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Α. Σκάθη ανατςσήρ ζηη Γεπμανία 

 

Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ζθαθώλ αλαςπρήο  ζηε Γεξκαλία εμαθνινπζεί λα 

αλαπηύζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο. ύκθσλα κε κειέηε ηεο Οκνζπνλδίαο 

Wassersportwirtschaft  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηα κέζα ηνπ έηνπο 2015, ην 75% 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ  δειώλεη  ηθαλνπνηεκέλν γηα ην 2014 ελώ  ην 44 % 

αλαθέξεη αθόκε θαη αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Δπίζεο ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ 

θαίλεηαη επνίσλν – από ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κόλν ην 1/5 

θνβάηαη κείσζε θεξδώλ ζηελ επόκελε ηξηεηία. Ζ ζηαζεξόηεηα ηνπ θιάδνπ θαιύπηεη 

όιε ηελ αγνξά. Μόλν ν θιάδνο ησλ θνπζθσηώλ αλαθέξεη πηώζε ηεο δήηεζεο. 

 

i) Συντήρηση σκαφών 
Κνξπθαίνο παξακέλεη ν θιάδνο ζπληήξεζεο ζθαθώλ. Σν 97,8% ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο ζπλζήθεο ζηνλ θιάδν.  

Ο ηνκέαο απηόο επσθειείηαη εθ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ:  

 Οη ηδηνθηήηεο ζθαθώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζθάθε ηνπο πεξηζζόηεξν από ό, ηη 

ζην παξειζόλ θαη σο εθ ηνύηνπ επελδύνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηε 

ζπληήξεζε ηνπο 

 Ζ δήηεζε γηα κεηαρεηξηζκέλα πινία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, γεγνλόο πνπ 

απμάλεη ηηο επελδύζεηο από ηνπο λένπο ηδηνθηήηεο  

 Ζ θξνληίδα ησλ ζθαθώλ αλαηίζεηαη όιν θαη ζπρλόηεξα ζε επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρώξνπ. 

Αληίζηνηρα κεγάιε είλαη ε δήηεζε γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. Άλσ ηνπ 40% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ επηζπκνύλ λα πξνζιάβνπλ εληόο ηνπ έηνπο λέν πξνζσπηθό 

– εμεηδηθεπκέλν ζε ηερληθά ζέκαηα.  

 

ii) Νέα σκάφη 
Δλώ ζε γεηηνληθέο ρώξεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Οιιαλδία ή ζηε 

θαλδηλαβία, κεηώλεηαη  ε δήηεζε γηα ζθάθε αλαςπρήο κεραλνθίλεηα θαη ηζηηνθόξα,  

ζηε Γεξκαλία ζεκεηώζεθε αύμεζε  έσο θαη 80%  (πξνεγνύκελν έηνο 67,6%)  ζε 

ζρέζε κε ην 2014. ύκθσλα κε εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξεηώλ ε παξνύζα ρξνληά 

πξννησλίδεηαη θαιύηεξε από ηελ πεξζηλή .  
 

 Μησανοκίνηηα ζκάθη 

ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε ε αύμεζε ήηαλ 73,7%. Γηα ηνπο γεξκαλνύο 

θαηαζθεπαζηέο ζθαθώλ ε  Γεξκαλία παξακέλεη ε θαιύηεξε αγνξά.  Σν πόζν 

ζεκαληηθή είλαη ε εγρώξηα αγνξά θαίλεηαη από ηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγήο ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ ηεο Γεξκαλίαο, όπνπ παξά ηελ πξναλαθεξζείζα αδπλακία ηεο 

δήηεζεο από δηάθνξεο ρώξεο ηεο ΔΔ, ζεκεηώλεηαη αύμεζε ζηελ παξαγσγή ζθαθώλ.  

Έλαο θαιόο δείθηεο  είλαη νη πσιήζεηο ζε εζσιέκβηεο κεραλέο ζαιάζζεο. Δηδηθά ζηηο 

ππεξπόληηεο αγνξέο όπσο νη ΖΠΑ θαη ε Αζία, νη γεξκαλνί παξαγσγνί ζεκεηώλνπλ 

επηηπρίεο. ην ρώξν ησλ ηζηηνθόξσλ ε ηάζε γηα κεγαιύηεξα ζθάθε είλαη ζαθήο. Σν 

ίδην δείρλνπλ θαη νη ζηαηηζηηθέο γηα ηνπο ληεδεινθηλεηήξεο. Οη πσιήζεηο εζσιέκβησλ 

ληεδεινθηλεηήξσλ κεηαμύ 40 θαη 68 ίππσλ ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 38% ζε ζρέζε 

κε ηα έηε 2013/2014. 
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ηελ θαηεγνξία ησλ κηθξόηεξσλ ζθαθώλ νη εμειίμεηο είλαη ζεηηθέο. ε απηό 

βνήζεζε ε άξζε ππνρξέσζεο θαηνρήο δηπιώκαηνο θπβεξλήηνπ γηα ζθάθε κε 

θηλεηήξα έσο 15 ίππνπο από ην 2012. ε ζρέζε κε ην 2014, ε δήηεζε απμήζεθε θαηά 

2,65% ηνπο 5 πξώηνπο κήλεο ηνπ 2015.   

