρια για το θαλάσσιο
τουρισμό

Σας προτρέπω να διερευνήσετε

τις νέες δυνατότητες
που ανοίγονται στην Ελλάδα
για επενδύσεις σε αυτόν τον
πολλά υποσχόμενο τομέα του
θαλάοοιο τουρισμού που αναμένεται

να αναπτυχθεί και να
επεκταθεί τα επόμενα χρόνια

κατέληξε η κα Κουντου
ρα

http://www.innews.gr
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„ Yachting Θάλασσα

H Αθήνα
στο επίκεντρο
ίου τουρισμού

Της ΛΗΤΩΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ
litomissiakouli@yahoo.com

Φέτος

είναι η πρώτη
φορά που πραγματοποιείται

στπν Αθήνα το Παγκόσμιο

Συνέδριο Μαρι
νών 25-27 Οκτωβρίου
2018 Διεξάγεται στο

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

και πρώτο του μέλημα είναι να θίξει το
θέμα της βιωσιμότητας του κλάδου των τουριστικών

λιμένων στην Ευρώπη αλλά και

Ανοιξε τις πύλες
του το Παγκόσμιο

Συνέδριο Μαρίνων
στοΚΠΙΣΝ

στη χώρα μας που έχει μείνει πολύ πίσω
παρά τα δυνατά όπλα που διαθέτει Ομιλητές

από το εξωτερικό με μεγάλη τεχνογνωσία
και εμπειρία τοποθετούνται επί του θέματος

για το οποίο άλλωστε ήδη έχει ξεκινήσει
συζήτηση στην IC0MIA Διεθνές Συμβούλιο
Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας και αφορά

τους όρους παραχώρησης ή ανανέωσης
της παραχώρησης μιας μαρίνας από το εκάστοτε

Δημόσιο
Η IC0MIA που τάσσεται υπέρ του ανταγωνισμού

με δίκαιους όρους και ικανοποιητικά
ανταλλάγματα προς το Δημόσιο από τις εκμισθώσεις

μαρινών ωστόσο

προσθέτει ότι πρέπει να διασφαλίζεται

η βιωσιμότητα της
επένδυσης ώστε ο μισθωτής
να μπορεί να αντεπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του απέναντι

στην κοινωνία κατά τη
διάρκεια της παραχώρησης
ασκώντας με επαγγελματισμό

ποιοτική διαχείριση των
εγκαταστάσεων
Γι αυτόν τον λόγο υπογραμμίζεται

χαρακτηριστικά πως
το απαιτούμενο οικονομικό

αντάλλαγμα για το Δημόσιο
πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας

υπόψη τα ευρύτερα οφέλη που

απορρέουν από την ανάπτυξη και διαχείριση
των μαρινών από έμπειρους επαγγελματίες

διαχειριστές Υψηλά ενοίκια οδηγούν σε

αδυναμία βιωσιμότητας και κατά συνέπεια
σε φτωχά συντηρημένες ή και εγκαταλελειμμένες

εγκαταστάσεις

http://www.innews.gr
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Στην Αθήνα ίο Παγκόσμιο Συνέδριο του ICOMIA με θέμα Cross Sea Challenges for Marinas

Μαρίνες Ενίσχυσηυποδομώνμε υποπαραχωρήσεις
Ανοιχτό

σε επενδυτικές προτάσεις

είναι to υπουργείο Ναυπλίας

για tnv ανάπτυξη υποδομών
οτον Θαλάσσιο τουρισμό όπως είναι

οι μαρίνες σύμφωνα με όσα
είπε ο υπουργός Ναυπλίας Φώτης
Κουβέλης μιλώνιας χθες στο Παγκόσμιο

Συνέδριο Μαρινών με θέμα

Cross Sea Challenges for Marinas

που διοργάνωσε στην Αθήνα

to Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων

Ναυτικής Βιομηχανίας ICOMIA

Παράλληλα στο ίδιο ουνέδριο
n υπουργός Τουρισμού Έλενα
Κουντουρά εξήγγειλε σχέδιο για

τη δημιουργιά δικτύου μεσαίου
και μεγάλου μεγέθους μαρινών τα

επόμενα χρόνια
Ειδικότερα όπως είπε ο κ Κουβέλης

η στρατηγική ενίσχυσης
ιων υποδομών σε μαρίνες θα είναι

εμφανής και στο νομοσχέδιο το
οποίο αναμένεται να ψηφισθεί στα

μέσα tou Νοεμβρίου με to οποίο
στο εξής οι αξιοποιήσεις των λιμανιών

θα γίνονται με τη διαδικασία

των υποπαραχωρήσεων δράστη

ριοτητων
Από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές

δραστηριότητες είναι και
οι μαρίνες σε περιοχές Οργανι¬

σμών Λιμένων οι οποίες ευνοούν
tov θαλάσσιο τουρισμό πρόσθεσε

ο υπουργός
Ο κ Kouβέλης αναφέρθηκε ακόμη

στα σκάφη αναψυχής σημειώνοντας

όπ n κυβέρνηση με τον
νόμο 4504/2017 έθεσε ουγκεκρι
μένες προϋποθέσεις με τις οποίες

μπορεί ένα σκάφος να αποκτήσει

άδεια επαγγελματικού τουριστικού

σκάφους και να πραγματοποιεί

κρουαζιέρες στις ελληνικές

θάλασσες Ταυτόχρονα το
υπουργείο Ναυτιλίας απλοποίησε
τις διαδικασίες της αδειοδότησης
To αποτέλεσμα είναι οι άδειες επαγ¬

