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Η αλάπηπμε αιιά θαη ν 

καξαζκόο είλαη πξντόληα ηεο 

αλζξώπηλεο ζθέςεο

Καηαξξεύζακε νηθνλνκηθά ιόγσ κίδεξεο ζθέςεο θαη 

έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ζε κηα 

αλαπηπζζόκελε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία
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ΔΛΛΑΓΑ

Δίλαη έλα από ηα ιίγα παλέκνξθα 

παξαζαιάζζηα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ζηνλ 

θόζκν πνπ πξνζθέξεηαη θαη γηα 

ζαιάζζην ηνπξηζκό.

Όια δε απηά ζπλδπάδνληαη κε πινύζηα 

θνπιηνύξα θαη καθξά ηζηνξηθή 

παξάδνζε.

Γελ ηα αμηνπνηνύκε όζν ζα έπξεπε!
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ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ

• Βάζεη κειέηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΝΕΕ, ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ζθαθώλ αλαςπρήο ζηελ Ειιάδα είλαη πεξίπνπ 17.700. 

Απηά ηα ζθάθε ζπλεηζθέξνπλ:

• Πεξίπνπ 40.000 άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο (βάζεη 1:1, ζηελ 

Επξώπε ν ιόγνο είλαη 1:1,5 ζπλνιηθέο ζέζεηο εξγαζίαο*)

• Πεξίπνπ €607 εθαηνκκύξηα ζηελ Ειιεληθή νηθνλνκία ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππ’ όςηλ ην εηζόδεκα ησλ ζθαθώλ από ηηο λαπιώζεηο ηνπο γηα ελνηθίαζε, 

ηα έμνδα ησλ ρξεζηώλ ζηα λεζηά πνπ επηζθέπηνληαη, ηα πνζά πνπ 

μνδεύνληαη γηα ηελ αγνξά ζθαθώλ αλαςπρήο, νη πξνκήζεηεο ησλ 

κεζαδόλησλ θιπ. Απηά ηα πνζά είλαη πνιύ κεγάια αθνύ ηα ζθάθε 

αλαςπρήο αληηπξνζσπεύνπλ ην 45% ησλ εγγεγξακκέλσλ ζθαθώλ αιιά 

ζην ζύλνιν είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα.

Άξα ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζπλεηζθέξνπλ ηα ζθάθε 

αλαςπρήο είλαη πνιύ κεγαιύηεξo.
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ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΙ ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
• Η Ειιάδα έρεη πεξίπνπ 16.000 ρκ αθηνγξακκήο, ηελ κεγαιύηεξε ζηελ Ε.Ε. κε πεξίπνπ 1.200 λεζηά θαη 4.800

βξαρνλεζίδεο είλαη ν επηζπκεηόο πξννξηζκόο αλαςπρήο.

• Από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ε Ειιάδα ήηαλ θξάηνο λαπηηθώλ. Παξ’ όια απηά ε Ειιάδα δηαζέηεη 1 ζθάθνο αλαςπρήο αλά

621 θαηνίθνπο ελώ ε Επξώπε δηαζέηεη 1 ζθάθνο αλαςπρήο αλά 164 θαηνίθνπο.

• Σηελ Ειιάδα κε πεξίπνπ 16.000 ρκ αθηνγξακκήο ππάξρνπλ κόλν 14.400 ζέζεηο καξίλσλ. Σηελ Γαιιία, κε κόλν 6.300

ρκ αθηνγξακκή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο νπνίαο είλαη ζηνλ Αηιαληηθό, ππάξρνπλ 226.000 ζέζεηο καξίλσλ θαη ηα

αλάινγα ζθάθε αλαςπρήο θαη ζηελ Ιηαιία κε 9.500 ρκ αθηνγξακκή ππάξρνπλ 130.000 ζέζεηο καξίλσλ. Τώξα

θηίδνληαη άιιεο πεξίπνπ 60.000.