 

 

 Μεηασειπιζμένα ζκάθη 

  Ζ δήηεζε γηα κεηαρεηξηζκέλα ζθάθε δηαξθώο απμάλεηαη. Σν 76,9% ησλ 

εκπόξσλ ηζηηνθόξσλ ζθαθώλ ζε ζρέζε κε ην 63,3% ην 2014 θαη ην 82,9% ησλ 

εκπόξσλ κεραλνθίλεησλ ζθαθώλ ζε ζρέζε κε ην 54,5% ην 2014 αλαθνίλσζαλ 

θαιύηεξεο πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο.  

ε αληίζεζε κε παξειζόληα έηε πνπ έλα κεηαρεηξηζκέλν ζθάθνο δύζθνια 

εύξηζθε αγνξαζηή, ηώξα ηα κεηαρεηξηζκέλα ζθάθε βξίζθνπλ ηαρύηεξα λένπο 

ηδηνθηήηεο. Απηό ηζρύεη γηα λεώηεξα κεηαρεηξηζκέλα ζθάθε, ελώ γηα ζθάθε 

παιαηόηεξεο θαηαζθεπήο, ε δήηεζε είλαη αζζελήο αζρέησο ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπο.  

 

iii)  H αγορά των ενοικιαζόμενων σκαφών-Charters 

 
Σν 82,9% ησλ επηρεηξήζεσλ ελνηθίαζεο ζθαθώλ – ζε αληίζεζε κε ην 80,8% 

ην παξειζόλ έηνο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλεο. Μεηά ην θαινθαίξη ηνπ 2014, απμήζεθε 

ζεκαληηθά ε δήηεζε ζηελ αλαηνιηθή ζάιαζζα (Ostsee).  

Δηδηθά ζηνλ εζσηεξηθό ηνπξηζκό ηεο ρώξαο, νη θξαηήζεηο δείρλνπλ απμεηηθή 

ηάζε – νη πξώηεο θξαηήζεηο γηα ην 2016 έρνπλ  ήδε θαηαγξαθεί. Δίλαη ήδε ζαθέο, 

εηδηθά ζηνλ εζσηεξηθό ηνπξηζκό όηη ε θαιή ππνδνκή έρεη  κεγάια πιενλεθηήκαηα.   

Οη θάησ ρώξεο θαη ε Πνισλία – ζε αληίζεζε κε ηελ Γαιιία  - ην αληειήθζεζαλ απηό 

εγθαίξσο θαη αληακείβνληαη κε απμεκέλεο δεηήζεηο. 

ηνπο ζηνιίζθνπο ζθαθώλ ππάξρεη αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο Οη παξαδνζηαθνί 

ηύπνη ζθαθώλ απαξηίδνπλ σο ζπλήζσο ην θύξην ζώκα ηεο πξνζθνξάο. O ηύπνο 

ζθαθώλ ηύπνπ Ponton  ράξε ζηνλ επθνιόηεξν ρεηξηζκό ηνπο πξνζθέξνληαη αθόκε 

θαη γηα δηακνλή πέξα από ηαμίδηα. 

 

Β. Δξοπλιζμόρ και εξαπηήμαηα 

 Ο θιάδνο ηνπ εμνπιηζκνύ σθειείηαη ζεκαληηθά από ηελ ηάζε λα 

ρξεζηκνπνηεί θαλείο πεξηζζόηεξν ην ζθάθνο ηνπ ή λα αγνξάδεη έλα κεηαρεηξηζκέλν. 