γελματικών σκαφών αναψυχής να
εκδίδονται σε πολύ σύντομο χρονικό

διάστημα Με αντίστοιχες διαδικασίες

διευκόλυνε την έκδοση
αδειών απόπλου από τα λιμεναρχεία

χωρίς καμία έκπτωση στις
επιθεωρήσεις νια το αξιόπλοο και
για την ασφάλεια των επιβατών
Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών
ήταν φέτος το καλοκαίρι να φτάσει

ακόμα και στο 100 το ποσοστό

των ναυλώσεων στα σκάφη
αναψυχής με ελληνική σημαία

Μιλώντας στο ίδιο ουνέδριο η

υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά

τόνισε ότι το υπουργείοΤου¬

ρισμού στήριξε την Ένωση Μαρι
νών Ελλάδος στη διεκδίκηση τοι
παγκόσμιου αυτού συνεδρίου τοι
μεγαλύτερου στον κλάδο που διεξάγεται

για πρώτη φορά στη χώρο
μας με τη συμμετοχή 400 προ
σκεκλημένων Η υπουργός υπο
γράμμισε ακόμη ότι ο θαλάσσιοο
τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα

της κυβέρνησης Τέλος ανακοίνωσε

την κατάρτιση επιχειρηματικού

σχεδίου business plan
από το υπουργείο για τη δημιουργία

δικτύου μεσαίου και μεγάλου

μεγέθους μαρινών τα επό
μενα χρόνια SID.I21 77097

http://www.innews.gr
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Τεράστια η συμβολή
του ναυτικού τουρισμού
Yachting κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα δίνουν 2,3 δισεκατομμύρια

στο ΑΕΠ Ισχυρότερος κλάδος τα ιστιοπλοϊκά

Το σχεδιασμό των επενδύσεων μέσω των υποπαραχώρησεων
περιέγραψε ο Φ Κουβέλης στο παγκόσμιο συνέδριο Μαρίνων

Σημαντική είναι η συμβολή του ναυτικού
τουρισμού στο ΑΕΠ και την απασχόληση
σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης
για τον κλάδο που εκπόνησε το Ινστιτούτο του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ Ο ναυτικός τουρισμός
αποτελείται από τον τομέα του yachting της
κρουαζιέρας και της ακτοπλοίας έχοντας άμεση

οικονομική επίδραση 2,3 δισ ευρώ ή 1 3 του
ΑΕΠ ενώ οι άμεσα απασχολούμενοι στον
κλάδο ανέρχονται σε 22.500 Λαμβάνοντας
υπόψη τις έμμεσες επιδράσεις ο συνολικός
αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία εκτιμάται
μεταξύ 5 και 6 δισ ευρώ αντιπροσωπεύοντας
από 2,9 έως 3,5 του ΑΕΠ με τον αντίστοιχο
του yachting να εκτιμάται σε 800 εκατ ευρώ

σελ 3
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Yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοία δίνουν 2,3 δισεκατομμύρια
στο ΑΕΠ - Ισχυρότερος κλάδος τα ιστιοπλοϊκά

Τεράστια η συμβολή
του ναυτικού τουρισμού
Το σχεδιασμό των επενδύσεων μέσω των υποπσραχώρησεων
περιέγραψε ο Φ. Κουβέλης στο παγκόσμιο συνέδριο Μαρίνων

Σημαντική 

είναι η συμβολή του ναυτικού τουρισμού
στο ΑΕΠ και την απασχόληση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

σχετικής μελέτης για τον κλάδο, που εκπόνησε 

το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
Ο ναυτικός τουρισμός αποτελείται από τον τομέα του

yachting, της κρουαζιέρας και της ακτοπλοίας, έχοντας άμεση 

οικονομική επίδραση 2,3 δισ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ, 

ενώ οι άμεσα απασχολούμενοι στον κλάδο, ανέρχονται 

σε 22.500.
Λαμβάνοντας υπόψη τις έμμεσες επιδράσεις, ο συνολικός 

αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία εκτιμάται μεταξύ
5 και 6 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας από 2,9% έως
3,5% του ΑΕΠ, με τον αντίστοιχο του yachting να εκτιμάται 

σε 800 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα μάλιστα, με στοιχεία που επικαλείται η μελέτη 
από το ΔιεΘνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας 

(ICOMIA) στην Ελλάδα υπάρχουν 170.052 σκάφη, εκ
των οποίων τα 125.137 ανήκουν στην κατηγορία των
πλαστικών σκαφών, περιλαμβανομένων και των σκαφών
με εξωλέμβια μηχανή.

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα φουσκωτά
σκάφη, τα οποία ανέρχονται σε 21 .400 με την ισχυρότερη 

Θέση να κατέχουν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που ανέρχονται 

σε 4.060 και τα 13.445 μηχανοκίνητα με εσωτερική
μηχανή, συνολικής δυναμικότητας 17.505 σκάφη. Παράλληλα 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διαΘέτει 22 
οργανωμένες 

μαρίνες, συνολικής δυναμικότητας 8.924 Θέσεων 

ενώ εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 13.500 Θέσεις
ελλιμενισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται εκτός από τις
μαρίνες, οι τουριστικοί λιμένες και τα καταφύγια τουριστικών 

σκαφών.
Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η μελέτη 

από την Ένωση Λιμένων Ελλάδος, το 201 7 προσέγγισαν 

τα ελληνικά λιμάνια 3.415 κρουαζιερόπλοια, πραγματοποιώντας 

4,62 εκατ. αφίξεις επιβατών, με την άμεση
συμβολή στην οικονομία να είναι σχεδόν 600 εκατ. ευρώ.

