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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οη θαηαδύζεηο αλαςπρήο κε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζπγθαηαιέγνληαη 

αλάκεζα ζηηο ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο ζηνλ θόζκν. 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία, θάζε ρξόλν πηζηνπνηνύληαη από ην κεγαιύηεξν νξγαληζκό 

πηζηνπνίεζεο απηνδπηώλ (PΑDΙ) πεξηζζόηεξν από 900.000 άηνκα, ελώ ζπλνιηθά 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 25 εθαηνκκύξηα πηζηνπνηεκέλνη δύηεο. Δπίζεο απμάλεη 

θαη ν αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηδίδνληαη ζε θαηαδύζεηο γηα αλαςπρή ζε 

παξαζαιάζζηα ζέξεηξα, νη ιεγόκελνη «resort divers». Σελ αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα θαηαδύζεηο σο ζαιάζζηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα εληζρύνπλ ε έθδνζε εηδηθώλ 

πεξηνδηθώλ θαη βηληενηαηληώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ππνβξύρην θόζκν, ε ίδξπζε νκίισλ 

θαηαδύζεσλ, ε ιεηηνπξγία εηδηθώλ ζθαθώλ γηα θαηαδύζεηο θαη ε δεκηνπξγία 

ζέξεηξσλ πνπ εηδηθεύνληαη ζηηο θαηαδύζεηο. Απηό ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ππνβξύρην 

θόζκν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο κνξθήο ηνπξηζκνύ, ηνπ 

ππνβξύρηνπ ή θαηαδπηηθνύ ηνπξηζκνύ.  

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηνπ πξνθίι θαη ησλ θηλήηξσλ 

ησλ Διιήλσλ δπηώλ αλαςπρήο, θαζώο θαη ησλ ιόγσλ επηινγήο θαηαδπηηθνύ 

πξννξηζκνύ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαλνκή δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζε κέιε ζπιιόγσλ θαηαδύζεσλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη θαηαδύζεηο αλαςπρήο είλαη έλαο λένο 

θαη δπλακηθόο ηνκέαο ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, κε θνηλό πνπ 

ηαμηδεύεη εληόο θαη εθηόο Διιάδαο πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεη ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ αιιά θαη λα απνδξάζεη από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, έρεη πςειό 

εηζνδεκαηηθό πξνθίι θαη αθηεξώλεη αξθεηέο εκέξεο ζηνλ πξννξηζκό. O ρώξνο απηόο 

έρεη δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο 

ηόπνπο πξννξηζκνύ. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: θαηαδύζεηο αλαςπρήο, θαηαδπηηθόο ηνπξηζκόο 

 

  

mailto:polmoira@uniwa.gr
mailto:dimilon@uniwa.gr


e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               14 (4), 2019                                                                                                                                 62 

 

1.  Εισαγωγή 

Ο ππνβξύρηνο θόζκνο είλαη γηα ηνλ άλζξσπν έλαο θόζκνο κπζηεξηώδεο θαη 

αλεμεξεύλεηνο. ύκθσλα κε ηελ Ioannidou (2016:111) ην ξήκα «δύσ» απαληάηαη ζηα 

Οκεξηθά έπε (κέζα 8νπ αη.) από ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη νη ιέμεηο θαηάδπζε θαη 

δύηεο. Η αλαδήηεζε ηξνθήο, ε παξαηήξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ θόζκνπ θαη ε 

επηζεώξεζε ησλ πθάισλ ηνπ πινίνπ ήηαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο πνπ 

παξαθίλεζαλ ηνλ άλζξσπν ζηελ θαηάδπζε. Μεγάιν πνζνζηό δπηώλ απνηεινύζαλ νη 

αιηείο νζηξαθνεηδώλ, ζπόγγσλ, θνξαιιηώλ θ.ιπ. Από ηελ αξραηόηεηα ήηαλ γλσζηνί 

νη Έιιελεο ζπνγγαιηείο πνπ θαηαδύνληαλ ζε κεγάια βάζε. Δθηόο από ηνπο δύηεο-

αιηείο θαη ηνπο δύηεο-ζπνγγαιηείο ππήξραλ θαη λαπηηθνί δει. άηνκα πνπ έιεγραλ ηε 

θαηάζηαζε ηνπ βπζνύ, ηεο γάζηξαο ηνπ πινίνπ, ηελ αγθπξνβνιία θ.ιπ. εκαληηθόο 

ήηαλ θαη ν ξόινο ησλ δπηώλ πνπ, ζπκκεηέρνληαο ζε λαπηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ελεξγνύζαλ κε ζθνπό ηε δνιηνθζνξά ησλ ερζξηθώλ πινίσλ.  

ην Ηξόδνην (Ιζηνξίαη, 8.6.1-8.16.3) γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Έιιελα θπιιία/Scyllis 

(500 π.Υ.) από ηε θηώλε, ν νπνίνο ήηαλ ν πξώηνο δύηεο ηεο επνρήο ηνπ. Ο θπιιίαο 

ζπλειήθζε αηρκάισηνο από ηνλ Πέξζε βαζηιηά Ξέξμε Ι θαη θξαηήζεθε ζην 

ζηξαηόπεδό ηνπο ζηηο Αθέηεο. Όηαλ όκσο έκαζε όηη ν Ξέξμεο ζα εηζέβαιε ζηελ 

Διιάδα, ην έζθαζε θαη βνύηεμε ζηε ζάιαζζα. Υξεζηκνπνηώληαο έλα θνύθην θαιάκη 

πνπ ηνπ επέηξεςε λα αλαπλέεη θάησ από ην λεξό κπόξεζε λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο. 

Οη Πέξζεο δελ θαηόξζσζαλ λα ηνλ εληνπίζνπλ θαη πίζηεςαλ όηη πλίγεθε. Ο θπιιίαο 

αλαδύζεθε από ην λεξό ηε λύρηα, πέξαζε κέζα από ην ζηόιν ησλ Πεξζώλ θαη έθνςε 

ηα ζρνηληά πνπ έδελαλ ηα πεξζηθά πινία. ηε ζπλέρεηα θνιύκπεζε ελλέα κίιηα θαη 

βξήθε ηνλ ειιεληθό ζηόιν ζην αθξσηήξην Αξηεκίζην. 

Σέινο, θαζώο ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα ππήξραλ αξθεηά λαπάγηα, ιόγσ ηνπ κεγάινπ 

όγθνπ δηαθίλεζεο εκπνξηθώλ αγαζώλ, ζπρλά πξνζιακβάλνληαλ δύηεο γηα ηελ 

αλάθηεζε εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ βπζηζηεί κε ηα πινία. Λόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δύηε ζεζπίζζεθαλ θαη νη πξώηνη λόκνη γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

ακνηβήο απηώλ πνπ ιάκβαλαλ κέξνο ζηελ αλέιθπζε λαπαγίσλ, όπσο ν «Νόκνο 

Ρνδίσλ Ναπηηθόο/Lex Rhodia». 