• Η Ειιάδα έρεη 1.4 κ αθηνγξακκή αλά θάηνηθν ελώ ε Γαιιία έρεη κόλν 10 εθαηνζηά αλά θάηνηθν θαη ε Ιηαιία 15

εθαηνζηά αλά θάηνηθν!

• Όια ηα αλσηέξσ είλαη απνηέιεζκα ηνπ ππάξρνληνο ερζξηθνύ Ειιεληθνύ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν θαίλεηαη

όηη κόλν ζέιεη λα θνξνινγεί ηα ζθάθε αλαςπρήο δηώρλνληάο ηα από ηελ Ειιάδα. Με ηνλ λόκν 3790 ηνπ 2009, 25%

ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο πνπ ειιηκελίδνληαλ ζε καξίλεο (πεξίπνπ 2.000 ζθάθε) έθπγαλ γηα άιινπο πην θηιηθνύο

πξννξηζκνύο παίξλνληαο καδί ηνπο πεξίπνπ 7.000 άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο ζεκεηώλνληαο όηη απηά πνπ

έθπγαλ ήηαλ κάιινλ ηα κεγαιύηεξα, ήηνη 15+ κ κήθνπο.

Τπνινγίδνληαο ην κέζν όξν ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύλ

ηα ζθάθε αλαςπρήο ζηελ Δ.Δ., ε Διιάδα ζα σθειεζεί πεξηζζόηεξν αλ πξνζειθύζεη

κεγαιύηεξα ζθάθε γηα ειιηκεληζκό θαη θξνπαδηέξεο ζηα ππέξνρα λεξά καο δεκηνπξγώληαο

έηζη κεγαιύηεξν εηζόδεκα θαη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο.
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ΣΙ ΓΙΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ

• Η Τνπξθία έρεη 8.300 ρκ. αθηνγξακκήο. Τν 2009 είρε ~14.000 ζθάθε 

αλαςπρήο θαη 19.300 αγθπξνβόιηα εθ ησλ νπνίσλ 9.000 ζε καξίλεο. Ο 

ιόγνο Σνπξθηθώλ θαη αιινδαπώλ ζθαθώλ ήηαλ πεξίπνπ 1:4.2.

ηελ Διιάδα κόλνλ πεξίπνπ ην 10% ησλ ζθαθώλ είλαη αιινδαπά!

• Τν θόζηνο ησλ καξίλσλ ηεο Τνπξθίαο είλαη 30% ρακειόηεξν ησλ 

Διιεληθώλ θαη 40%-60% ρακειόηεξν από απηό ζηελ Ιηαιία, Γαιιία, 

Ιζπαλία.

• Τα έζνδα από ηα ζθάθε αλαςπρήο ήηαλ $3.5 δηο (Υπ. Μεηαθνξώλ) θαη 

απνηεινύλ πεξίπνπ 20%-25% ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ από ηνλ 

ηνπξηζκό. Απμάλνληαο ηηο ζέζεηο ιηκεληζκνύ ζηηο 25.000 ππνινγίδνπλ 

έζνδα $8 δηο πεξίπνπ.

• Η Σνπξθηθή θπβέξλεζε ζηεξίδεη ζζελαξά ηα ζθάθε αλαςπρήο. Όια ηα 

έζνδα από απηά ζηνρεύνπλ λα επαλεπελδύνληαη ζηελ βειηίσζε ησλ 

ζρεηηθώλ ππνδνκώλ.

Πεγή: How to manage yacht tourism in Turkey 2011 6



ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ & ΘΑΛΑΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ Δ.Δ.
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2006 %        2011 %

Coastal 2,360  82.3      2,507  78.8

Cruise          217 7.6        303  9.5

Yachting 291  10.1        372  11.7

Total EU 2,868 100.0     3,182  100.0

Employment in Maritime and Coastal Tourism sector (x1000)

Greece(est) Mediterranean Total EU

Coastal     180  78.0%      1203  78.0%    2507  78.8%

Cruise       22   9.5%       155  10.1%     303   9.5%

Yachting     29  12.5%       183  11.9%     372  11.7%

Total 231 100.0%      1541  100.0%   3182 100.0%

Distribution 2011 

Σύκθσλα κε ηελ Eurostat 2006 ε Διιάδα δεκηνπξγνύζε 165,291 ζέζεηο εξγαζίαο

ζηνλ παξάθηην ηνπξηζκό, ε Γαιιία 207,634, ε Ιηαιία 468,612 θαη ε Ιζπαλία 651,116.

Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο: θπξίσο ζθάθε αλαςπρήο, θξνπαδηέξεο θαη ζαιάζζηα ζπνξ. Σπκπεξηιακβάλεη ζηεξηαλέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απαξαίηεηα πιηθά θαη ππεξεζίεο.

Παξάθηηνο ηνπξηζκόο: θάζε παξάθηηα δξαζηεξηόηεηα π.ρ. θνιύκπη, surfing θαη θάζε άιιε δξαζηεξηόηεηα πνπ 

ιακβάλεη ρώξα ζε παξάιηα πεξηνρή.



ΑΝΑΓΧΓΗ ΓΙΑΠΟΡΑ ΚΑΦΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΑΣΑ ΜΗΚΟ  

ΒΑΔΙ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΜΑΡΙΝΧΝ ΑΣΣΙΚΗ
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Κάζε άκεζε ζέζε δεκηνπξγεί πεξίπνπ άιιε κηζή έκκεζε ζέζε εξγαζίαο



ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ, ΠΟΤ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘΗΚΔ ΣΟ 2014 ΜΔ ΝΔΑ 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ, ΗΣΑΝ ΣΙΜΧΡΗΣΙΚΟ

Παξαζέησ εθθξαζζείζα γλώκε πξν εηώλ εηαηξείαο πνπ επελδύεη θαη ζε καξίλεο:

“Also, as you know, the current Greek tax code is extremely unfriendly to

yacht owners, so we will have to discuss with the Greek government the

likelihood of modifying today’s punishing tax system associated with yacht

ownership, in order to justify a marina investment.”

Σν ΝΔΔ ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ηελ πνιηηεία γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο,

θηιηθήο πξνο ηα ζθάθε αλαςπρήο Ννκνζεζίαο (λόκνο 4256/2014) ε νπνία

ειπίδνπκε ζα βνεζήζεη λα αληηζηξαθνύλ ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ηεο

κέρξη ηώξα λνκνζεζίαο.

Όπνηα λέα λνκνζεζία πξέπεη λα γίλεη αθόκε θηιηθόηεξε αλ ζέινπκε λα έρνπκε ηα ζεηηθά

απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε Τνπξθία κε κηθξόηεξε αθηνγξακκή θαη ιηγόηεξα λεζηά.
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Η ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΛΛΑΞΔ ΣΟ 2014 

ΑΛΛΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΟΡΘΧΘΟΤΝ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΝΟΜΟΘΔΙΔ 

ΧΣΔ ΝΑ ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΑΦΗ 

ΑΝΑΦΤΥΗ

Τα πάληα ζηελ Ειιάδα ρεηξνηεξεύνπλ από ηηο αληηπαξαγσγηθέο λνκνζεζίεο

πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ρώξαο θαη ηα ζπγθξηηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα.  Γηα παξάδεηγκα:

• 15 καξίλεο είλαη κπινθαξηζκέλεο πεξηκέλνληαο άδεηα γηα λα αλαπηπρζνύλ

• Μώινη θαη θαηαζθεπέο ζε άιιεο καξίλεο ρξεηάδνληαη επηζθεπέο θαη 

θαηαξξένπλ ιόγσ θαζπζηέξεζεο έθδνζεο θαηαζθεπαζηηθήο άδεηαο.

Η πξόζθαηε (2015) αύμεζε ηνπ ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη ε κείσζε ηνπ 

κήθνπο ησλ ζθαθώλ από 7κ ζε 5κ ζηα ηεθκήξηα θάλεη πάιη ην θνξνινγηθό 

θαζεζηώο αθόκε δπζκελέζηεξν γηα ηα ζθάθε αλαςπρήο.