Αντιστοίχως αναφορικά με την ακτοπλοία, ο συνολικός
αριΘμός επιβατών που μεταφέρΘηκε στις εγχώριες ακτοπλοϊκές 

γραμμές το 2016, έφΘασε σε 17,4 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 

1 ,52 εκατ. μεταφορές επιβατών στα διεΘνή
δρομολόγια και τη συνολική άμεση απασχόληση στον τομέα 

της ακτοπλοίας, εκτιμάται σε 6.000 Θέσεις εργασίας,
ενώ η συμβολή της στο ΑΕΠ σε 900 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μιλώντας χΘες στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρίνων 

ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης 

Κουβέλης, παραδέχτηκε το σημαντικό μέγεΘος που
κατέχει ο ναυτικός τουρισμός για την Ελλάδα κι αναφέρ-
Θηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου για την ανάπτυξη 

του Θαλάσσιου τουρισμού, στις επενδύσεις που
μπορούν να πραγματοποιηΘούν, μέσα από την υποπαρα-

χώρηση δραστηριοτήτων στα λιμάνια της χώρας αλλά και
στο περιεχόμενο της ανάπτυξης που δίνει η κυβέρνηση.

Στην ομιλία του ο Υπουργός ναυτιλίας τόνισε ότι: «ο Θαλάσσιος 

τουρισμός αποτελεί κρίσιμο πόλο ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, γιατί γύρω του αναπτύσσονται επιμέρους 

δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν την πρακτόρευση, 

τον ανεφοδιασμό, την στελέχωση των σκαφών με
πληρώματα. Κατά συνέπεια το Υπουργείο Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής κινείται σε δύο κατευΘύνσεις και καταρχάς 

ενΘαρρύνει τις επενδύσεις που Θα μπορούσαν να
γίνουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των μαρίνων».

Η Ελλάδα, στη βάση της φυσικής ομορφιάς που έχουν
οι Θάλασσές της και το τουριστικό ενδιαφέρον τόσο για τα
νησιά όσο και για την ενδοχώρα, είναι προφανές ότι έχει
ανάγκη από μαρίνες.

Παράλληλα σημείωσε ότι: «το υπουργείο έχει συντάξει
Νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφισΘεί στα μέσα
του Νοεμβρίου, με το οποίο στο εξής οι αξιοποιήσεις των
λιμανιών Θα γίνονται με τη διαδικασία των υποπαραχωρή-
σεων δραστηριοτήτων.

Από τις πιο ελκυστικές δραστηριότητες είναι και οι μαρίνες, 

σε περιοχές Οργανισμών Λιμένων οι οποίες ευνοούν 

τον Θαλάσσιο τουρισμό. Στον συγκεκριμένο τομέα το
Υπουργείο Ναυτιλίας έχει την πάγια Θέση ότι είναι ανοικτό
σε επενδυτικές προτάσεις».

Αναφερόμενος στο νομικό καΘεστώς επεσήμανε ότι: «η
κυβέρνηση με το νόμο 4504/2017 έΘεσε συγκεκριμένες
προϋποΘέσεις με τις οποίες μπορεί ένα σκάφος να αποκτήσει 

άδεια επαγγελματικού τουριστικού σκάφους και να

πραγματοποιεί κρουαζιέρες στις ελληνικές Θάλασσες.
Ταυτόχρονα το Υπουργείο Ναυτιλίας απλοποίησε τις διαδικασίες 

της αδειοδότησης.
Το αποτέλεσμα είναι οι άδειες επαγγελματικών σκαφών

αναψυχής να εκδίδονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Με αντίστοιχες διαδικασίες διευκόλυνε την έκδοση αδειών 

απόπλου από τα λιμεναρχεία, χωρίς καμία έκπτωση
στις επιΘεωρήσεις για το αξιόπλοο και για την ασφάλεια
των επιβατών. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ήταν
φέτος το καλοκαίρι να φτάσει ακόμα και στο 100% το ποσοστό 

των ναυλώσεων στα σκάφη αναψυχής με ελληνική
σημαία».

Τέλος ανέφερε ότι: « Η κυβέρνηση. Θέλει τις επενδύσεις,
επιδιώκει την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων αλλά και την
τοποΘέτηση ελληνικών σε μία σειρά από δραστηριότητες,
όπως είναι και οι μαρίνες, στο πλαίσιο της ανάπτυξης που

έρχεται μετά το τέλος των μνημονίων.
Αυτή όμως η ανάπτυξη οφείλει να είναι βιώσιμη. Και για

να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι και δίκαιη. Οι προκλήσεις
και οι δυνατότητες είναι παρούσες. Δεν έχουμε παρά να

προχωρήσουμε».
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Ομιλία του Υπουργού Ναυτιλία και Νησιωτικά Πολιτικήδ Φώτη ΚουΒέλη
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών

θαλάσσιος τουρισμός και επενδύσεις
Ο Ynoupyôs Ναυτι
Xias και NnoicoTiKiis
rioXiTiKns Decerns Κου
BéXns xGes παραβρέθηκε

και μίλησε στο
Παγκόσμιο Συνέδριο
Μαρινών με θέμα C
ross Sea Challenge
s for Marinas που

διοργάνωσε στην
Αθήνα το A\eQvés

Συμβούλιο Ενώσεων
NauTiKiis Βιομηχα
vias(ICOMIA

ΟΦ
KoußeAns αναφέρ

θηκε-μεταξύ άλλων oris

προτεραιότητεε του
Υπουργείου για την ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισμού στη