H αλαζθάιεηα θαη ε αδπλακία πξόζβαζεο ζην ππνβξύρην πεξηβάιινλ είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απξνζπκία ηνπ αλζξώπνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ηνλ έθεξλαλ ζε επαθή κε ην βπζό. Με ηελ εμέιημε όκσο ηεο ηερλνινγίαο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ επίδξαζε ηεο ηειεόξαζεο, ηεο θσηνγξαθίαο θαη ησλ βηβιίσλ, ην 

επξύ θνηλό ήιζε ζε επαθή κε ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

δνπλ ζ΄ απηό. Ιδηαίηεξα ηα παζίγλσζηα ληνθηκαληέξ ηνπ Γάιινπ εμεξεπλεηή Jacques-

Yves Cousteau
1
 αύμεζαλ ηηο γλώζεηο ηνπ αλζξώπνπ γηα ηνλ ππνζαιάζζην θόζκν θαη 

                                                 
1
 Ο Jacques-Yves Cousteau ήηαλ Γάιινο αμησκαηηθόο ηνπ λαπηηθνύ, εμεξεπλεηήο θαη 

εξεπλεηήο, πνπ κειέηεζε ηε ζάιαζζα θαη όιεο ηηο κνξθέο ζαιάζζηαο δσήο. 

Γελλήζεθε ζηε Γαιιία ην 1910 θαη πέζαλε ην 1997 ζην Παξίζη αθήλνληαο πίζσ ηνπ 

έλα πινύζην εξεπλεηηθό έξγν. Με ηα πεξίθεκα ληνθηκαληέξ ηνπ The Silent World, 

The Golden Fish θαη World Without Sun, θέξδηζε ηξία Όζθαξ θαζώο θαη άιια 

βξαβεία όπσο ην Υξπζό Φνίληθα ζην Φεζηηβάι Καλώλ ην 1956. Με ηε δνπιεηά ηνπ 

έθεξε θνληά ην θνηλό κε ηελ ππνβξύρηα βηνινγία. Σν έξγν ηνπ επέηξεςε ζε 

αλζξώπνπο από όιεο ηηο επείξνπο λα γλσξίζνπλ ηε δσή ζηνπο σθεαλνύο θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ κέζσ ηεο ηειεόξαζεο ηηο πεγέο ηεο «Γαιάδηαο Ηπείξνπ». Σν όλνκά 

ηνπ έγηλε ζπλώλπκν κε ηελ αθνζίσζε, ηελ πεξηπέηεηα, ηε θύζε θαη ηελ εμεξεύλεζε. 
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ππξνδόηεζαλ ηελ επηζπκία γηα γλσξηκία κε απηόλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο επίδξαζεο 

ήηαλ ε αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα θαηαδύζεηο θαη γεληθόηεξα ηεο επηζπκίαο γηα 

εμεξεύλεζε θαη απόιαπζε ηνπ ππνβξύρηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. ύληνκα 

δεκηνπξγήζεθε κηα λέα θαηεγνξία θαηαδύζεσλ, πνπ απεπζύλνληαη ζην επξύηεξν 

θνηλό, νη θαηαδύζεηο αλαςπρήο.   

Έηζη ζήκεξα, νη θαηαδύζεηο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, ηηο 

θαηαδύζεηο επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο, ηηο θαηαδύζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην πνιεκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο επαγγεικαηηθέο θαηαδύζεηο θαη ηηο 

θαηαδύζεηο αλαςπρήο. 

2. Η καηαδςηική δπαζηηπιόηηηα 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γλσξίζεη ηνλ ππνβξύρην θόζκν, θαη ιόγσ ηεο ηαρύηαηεο 

εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, ν άλζξσπνο ζπλερώο βειηηώλεη ηηο κεζόδνπο θαηάδπζεο. 

Δλώ αξρηθά ε θαηάδπζε αλαςπρήο ζεσξείην δξαζηεξηόηεηαο ησλ ιίγσλ (hard 

adventures activity), ιόγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, πνπ κεηέηξεςε ηε 

δξαζηεξηόηεηα ζε πην νηθνλνκηθή θαη πην πξνζηηή ζην επξύ θνηλό, εμειίρζεθε ζε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ καδώλ (soft adventures activity). ήκεξα αλαπηύζζνληαη σο 

θαηαδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο ε ελεύθερη καηάδσζη (free diving), ε 

καηάδσζη με αναπνεσζηήρα (snorkeling), ε καηάδσζη με ασηόνομη αναπνεσζηική 

ζσζκεσή (scuba diving) θαη ε καηάδσζη με ηην παροτή αέρος από ηην επιθάνεια 

(surface supplied diving). Ιδηαίηεξα ε κνξθή ηεο θαηάδπζεο πνπ είλαη γλσζηή σο 

SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus), αύμεζε ζεκαληηθά ηνλ 

αξηζκό ησλ αλζξώπσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηηο θαηαδύζεηο θαη έδσζε ώζεζε ζηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο κνξθήο ηνπξηζκνύ ηνπ ιεγόκελνπ ππνβξύρηνπ ή θαηαδπηηθνύ 

ηνπξηζκνύ (Μπισλόπνπινο & Μνίξα, 2005:67). 

Πνιινί κειεηεηέο (Dignam, 1990; Tabata, 1990 In Orams, 1999) ππνζηεξίδνπλ όηη νη 

θαηαδύζεηο κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο ηαρύηεξα 

αλαπηπζζόκελεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο ζηνλ θόζκν. Μάιηζηα, ν θαηαδπηηθόο 

ηνπξηζκόο απνηειεί κηα ζπλερώο επεθηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο 

βηνκεραλίαο (Tabata, 1992; Wilks&Davis, 2000; Edney, 2006; Thapa et al, 2006). 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία, θάζε ρξόλν πηζηνπνηνύληαη από ην κεγαιύηεξν νξγαληζκό 

πηζηνπνίεζεο απηνδπηώλ (PΑDΙ) πεξηζζόηεξα από 900.000 άηνκα, ελώ ζπλνιηθά 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 25 εθαηνκκύξηα πηζηνπνηεκέλνη δύηεο (PADI, 2017). 

Μόλν ζηηο ΗΠΑ ππνινγίδνληαη 2,7-3,5 εθαηνκκύξηα δύηεο (scubadivers) αλαςπρήο 

ζε ζύλνιν 6 εθαηνκκπξίσλ παγθνζκίσο θαη πεξίπνπ 11 εθαηνκκύξηα snorkelers 

έλαληη 20 εθαηνκκπξίσλ ζε όιν ησλ θόζκν. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ζπλεηζθέξνπλ 

ζην ακεξηθάληθν ΑΔΠ 11 δηο. δνιάξηα.  (DEMA, 2017). 

Αλ θαη νη θαηαδύζεηο κε απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ζεσξνύληαη σο 

δξαζηεξηόηεηα πεξηπέηεηαο, αλάινγε κε ηελ νξεηβαζία, ην ξάθηηλγθ, ηελ νξεηλή 

πνδειαζία, ηε ρηνλνδξνκία θαη ην skydiving (Travel Industry Association of 

America, 1998), ελ ηνύηνηο θαηαγξάθεηαη αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ επξύηεξνπ 

θνηλνύ γηα θαηαδύζεηο σο ζαιάζζηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σελ αύμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο εληζρύνπλ ε έθδνζε εηδηθώλ πεξηνδηθώλ θαη βηληενηαηληώλ πνπ 

αθνξνύλ ηνλ ππνβξύρην θόζκν, ε ίδξπζε νκίισλ θαηαδύζεσλ, ε ιεηηνπξγία εηδηθώλ 

ζθαθώλ γηα θαηαδύζεηο θαη ε δεκηνπξγία ζέξεηξσλ πνπ εηδηθεύνληαη ζηηο θαηαδύζεηο. 