Η λνκνζεζία πξέπεη λα απινπνηεζεί, λα γίλεη απνηειεζκαηηθή, 

ζηαζεξή θαη θηιηθή ώζηε λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε.
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ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΔΛΚΤΟΤΜΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ 

ΚΑΦΗ ΑΝΑΦΤΥΗ

• Η Ειιάδα ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη κε ην κνλαδηθό ηεο Αξρηπέιαγνο κπνξεί 

λα είλαη ν επηζπκεηόο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο ηεο Κεληξηθήο Επξώπεο θαη ηνπ ππόινηπνπ 

θόζκνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά αληαγσληδόκαζηε ηηο Γαικαηηθέο Αθηέο θαη ηα παξάιηα ηεο 

Σνπξθίαο πνπ πξνζθέξνπλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο θαη ρακειόηεξεο ηηκέο νπόηε δελ είκαζηε 

νη κόλνη.

• Με θηιηθνύο πξνο ηα ζθάθε αλαςπρήο λόκνπο θαη κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ καξίλσλ πνπ ζα 

κπνξνύλ λα δερζνύλ 10.000 ζθάθε θαη πιένλ, κε πξνηίκεζε ζηα κεγαιύηεξα ζθάθε (άλσ 

ησλ 15 κ.) ζα δεκηνπξγεζνύλ πεξίπνπ 34.000 πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

πηζαλόηεξα πεξηζζόηεξεο.

• Πξνζειθύνληαο κόλν 100 super yachts ζα δεκηνπξγεζνύλ πεξίπνπ 850 πεξηζζόηεξεο 

άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο.

Πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνύκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο 

καο. Απηόο είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα αλάπηπμε.
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ΣΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΑ

MEGA YACHTS ΔΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΟ

Μειέηε ηνπ London School of Economics  γηα ηελ MYBA δείρλεη όηη ην 2011:

Τν εηζόδεκα ηεο Ιηαιίαο, Γαιιίαο, Διιάδαο θαη Ιζπαλίαο από ηα Mega Yachts

ήηαλ €2.24 δηο, €1.37 δηο, €158 εθαηνκκύξηα θαη €892 εθαηνκκύξηα αληίζηνηρα.

Υπνινγίδνληαο όηη θάπνηεο από ηηο αλσηέξσ ρώξεο εηδηθεύνληαη ζην θηίζηκν ηέηνησλ 

ζθαθώλ αλαςπρήο ην εηζόδεκα από θνηλέο πεγέο θαη γηα ηηο 4 απηέο ρώξεο ήηαλ 

€358 εθαηνκκύξηα, €314 εθαηνκκύξηα, €46 εθαηνκκύξηα θαη €303 εθαηνκκύξηα 

αληίζηνηρα.

Σα επξήκαηα ηεο αλσηέξσ κειέηεο δείρλνπλ όηη ε κέρξη 

πξόζθαηα εθαξκνδόκελε λνκνζεζία ζηελ Διιάδα γηα ηα 

ζθάθε αλαςπρήο θαηέζηξεθε πηζαλό εηζόδεκα πεξίπνπ €275 

εθαηνκκπξίσλ ηνλ ρξόλν κόλν από ηα Mega Yachts.
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ΣΑ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΔΝΑ "ΣΔΚΜΗΡΙΑ" ΟΤΓΔΜΙΑ 

ΥΔΗ ΔΥΟΤΝ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

πλνιηθά αλειαζηηθά έμνδα ηδησηηθώλ ζθαθώλ Μ.Ο. €12.035

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ε δηαζπνξά ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ αλειαζηηθώλ 

εμόδσλ είλαη κεγάιε. 