χώρα pas oris επενδύσει που

μπορούν να πραγματοποιηθούν

μέσα από την υποπαραχώρηση
δραστηριοτήτων στα λιμάνια ms

xcbpas αλλά και στο περιεχόμενο

fis avànïuÇns που δίνει
η κυβέρνηση και η ηγεσία του

Υπουργείου NauTiXias και Νησιωτική

noAiTiKns

Ακολουθεί η ομιλία του
Υπουργού Φώτη Κουβέλη

Κρίσιμος πόλος

ανάπτυξης
για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα ο τουρισμόε
αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθοε
για την οικονομία ms και τμήμα
αυτού του μεγέθουε αποτελούν
ο θαλάσσιοε τουρισμ05 με τα

σκάφη avaipuxâs και Tis μα

ρίνε5 Το υπουργείο NauiiAias

εμπλέκεται ενεργά στο κομμάτι
του θαλάσσιου τουρισμού σε
ό,τι αφορά στα σκάφη avaipuxâs
0 θαλάσσιοε τουρισμόε αποτελεί

κρίσιμο πόλο ανάπτυξηε
ms ελληνικήε οικονομίαε γιατί
γύρω του αναπτύσσονται επιμέ
pous δραστηριότητεε οι οποίε5

αφορούν την πρακτόρευση τον

ανεφοδιασμό την στελέχωση
των σκαφών με πληρώματα

Ενδιαφέρον
για us μαρίνες

Κατά συνέπεια το Υπουργείο
NauiiAias και Νησιωτικήε Πολι

xiKns κινείται σε δύο κατευθύν
oz\s Καταρχάε ενθαρρύνει Tis

επενδύσει που θα μπορούσαν
να γίνουν στο πλαίσιο ms λει

ToupYÎas των μαρίνων Η Ελλάδα

στη βάση ms φυσικήε ομορ
φιά5 που έχουν οι Θάλασσέ$τη5
και το τουριστικό ενδιαφέρον
τόσο για τα νησιά όσο και για
την ενδοχώρα είναι προφανέε
ότι έχει ανάγκη από μαρίνεε

Το υπουργείο NautiAias και
Νησιωτικήε Πολιτικήε έχει συντάξει

Νομοσχέδιο το οποίο

αναμένεται να ψηφισθεί στα

μέσα του Νοεμβρίου με το
οποίο στο εξήε οι αξιοποιήσει
των λιμανιών θα γίνονται με τη

διαδικασία των υποπαραχωρή
σεων δραστηριοτήτων

Από Tis πιο ελκυστικέε δρα

στηριότητεε είναι και οι μαρίνεε
σε περιοχέε Οργανισμών Λιμένων

οι οποίεε ευνοούν τον
θαλάσσιο τουρισμό Στον συγκεκριμένο

τομέα το Υπουργείο
Ναυτιλίαε έχει την πάγια θέση
ότι είναι ανοικτό σε επενδυτικέε

προτάσειε

Σκάφη αναψυχής και
διευκόλυνση αδειών

Ο δεύτεροε άξοναε στον
οποίον εμπλέκεται το Υπουργείο

NauiiAias είναι τα σκάφη
αναψυχήε Το πολυδαίδαλο
των ελληνικών ακτών με τα
εκατοντάδεε νησιά επέτρεπε
σε μεγάλο βαθμό κατά το παρελθόν

την κίνηση τουριστικών
σκαφών αναψυχήε σχεδόν χω

pis έλεγχο Την τελευταία διετία

συστηματοποιήθηκαν οι έλεγ¬

χοι του Λιμενικού Σώματοε και

εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι

κανονισμοί
Η κυβέρνηση λοιπόν με το

νόμο 4504/201 7 έθεσε συ

γκεκριμένεε προϋποθέσει με
Tis οποίεε μπορεί ένα σκάφοε
να αποκτήσει άδεια επαγγελματικού

τουριστικού σκάφουε και

να πραγματοποιεί κρουαζιέρεε
Otis ελληνικέε θάλασσεε Ταυτόχρονα

το Υπουργείο NauiiAias
απλοποιήσετε διαδικασίεε ms
αδειοδότησηε

Το αποτέλεσμα είναι οι άδειεε

επαγγελματικών σκαφών ανα

ψυχήε να εκδίδονται σε πολύ

μικρό χρονικό διάστημα
Με αντίστοιχεε διαδικασία

διευκόλυνε την έκδοση αδειών
απόπλου από τα λιμεναρχεία
xGjpis καμία έκπτωση otis επιθεωρήσει

για το αξιόπλοο και

για την ασφάλεια των επιβατών

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών

ήταν péms το καλοκαίρι να

φτάσει ακόμα και στο 1 00 το

ποσοστό των ναυλώσεων στα

σκάφη αναψυχήε με ελληνική

σημαία

Άδεια επαγγελματικού σκά

tpous αναψυχήε μπορούν να

πάρουν και τα μεγάλα σκάφη
μήκουε άνω των 35 μέτρων τα

οποία συνήθωε φέρουν σημαίε5

τρίτων χωρών
Το Υπουργείο NauiiAias

τροποποίησε Tis διατάξει του

νόμου 4152 και κατάργησε

το όριο των 1 2 ατόμων για τα

σκάφη αυτά Παραμένει nàvccos

η προϋπόθεση τα σκάφη Tpims

σημαίαε να δραστηριοποιούνται

Otis ελληνικέε Θάλασσε5 με

tous iôious ôpous υπό TOUS

onoious δραστηριοποιούνται και

τα σκάφη με ελληνική σημαία

Αναπόφευκτος
ο ανταγωνισμός

Kupizs και κύριοι σύνεδροι
στο συγκεκριμένο οικονομικό
και πολιτικό σύστημα που ζούμε
ο ανταγωνισμ05 είναι αναπόφευκτε