Ακθόηεξα νδεγνύλ ζηελ αύμεζε ησλ εμόδσλ αλαθνξηθά κε ηελ άλεζε. ε απηό 

ζπκβάιιεη ν νινέλα γεξάζθσλ πιεζπζκόο πνπ πεξλά όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν 

ζηα ζθάθε ηνπ. Δπαγγεικαηηθέο ιύζεηο ζέξκαλζεο, ςύμεο θαη καγεηξέκαηνο, 

βειηίσζεο δηαζθέδαζεο θαη ύπλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ. 
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Γ. Καηαδύζειρ 

 

Μεηά από παξαηεξεζείζα ύθεζε ηα πξνεγνύκελα έηε πνπ πξνθιήζεθε από 

ηελ απνθπγή ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ θαηαδπηηθνύ πξννξηζκνύ – ηεο Αηγύπηνπ – ν 

θιάδνο επξίζθεηαη πάιη ζε θαιό δξόκν. Σν 87,5% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

δειώλνπλ ζηαζεξή ή θαη θαιύηεξε πνξεία ζε αληίζεζε κε ην 2014 (50%). Απηήλ ηελ 

θαιή ηάζε ππνγξακκίδνπλ θαη νη ζηαηηζηηθέο ηνπ θαηαδπηηθνύ θιάδνπ. Σν πξώην 

ηεηξάκελν ηνπ 2015 νη πσιήζεηο θαηαδπηηθνύ εμνπιηζκνύ  απμήζεθαλ θαηά 4%.  

 
 

Γ. Βιομησανία Σκαθών ζηην Δςπώπη 

 

 
 

i) Γενικά ζηοισεία ναςηιλιακήρ βιομησανίαρ ζηην Δςπώπη 

 

Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζηελ Δπξώπε είλαη έλαο δπλακηθόο θαη 

αληαγσληζηηθόο ηνκέαο θαη εληζρύεη ζεκαληηθά ηελ επξσπατθή νηθνλνκία. Ο θιάδνο 

απνηειείηαη από  λαππεγνύο, θαηαζθεπαζηέο ζαιάζζηνπ εμνπιηζκνύ, παξόρνπο 

ππεξεζηώλ ζην ρώξν ηεο λαπηηιίαο θαη απνηειείηαη από πεξίπνπ 32.000 επηρεηξήζεηο, 

πνπ απαζρνινύλ πάλσ από 280.000 άηνκα. Πξηλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία είρε κέζν εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο 6% θαη θύθιν εξγαζηώλ 

άλσ ησλ 23 δηο € (ζήκεξα ν θύθινο εξγαζηώλ είλαη πεξίπνπ 20 δηο €). 

 
Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία απνηειείηαη θπξίσο από κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (97% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ΜΜΔ) θαη έλα κηθξό αξηζκό κεγάισλ 

εηαηξεηώλ (κε πάλσ από 1.000 εξγαδόκελνπο). Ο ηνκέαο θαηαζθεπήο ζθαθώλ 

απνηειείηαη από 3.000 εηαηξείεο πνπ απαζρνινύλ πάλσ από 66.000 εξγαδνκέλνπο. 
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Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη έλαο δηεζλήο ηνκέαο. Παξαδνζηαθά, νη 

επξσπατθέο εηαηξείεο εμάγνπλ θπξίσο  ζε άιιεο ρώξεο εληόο ηεο ΔΔ θαη ζηηο ΖΠΑ, 

όπνπ ε αλαινγία ησλ εμαγσγώλ είλαη 3: 1 ππέξ ηεο Δπξώπεο.  

 

Νέεο αλαδπόκελεο αγνξέο, σζηόζν, εκθαλίδνληαη θαη νη επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο  εμάγνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηελ Αζία, Νόηηα Ακεξηθή θαη Ρσζία. 

Με πάλσ από 27.000 ρηιηόκεηξα εζσηεξηθώλ πδάησλ  θαη πεξηζζόηεξα από 70.000 

ρηιηόκεηξα αθηνγξακκήο, ε Δπξώπε πξνζθέξεη ην ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα ηα 48 

εθαηνκκύξηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηώλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ηαθηηθά ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ζαιάζζησλ ζπνξ (36 εθαηνκκύξηα από ηνπο νπνίνπο είλαη ιάηξεηο 

ηεο ζάιαζζαο), θαζώο θαη ακέηξεηνπο ηνπξίζηεο. Πάλσ από 6.000.000 ζθάθε 

θπιάζζνληαη ζε επξσπατθά ύδαηα, ελώ 4.500 καξίλεο παξέρνπλ 1,75 εθαηνκκύξηα 

ζέζεηο ειιηκεληζκνύ ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. 