Σα ειαζηηθά έμνδα δελ αληηπξνζσπεύνπλ ηεθκήξην γηαηί ζα ήηαλ ηα ίδηα ή θαη 

πεξηζζόηεξα θαη ρσξίο ζθάθνο.
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ΜΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ(ΤΝΣΗΡΗΗ, 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ,ΑΦ.ΚΑΛΤΨΗ, 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ

4-10 μ 2.500 8.400-14.700

10-15 μ 6.100 14.700-56.700

15-20 μ 19.800 56.700-145.950

20-25 μ 47.700 145.950-292.950

Άνω των

25 μ

107.000 292.950 + 50.000

ανά μέτρο

ύγθξηζε πάγησλ αλειαζηηθώλ εμόδσλ ζθαθώλ από 

ηελ δεηγκαηνιεςία θαη θνξνινγηθώλ αληηθεηκεληθώλ 

θξηηεξίσλ
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Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΔΡΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΙΝΑΙ ΔΞΧΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ
Πξνζσπηθή εκπεηξία:

• Είρα  μύιηλν ζθάθνο αλαςπρήο 19κ από ην 1988 θηηζκέλν ην 1980. Τν ηεθκήξην ήηαλ 

€103.950. Φόξνο πνιπηειείαο €19.500 Τα ζηαζεξά ηνπ έμνδα ήηαλ €20.000 εηεζίσο. Τν 

πνύιεζα θέηνο €50.000 !!! Τα ηειεπηαία 3 ρξόληα ήηαλ παξνπιηζκέλν.

• Έρσ κηα βελδηλάθαην 7.75κ από ην 1985 θαηαζθεπαζκέλε ζηα λαππεγεία Lambro. Τν 

ηεθκήξην είλαη €10.500 αμίδεη ζήκεξα πεξίπνπ €8.000.  Φόξνο πνιπηειείαο €1.170. Τα 

ζηαζεξά ηεο έμνδα είλαη πεξίπνπ €1.000 εηεζίσο. Είλαη παξνπιηζκέλε ηα ηειεπηαία 3 

ρξόληα.

• Οδεγώληαο ζα δείηε πόζα παξνπιηζκέλα ζθάθε είλαη ζε αιάλεο ζηελ Αηηηθή θαη ηελ 

ππόινηπε Διιάδα.

Η Διιεληθή ππεξθνξνιόγεζε θαηαζηξέθεη ηα πάληα.  Σδίξνο, ζέζεηο εξγαζίαο αιιά θαη 

είζπξαμε θόξσλ κεηώλνληαη. Οη Σξάπεδεο είλαη νπζηαζηηθά αλελεξγέο. Η εηθόλα κηαο 

νηθνλνκίαο ζε δηαξθή καξαζκό.

Έηζη ε πηζαλόηεηα αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο κε παξόκνην θνξνινγηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, παξ’ όια ηα θπζηθά θάιιε πνπ δηαζέηεη ε παηξίδα καο,  

είλαη πεξίπνπ αδύλαηε.
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Η Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία θαη ε Ιξιαλδία βγήθαλ 

από ην κλεκόλην θαη αλαθάκπηνπλ επεηδή 

κείσζαλ ή θξάηεζαλ ηελ θνξνινγία ηνπο ρακειή 

πεξηνξίδνληαο ζπάηαιν δεκόζην θαη 

γξαθεηνθξαηία.

Εκείο, κε παξσρεκέλεο, απνηπρεκέλεο ηδενιεςίεο, 

ζπλερίδνπκε κε ππεξθνξνιόγεζε θαη ζπάηαιν 

γξαθεηνθξαηηθό θξάηνο θαη παξακέλνπκε ζε ηέικα.

Η αλάπηπμε ρξεηάδεηαη παξαγσγηθόηεηα θαη μέλεο 

άκεζεο επελδύζεηο. Αο πξνζπαζήζνπκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε θηιηθό επελδπηηθό πεξηβάιινλ κε 

ζηαζεξή, ρακειή θνξνινγία.
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Σα ζθάθε αλαςπρήο αλέμνδα 

δεκηνπξγνύλ πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο

Αο ηα πξνζειθύζνπκε…!
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ΔΤΥΑΡΙΣΧ

Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο
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