Οφείλει όμαε να είναι υγιήε
και γιατί όχι τη θέση του να πάρει

η άμιλλα η οποία θα εδράζεται

στην προσφορά καλύτερων
υπηρεσιών με σεβασμό στον

άνθρωπο και στο περιβάλλον
Η κυβέρνηση θέλει Tis επενδύσει

επιδιώκει την προσέλκυση

ξένων κεφαλαίων αλλά και

την τοποθέτηση ελληνικών σε

μία σειρά από δραστηριότητεε
ôncos είναι και οι μαρίνεε στο

πλαίσιο ms ανάπτυξηε που έρχεται

μετά το τέλοε των μνημονίων
Αυτή όμαε η ανάπτυξη οφείλει

να είναι βιώσιμη Και για να

είναι βιώσιμη πρέπει να είναι
και δίκαιη Οι προκλήσειε και

οι δυνατότητεε είναι παρούσεε
Δεν έχουμε παρά να προχωρήσουμε

las ευχαριστώ για την

πρόσκληση και εύχομαι κάθε
επιτυχία στο Συνέδριο oas και

Otis επιχειρηματία δραστηρι
ômTés oas
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Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρίνων
Ζωηρό ενδιαφέρον για
τον θαλάσσιο τουρισμό
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον θαλάσσιο
τουρισμό στην Ελλάδα αλλά και οι νέες τάσεις
στη διαχείριση των τουριστικών λιμένων οπως
είναι από m μια η επιμήκυνση της περιόδου των
παροχωρηοεων και αηο την αλλη η ενοικίαση
κλινών στα σκάφη για διανυκτερεύσεις αναδείχτηκαν

κατά τη διάρκεια του Παγκοομκχι
Συνεδρίου Μαρίνων που πρανματοποιπθπκε
για πρώτη φορά στην Αθήνα σελ 14
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Συνέδριο Παρώνων Στο επίκεντρο η επιμήκυνση της περιόδου των

Έντονο ενδιαφέρον
γιατονθαλάσσιο
τουρισμό
Του Αντώνη Τσιμπλάκη

tsimp®naftemporiki.gr

Το
επενδυτικό ενδιαφέρον

για τον θαλάσσιο ιουρισμό
στην Ελλάδα αλλά και σι
ιάσεις στη διαχείριση των

τουριστικών λιμένων όπως εί
vm από τη μια η επιμήκυνση
ιιις περιόδου των παραχωρήσεων

και από την άλλη η ενοικίαση

κλινών σία σκάφη για διανυκτερεύσεις

αναδείχτηκαν κα
U I m διάρκεια ιου Παγκόσμιου
Σ ινεδρίου Μαρινών που πραγ

1 1 οικηήθηκε για πρώτη φορά
j luv Αθήνα

Πιο συγκεκριμένα to ενδιαφέρον

της Safe Harbor Marinas
για επενδύσεις στην Ελλάδα
αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος

του αμερικάνικου ομίλου

Baxter Underwood Εχουμε

κάνει συζητήσεις για τη Μεσόγειο

Υπάρχουν ιδιοκτήτες μεγάλων

yacht στις ΗΠΑ που θέλουν

να έρθουν στην Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια η Safe

Harbor Marinas η οποία διαθέτει

75 μαρίνες έχει διαθέσει
1 δισ δολάρια για εξαγορές και
to τμήμα εξαγορών αναλαμβάνει
να τρέξει αγορές μια ή και δύο
τουριστικών λιμένων τον μήνα

Όσον αφορά την ανάγκη που
έχει εμφονιστεί για παράταση
ίων παραχωρήσεων μαρινών ο
κ Darren Vaux πρόεδρος της
Boating Industries Alliance Αυ
stralia σημείωσε ότι επεν
δύονιας οι διαχειριστές τουριστικών

λιμανιών επιπλέον κεφάλαια

στην πορεία θα πρέπει
να λαμβάνουν παράταση της
σύμβασης για 1 5-20 χρόνια ενώ
το μίσθωμα θα πρέπει να υπο
λογίζειαι στο 4 έως 6 του τζίρου

θεωρείται το ποσό που

μπορεί να πληρώσει ο επενδυτής

ως μίσθιο προκειμένου να

μπορεί να λειιουργήσει μακροπρόθεσμα

και να επανεπενδύ
σετ Πρέπει να επανεπενδύου
με γιατί n υποδομή χάνει την
αξία της και δεν αποδίδει σταδιακά

σημείωσε χαρακτηριστικά

Ανάλογη άποψη εξέφρασε
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

που γίνεται από το Διεθνές
Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής
Βιομηχανίας ICOMIA και φέτος

διοργανώθηκε από την Ενωση

Μαρινών Ελλάδος o κ Oscar
Siches εμπειρογνώμονας μαρινών

Όπως επισήμανε από το

βήμα του σηνεδρίου στη Γαλλία

και την Ιταλία καταγράφεται

μια αυξανόμενη πίεση από το
κράτος προς τις εταιρείες εκμετάλλευσης

μαρινών Για παράδειγμα

τόνισε ότι στην Αντίμπ
στη Γαλλία έγινε διαγωνισμός
για τη μαρίνα πήγαν 10 εταιρείες

ξόδεψαν χρήματα χωρίς
όμως αποτέλεσμα

Οκονομκι δκμοιροσμου
Τις νέες τάσεις στα σκάφη αναψυχής

παρουσίασε ο Mats Eriksson

πρόεδρος της Swedish Marine

Industries Federation Όπως
είπε πλέον ο ανταγωνισμός δεν
περιορίζεται μεταξύ των μαρινών