 
 

ii) Παραγωγή στην ΕΕ 

 
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο θαθώλ 

www.europeanboatingindustry.eu  , ε ζπλνιηθή αμία ηεο παξαγσγήο ζηελ ΔΔ-28 ζπλ 

ηε Ννξβεγία θαη ηελ Σνπξθία  αλέξρεηαη ζε 61,8 δηο. € . Ζ Γεξκαλία, κε πεξίπνπ 12,8 

δηζεθαηνκκύξηα επξώ είλαη ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ζθαθώλ αλαςπρήο θαη 

αληηπξνζσπεύεη ην 21% ηεο βηνκεραλίαο ηεο ΔΔ-28 ζπλ ηε βηνκεραλία ηεο 

Ννξβεγίαο θαη ηεο Σνπξθίαο.  

  

Ζ Ηηαιία θαη ε Ννξβεγία αθνινπζνύλ  κε 8,7 δηο € θαη 8,0 δηο € πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 14,5% θαη ην 13,3% ηνπ ζπλόινπ, έπεηαη ην  Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη 

Κάησ Υώξεο, ε Γαιιία θαη ε Ηζπαλία, πνπ εθπξνζσπνύλ ην θέληξν εθνδηαζκνύ ηεο 

βηνκεραλίαο απηήο ζηελ Δπξώπε. Γεδνκέλνπ όηη ν ζπλνιηθόο όγθνο παξαγσγήο 

δεκηνπξγείηαη κε βάζε ην ζπλδπαζκέλν όγθν παξαγσγήο ηνπ ηνκέα θαηαζθεπήο 

πινίσλ, θαηαζθεπήο ζθαθώλ θαη επηζθεπήο πινίσλ θαη ζθαθώλ,  ε Ηηαιία θαηέρεη ην 

κεγαιύηεξν κεξίδην ζηελ θαηαζθεπή ζθαθώλ ζηελ Δπξώπε  κε πεξίπνπ 28% θαη 

αθνινπζνύλ ε  Οιιαλδία θαη ε Γαιιία κε 24% -27% θαη ε Γεξκαλία κε κεξίδην 

18,7% ζηνλ ελ ιόγσ ηνκέα. 

iii) Αξία εξαγωγών 

 

Ζ ζπλνιηθή αμία εμαγσγώλ ζθαθώλ  αλέξρεηαη ζε 27,43 δηο € ζπλ ηηο εμαγσγέο 

ηεο Ννξβεγίαο  θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ Γεξκαλία είλαη εγέηηδα δύλακε ησλ EΔ- 28 κε 

πςειό κεξίδην ζηηο εμαγσγέο. Ζ Ννξβεγία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Γαλία θαη Γαιιία 

αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαο ζπλνιηθά ρακειόηεξε αμία εμαγσγώλ. Με βάζε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην ελδνεπξσπατθό εκπόξην αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 8 δηο € , 

πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ από 27,43 δηο € γηα ηνπο EΔ-28  ζπλ 

Ννξβεγία θαη Σνπξθία. 

 
 
 

http://www.europeanboatingindustry.eu/
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iv) Απιθμόρ απαζσολοςμένυν ζηον ηομέα ναςηιλιακού εξοπλιζμού 

 

O αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ ππνινγίδεηαη ζε δπν βάζεηο:1
νλ

 ν αξηζκόο απηώλ 

πνπ απαζρνινύληαη γηα ηνπο ηειηθνύο παξαγσγνύο – λαππεγεία θαη 2
νλ

 ηνπο 

ππόινηπνπο πξνκεζεπηέο. Ζ πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 296.082 άηνκα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο θαη ε δεύηεξε  155.689 γηα δεπηεξνγελή απαζρόιεζε  - ζύλνιν 

απαζρνινπκέλσλ ζηελ ΔΔ-28  451.771 άηνκα. Ζ Γεξκαλία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε, 

όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξαθάησ δηάγξακκα. 
 
 

 
 

v) Απιθμόρ εηαιπειών 

Ο αξηζκόο ησλ εηαηξεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ ηνκέα λαπηηιηαθνύ εμνπιηζκνύ 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 29.000 εηαηξείεο ζηελ ΔΔ 28. Ζ Ηηαιία θαίλεηαη λα είλαη εγέηεο 

κε 7.000 εηαηξείεο θαη αθνινπζεί ε Ννξβεγία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία, κε 

πεξίπνπ 3.000 εηαηξείεο.  
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E.  Ναςηιλιακέρ ππομήθειερ – αγοπέρ ναςπήγηζηρ ζκαθών 

Οικονομικοί δείκηερ και εικόνα αγοπάρ 

ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νη εηαηξείεο θαηαζθεπήο 

ζθαθώλ αλαςπρήο θαηέρνπλ έλα ζεκαληηθό κεξίδην ζηελ ζπλνιηθή επξσπατθή 

παξαγσγή ζθαθώλ. 