                                                                                                                                            

(The Cousteau Society, 2018; Cousteau & Dumas, 1953; Cousteau&Dugan, 1963;  

Cousteau. &Dugan, 1965). 
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Παξάιιεια, απμάλεη θαη ν αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ πνπ επηδίδνληαη ζε θαηαδύζεηο γηα 

αλαςπρή ζε παξαζαιάζζηα ζέξεηξα, νη ιεγόκελνη «resort divers».  

ήκεξα ε θαηάδπζε δεκηνπξγεί έλα ζεκαληηθό ηνκέα νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, 

πνπ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζζεί σο «θαηαδπηηθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία» θαη πνπ 

πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πώιεζεο θαηαδπηηθνύ εμνπιηζκνύ, ζρνιέο θαηαδπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαθνξάο κε εμεηδηθεπκέλα πινία 

ζηνπο ρώξνπο θαηάδπζεο,  εηαηξείεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ησλ πεξηνρώλ 

θαηάδπζεο, ζέξεηξα ηνπξηζηώλ γηα θαηαδύζεηο, επηρεηξήζεηο έθδνζεο εηδηθνύ 

έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία πνπ αζρνινύληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηηο θαηαδύζεηο θ.ιπ. 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 1. Οη θαηαδύζεηο αλαςπρήο απνηεινύλ δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ 

 

ΠΗΓΗ: skeeze, Pixabay 

Πνιινί από ηνπο ζεκαληηθνύο θαηαδπηηθνύο πξννξηζκνύο βξίζθνληαη εθηόο 

επξσπατθνύ ρώξνπ (π.ρ. Μαιδίβεο, Ιλδνλεζία, Μηθξνλεζία, Δξπζξά ζάιαζζα, 

Μεμηθό, Απζηξαιία θαη Υαβάε), κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή δηαξξνή 

ζπλαιιάγκαηνο. ύκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από 25 

εθαηνκκύξηα πηζηνπνηεκέλνη δύηεο παγθνζκίσο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 4 

εθαηνκκύξηα Δπξσπαίνη, δαπαλώληαο πεξηζζόηεξα από 2 δηζεθαηνκκύξηα επξώ 

εηεζίσο (Yassirani, 2017).  

Σν εζληθό εηζόδεκα πνιιώλ ρσξώλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ θαηαδπηηθό 

ηνπξηζκό (π.ρ. Ιλδνλεζία, Μαιαηζία), ελώ γηα άιιεο ρώξεο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

ζπλαιιάγκαηνο (π.ρ. Μαιδίβεο, Μάιηα, Αίγππηνο, θ.ιπ.). ηηο Μαιδίβεο κάιηζηα 

ιεηηνπξγεί εηδηθόο ηύπνο θαηαιπκάησλ, ηα νλνκαδόκελα «SafariVessels/θάθε 

αθάξη». Πξόθεηηαη γηα ζθάθε εμνπιηζκέλα κε θαηαδπηηθό εμνπιηζκό πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαηαδύζεηο 

αλαςπρήο θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο. Σα ζθάθε 

πεξηεγνύληαη ηα λεζηά ησλ Μαιδίβσλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

θαηαδύζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηα ζθάθε επηβαίλνπλ θαη εμεηδηθεπκέλνη 

δάζθαινη θαηάδπζεο. Σν 2016 δηαηίζελην 144 ζθάθε-ζαθάξη δπλακηθόηεηα 2.694 
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θιηλώλ πνπ αλαινγνύλ ζην 7,2% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ηεο ρώξαο (Ministry 

of Tourism Republic of Maldives, 2017). 

Η Διιάδα δηαζέηεη 9.835 λεζαία εδάθε
2
, κε ζπλνιηθό κήθνο αθηώλ 15.021 ρικ 

εμαηξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηζηνξηθόηεηα, ηεξάζηηα πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά θαη πινύζηα ζαιάζζηα ρισξίδα θαη παλίδα. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη 

δπλαηόλ, αλ αμηνπνηεζνύλ νξζνινγηθά λα απνηειέζνπλ ηε βάζε αλάπηπμεο ηνπ 

θαηαδπηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ Διιάδα θαηαδπηηθό πξννξηζκό θαζ΄ 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

3. Σο θεζμικό πλαίζιο ηος καηαδςηικού ηοςπιζμού ζηην Δλλάδα.  

Γεληθά, ε άζθεζε ππνβξύρηαο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ζάιαζζα κε αλαπλεπζηηθή 

ζπζθεπή ή άιια ππνζαιάζζηα κέζα,  γηα ιόγνπο αλαςπρήο, επηηξέπεηαη ζε όιε ηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρώξαο. Όκσο, πξνβιέπνληαη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ηεο θαηαδπηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο ελαιίσλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ζε 

νηθνινγηθά επαίζζεηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. Η νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρώλ απηώλ 

γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ αξκόδησλ ππνπξγώλ δειαδή ησλ Τπνπξγώλ 

Πνιηηηζκνύ θαη Ναπηηιίαο ζηελ πξώηε πεξίπησζε, θαη ησλ Τπνπξγώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Ναπηηιίαο ζηε δεύηεξε πεξίπησζε. Η ζπλαξκνδηόηεηα ησλ 

Τπνπξγείσλ Ναπηηιίαο, Πνιηηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο θαη Σνπξηζκνύ, θαζώο θαη ε 

αληηθαηηθόηεηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ππνβξύρηα δξαζηεξηόηεηα 

πξνθάιεζαλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαδπηηθνύ ηνπξηζκνύ.  

Η ειιεληθή πνιηηεία αληηιακβαλόκελε ηε ζεκαζία ηνπ θαηαδπηηθνύ ηνπξηζκνύ σο 

ηδηαίηεξεο κνξθήο ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ, ζέζπηζε εηδηθό λνκηθό πιαίζην γηα 

ηηο θαηαδύζεηο αλαςπρήο κε ην Ν. 3409/2005 (ΦΔΚ Α’ 273). ύκθσλα κε ην λόκν 

απηό, ε άζθεζε ηεο ππνβξύρηαο δξαζηεξηόηεηαο κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή ή άιιν 

ππνζαιάζζην κέζν, γηα αλαςπρή ή αζιεηηθνύο ζθνπνύο, ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ 

απηνδπηώλ θαη εξαζηηερλώλ απηνδπηώλ, ππάγνληαη ζηελ επνπηεία θαη ζηνλ έιεγρν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζην νπνίν ηεξείηαη κεηξών 

αδεηώλ γηα ηνπο παξόρνπο θαηαδπηηθώλ ππεξεζηώλ αλαςπρήο.  

Δπίζεο, ζην λόκν, πξνβιέθζεθαλ γηα πξώηε θνξά νη Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο 

Αλάπηπμεο Καηαδπηηθνύ Πάξθνπ. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

εθηάζεσλ σο Π.Ο.Α.Κ.Π. απνθαίλεηαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

θνπόο ηεο δηάηαμεο είλαη ε νξηνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία θαηαδπηηθώλ πάξθσλ κε 

ζθνπό ηε δηελέξγεηα θαηαδύζεσλ αλαςπρήο, ηελ εθπαίδεπζε απηνδπηώλ θαη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ ηα θαηαδπηηθά πάξθα κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ πόιν έιμεο ησλ δπηώλ αλαςπρήο. Ο ζρεηηθόο λόκνο πξνβιέπεη ηελ 

ηηκσξία ησλ παξαβαηώλ θαη απεηιεί κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ ην 

πξόζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηόηεηα παξόρνπ θαηαδπηηθώλ ππεξεζηώλ αλαςπρήο 

ρσξίο ηελ πξνβιεπόκελε άδεηα. Δπηπξόζζεηα πξνβιέπεηαη ε δηνηθεηηθή πνηλή ηνπ 

πξνζηίκνπ.   