αλλά και με άλλες δραστηριότητες

ψυχαγωγίας όπως είναι

γτα παράδειγμα το γκολφ Η
απάντηση στο νέο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος σύμφωνα

με τον κ Errisson είναι η
μεταστροφή στην πώληση συμμετοχής

σε σκάφη παρά των
ίδιων των του ριστικών σκαφών
Ως εφορμογές των νέων αυτών
πρακτικών έφερε την κλασματική

ενοικίαση την εξ ημισείας
ιδιοκτησία τη συνεταιρική ιδιοκτησία

το beds-on-board αλλά
και τα watersports Δεν χρειάζεται

να αγοράσεις σκάφος
μπορείς να νοικιάσεις και να
μοιραστείς Αυτό επηρεάζει τις

και η ενοικίαση κλινών στα σκάφη για διανυκτερεύσεις

μαρίνες αφού χρειάζονται εγκαταστάσεις

που θα ικανοποιούν

τις ανάγκες πολλών διαφο
ρετικών ανθρώπων σημείωσε

Στη τάση της οικονομίας διαμοιρασμού

στάθηκε η Nanke
Den Daas διευθύνουσα σύμβουλος

της ολλανδικής Den Daas

Group Βλέπουμε την τάση
της οικονομίας του διαμοιρασμού

Γιατί να κάθονται τα σκάφη

στις μαρίνες όταν μπορούν
να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι

αναρωτήθηκε Σκάφη για
διανηκτέρευση όχι για μετακίνηση

σημείωσε χαρακτηριστικά
Ωστόσο γτα να επιτευχθεί

ο στόχος τόνισε πρέπει να λυθούν

ζητήματα υποδομών αλλά
και ασφάλειας στις μαρίνες

Επίσης ο Jason Ludlow διευθύνων

σύμβουλος και UUVI

δρυτής της Beds on Board του
Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσε
την πρόταση του να γίνουν τα

σκάφη στις μαρίνες ο προορισμός

Πρέπει να κάνουμε άνοιγμα

στους νέους ανθρώπους Στις
μαρίνες προορισμού χρειάζεται
μια αίθουσα εξυπηρέτησης Χρειάζεται

οι μαρίνες να καλωσορίζουν

τους επισκέπτες όπως τα

ξενοδοχεία ανέφερε νια να καταλήξει

λέγοντας ότι το συγκεκριμένο

project δεν θα πρέπει να
to εκλάβει ο κλάδος ως ανθρώπους

που κοιμούνται στις
μαρίνες αλλά ως ανθρώπους
που απολαμβάνουν τη διαμονή
τους και θα επιστρέψουν

Η συγκεκριμένη άποψη πάντως

δεν έχει μόνο υποστηρικτές

αφού εκφράστηκε και η

αντίθετη άποψη ότι οι μαρίνες
πρέπει να επικεντρώνονται στη
ναυσιπλοΐα και όχι στις διανυκτερεύσεις

στα σκάφη Στην Ελλάδα

πάντως το σύστημα αυτό

έχει εφορμοοτεί σε μικρή κλίμακα

στη Μαρίνα Λέρου

Προοπτικές
και βαθμός
συνεισφοράς
▼ Στις προοπτικές ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας αλλά

και του θαλάσσιου τουρισμού

αναφέρθηκε ο πρόεδρος
της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος

Σταύρος Ken 1 1 1 κάδης Για
κάθε 1 ευρώ που αποδίδουν τα
σκάφη στις μαρίνες επιπλέον

5 ευρώ δαπανών κατευθύνονται

σε υποστηρικτικές δρα
οτηριότητες τόνισε μεταξά άλλων

ο κ Κατσικάδης
Παράλληλα σημείωσε ότι για
κάθε 100 σκάφη δημιουργούνται

4 θέσεις εργασίας στη
μαρίνα και 40 θέσεις σε άλλες
επιχειρήσεις Αναφέρθηκε τέλος

και στην ανάγκη να υπάρξει
ένα υποστηρικτικό περιβάλλον

για τον κλάδο που δεν
θα εμποδίζει την αναβάθμιση
των μαρινών
Στις δυνατότητες ανάπτυξης
της βιομηχανίας μαρινών στην
Ελλάδη αναφέρθηκε ο Marti
nho Fortunato CMM πρόεδρος

του ICOMIA Marinas
Group Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο

αριθμό αγκυροβολίων
περίπου 60 Επίσης η παρο
γωγή νεών σκαφών κυρίως
μικρών ανέκαμψε κατά 11

στη χώρο το 201 7 σημείωσε
μιλώντας για την Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά τις μαρίνες στην
Ευρώπη σ κ Fortunato υπογράμμισε

ότι αντιπροσωπεύουν
το 33 της θαλάσσιας

οικονομίας της Ρ.υρωπαϊκής
Ένωσης

S1D.121815S11
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στις προτεραιότητες του υπουργείου

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

για την ανάπτυξη του θαλάσσιου

τουρισμού στη χώρα μας αναφέρθηκε

ο υπ Φώτης Κουβέλης
Σελ.4



1. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .30/10/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/10/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Στις προτεραιότητες
του υπουργείου για
την ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού
στη χώρα μας στις
επενδύσεις που
μπορούν να
πραγματοποιηθούν
μέσα από την
υποπαραχώρηση
δραστηριοτήτων στα
λιμάνια της χώρας
αναφέρθηκε ο
υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής
Πολιτικής Φώτης
Κουβέλης
επισημαίνοντας το
περιεχόμενο της
ανάπτυξης που δίνει η
κυβέρνηση