  

ύκθσλα κε ην ICOMIA (International Council of Marine Industry 

Associations) ε αγνξά έρεη επί ηνπ παξόληνο ηζνξξνπήζεη θαη δείρλεη κηα ηάζε 

βειηίσζεο – εηδηθά ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Αζία. Ζ ηειεπηαία βαζίδεηαη ζηελ 

νηθνλνκηθή άλνδν θαη ζηελ αύμεζε ηνπ πινύηνπ ηνπ πιεζπζκνύ. Απηό επεξεάδεη 

όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεηώλ 

λαπηηιηαθνύ εμνπιηζκνύ. Δλ ηνύηνηο ελ πεξηιήςεη ε παξνύζα παγθόζκηα αγνξά 

θαηαζθεπήο ζθαθώλ θαη κέγα – ζθαθώλ θάησ ησλ 500 θόξσλ έρεη κηα αμία 

παξαγσγήο 13 δηο €, κε πξννπηηθή βειηίσζεο ζηα 30,6 δηο δνι. (23 δηο €) ην 2017 

ζύκθσλα κε ηνπο Lucintel Consultants (“Global Recreational Boating Industry 

Analysis and Forecast 2012-2017”).  
 

Οη καθξνρξόληεο ηάζεηο επεξεάδνληαη από ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο  θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ αηνκηθνύ πινύηνπ ηδίσο ζηα ππάξρνληα λαπηηθά θξάηε θαζώο θαη ζηα ελ 

δπλάκεη λέα λαπηηθά θξάηε. Ζ Κίλα αλακέλεηαη λα απνθηήζεη κεγάιν κεξίδην ηεο 

αγνξάο, ελώ ε Σνπξθία θαη ε Πνισλία αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ζηελ 

επξσπατθή αγνξά. 

 

Σα κέγα γηώη άλσ ησλ 24 κέηξσλ παίδνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν. Οη 

παξαγγειίεο πεξηιακβάλνπλ 594 ζνύπεξ γηώη κηθξόηεξα ησλ 60 κέηξσλ  κε 

παξάδνζε κέζα ζην 2016. Δθείλα άλσ ησλ 60 κέηξσλ – πεξί ηνπο 500 θόξνπο 

δειώλνληαη σο λαππεγήζεηο πινίσλ δηόηη ηα λαππεγεία πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ 

εηδηθεύνληαη ζε απηά. Δλ ηνύηνηο απηά ηα 594 ζνύπεξγηώηο κε κήθνο κηθξόηεξν ησλ 

60 m,  αληηπξνζσπεύνπλ αμία πεξίπνπ 13 δηο EUR ή 600.000 €/m  κέζε αμία 

θαηαζθεπήο (C&N superyacht index). Ζ ίδηα πεγή αλαθέξεη όηη ν θιάδνο ησλ MEGA 
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YACHTS: (πξόθεηηαη γηα πνιπηειείο ζαιακεγνύο κε κήθνο επάλσ από 30 κέηξα) είρε 

πσιήζεηο 4,5 δηο €, πξάγκα πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 25% ηεο παγθόζκηαο λαππεγηθήο 

αγνξάο. 

 
 

 

 

 
 

 

 

ΣΤ. Σςμπέπαζμα 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ε Γεξκαλία είλαη ε εγέηηδα δύλακε ζηνλ 

επξσπατθό ρώξν ζθαθώλ αλαςπρήο, ηόζν ζε όηη αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, όζν 

θαη ζηηο εμαγσγέο ηνπο θαη ελδερνκέλσο απνηειεί ελδηαθέξνπζα αγνξά γηα ηνπο 

έιιελεο θαηαζθεπαζηέο – ρξήζηεο ζθαθώλ αλαςπρήο, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδεη 

έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ θηλνύληαη ζηνλ ρώξν ησλ 

λαπιώζεσλ ζθαθώλ αλαςπρήο θαη λαπηηιηαθνύ εμνπιηζκνύ.  
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Ε. Χπήζιμερ Γιεςθύνζειρ 

 

ADAC Sportschifffahrt  

  

Boot Düsseldorf  

  

Messe Düsseldorf  

  

Deutscher Motor Yacht Verband (DMYV)  

  

Deutscher Segler-Verband (DSV)  

  

Deutscher Tourismusverband e.V. (DTV)  

  

European Boating Industry  

  

International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA)  

  

http://adac.de/
http://www.boot.de/
http://www.messe-duesseldorf.de/
http://www.dmyv.de/
http://www.dsv.org/
http://www.deutschertourismusverband.de/
http://www.europeanboatingindustry.eu/
http://www.icomia.com/
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International Marine Certification Institute (IMCI)  