Ο λόκνο πξνέβιεςε επίζεο ηε δπλαηόηεηα ραξαθηεξηζκνύ ελάιησλ αξραηνινγηθώλ 

ρώξσλ σο «ππνβξύρηα κνπζεία», ζηα νπνία επηηξέπεηαη ε θαζνδεγνύκελε θαηάδπζε 

κε ηε ζπλνδεία δπηώλ θπιάθσλ αξραηνηήησλ ή αξραηνιόγσλ. Σέηνηνο ραξαθηεξηζκόο 

πξαγκαηνπνηήζεθε 10 ρξόληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ, κε θνηλή ππνπξγηθή 

απόθαζε (ΤΑ Φ53/12387/6960/772/240/21-01-2015 (ΦΔΚ Β’119) θαη αθνξνύζε ηηο 

πεξηνρέο ησλ λήζσλ πνξάδσλ θαη ζηνλ Γπηηθό Παγαζεηηθό, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 

                                                 
2
 Με την καταγραφή κάθε τμήματοσ γησ πάνω από την επιφάνεια τησ θάλαςςασ, από την 

Υδρογραφική Υπηρεςία του Ελληνικοφ Πολεμικοφ Ναυτικοφ. 
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Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Οη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίζζεθαλ σο επηζθέςηκνη ελάιηνη 

αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη σο ππνβξύρηα κνπζεία».  

ήκεξα, δελ έρνπλ αθόκα ππνγξαθεί νη ζρεηηθέο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαη νη 

ρώξνη δελ ιεηηνπξγνύλ γηα ην θνηλό.  

Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

ιεηηνπξγνύλησλ θαηαδπηηθώλ θέληξσλ, ηνλ αξηζκό ησλ πηζηνπνηεκέλσλ δπηώλ 

αλαςπρήο ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηε δήηεζε γηα απηή ηελ εηδηθή κνξθή 

ηνπξηζκνύ. 

 

4. Η έπεςνα 

ην εμσηεξηθό, έρνπλ δηελεξγεζεί αξθεηέο έξεπλεο, ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα ησλ δπηώλ 

αλαςπρήο, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. 

Απηέο αθνξνύλ ηηο θαηαδύζεηο ζηελ Απζηξαιία (Davis, 1997; Jewell, 2004; Stolk,  

Markwell, and Jenkins’, 2005), ζηελ Καξατβηθή θαη ζηα λεζηά Φίηδη (Uyarra, 

Watkinson, and Côté, 2009), ζηα λεζηά Κηο ηεο Φιόξηληα, ζηε βόξεηα Φιόξηληα 

(Meisel & Cottrell, 2004; Meyer, Thapa, and Pennington-Gray’s, 2003) θαη ζηηο 

Αδόξεο (Bentz, etal, 2016). Γελ έρνπλ όκσο δηελεξγεζεί παξόκνηεο έξεπλεο γηα ηα 

θίλεηξα ησλ δπηώλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα, κε εμαίξεζε κεξηθέο κειέηεο γηα ην 

ζεζκηθό πιαίζην ησλ ζαιάζζησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ζηελ Διιάδα 

(Mylonopoulos et al, 2011; Gerovassileiou et al, 2009).  

Η κειέηε απηή δηεξεπλά ηα θίλεηξα γηα θαηαδύζεηο αλαςπρήο ζηελ Διιάδα θαη έρεη 

σο ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ην πξνθίι ησλ Διιήλσλ δπηώλ, ηα θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο θαηαδύζεσλ θαζώο θαη ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηνπο 

ιόγνπο γηα ηελ επηινγή ελόο ηόπνπ θαηαδύζεσλ. 

Η έξεπλα δηελεξγήζεθε κε ηε δηαλνκή δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε 

ζε κέιε ζπιιόγσλ θαηαδύζεσλ αλαςπρήο ζηελ Διιάδα, κέζσ δηαδηθηύνπ. Η δηαλνκή 

έγηλε από πηζηνπνηεκέλν δύηε, κέινο ζπιιόγνπ θαηαδύζεσλ θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα 

απεζηάιεζαλ ζε άιια κέιε ηνπ ηδίνπ ή άιισλ ζπιιόγσλ θαηαδύζεσλ θαη ζε άηνκα 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θαηαδύζεηο αλαςπρήο. Η έξεπλα δηελεξγήζεθε από 01/10/2017 

έσο 31/12/2017. ηάιζεθαλ 105 εξσηεκαηνιόγηα θαη επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα 

ηα 98 (93,3%). 

Οη εξσηήζεηο δηαθξίλνληαλ ζε δύν θαηεγνξίεο, ε πξώηε αθνξνύζε αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλνύζαλ θπξίσο πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηώκελσλ όπσο 

θύιν, ειηθία, εζληθόηεηα, επάγγεικα, ζπνπδέο, επίπεδν εηζνδήκαηνο θαη ε δεύηεξε 

αθνξνύζε ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πξνθίι ηνπο σο δύηεο αλαςπρήο 

(πηζηνπνίεζε σο δύηεο, ρξόληα άζθεζεο ηεο θαηαδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ρξόλνο 

πνπ δηαζέηνπλ γηα θαηαδύζεηο, πξνηηκώκελε επνρή ηαμηδηνύ, ιόγνη πξαγκαηνπνίεζεο 

θαηαδύζεσλ θ.ιπ.). 

Τπήξραλ δύν εγγελείο πεξηνξηζκνί ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Πξώηνλ, ην γεγνλόο όηη ην 

εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε ειεθηξνληθά, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό ησλ δπηώλ 

αλαςπρήο πνπ δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε ππνινγηζηή, ηδίσο εθείλσλ ρσξίο ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν ή ζύλδεζε κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Γεύηεξνλ, ην δείγκα, ιόγσ 

ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ ιεηηνπξγνύλ ησλ θέληξσλ 

θαηαδύζεσλ ζηελ Διιάδα, θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ δπηώλ αλαςπρήο, 

δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθό αιιά δείγκα επθνιίαο. 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   67                                                 

 

ην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ 80 άλδξεο (81,6%) θαη 18 γπλαίθεο (18,4%) 

επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε όηη ζηελ δξαζηεξηόηεηα επηδίδνληαη θπξίσο άλδξεο 

(Tabata, 1992; Diltonand Baker, 1999; Mundetand Ribera, 2001). Ηιηθηαθά ην 40% 

(39 άηνκα) ήηαλ ειηθίαο 31-40 εηώλ, ην 28,3% (28 άηνκα) ήηαλ ειηθίαο 41-50 εηώλ 

θαη ην 15% (15 άηνκα)  ήηαλ 20-30 εηώλ (Πίλαθαο 1). Πξνθύπηεη όηη νη εξσηώκελνη 

παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαη από άιιεο έξεπλεο, κε 

θπξηαξρία (68,3%) ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ κεηαμύ 31-50 εηώλ (Mundet and Ribera, 

2001: 505). Οη λεόηεξνη ζε ειηθία, δει. έσο 30 εηώλ αληηπξνζσπεύνπλ κόλν ην 

16,7%. Απηό πηζαλόλ λα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλόο όηη νη θαηαδύζεηο αλαςπρήο 

απαηηνύλ ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο πςειήο ζρεηηθά δαπάλεο, ε νπνία δελ 

