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Το παρόν διατίθεται δωρεάν. 

 

Αργοσαρωνικός & Κύθηρα – Αντικύθηρα  

  Πόλος φυσικών, πολιτιστικών & παραγωγικών  
πόρων. 

 Νησιωτικότητα. 
 Γειτνίαση με την Αττική. 
 Τουρισμός. 
 Ναυτική ιστορία. 

 
Λέξεις κλειδιά οικονομικών σχέσεων με την 
αλιεία, τη θάλασσα & την υδατοκαλλιέργεια. 
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ΔΡΑΣΗ 4.2.1.2: Αλιευτικός Τουρισμός 
Σκοπός:  Η ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού στην περιοχή Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής - Νησιά 
Αργοσαρωνικού, Κύθηρα – Αντικύθηρα, περιοχή Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.    
 
Με τον αλιευτικό τουρισμό υποστηρίζονται οι αλιείς με σκοπό να βελτιώσουν τις υποδομές στα σκάφη τους, χωρίς να 
αυξηθεί η αλιευτική ικανότητα, για να δέχονται επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορούν, είτε να παρακολουθούν και να 
βοηθούν στην Αλιευτική δραστηριότητα, είτε και να ψαρέψουν οι ίδιοι. Ο αλιέας θα διαθέτει στο σκάφος του, όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό.  
 
Παράλληλα με τα παραπάνω και την εμπειρία που αποκτούν οι επισκέπτες από το επαγγελματικό ψάρεμα, γνωρίζουν 
πολλές όμορφες θαλάσσιες διαδρομές, τον φυσικό  και πολιτισμικό πλούτο των νησιών του Αργοσαρωνικού και της 
ευρύτερης περιοχής, βλέπουν ή δοκιμάζουν και άλλα τοπικά αγροτικά προϊόντα ενώ ταυτόχρονα, ενισχύεται το 
εισόδημα του Επαγγελματία Αλιέα με ταυτόχρονη αποσυμπίεση των ιχθυαποθεμάτων αφού ο αλιέας χρησιμοποιεί 
πολύ λιγότερα αλιευτικά εργαλεία και μπορεί να έχει πολύ καλύτερο μεροκάματο. 
 
[Εάν στα παραπάνω προσθέσουμε, ότι αφενός η Χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει "Διεθνής Αλιευτικός 
Προορισμός", (εδώ χρειάζεται αρκετή συζήτηση, βλέπετε ιστορία στην θάλασσα και στο ψάρεμα.. κ.α.) και αφετέρου, 
ότι πολλοί είναι αυτοί σε όλο τον κόσμο, που λατρεύουν το ψάρεμα και ταξιδεύουν ακόμα και με το αεροπλάνο για 
να ζήσουν τέτοιες εμπειρίες, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, πόσο σημαντική είναι για εμάς, η ανάπτυξη του 
αλιευτικού τουρισμού]. 
 
Ο αλιευτικός τουρισμός εξασφαλίζει πρόσβαση σε περιοχές αλιευτικού ενδιαφέροντος καθώς και ιδιαίτερου φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος.   
Στη νομοθεσία ως αλιευτικός τουρισμός ορίζεται η ειδική μορφή τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, 
παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία). 
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Τι μπορεί να κάνει κάποιος με τον αλιευτικό τουρισμό 
  

 Επίδειξη τεχνικών αλιείας σε επισκέπτες πάνω στο σκάφος ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους παράκτιους χώρους ή περιήγηση 
στη θάλασσα,  

 Παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας για ψυχαγωγικούς λόγους (π.χ. σήκωμα διχτυών, και κατανάλωση του 
αλιεύματος, πιθανή συνεργασία με τα τοπικά εστιατόρια), μάζεμα αλατιού από φυσικούς θύλακες σε βραχώδη ακτογραμμή). 

 Προσθήκες/μετατροπές στα αλιευτικά σκάφη για την επιβίβαση μικρού αριθμού επισκεπτών με βάση τη νομοθεσία (υγιεινή 
και ασφάλεια επιβατών, να μην εμποδίζεται η αλιευτική δραστηριότητα και να μην αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα του 
σκάφους) 

 Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού, σε περίπτωση που θα ήθελαν οι επισκέπτες να ψαρέψουν (καλάμια, συρτές/ καθετές, 
παραγάδι κ.λπ.) 

 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση του Αλιευτικού Τουρισμού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό, σαν ένα από 
τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Αγροτικά προϊόντα, (Εκπαίδευση αλιέων, Φυλλάδια, Ιστοσελίδες, Δικτύωση, digital marketing, 
προβολή και της Ιστορίας μας, στην θάλασσα και στο ψάρεμα μαζί με τον αλιευτικό τουρισμό κ.λπ.). 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία για εκπαιδευτικό τουρισμό (π.χ. 
μαθητές, φοιτητές, ερευνητές  κ.λπ.). 
 

 
Ποιοι μπορούν να κάνουν επένδυση σχετική: Αλιείς, δηλ. πρόσωπο  το  οποίο  ασκεί  εμπορικές  αλιευτικές  δραστηριότητες, 
όπως αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος. 
 
 
Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης, 80% των επιλέξιμων δαπανών για δράσεις παράκτιας αλιείας. Εξαιρούνται τα 
Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (Κύθηρα – Αντικύθηρα), όπου η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 85%. 
 
Επιλέξιμες περιοχές παρέμβασης: Όλα τα Νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, τα οποία είναι η Αίγινα, ο 
Πόρος, το Αγκίστρι, οι Σπέτσες, η Ύδρα, η Σαλαμίνα, Τροιζηνία - Μέθανα, τα Κύθηρα – Αντικύθηρα.  