  

 

  

Verband Deutscher Bootsvermieter (VDB)  

  

Verband Deutscher Sportbootschulen (VDS)  

  

Verband Deutscher Wassersport Schulen e.V. (VDWS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imci.org/
http://www.bootsvermieter-verband-ev.de/
http://www.sportbootschulen.de/
http://www.vdws.de/
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Ζ. Ναςπηγεία (μέλη ηος ζςνδέζμος ηυν γεπμανικών ναςπηγείυν 

VSM) 

www.vsm.de  

http://www.vsm.de/de/die-branche/mitglieder 
 

 
ABEKING & RASSMUSSEN Schiffs- und Yachtwerft Aktiengesellschaft 

An der Fähre 2 27809 Lemwerder 

Phone. +49- 421/ 67 33-0 

Fax. +49- 421/ 67 33 112 

Mail. info@abeking.com 

Web. www.abeking.com  

 

 
Abu Dhabi MAR Kiel GmbH 

Werftstraße 110  24143 Kiel 

Phone. +49 431 700 3757 

Fax. +49 431 700 3397 

Mail. info@adm-kiel.com 

Web. www.adm-kiel.com 

 

   Παξνρή πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

admaris GmbH 

Pickhuben 2 20457 Hamburg 

Phone. 040-589622-77 

Fax. 03222-998-08-50 

Mail. info@admaris.net 

Web. www.admaris.net  

 

 
Blohm + Voss Repair GmbH 

Hermann-Blohm-Str. 2 20457 Hamburg 

Phone. ++49- 40/ 31 19-1139 

Fax. ++49- 40/ 31 19-33 05 

Mail. bvrepair@thyssenkrupp.com 

Web. www.blohmvoss-repair.com  

 

 

http://www.vsm.de/
http://www.vsm.de/de/die-branche/mitglieder
mailto:info@abeking.com
http://www.abeking.com/
mailto:info@adm-kiel.com
http://www.adm-kiel.com/
mailto:info@admaris.net
http://www.admaris.net/
mailto:bvrepair@thyssenkrupp.com
http://www.blohmvoss-repair.com/
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BREDO - Bremerhavener Dock GmbH 

Dockstr. 9 27572 Bremerhaven 

Phone. (0471) 7997-12 

Fax. (0471) 7997-18 

Mail. info@bredo.de 

Web. www.bredo.de  
 

 
Cassens Werft GmbH 

II. Hafeneinschnitt 26723 Emden 

Phone. +49- 4921/ 827-0 

Fax. +49- 4921/ 827-226 

Mail. info@cassens-werft.de 

Web. www.cassens-werft.de  

 

 
DNV GL    (Σερληθόο ύκβνπινο) 

Brooktorkai 18 20457 Hamburg 

Phone. +49- 40/ 36 149-0 

Fax. +49- 40/ 36 149-200 

Mail. headoffice@dnvgl.com 

Web. www.dnvgl.com  

 

 
Elsflether Werft AG 

Am Tidehafen 3 26931 Elsfleth 

Phone. +49- 4404/ 503-0 

Fax. +49- 4404/ 503-10 

Mail. info@ew-ag.com 

Web. www.elsflether-werft.de  

 

 
Emder Werft und Dockbetriebe GmbH 

Zum Zungenkai 26725 Emden 

Phone. +49- 4921/ 85-0 

Fax. +49- 4921/ 31 164 

Mail. info@emden-dockyard.com 

Web. www.emden-dockyard.com  

 

 
EMPTING Antriebstechnik und Anlagenbau GmbH 

Baudirektor-Hahn-Str. 2 

27472 Cuxhaven 

Phone. +49- 4721/ 71 74-0 

Fax. +49- 4721/ 71 74-40 

Mail. Konstruktion@Empting.info 

Web. www.Empting.info  

 

mailto:info@bredo.de
http://www.bredo.de/
mailto:info@cassens-werft.de
http://www.cassens-werft.de/
mailto:headoffice@dnvgl.com
http://www.dnvgl.com/
mailto:info@ew-ag.com
http://www.elsflether-werft.de/
mailto:info@emden-dockyard.com
http://www.emden-dockyard.com/
mailto:Konstruktion@Empting.info
http://www.empting.info/
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Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V. 