είλαη εύθνια δπλαηή από λένπο αλζξώπνπο.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Ηιηθία δπηώλ αλαςπρήο 

Ηλικία ςσνόηηηα % 

>19 εηώλ 2 1,7 

20-30 εηώλ 15 15,0 

31-40 εηώλ 39 40,0 

41-50 εηώλ 28 28,3 

51-60 εηώλ 11 11,7 

61 θαη άλσ 3 3,3 

ΤΝΟΛΟ 98 100 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εζληθόηεηα ηα 90 (91,6%) από ηα 98 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην ήηαλ Έιιελεο, ελώ απάληεζαλ θαη 6 Κύπξηνη θαη δύν Γεξκαλνί 

(κόληκνη θάηνηθνη Διιάδαο). Σν 38% (37 άηνκα) ήηαλ απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ην 25% (24 άηνκα) ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, ην 

22% (22 άηνκα) ήηαλ απόθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 15% (15 άηνκα) 

απόθνηηνη αλώηεξεο ζρνιήο.  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ην 51% δήισζαλ έγγακνη θαη ην 49% 

άγακνη. Σν 38,8% ησλ εξσηώκελσλ (38 άηνκα) ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη, ην 26,6% 

(26 άηνκα) ήηαλ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, ην 16,4% (16 άηνκα) δεκόζηνη ππάιιεινη, 

ελώ ππήξραλ θαη κηθξόηεξα πνζνζηά πνπ δήισζαλ ζπληαμηνύρνη θαη ππάιιεινη κε 

ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ (από 5 άηνκα), 3 άηνκα πνπ δήισζαλ εθπαηδεπηέο 

θαηαδύζεσλ, 3 ζηξαηησηηθνί θαη 2 θνηηεηέο (Πίλαθαο 2). 

Σν 63,3% ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην (62 άηνκα) δήισζαλ όηη 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν πεξίπνπ από 4 έσο 10 έηε, ην 30.6% (30 άηνκα) 

δήισζαλ όηη δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα από 10 έηε θαη ην 6,1% (6 άηνκα) 

ιηγόηεξα από 3 έηε. Πξνθύπηεη όηη ε δξαζηεξηόηεηα απηή δελ είλαη κηα εθήκεξε 

εκπεηξία αιιά ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.  
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   ΠΙΝΑΚΑ 2.  Δπάγγεικα εξσηώκελσλ 

Δπάγγελμα ςσνόηηηα Ποζοζηό% 

Γεκόζηνο ππάιιεινο 16 16,4 

Ιδησηηθόο ππάιιεινο 38 38,8 

Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 26 26,6 

Οηθηαθά - - 

πληαμηνύρνο 5 5,1 

ηξαηησηηθόο 3 3,0 

Φνηηεηήο 2 2,0 

πκβαζηνύρνο ΙΓΟΥ 5 5.1 

Δθπαηδεπηήο 3 3,0 

ΤΝΟΛΟ 98 100 

 

Σν αηνκηθό κεληαίν εηζόδεκα ησλ εξσηεζέλησλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 32,7% (32 

άηνκα) κεηαμύ 1201-1500 επξώ, ζε πνζνζηό 24,5% (24 άηνκα) κεηαμύ 901-1200 

επξώ, ζε πνζνζηό 14,3% (14 άηνκα) πάλσ από 1500 επξώ θαη κεηαμύ 601-900 επξώ. 

Δπίζεο, 11,2% δήισζε εηζόδεκα κεηαμύ 301-600 επξώ θαη 3% δήισζε όηη ην 

εηζόδεκά ηνπ είλαη θάησ από ηα 300 επξώ ην κήλα (Πίλαθαο 3). 

ΠΙΝΑΚΑ 3. Αηνκηθό κεληαίν εηζόδεκα δπηώλ αλαςπρήο 

Διζόδημα ζε εςπώ ςσνόηηηα Ποζοζηό% 

< 300 3 3,0 

301-600 11 11,2 

601-900 14 14,3 

901-1200 24 24,5 

1201-1500 32 32,7 

>1500 14 14,3 

ΤΝΟΛΟ 98 100 

 

ηε ζπλέρεηα δεηήζεθε από ηνπο εξσηώκελνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ην πνζό πνπ 

δαπάλεζαλ θαηά κέζν όξν γηα ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο (κάζθα, ζηνιή, 

πέδηια, θαθόο θ.ιπ. εμνπιηζκόο αζθαιείαο). Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό δήισζε πνζό 

κεγαιύηεξν ησλ 1.500 επξώ (54,2%), πξάγκα θπζηθό θαζώο ν θαιήο πνηόηεηαο 

εμνπιηζκόο είλαη απαξαίηεηνο γηα αζθαιή δηεμαγσγή ηεο θαηάδπζεο (Πίλαθαο 4).  
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ΠΙΝΑΚΑ 4.Γαπάλε γηα εμνπιηζκό 

ΜΟ δαπάνηρ ζε € ςσνόηηηα Ποζοζηό % 

< 200 5 5,1 

201-500 6 6,1 

501-800 8 8,1 

801-1100 11 11,2 

1101-1500 15 15,3 

>1500 53 54,2 

ΤΝΟΛΟ 98 100 

 

ηελ εξώηεζε γηα ην πώο πιεξνθνξήζεθαλ θαη πσο κπήζεθαλ ζηηο θαηαδύζεηο έλα 

κεγάιν πνζνζηό 40,9% (40 άηνκα) δήισζαλ όηη έκαζαλ γηα ηηο θαηαδύζεηο από 

θίινπο, 25,6% (25 άηνκα) από ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπο θύθιν θαη 13,3% (13 άηνκα) 

από ην δηαδίθηπν. Πνιύ κηθξά πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ νη απαληήζεηο από ην ζρνιείν 

(5,1%, 4 άηνκα), από ηελ ηειεόξαζε (6,1%, 6 άηνκα), από ην ζηξαηό ή ηνλ 

θαηαδπηηθό ζύιινγν, ηελ εξγαζία θ.ιπ. Σν 45,9% δήισζε όηη είλαη κέινο θάπνηνπ 

θαηαδπηηθνύ ζπιιόγνπ ελώ ην 54,1% δήισζε όηη ελεξγεί απηόλνκα. Σν 95% (93 

άηνκα) ησλ εξσηώκελσλ δήισζε όηη θαηέρεη πηπρίν θαηαδύζεσλ δει. έρεη 

πηζηνπνηεζεί από θάπνην θνξέα, ελώ κόιηο ην 5% (5 άηνκα) δήισζε όηη δελ έρεη 

εθπαηδεπηεί θαη δελ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε.  

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, δει. ην 81,7% (80 άηνκα), δήισζε όηη πξαγκαηνπνηεί 

θαηαδύζεηο αλαςπρήο όιν ην ρξόλν, ην 15,7% (16 άηνκα) κόλν ην θαινθαίξη θαη 2% 

(2 άηνκα) κόλν ην ρεηκώλα. Απνδεηθλύεηαη όηη νη θαηαδύζεηο αλαςπρήο είλαη κηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ αζθείηαη όιν ην ρξόλν, επνκέλσο ζα κπνξνύζε, αλ πξνβιεζεί 

θαηάιιεια λα επηκεθύλεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν ηεο ρώξαο. 