Γ ια την Ελλάδα ο τουρισμός

αποτελεί ένα
σημαντικό μέγεθος

για την οικονομία της και τμήμα
αυτού του μεγέθους αποτελούν

ο θαλάσσιος τουρισμός
με τα σκάφη αναψυχής και τις
μαρίνες είπε την Πέμπτη 25
Οκτωβρίου ο κ Κουβέλης στην
ομιλία του στο Παγκόσμιο Συ
νέδριο Μαρινών με θέμα
Cross Sea Challenges for

Marinas που διοργάνωσε
στην Αθήνα το Διεθνές Συμβούλιο

Ενώσεων Ναυτικής Βιο
μηχανίας(ΙΟΟΜΙΑ

Ο θαλάσσιος τουρισμός
αποτελεί κρίσιμο πόλο

ανάπτυξης
Συνεχίζοντας ο επικεφαλής του
υπουργείου αφού αναφέρθηκε

στην ενεργή εμπλοκή του
υπουργείου Ναυτιλίας στο κομμάτι

του θαλάσσιου τουρισμού
σε ό,τι αφορά στα σκάφη αναψυχής

σημείωσε ότι
Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί

κρίσιμο πόλο ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας γιατί

γύρω του αναπτύσσονται επιμέρους

δραστηριότητες οι
οποίες αφορούν την πρακτόρευση

τον ανεφοδιασμό την
στελέχωση των σκαφών με
πληρώματα
Κατά συνέπεια το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κινείται σε δύο κατευθύνσεις

Καταρχάς ενθαρρύνει τις επενδύσεις

που θα μπορούσαν να
γίνουν στο πλαίσιο της λειτουργίας

των μαρίνων

Η χώρα έχει ανάγκη από

μαρίνες
Η Ελλάδα στη βάση της φυσικής

ομορφιάς που έχουν οι θά
λασσές της και το τουριστικό
ενδιαφέρον τόσο για τα νησιά
όσο και για την ενδοχώρα εί

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού

ναι προφανές οτι εχει ανάγκη
από μαρίνες
Το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής έχει συντάξει

Νομοσχέδιο το οποίο
αναμένεται να ψηφισθεί στα μέσα

του Νοεμβρίου με το οποίο
στο εξής οι αξιοποιήσεις των
λιμανιών θα γίνονται με τη διαδικασία

των υποπαραχωρήσε
ων δραστηριοτήτων
Από τις πιο ελκυστικές δραστηριότητες

είναι και οι μαρίνες
σε περιοχές Οργανισμών

Λιμένων οι οποίες ευνοούν τον
θαλάσσιο τουρισμό Στον συγκεκριμένο

τομέα το Υπουργείο
Ναυτιλίας έχει την πάγια

θέση ότι είναι ανοικτό σε επενδυτικές

προτάσεις

Κίνηση τουριστικών
σκαφών αναψυχής χωρίς

έλεγχο
Ο δεύτερος άξονας στον οποίον

εμπλέκεται το Υπουργείο
Ναυτιλίας είναι τα σκάφη αναψυχής

Το πολυδαίδαλο των ελληνικών

ακτών με τα εκατοντάδες

νησιά επέτρεπε σε μεγάλο

βαθμό κατά το παρελθόν
την κίνηση τουριστικών σκαφών

αναψυχής σχεδόν χωρίς
έλεγχο Την τελευταία διετία
συστηματοποιήθηκαν οι έλεγχοι

του Λιμενικού Σώματος και
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι

κανονισμοί
Η κυβέρνηση λοιπόν με το νό¬

μο 4504/2017 έθεσε συγκεκριμένες

προϋποθέσεις με τις
οποίες μπορεί ένα σκάφος να
αποκτήσει άδεια επαγγελματικού

τουριστικού σκάφους και
να πραγματοποιεί κρουαζιέρες
στις ελληνικές θάλασσες Ταυτόχρονα

το Υπουργείο Ναυτιλίας

απλοποίησε τις διαδικασίες

της αδειοδότησης
Το αποτέλεσμα είναι οι άδειες
επαγγελματικών σκαφών αναψυχής

να εκδίδονται σε πολύ
μικρό χρονικό διάστημα

Σκάφη αναψυχής με
ελληνική σημαία

Με αντίστοιχες διαδικασίες διευκόλυνε

την έκδοση αδειών
απόπλου από τα λιμεναρχεία
χωρίς καμία έκπτωση στις επιθεωρήσεις

για το αξιόπλοο και
για την ασφάλεια των επιβατών

Αποτέλεσμα των ενεργειών
αυτών ήταν φέτος το καλοκαίρι

να φτάσει ακόμα και
στο 1 00 το ποσοστό των ναυλώσεων

στα σκάφη αναψυχής
με ελληνική σημαία
Άδεια επαγγελματικού σκάφους

αναψυχής μπορούν να
πάρουν και τα μεγάλα σκάφη
μήκους άνω των 35 μέτρων τα
οποία συνήθως φέρουν σημαίες

τρίτων χωρών
Το Υπουργείο Ναυτιλίας τροποποίησε

τις διατάξεις του νόμου

4152 και κατάργησε το
όριο των 1 2 ατόμων για τα σκά

Ο υπουργός
Ναυτιλίας

και Νησιωτικής

Πολιτικής κ
Φώτης Κουβέλης

φη αυτά
Παραμένει πάντως η προϋπόθεση

τα σκάφη τρίτης σημαίας
να δραστηριοποιούνται στις ελληνικές

θάλασσες με τους ίδιους

όρους υπό τους οποίους
δραστηριοποιούνται και τα
σκάφη με ελληνική σημαία

Με σεβασμό στον άνθρωπο
και στο περιβάλλον

Καταλήγοντας ο κ Κουβέλης
τόνισε Κυρίες και κύριοι σύνεδροι

στο συγκεκριμένο οικονομικό

και πολιτικό σύστημα
που ζούμε ο ανταγωνισμός είναι

αναπόφευκτος
Οφείλει όμως να είναι υγιής και
γιατί όχι τη θέση του να πάρει
η άμιλλα η οποία θα εδράζεται