Oststraße 77 47057 Duisburg 

Phone. +49- 203/ 9 93 69-0 

Fax. +49- 203/ 36 13 73 

Mail. dst@dst-org.de 

Web. www.dst-org.de  

 

 
 

 
exomission Umwelttechnik GmbH 

Redcarstr. 2 b 53842 Troisdorf 

Phone. 02241-2323-00 

Fax. 02241-2323-023 

Mail. mail@exomission.de 

Web. www.exomission.de  

 

 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG 

Batteriestr. 52 24939 Flensburg 

Phone. +49- 461/ 49 40-0 

Fax. +49 461/ 49 40-214 

Mail. info@fsg-ship.de 

Web. www.fsg-ship.de  

 

 
Fr. Fassmer GmbH & Co. KG 

Industriestr. 2 27804 Berne/Motzen (Weser) 

Phone. ++49- 4406/ 942 - 0 

Fax. ++49- 4406/ 942 - 100 

Mail. info@fassmer.de 

Web. www.fassmer.de  

 

 

 
Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG 

Zum Alten Speicher 11 28759 Bremen 

Phone. +49- 421/ 660 40 

Fax. +49- 421/ 66 044 43 

Mail. info@luerssen.de 

Web. www.luerssen.de  

 
Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML ( FraunhoferΚέληξν Θαιάζζησλ 

Logistics θαη Τπεξεζηώλ) 

Schwarzenbergstr. 95 D 21073 Hamburg 

Phone. (040) 42878-4450 

Fax. (040) 42878-4452 

Mail. carlos.jahn@cml.fraunhofer.de 

mailto:dst@dst-org.de
http://www.dst-org.de/
mailto:mail@exomission.de
http://www.exomission.de/
mailto:info@fsg-ship.de
http://www.fsg-ship.de/
mailto:info@fassmer.de
http://www.fassmer.de/
mailto:info@luerssen.de
http://www.luerssen.de/
mailto:carlos.jahn@cml.fraunhofer.de
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Web. www.cml.fraunhofer.de  

 

 

 

 
G+H Marine GmbH Bredowstr. 10 22113 Hamburg 

Phone. (040) 897 285-200 

Fax. (040) 897 285-299 

Mail. tino.noack@guh-marine.com 

 
G. THEODOR FREESE GmbH & Co. KG 

Carl-Benz-Str. 29 28237  Bremen 

Phone. +49- 421/ 3 96 08-0 

Fax. +49- 421/ 3 96 08-550 

Mail. kontakt@gtf-freese.de 

Web. www.gtf-freese.de  

 

 
Gebr. Friedrich GmbH & Co. KG Schiffswerft 

Prieser Strand 15 a 24159 Kiel 

Phone. +49- 431/ 39 42 7-0 

Fax. +49- 431/ 39 42 7-77 

Mail. info@GFWerft.de 

Web. www.GFWerft.de  

 

german_dry_docks.jpg 

 
GERMAN DRY DOCKS GmbH & Co. KG 

Barkhausenstraße 60 27568Bremerhaven 

Phone.+49 (0) 471 48 01 - 0 

Fax.+49 (0) 471 48 01 - 940 

Mail.info@germandrydocks.com 

Web. www.germandrydocks.com     

hsva.gif 

 
Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH 

Bramfelder Str. 16422305 Hamburg 

Phone.+49- 40/ 692 03-0 

Fax.+49- 40/ 692 03-345 

Mail.friesch@hsva.de 

Web. www.hsva.de     

 
Harren & Partner Ship Management GmbH & Co. KG 

c/o Hermann-Hollerith-Straße 10 28355 Bremen 

Phone.+49 (0) 421 46 86-330 

Fax.+49 (0) 421 46 86-101 

Mail.h.felderhoff@hp-shipping.de 

Web. www.harren-partner.de   

http://www.cml.fraunhofer.de/
mailto:tino.noack@guh-marine.com
mailto:kontakt@gtf-freese.de
http://www.gtf-freese.de/
mailto:info@GFWerft.de
http://www.gfwerft.de/
http://www.vsm.de/de/file/germandrydocksjpg
mailto:info@germandrydocks.com
http://www.germandrydocks.com/
http://www.vsm.de/de/file/hsvagif
mailto:friesch@hsva.de
http://www.hsva.de/
mailto:h.felderhoff@hp-shipping.de
http://www.harren-partner.de/
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Heinrich Buschmann & Söhne GmbH Schiffswerft 

Peuter Elbdeich 29-33 20539 Hamburg 

Phone.+49- 40/ 78 64 77 

Fax.+49- 40/ 789 38 46 

Mail.buschmann-werft@web.de 

Web. www.buschmann-soehne.de   

 
Heise Schiffsreparatur & Indstrie Service GmbH 

Hoebelstr. 55 27572 Bremerhaven 

Phone.+49-471 / 97288 - 0 

Fax.+49-471 / 97288 - 188 

Mail.info@heise-schiffsreparatur.de 

Web. www.heise-schiffsreparatur.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:buschmann-werft@web.de
http://www.buschmann-soehne.de/
mailto:info@heise-schiffsreparatur.de
http://www.heise-schiffsreparatur.de/
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Θ. Γεπμανικά πεπιοδικά Για ηην Ηζηιοπλοΐα και ηα Σκάθη  