Σν 53,1% ησλ εξσηεζέλησλ (52 άηνκα) δήισζαλ όηη θάλνπλ θαηαδύζεηο ζηελ 

Διιάδα, ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνύο θαη θπξίσο ζηα λεζηά όπσο ε Κσο, ε Κάιπκλνο, 

ην Ρέζπκλν, ε Λεπθάδα, ε Κύζλνο, ε Μήινο θ.ιπ., ελώ ην 44,9% (44 άηνκα) δήισζε 

όηη πξαγκαηνπνηεί θαηαδύζεηο ζε πξννξηζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ, κε θπξίαξρεο 

επηινγέο ηελ Κύπξν θαη ηελ Δξπζξά ζάιαζζα. Μόλν δύν άηνκα δήισζαλ όηη 

πξαγκαηνπνηνύλ θαηαδύζεηο ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζην εμσηεξηθό.  

Οη δύηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θαηαδύζεηο ζηελ Διιάδα δήισζαλ ζε πνζνζηό 73,1% 

(38 άηνκα) όηη δηαζέηνπλ ζηνλ πξννξηζκό από 4-6 εκέξεο, ελώ ην 15,3% δήισζε όηη 

παξακέλεη από 7 έσο 10 εκέξεο. Αληίζηνηρα όζνη πξνηηκνύλ ηηο θαηαδύζεηο ζε 

πξννξηζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ δήισζαλ όηη παξακέλνπλ  7-10 εκέξεο ζε πνζνζηό 41% 

(18 άηνκα), ζε πνζνζηό 31,8%  (14 άηνκα) όηη δηαζέηνπλ από 4-6 εκέξεο θαη 22,7% 

(10 άηνκα) όηη δηαζέηνπλ έσο 3 εκέξεο. 

Η πιεηνςεθία (62,2% δει. 61 άηνκα) δήισζε όηη πξαγκαηνπνηεί θαηαδύζεηο κε 

παξέα 1-3 αηόκσλ, ην 26,5% (26 άηνκα) κε παξέα 4-6 αηόκσλ θαη ην 8,2% (8 άηνκα) 

κε παξέα κεγαιύηεξε ησλ 6 αηόκσλ. Μόλν ην 3,1% δήισζε όηη θαηαδύεηαη ρσξίο 

παξέα.  

Η επόκελε εξώηεζε αθνξνύζε ηνπο ιόγνπο πνπ σζνύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαηαδύζεσλ. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (86,7%) δήισζε ηελ απόιαπζε ηνπ 
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ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ βπζνύ. Αθνινύζεζαλ νη απαληήζεηο «απόδξαζε» 

από ηελ θαζεκεξηλόηεηα (79,6%) θαη ιόγνη αλαςπρήο (71,4%). Δπίζεο 49% δήισζε 

όηη επηζπκεί ηελ επαθή κε ηε θύζε θαη ην 51% όηη ηνπ αξέζεη ε εμεξεύλεζε. Έλα 

πνζνζηό 35,7% δήισζε όηη έιθεηαη από ηνλ θίλδπλν θαη γεληθόηεξα ηηο πξνζθιήζεηο 

πνπ εκπεξηέρεη ε δξαζηεξηόηεηα απηή. Δπίζεο, ππήξμαλ νξηζκέλνη πνπ δήισζαλ όηη 

πξνζειθύνληαη από πξνθιήζεηο ηνπ πξννξηζκνύ, ην βαζκό επηθηλδπλόηεηαο θ.ιπ. 

(35,7%). Σέινο, ην 13,3% δήισζε όηη πξαγκαηνπνηεί θαηαδύζεηο θαζώο έρεη σο ρόκπη 

ηελ ππνβξύρηα θσηνγξάθεζε, ελώ 8 άηνκα δήισζαλ άιινπο ιόγνπο, εθ ησλ νπνίσλ 4 

γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο (Πίλαθαο 5). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5. Λόγνη πξαγκαηνπνίεζεο θαηαδύζεσλ αλαςπρήο 

 Λόγοι ππαγμαηοποίηζηρ καηαδύζευν ςσνόηηηα % 

1.  αλαςπρή 70 71,4 

2.  απόδξαζε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα 78 79,6 

3.  απόιαπζε ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο  85 86,7 

4.  εθπαίδεπζε /κάζεζε 30 30,6 

5.  εμεξεύλεζε  50 51,0 

6.  επαθή κε ηε θύζε 48 49,0 

7.  πξόθιεζε / θίλδπλνο 35 35,7 

8.  ππνβξύρηα θσηνγξάθηζε 13 13,3 

9.  άιιν  8 8,2 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6. Λόγνη επηινγήο πξννξηζκώλ 

 Λόγοι επιλογήρ ςσνόηηηα % 

1.  αζθάιεηα 25 25,5 

2.  δηαύγεηα ηεο ζάιαζζαο 85 86,7 

3.  επηπξόζζεηεο παξνρέο 15 15,3 

4.  εύθνιε πξόζβαζε 78 79,6 

5.  επθνιία έθδνζεο ζρεηηθώλ αδεηώλ 32 32,6 

6.  θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο 85 86,7 

7.  πινύζην πεξηβάιινλ βπζνύ 95 96,9 

8.  πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ 70 71,4 

9.  ηηκέο 43 43,9 

10.  ύπαξμε ελάιησλ αξραηνηήησλ 95 96,9 

11.  ύπαξμε λαπαγίσλ 93 94,9 

12.  άιιν  34 34,7 
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Δπίζεο, ζηελ εξώηεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηιέγνπλ κηα πεξηνρή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θαηαδύζεσλ αλαςπρήο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπγθέληξσζαλ νη 

απαληήζεηο «πινύζην πεξηβάιινλ βπζνύ» θαη «ύπαξμε ελάιησλ αξραηνηήησλ» (από 

96,9%), ε «ύπαξμε λαπαγίσλ» (94,9%), ε δηαύγεηα ησλ λεξώλ ηεο ζάιαζζαο θαη νη 

θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο κε ηελ έλλνηα ηεο δπλαηόηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο 

θαηαδύζεσλ (από 86,7%), ε πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ (71,4%) θ.ιπ. (Πίλαθαο 6). Ωο 

κηθξόηεξεο ζεκαζίαο αλαθέξζεθαλ ε επθνιία έθδνζεο ζρεηηθώλ αδεηώλ (32,6%), ε 

αζθάιεηα (25,5%) θαη νη ηπρόλ επηπιένλ παξνρέο ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ (15,3%). Οη 

ηηκέο αλαθέξζεθαλ ζε πνζνζηό 43,9% γεγνλόο πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί θαζώο ε 

πξαγκαηνπνίεζε θαηαδύζεσλ απαηηεί έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν εηζνδήκαηνο.  

Να ζεκεησζεί όηη ην ζύλνιν ησλ απαληήζεσλ ππεξέβαηλε ην 100% θαζώο δόζεθε ε 

δπλαηόηεηα επηινγήο πεξηζζόηεξσλ από κηα απαληήζεσλ.  

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 2 και 3. Ο πινύηνο ηνπ βπζνύ θαη ε ύπαξμε λαπαγίσλ απνηεινύλ 

θύξηνπο παξάγνληεο επηινγή ηεο πεξηνρήο θαηάδπζεο 

 

ΠΗΓΗ: jacqueline macou, & Martin Str, Pixabay 

 

Σέινο, ζηελ εξώηεζε αλ γλσξίδνπλ ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο θαηαδύζεηο 

αλαςπρήο ζηελ Διιάδα, ην 92,8% (91 άηνκα) απάληεζε ζεηηθά. Από απηνύο 12 

άηνκα ζεσξνύλ όηη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην δξα απνηξεπηηθά γηα ηηο θαηαδύζεηο 

αλαςπρήο ιόγσ ηεο απμεκέλεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο (33%,), 

ησλ δηελεξγνύκελσλ ειέγρσλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο (31%,), ηνπ πςεινύ θόζηνπο 

ηεο έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο (15%) θαη γηα άιινπο κε θαηνλνκαδόκελνπο ιόγνπο.  

