
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΙΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΕ : ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΠΟΥ 

ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ & ΣΑΜΗΣ 
(ΣΑΜΗΣ & ΠΥΛΑΡΟΥ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
ΩΡΑ 12 ΜΜ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ & ΑΣΣΟΥ 
(ΕΡΙΣΟΥ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 
ΩΡΑ 6 ΜΜ 

ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε Βιώσιμες Τεχνικές Αλιείας & Αλιευτικό Τουρισμό στην 

Κεφαλονιά. 

 

Η Εναλεία διοργανώνει για 2η χρονιά φέτος το πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών 

αλιέων στον αλιευτικό τουρισμό “Fish Smarter” το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά 

με την υποστήριξη των ιδρυμάτων Costas Lemos Foundation και Cyclades Preservation Fund.    

 

Σύντομη περιγραφή δράσης: Η δράση απευθύνεται σε επαγγελματίες αλιείς και έχει 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα.Βασικός στόχος είναι η επεξήγηση του αλιευτικού τουρισμού σαν 

έννοια, καθώς επίσης και των τρόπων που μπορούν τόσο να αποκτήσουν την άδεια, όσο και 

να προσελκύσουν τουρίστες. Επιπροσθέτως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, γίνεται ενημέρωση 

σχετικά και με άλλες τεχνικές και γνώσεις βιώσιμης αλιείας.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν οι επαγγελματίες αλιείς 

καθώς και οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον αλιευτικό τουρισμό (Λιμεναρχεία, Δήμοι, 

τοπικοί ή τουριστικοί φορείς). 

 

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

 

Μετά την εκπαίδευση, οι επαγγελματίες αλιείς θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

 

• τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός 

• τι ακριβώς χρειάζεται για να πάρουν άδεια αλιευτικού τουρισμού 

• πώς μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες 

• πώς μπορούν να βγάζουν περισσότερα χρήματα ψαρεύοντας λιγότερο 

 



Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν, χάρη στην υποστήριξη των Ιδρυμάτων 

Costas Lemos Foundation και Cyclades Preservation Fund.  

Σκοπός της δράσης είναι: 

• η ενίσχυση της παράκτιας αλιείας 

• η παραμονή ή/και εισαγωγή νέων στο επάγγελμα του αλιέα 

• η αποσυμπίεση των ήδη μειωμένων ιχθυαποθεμάτων 

• η αύξηση του εισοδήματος των αλιέων 

• η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και   

αυξάνοντας την προσέλκυση τουριστών στην περιοχή. 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:  

1. Εισαγωγή    

2. Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός; 

3. Πλεονεκτήματα για τον αλιέα ( γιατί να το κάνω; )  

4. Πλεονεκτήματα για το περιβάλλον  

5. Παραδείγματα από τον κόσμο 

6. Πώς μπορώ να κάνω αλιευτικό τουρισμό; 

7. Άδεια αλιευτικού τουρισμού  

8. Επένδυση στο καΐκι  

9. Παροχές στον ταξιδιώτη 

10. Συμπεριφορά  

11. Αξιολόγηση 

12. Τιμολόγηση  

13. Πώς μπορώ να προσεγγίσω τουρίστες;  

14. Συνεργασίες  

15. Πλατφόρμες 

16. Διαφήμιση  

17. Ερωτήσεις – Κλείσιμο 

Δικαίωμα άσκησης αλιευτικού τουρισμού έχουν: 

• Παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες αλιευτικών 
ή     σπογγαλιευτικών σκαφών, που είναι επίσημα καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό 
Μητρώο και επιτρέπεται να ασκείται παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές 
δραστηριότητές τους 

• Οι παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες αλιευτικών 
σκαφών τα οποία δεν ξεπερνούν τα 15 μέτρα.  

Πραγματοποίηση της δράσης σε άλλες περιοχές της Ελλάδος 

 

Από τον Ιούνιο του 2019 εώς τον Ιανουάριο του 2020, η ομάδα της Εναλείας βρέθηκε συνολικά 

σε 8 νησιά των Κυκλάδων και 2 του Ιονίου, με σκοπό να προωθήσει την βιώσιμη αλιεία και 

τον αλιευτικό τουρισμό, εκπαιδεύοντας συνολικά 92 επαγγελματίες αλιείς. Τα νησιά που 

επισκέφθηκε η ομάδα της Εναλείας είναι: Μήλος, Κίμωλος, Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, 

Αμοργός, Κύθνος, Ανάφη, Λευκάδα και Ζάκυνθο. 

 

 



 
Η ομάδα της Εναλείας με αλιείς στην Πάρο (αριστερά) και το πιστοποιητικό παρακολούθησης που 

δίνεται στους παρευρισκόμενους (δεξιά) 

 
Η ομάδα της Εναλείας μαζί με αλιείς στην Ζάκυνθο (αριστερά) και στην Ανάφη (δεξιά) 

 
Η ομάδα της Εναλείας μαζί με αλιείς στην Λευκάδα (αριστερά) και στην Κίμωλο (δεξιά) 

 

Η ομάδα της Εναλείας μαζί με αλιείς και τον δήμαρχο του νησιού στην Μήλο, στο δημοτικό κτίριο 

(αριστερά) και με αλιείς στην Αντίπαρο (δεξιά) 

 



Τον Ιούλιου του 2020 η ομάδα της Εναλείας βρέθηκε στην περιοχή της Μεσσηνίας με την 

υποστήριξη του ιδρύματος Καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. 

Επισκεφτήκαμε συνολικά 10 περιοχές της Μεσσηνίας και εκπαιδεύσαμε 39 επαγγελματίες 

αλιείς στις πρακτικές του αλιευτικού τουρισμού.  

 

 

Η ομάδα της Εναλείας με τους επαγγελματίες αλιείς στη Μαραθόπολη (αριστερά) και στην Κορώνη 

(δεξιά). 

Η Εναλεία μαζί με αλιείς και με τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης στην Στούπα (αριστερά) και με τον 

πρόεδρο του αλιευτικού συλλόγου Καλαμάτας και με άλλους επαγγελματίες αλιείς (αριστερά). 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και δηλώσεις 

συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία: 

Αντιδημ Αλιείας : Αμαλία Αλυσανδράτου :694.54.100.35 www.sami.gov.gr 

Ζέτα Καμπάρδη: 6982163132 

Σελίδα facebook: Εναλεία, E-mail: info@enaleia.com,             zetakabardi@gmail.com 
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