στην προσφορά καλύτερων
υπηρεσιών με σεβασμό στον
άνθρωπο και στο περιβάλλον
Η κυβέρνηση θέλει τις επενδύσεις

επιδιώκει την προσέλκυση
ξένων κεφαλαίων αλλά

και την τοποθέτηση ελληνικών
σε μία σειρά από δραστηριότητες

όπως είναι και οι μαρίνες
στο πλαίσιο της ανάπτυξης

που έρχεται μετά το τέλος
των μνημονίων
Αυτή όμως η ανάπτυξη οφείλει

να είναι βιώσιμη Και για να
είναι βιώσιμη πρέπει να είναι
και δίκαιη Οι προκλήσεις και
οι δυνατότητες είναι παρούσες
Δεν έχουμε παρά να προχωρήσουμε

Επενδύσεις

Η κυβέρνηση
θέλει τις επενδύσεις

επιδιώκει

την προσέλκυση

ξένων
κεφαλαίων αλλά

και την τοποθέτηση

ελληνικών

σε μία
σειρά από

δραστηριότητες
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μελέτη ΙΝΣΕΤΕ Πρώτο το γιότινγκ με 800 εκατ ευρω με τα φουσκωτάνα ακολουθούν

Στα 2,3 δισ η συμβολή του ναυτικού τουρισμοϋ στοΑΕΠ
Στα

2,3 δια ευρώ ετησίως φτά
νει η άμεση ουμβολή tou ναυτικού

τουρισμού στο ΑΕΠ ενώ η
έμμεση υπολογίζεται γύρω στα 5

με 6 δισ ευρώ σύμφωνα με μελέτη

που έδωσε χθες στη δημοσιότητα

ίο Ινστιτούτο ίου Συνδέσμου

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΙΝΣΕΓΕ Ειδικότερα ο
ναυτικός τουρισμός αποτελείται
από τον τομέα του yachting της
κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας
έχοντας άμεση οικονομική επίδραση

1,3 στο ΑΕΠ Οι άμεσα
απασχολούμενοι στον κλάδο ανέρχονται

σε 22.500 Λαμβάνοντας
un όψιν τις έμμεσες επιδράσεις

ο ουνολικός αντίκτυπος στην ελληνική

οικονομία σύμφωνα με το
ινστιτούτο ειαιμάται από 2,9 έως
3.5 επί του ΑΕΠ

Ανά κατηγορία ο οικονομικός
αντίκτυπος του yachting εκτιμάται

σε 800 εκατ ευρώ Σύμφωνα με
στοιχεία που επικαλείται π μελέτη

από το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων

Ναυτικής Βιομηχανίας ICO
ΜΙΑ στην Ελλάδα υπάρχουν
1 70.052 σκάφη εκ των οποίων τα
125.137 ανήκουν στην κατηγορία
των πλαστικών σκαφών περιλαμβανομένων

και των σκαφών
με εξωλέμβια μηχανή

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατη¬

γορία είναι τα φουσκωτά σκάφη
τα οποία ανέρχονται σε 2 1 400 Σε
ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις

την ισχυρότερη θέση κατέχουν

τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που

ανέρχονται σε 4.060 και τα 13.445

μηχανοκίνητα με εσωτερική μηχανή

ουνολικής δυναμικότητας
17.505 σκάφη

Συνέδριο μαρίνων
Αξίζει να σημειωθεί ότι τσ Διεθνές
Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας

ICOMIA θα πραγματοποιήσει

από ης 25 έως ης 27 Οκτωβρίου

στην Αθήνα το Παγκόσμιο
Συνέδριο μαρινών το οποίο είναι

το μεγαλύτερο και σημαντικότερο
ουνέδριο για τουριστικούς λιμένες

στον κόσμο Η Ελλάδα διαθέτει

22 οργανωμένες μαρίνες συνολικής

δυναμικότητας 8.924 θέσεων

Εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά

13.500 θέσεις ελλιμενισμού

στις οποίες περιλαμβάνονται
οι μαρίνες οι τουριστικοί λιμένες

και τα καταφύγια τουριστικών

σκαφών
Αναφορικά με τη κρουαζιέρα

και σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται

η μελέτη από την Ένωση

Λιμένων Ελλάδος το 201 7
προσέγγισαν

τα ελληνικά λιμάνια 3.415

κρουαζιερόπλοια πραγματοποι¬

ώντας 4,62 εκατ αφίξεις επιβατών
Η άμεση συμβολή της κρουαζιέρας
στην οικονομία ήταν σχεδόν 600
εκατ ευρώ

Τέλος αναφορικά με την ακτοπλοΐα

ο ουνολικός αριθμός επιβατών

που μεταφέρθηκε στις εγχώριες

ακτοπλοϊκές γραμμές το
2016 έφθασε σε 17,4 εκατ Επίσης

καταγράφηκαν 1,52 εκατ
μεταφορές

επιβατών στα διεθνή δρομολόγια

Η ουνολική άμεση απασχόληση

στον τομέα της ακτοπλοΐας

εκτιμάται σε 6.000 θέσεις
εργασίας ενώ η ουμβολή της στο
ΑΕΠ σε 900 εκατ ευρώ
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