 

5.  ςμπεπάζμαηα 

Δίλαη γεγνλόο όηη ν θαηαδπηηθόο ηνπξηζκόο πξνβάιιεηαη θαη αλαπηύζζεηαη δηεζλώο 

σο ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ. Η ειιεληθή πνιηηεία πξνζπαζώληαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ζέζπηζε εηδηθό 

λνκηθό πιαίζην γηα ηηο θαηαδύζεηο αλαςπρήο.  

Οη δύηεο αλαςπρήο ζηελ Διιάδα είλαη ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο άλδξεο (81,6%), 

ειηθίαο 31-50 εηώλ (68,3%) κε αηνκηθό κεληαίν εηζόδεκα κεηαμύ 1201-1500 επξώ 

(32,7%). Σα επξήκαηα ζπκπίπηνπλ κε ζρεηηθέο κειέηεο, δει. όηη νη δύηεο αλαςπρήο 

είλαη θπξίσο άλδξεο κε πςειό επίπεδν εθπαίδεπζεο (Davis, 1997; Ditton, et al, 2002; 

Musa, 2002:200; Musa et al, 2010:7) θαη πςειό κέζν εηζόδεκα (Davis, 1997; Stolk, 

Markwell & Jenkins, 2007:228). Σα επξήκαηα επίζεο ζπκπίπηνπλ όζνλ αθνξά ηελ 
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ειηθία ησλ δπηώλ αλαςπρήο (Stolk et al, 2005:161; Stolk, Markwell & Jenkins, 

2007:228; Musa et al, 2010:7; Uyarra et al, 2009:16).   

Όζνλ αθνξά ηα ινηπά επξήκαηα, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έρεη δαπαλήζεη γηα ηνλ 

εμνπιηζκό ηνπ πνζό κεγαιύηεξν ησλ 1.500 επξώ (54,2%), εθόζνλ ν θαιήο πνηόηεηαο 

εμνπιηζκόο είλαη απαξαίηεηνο γηα αζθαιή δηεμαγσγή ηεο θαηάδπζεο. Η πιεηνςεθία 

40,9% δήισζε όηη κπήζεθε ζηηο θαηαδύζεηο από θίινπο θαη ην 45,9% είλαη κέιε 

θάπνηνπ θαηαδπηηθνύ ζπιιόγνπ. Σν 95% θαηέρεη πηπρίν θαηαδύζεσλ θαη ην 81,7% 

πξαγκαηνπνηεί θαηαδύζεηο αλαςπρήο όιν ην ρξόλν. Σν 53,1% πξαγκαηνπνηνύλ 

θαηαδύζεηο ζηελ Διιάδα, ζε δηάθνξνπο πξννξηζκνύο θαη θπξίσο ζηα ειιεληθά λεζηά 

ελώ ην 44,9% πξαγκαηνπνηεί θαηαδύζεηο ζε πξννξηζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ, κε 

θπξίαξρεο επηινγέο ηελ Κύπξν θαη ηελ Δξπζξά ζάιαζζα.  

Οη δύηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ θαηαδύζεηο ζηελ Διιάδα ζε πνζνζηό 73,1% δηαζέηνπλ 

ζηνλ πξννξηζκό από 4-6 εκέξεο, ελώ ζην εμσηεξηθό παξακέλνπλ  4-6 εκέξεο ( 41%). 

Η πιεηνςεθία (62,2%) πξαγκαηνπνηεί θαηαδύζεηο κε παξέα 1-3 αηόκσλ, κε ζθνπό  

ηελ απόιαπζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ βπζνύ (86,7%) αιιά θαη ηελ 

«απόδξαζε» από ηελ θαζεκεξηλόηεηα (79,6%) θαη γηα ιόγνπο αλαςπρήο (71,4%). Οη 

ιόγνη επηινγήο κηαο πεξηνρήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηαδύζεσλ αλαςπρήο, είλαη 

ην «πινύζην πεξηβάιινλ βπζνύ» θαη ε «ύπαξμε ελάιησλ αξραηνηήησλ» (96,9%), ε 

«ύπαξμε λαπαγίσλ» (94,9%), ε δηαύγεηα ησλ λεξώλ ηεο ζάιαζζαο θαη νη θαιέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (από 86,7%), ε πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ (71,4%) θ.ιπ. Σέινο, ην 

92,8% γλσξίδεη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη ζηελ Διιάδα γηα ηηο 

θαηαδύζεηο αλαςπρήο αιιά 33% ζεσξεί όηη απηό δξα απνηξεπηηθά γηα ηηο θαηαδύζεηο 

αλαςπρήο.  

Δλ θαηαθιείδη νη θαηαδύζεηο αλαςπρήο θαίλεηαη λα είλαη έλαο λένο θαη δπλακηθόο 

ηνκέαο ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, κε δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο, θαζώο νη δύηεο αλαςπρήο είλαη πξόζπκνη λα ηαμηδέςνπλ γηα λα 

απνιαύζνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, έρνπλ πςειό δηαζέζηκν εηζόδεκα θαη 

δηαζέηνπλ αξθεηέο εκέξεο ζηνλ πξννξηζκό. Πιελ όκσο ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην 

ζηελ Διιάδα, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ νξηνζέηεζε ησλ 

πεξηνρώλ πνπ επηηξέπνληαη νη θαηαδύζεηο θαίλεηαη λα δξα απνηξεπηηθά.  

Δπίζεο, αξλεηηθά ιεηηνπξγεί θαη ε έιιεηςε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ιεηηνπξγνύλησλ θαηαδπηηθώλ θέληξσλ, ηνλ αξηζκό ησλ πηζηνπνηεκέλσλ δπηώλ 

αλαςπρήο ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηε δήηεζε γηα απηή ηελ εηδηθή κνξθή 

ηνπξηζκνύ. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Bentz, J. – Lopes, F. – Calado, H. and Dearden, Ph. (2016). Understanding diver 

motivation and specialization for improved scuba management, Tourism in 

Marine Environments, 12(1), pp. 35–49. 

2. Cousteau,J.Y. &Dugan, J. (1963). The Living Sea. New York: Harper & Row. 

3. Cousteau, J.Y. & Dugan, J. (1965). World Without Sun. New York: Harper & 

Row. 

4. Cousteau, J.Y. & Dumas, F. (1953). The Silent World. New York: Ballantine 

Books. 



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   73                                                 

 

5. Davis, D. (1997). The development and nature of recreational scuba diving in 

Australia: A study in economics, environmental management and tourism, Doctor 

of Philosophy, University of Queensland, St Lucia, Queensland  

6. DEMA, (2017). Fast Facts: Recreational Scuba Diving and Snorkeling, at 
https://c.ymcdn.com/sites/www.dema.org/resource/resmgr/imported/Diving%
20Fast%20Facts-2013.pdf 

7. Dignam, D. (1990 March). “Scuba gaining among mainstream travelers”. Tour 

and Travel News, 1: pp. 44-45. 

8. Ditton, R.B. - Osburn, H.R. - Baker, T.L. & Thailing, C.E. (2002). Demographics, attitudes, 
and reef management preferences of sport divers in offshore Texas waters, Journal of 
Marine Science, 59, S186–S191. 

