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Κέρκυρα, 04/04/2022 

 

Ενημέρωση Μελών 

Σας κοινοποιούμε έγγραφο που έστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών 
Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής προς την Υφ. Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη και 
παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι είναι μια 
επιβεβλημένη ενέργεια, ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένο ότι μόνο μέσω της ένταξής 
μας στις τουριστικές επιχειρήσεις και συνακόλουθα της χορήγησης Ειδικού Σήματος 
Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – 
Περιπέτειας – Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού θα ενταχθούμε στα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας τους υπουργείου τουρισμού με 
πολλές ωφέλειες για το κλάδο.  
 
 

 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 
Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 

 
Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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Κέρκυρα, 04/04/2022 

Αρ. Πρωτ.: 293 

 

Προς: 1) κα. Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργό Τουρισμού,  

μέσω email deputyminister@mintour.gr  

 

 

Θέμα: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής 

Αναψυχής – Περιπέτειας – Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού 

 

Αξιότιμη κύρια Υφυπουργέ, 

 

Οι θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, αποτελούν την ραχοκοκαλιά των 

παράκτιων και νησιωτικών οικονομιών. Ο αριθμός των τουριστών που φθάνουν 

κάθε χρόνο στις ακτές μας από όλο τον κόσμο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 

δέκα χρόνια. Χάρη στις θαλάσσιες δραστηριότητες αναπτύσσονται παράλληλα και 

άλλοι συναφείς κλάδοι, όπως π.χ. η ναυπήγηση μικρών σκαφών και η κατασκευή 

εξοπλισμού για θαλάσσια σπόρ. 

 

Το σύνολο σχεδόν των άνω των χιλίων επιχειρήσεων (1000) του κλάδου μας που 

εκπροσωπεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής 

είναι μικρομεσαίες ή μικροεπιχειρήσεις. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εποχικότητα 

σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ζήτηση. Προέχει λοιπόν να βελτιώσουμε τις 

επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 

της εποχικότητας και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 

δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. 
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Με αυτή την προοπτική σας παρουσιάζουμε ένα οξυμμένο πρόβλημα που 

επηρεάζει καταλυτικά την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του κλάδου μας και 

αποτρέπει τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας να είναι ελκυστικές 

περισσότερους μήνες  τον χρόνο σε τουρίστες, που επιθυμούν να εκμισθώσουν 

θαλάσσια μέσα αναψυχής, και σχετίζεται με την ένταξη των επιχειρήσεων στις 

τουριστικές επιχειρήσεις. 

 

Σύμφωνα με το αρθρο 6 του υπ’ αριθμ. 4582 νόμου (ΦΕΚ 208/Α΄/11.12.2018) 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 

β) Τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας, 

είναι η ειδικότερη μορφή αθλητικού τουρισμού ο οποίος απευθύνεται σε 

επισκέπτες – τουρίστες, οι οποίοι στο πλαίσιο των διακοπών τους 

επισκέπτονται έναν προορισμό για να συμμετέχουν ενεργά σε μία ή 

περισσότερες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. 

Ως υπαίθριες δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής περιπέτειας νοείται κάθε 

δραστηριότητα, ακραίας ή ήπιας περιπέτειας, που πραγματοποιείται άπαξ ή 

περιστασιακά χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα και έχει κύριο σκοπό την αναψυχή 

και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων. 

 

Ενώ το άρθρο 8, του ιδίου νόμου, ορίζει τα ακόλουθα:  

 

8. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής 

Αναψυχής – Περιπέτειας – Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού  

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν επιχειρηματικά τις 

δραστηριότητες που περιγράφονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 6, υποχρεούνται να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού 

Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας. Η διαδικασία 

χορήγησης του σήματος αυτού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Εφόσον η 

δραστηριότητα αθλητικού τουρισμού σχετίζεται με μέσα θαλάσσιας 



αναψυχής, εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ο Γενικός Κανονισμός Λιμένος που 

εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο της 2133.1/39328/2018 απόφασης του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1929) και κάθε άλλη ειδική 

διάταξη. 

2. Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο αποτελεί σήμα 

πιστοποίησης, με ειδικό λογότυπο, πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από 

το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας 

Τουρισμού με διαδικασία και δικαιολογητικά που καθορίζονται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Τα 

δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη τους, διαφορετικά το Ειδικό Σήμα ανακαλείται. 

 

Ωστόσο, αν και έχει παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα από την ψήφιση του 

παραπάνω νόμου, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι κατ’ 

εξουσιοδότηση του νόμου απαραίτητες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Όμως ειδικά 

για τον κλάδο μας «ο καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, 

δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας 

εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής» ρυθμίζονται αναλυτικά από την υπ’ 

αριθμ. 2131.4/64444/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4174/Β΄/9-921) και ως εκ τούτου θα 

παρακαλούσαμε να διακριβώσετε τη δυνατότητα να χορηγηθούν στις επιχειρήσεις 

μας «Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αθλητικής 

Αναψυχής – Περιπέτειας – Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού», δεδομένου ότι 

διαθέτουμε όλες τις απαιτούμενες άδειες για την άσκηση των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων.  

  

Ο τουριστικός τομέας έχει ανάγκη και τις επιχειρήσεις μας. Στις επιχειρήσεις αυτές 

στηρίχθηκε μέχρι σήμερα η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού. Η ένταξή μας στις 

τουριστικές επιχειρήσεις θα μας δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις 

υπηρεσίες μας, να αναβαθμίζουμε περαιτέρω το τουριστικό μας προϊόν και να 

ενταχθούμε στα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου 

Τουρισμού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 70 του  ν. 4875/2021 (ΦΕΚ A 250 - 

23.12.2021) Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 



Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και 

άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. 

 

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,  

 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, (νησιωτική συγκρότηση, πλούσιες 

φυσικές ομορφιές, λαογραφικός περίγυρος, πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, 

ιστορικότητα της περιοχής, και κυρίως το μεγάλο ανάπτυγμα της ελληνικής 

ακτογραμμής) πρέπει να διατηρηθεί και επαυξηθεί τοσούτω μάλλον που ζούμε σε 

συνθήκες απελευθέρωσης και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. 

Προαπαιτούμενο είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στη σημερινή 

πραγματικότητα και απαιτήσεις και βεβαίως η συντονισμένη και συνεκτική δράση 

ενός ολοκληρωμένου δικτύου προβολής, προώθησης και δικτύωσης όλων των 

δράσεων που αφορούν στο θαλάσσιο τουρισμό  

Σφάλματα του πρόσφατου παρελθόντος θα πρέπει να μας γίνουν μαθήματα για την 

αποφυγή επανάληψής τους στο παρόν και στο μέλλον.. 

 

Θεωρούμε ότι είναι άκρως αναγκαίο και επείγον Πολιτεία και φορείς να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους για την αναστροφή του κλίματος που επικρατεί στις επιχειρήσεις 

του κλάδου μας. 

 

Με την προοπτική αυτή θα παρακαλούσαμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας με  

επίσκεψη στο Υπουργείο σας, προκειμένου να εξειδικεύσουμε περαιτέρω τις 

προτάσεις μας.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την απάντησή σας.  

 

Με εκτίμηση 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ο  Πρόεδρος        Ο Γραμματέας 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                   Θεριανός Φίλιππος 

 