 

 

 

Boote 

 

Μεληαίν πεξηνδηθό γηα ηα κεραλνθίλεηα ζθάθε 

http://www.boote-magazin.de/  

Delius Klasing Verlag GmbH 

Σηξάδ: 38.310 θύιια, Αλαγλσζηηθό θνηλό: 210.000 

 

 

Segeln 

 

Μεληαίν πεξηνδηθό γηα ηελ ηζηηνπιντα  

http://www.segeln-magazin.de/  

Jahr Top Special Verlag GmbH & Co. KG  

Σηξάδ: 24.378 θύιια, αλαγλσζηηθό θνηλό: 440.000  

 

 

Yacht 

 

Γεθαπελζήκεξν πεξηνδηθό γηα ηελ ηζηηνπιντα  

http://www.yacht.de/yo/show.php3  

Delius Klasing Verlag GmbH 

Σηξάδ: 54.335 θύιια, αλαγλσζηηθό θνηλό: 180.000 

 

  

 

Boote Exclusiv 

 

Γηκεληαίν πεξηνδηθό γηα super-yachts 

http://www.boote-exclusiv.com/   

Delius Klasing Verlag GmbH 

Σηξάδ: 25.000 θύιια, Αλαγλσζηηθό θνηλό: 55.000 

 

 

Bootshandel 

 

Μεληαίν πεξηνδηθό γηα ην εκπόξην θαηλνύξησλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ ζθαθώλ 

http://www.bootshandel-magazin.de/  

Verlag Der Tagesspiegel  

 

 

Meer & Yachten 

 

Γηκεληαίν πεξηνδηθό γηα super – yachts  

http://www.bootswelt.de/  

Meer & Yachten 

Σηξάδ: 24.000 θύιια 

 

 

Palstek 

 

Γηκεληαίν ηερληθό πεξηνδηθό γηα ηζηηνπιόνπο 

Palstek Verlag GmbH, https://www.palstek.de 

Σηξάδ: 48.750 θύιια 

 

 

 

Segel Journal 

 

Γηκεληαίν πεξηνδηθό γηα ηελ ηζηηνπινΐα (ηαμίδηα θαη αγώλεο) 

http://www.segeljournal.com/  

http://www.boote-magazin.de/
http://www.segeln-magazin.de/
http://www.yacht.de/yo/show.php3
http://www.boote-exclusiv.com/
http://www.bootshandel-magazin.de/
http://www.bootswelt.de/
https://www.palstek.de/
http://www.segeljournal.com/
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Atlas Verlag und Werbung 

Σηξάδ: 24.598 θύιια 

 

 

Skipper 

 

Μεληαίν πεξηνδηθό γηα ηελ ηζηηνπιντα  

http://www.skippermagazin.de  

Freizeit und Wassersport Verlag  

Σηξάδ: 40.040 θύιια 

 

 

Yachting & Style 

 

Σξηκεληαίν premium πεξηνδηθό γηα ηα ζθάθε   

Klocke Verlag GmbH 

http://www.klocke-

verlag.de/welcome/go.php?lang=de&p=magazine_yachting  

Σηξάδ: 60.000 θύιια (10.000 First Class Lufthansa) 

 

 

Wassersport 

Wirtschaft 

 

Κιαδηθό ηξηκεληαίν πεξηνδηθό ηνπ Γεξκαληθνύ πλδέζκνπ Θαιάζζησλ πνξ 

(Bundesverband Wassersport – Wirtschaft), www.bwvs.de   

Σηξάδ: 10.000 θύιια  

 

 

Bootswirtschaft 

 

Σξηκεληαίν πεξηνδηθό ηνπ πλδέζκνπ Γεξκαλώλ θαηαζθεπαζηώλ ζθαθώλ  

(Deutscher Boots- und Schiffbauer Verband), www.dbsv.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Νηύζζελνηοπθ, Ηανοςάπιορ 2016 

http://www.skippermagazin.de/
http://www.klocke-verlag.de/welcome/go.php?lang=de&p=magazine_yachting
http://www.klocke-verlag.de/welcome/go.php?lang=de&p=magazine_yachting
http://www.bwvs.de/
http://www.dbsv.de/