9. Ditton, R.B. and Baker, T.L. (1999). Demographics, attitudes, management 

preferences, and economic impacts of sport divers using artificial reefs in 

offshore Texas waters. Technical Report no. HD-99-01. Human Dimensions of 

Fisheries Lab, Texas A & M University, Texas, USA: College Station. 

10. Edney, J. (2006). Impacts of recreational scuba diving on shipwrecks in Australia 

and the Pacific: A review. Micronesian Journal of the Humanities and Social 

Sciences, 5(1/2), pp. 201–233.  

11. Gerovassileiou, V. – Koutsoubas, D. – Sini, M. & Paikou, K. (2009).Marine 
protected areas and diving tourism in the Greek Seas: Practices and 
perspectives, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of 
Tourism, 4(4), pp. 181-197. 

12. Ioannidou, C.E. (2016). Diving in Ancient Greece during the late archaic and classical 
period (6th-4th century BC). Archaeology and Science, Belgrade, 10, pp. 111-119. 

13. Jewell, B. (2004). The effectiveness on diver attitudes and awareness of underwater 
shipwreck values—SS Yongala, a case study. Bulletin of the Australasian Institute for 
Maritime Archaeology, 28, pp. 43–62. 

14. Meisel, C. & Cottrell, S. (2004). Differences in motivations and expectations of 

divers in the Florida Keys.Paper presented at the Proceedings of the 2003 

Northeastern Recreation Research Symposium, Bolton Landing, NY. 

15. Meyer, L.A. - Thapa, B. & Pennington-Gray, L. (2003). An exploration of 
motivations among SCUBA divers in north central Florida. Paper presented at 
the Proceedings of the 2002 Northeastern Recreation Research Symposium, 
Bolton Landing, NY.  

16. Ministry of Tourism Republic of Maldives (2017). Tourism YEARBOOK2017, p. 2, 
at http://www.tourism.gov.mv/pubs/Tourism_Yearbook_2017.pdf 

17. Mundet, L. and Ribera L. (2001). Characteristics of divers at a Spanish resort, Tourism 
Management22(5): 501-510.  

18. Musa, G. (2002). Sipadan: A scuba-diving paradise: An analysis of tourism impact, diver 
satisfaction and tourism management. Tourism Geographies, 4(2), pp. 195–209. 

19. Musa, G. - Seng, W.T. - Thirumoorthi, T.& Abessi, M. (2010). The influence of scuba 
divers’ personality, experience, and demographic profile on their underwater 
behaviour. Tourism in Marine Environments, 7(1), pp. 1–14.  

https://c.ymcdn.com/sites/www.dema.org/resource/resmgr/imported/Diving%20Fast%20Facts-2013.pdf
https://c.ymcdn.com/sites/www.dema.org/resource/resmgr/imported/Diving%20Fast%20Facts-2013.pdf
http://www.tourism.gov.mv/pubs/Tourism_Yearbook_2017.pdf


e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               14 (4), 2019                                                                                                                                 74 

 

20. Mylonopoulos, D. - Moira, P. & Parthenis, Sp. (2011). «The legislative framework of the 
management of the protected areas in Greece. The case of the National Marine Park of 
Zakynthos», In: Micallef, A. (ed), MCRR3-2010 Conference Proceedings, Journal of 
Coastal Research, Special Issue, Grosseto. Tuscany, Italy, No 61, pp 173-182, at 
https://www.jcronline.org/doi/full/10.2112/SI61-001.12 

21. PADI (2017). Worldwide Corporate Statistics 2017. Data for 2011-2016, at 
https://www.padi.com/sites/default/files/2017-
07/2017%20PADI%20WW%20Statistics.pdf 

22. Stolk, P. – Markwell, K. & Jenkins, J.M. (2007) Artificial Reefs as Recreational Scuba 
Diving Resources: A Critical Review of Research, Journal of Sustainable Tourism, 15(4), 
pp. 331-350. 

23. Stolk, P. - Markwell, K.& Jenkins, J. (2005). Perceptions of artificial reefs as 
SCUBA diving resources: A study of Australian recreational SCUBA divers. Annals 
of Leisure Research, 8(2/3), pp. 153–173.  

24. Tabata, R.S. (1992). SCUBA diving holidays. In B. Weiler & C. Michael Hall 

(Eds.), Special interest tourism (pp. 171–184). London: Belhaven Press. 

25. Tabata, R.S. (1990). “Dive Travel – A case study in educational tourism- policy 

implications for resource management and tourism development”. Paper 

presented at the Global Classroom Symposium, Christchurch, New Zealand, 19-

22 August, In Orams, M. (1999). Marine Tourism: Development, Impacts and 

Management, London: Routledge.  

26. Thapa, B. - Graefe, A.R. & Meyer, L. A. (2006). Specialization and marine based 

environmental behaviours among SCUBA divers. Journal of Leisure Research, 

38(4), pp. 601–615. 

27. The Cousteau Society (2018), at http://www.cousteau.org/ 

28. Travel Industry Association of America (1998) The adventure travel report, 1997, 
Washington, D.C.: Travel Industry Association of America. 

29. Uyarra, M.C. - Watkinson, A.R. & Côté, I.M. (2009). Managing dive tourism for the 
sustainable use of coral reefs: Validating diver perceptions of attractive site features. 
Environmental Management, 43, pp. 1–16. 

30. Wilks, J. & Davis, R.J. (2000). Risk management for SCUBA diving operators on 

Australia’s Great Barrier Reef. Tourism Management, 21, pp. 591–599. 

31. Yassirani, H.  (2017). Diving into underwater tourism in Greece, European 

Commission, 04/10/2017, at 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-04-2017-

diving-into-underwater-tourism-in-greece 

32. Ηρόδοτοσ, Ἱστορίαι (8.6.1-8.16.3) ςτο Ψηφίδεσ για την ελληνική γλϊςςα 
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/ 
browse.html?text_id=30&page=196 

33. Μπισλόπνπινο, Γ. - Μνίξα, Π. (2005). Θαλάζζιος Τοσριζμός, Αζήλα: 

Interbooks. 

34. Μυλωνόπουλοσ, Δ. (2011). Ναυτικό Δίκαιο, Αθήνα: Σταμοφλησ.  

35. Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’ 273) «Καταδφςεισ αναψυχήσ και άλλεσ διατάξεισ». 

https://www.jcronline.org/doi/full/10.2112/SI61-001.12
https://www.padi.com/sites/default/files/2017-07/2017%20PADI%20WW%20Statistics.pdf
https://www.padi.com/sites/default/files/2017-07/2017%20PADI%20WW%20Statistics.pdf
http://www.cousteau.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-04-2017-diving-into-underwater-tourism-in-greece
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/10-04-2017-diving-into-underwater-tourism-in-greece
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/%20browse.html?text_id=30&page=196
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/%20browse.html?text_id=30&page=196


e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   75                                                 

 

36. ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ53/12387/6960/772/240/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 
119) « Κδρυςη Ενάλιων Επιςκζψιμων Αρχαιολογικϊν Χϊρων - όροι, προχποθζςεισ 
λειτουργίασ και επιτρεπόμενεσ δραςτηριότητεσ εντόσ αυτϊν, ςε θαλάςςιεσ περιοχζσ 
των Νήςων Σποράδων και ςτον Δυτικό Παγαςητικό, Π.Ε. Μαγνηςίασ, Περιφζρειασ 
Θεςςαλίασ». 

 

 


