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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο καταδυτικός τουρισμός αναπτύσσεται ταχύτατα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καταδυτική
βιομηχανία γνωρίζει εξαιρετική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με παραπάνω από 25
εκατομμύρια αυτοδύτες το χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί η European
Underwater Federation, εκτιμάται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια
ενεργοί δύτες, ενώ σχεδόν 1 εκ. εξ αυτών πραγματοποιούν κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα
καταδυτικό ταξίδι 10 διανυκτερεύσεων σε κάποιον καταδυτικό προορισμό. Εκτιμάται ότι το
70% των ενεργών δυτών επιλέγει μεσογειακούς προορισμούς, ενώ ο ετήσιος τζίρος αυτών
των ταξιδιών υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.
Παγκοσμίως λειτουργούν περισσότερα από 80 οργανωμένα καταδυτικά πάρκα και 15
Υποβρύχια Μουσεία, από τα οποία μόνο δύο περιλαμβάνουν αρχαία ναυάγια (Μπαΐα της
Ιταλίας και Καισάρεια του Ισραήλ).
Ο

Καταδυτικός

Τουρισμός

εντάσσεται στο

γενικότερο

πλαίσιο οικοτουριστικών

δραστηριοτήτων που προωθούνται σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές ως
αντισταθμιστικό όφελος στο χαμένο εισόδημα της τοπικής κοινωνίας (κυρίως λόγω παύσης
της αλιείας), λαμβάνοντας υπόψη ότι:


Δεν απαιτεί την ύπαρξη βαρέων υποδομών στην παράκτια ζώνη



Λειτουργεί ως κίνητρο για την ανάπτυξη της περιφέρειας, δημιουργώντας νέες και
δυναμικές θέσεις εργασίας για την απορρόφηση τοπικού εργατικού δυναμικού αλλά
και ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες τουριστικές υποδομές / παροχές



Αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν ενός τόπου, προσελκύοντας ποιοτικό και πιστό
τουρισμό που με τη σειρά του ανατροφοδοτεί τη διαρκή αναβάθμιση υπηρεσιών και
προϊόντων



Διευρύνει την κατά παράδοση στενή τουριστική περίοδο των παράκτιων περιοχών
της χώρας

Λειτουργεί

ως

πόλος

αναμόρφωσης,

τόσο

της

καταδυτικής

όσο

και

της

περιβαλλοντικής/ιστορικής συνείδησης, προσφέροντας ουσιαστικό υπόβαθρο αναψυχής.
Η αυξανόμενη αυτή τάση που δείχνει ο καταδυτικός τουρισμός μας σε συνδυασμό με την
υψηλή τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας μας οδήγησε στη πρωτοβουλία για τη δημιουργία
του ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
Τα υποψήφια μέλη του δικτύου με πιθανούς ενάλιους προορισμούς ακολουθούν στο παρακάτω πίνακα:
ΝΗΣΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΦΟΥΡΝΟΙ

1450

22 ΝΑΥΑΓΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Πηγή:
http://www.naftemporiki.gr/story/1026484/fournoi-ikariasentopistikan-22-nauagia-arxaion-emporikon-ploion

27 καταλύματα

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

270

ΔΟΝΟΥΣΑ

207

BA της νήσου Άγιος Ευστράτιος βρίσκεται βυθισμένο ένα από τα
μεγαλύτερα πλοία που απολέστηκαν κατά την διάρκεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Πηγή: Διαδίκτυο και το MV Erika [+1973]
ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟ ΩΡΙΩΝ Πηγή: http://www.mixanitouxronou.gr/tonisaki-pou-donite-ke-ine-katafigio-gia-gimnistes-ke-exerevnites-echiaxiotheato-to-pio-richo-navagio-to-antitorpiliko-orion-pouepitachthike-apo-tous-germanous-ke-vithistike-se-ae/

πολύ λίγα τα
καταλύματα

10 καταλύματα
Αρκετά
ανεπτυγμένη
τουλάχιστον 50
καταλύματα
4 Ξενοδοχεία,
πολλά
καταλύματα.

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

256

ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Πηγή:
Διαδίκτυο

ΚΕΑ

2455

Patris, HMHS Britannic, SS Burdigala, Citta di Tripoli, Theophile
Gautier, Junkers Ju 52 (airplane) Πηγή: Διαδίκτυο

ΚΥΘΗΡΑ

4041

Ναυάγιο των Αντικυθήρων, Nordland Πηγή: Διαδίκτυο

15 Ξενοδοχεία,
πολλά
καταλύματα.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

498

Βυζαντινό πλοίο, SS Dimitrios M Πηγή: Διαδίκτυο, shipwreck.eu

1 ξενοδοχείο και
200 κλινες
συνολικά

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

1041

Kaptain Ismail Hakki, Bυθισμένη πόλη Πηγή: Διαδίκτυο,
shipwreck.eu

Δυναμικότητα
1400 κλινες

ΨΑΡΑ

446

SV Evangelistria (UC-23) (+1918), Georgios (+1918), Hagios Zion
(+1918) Πηγή: Διαδίκτυο, shipwreck.eu

3 καταλύματα

ΠΛΟΙΑ 3 ναυάγια Πηγή: α) σελ. 4 για Νίσυρο:
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/EEA.pdf
σελ 295 κ σελ 352 : http://www.nisyriakesmeletes.gr/images/16.pdf

ΝΙΣΥΡΟΣ

987

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

826

ΠΛΟΙΑ Πηγή: http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/EEA.pdf

10 καταλύματα

ΣΚΥΡΟΣ

2994

Ναυάγιο Αγαλίπα, Βυθισμένη πόλη, Πηγή: Διαδίκτυο

Πολλά
καταλύματα

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

161

ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Πηγή:
Διαδίκτυο

16 καταλύματα

Υποψήφια Μέλη Δικτύου

14 καταλύματα

ΣΚΟΠΟΣ –ΣΤΟΧΟΣ
Ο σκοπός ύπαρξης του Δικτύου και οι στόχοι του συνοπτικά είναι:
Α) Η εξέταση και η ενημέρωση των μελών του Δικτύου σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο
και την εφαρμογή του, αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την
ανάδειξη και την τουριστική χρήση των καταδυτικών περιοχών.
Β) Η υποστήριξη και η ενημέρωση των μελών του Δικτύου για τις απαραίτητες ενέργειες
σε τεχνικό επίπεδο για αδειοδότηση και λειτουργία χώρων εναλίας εκμετάλλευσης.
Γ) Η ανάδειξη, προβολή και προστασία των ενάλιων τουριστικών διαδρομών και του
περιβάλλοντός τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Δ) Η προσέλκυση τουρισμού και πιθανών επενδύσεων από την εγχώρια και τη διεθνή
αγορά.
Ε) Η διενέργεια ημερίδων, συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων που αφορούν την
αειφόρο διαχείριση των ενάλιων τουριστικών διαδρομών του Δικτύου και του
περιβάλλοντός τους.
ΣΤ) Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για ανάπτυξη των προτάσεων των μελών του.

