
                                                                                

 Παπαδοηέα 

•  DVD με ντοκιμαντέρ για το νησί  Άγιο Eυστράτιο  

• Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο &  Γεκηνπξγία πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ 

• Καηαζθεπή δύν (2) ππνζηέγσλ καδί κε ρώξν γξαθείνπ ζην Άγην 

Δπζηξάηην & εμνπιηζκόο γξαθείνπ (έπηπια - ράξηεο - πηλαθίδεο) 

 Ακρωνύμιο •             ΑΛΙΔΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Transnational Cooperation for the Development of Fishing Tourism 
(Γηαθξαηηθή Σπλεξγαζία γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αιηεπηηθνύ Τνπξηζκνύ) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERREG IIIA  ΔΛΛΑΓΑ- ΚΤΠΡΟ 

 Πποςπολογιζμόρ 

Έπγος 

• 320.000,00 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Σ.Α.Β.Α. 

• 156.600,00 € 

 Έναπξη / Λήξη • 5/2007 - 10/2008 
 Δηαιπικό σήμα 

 

•    Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ (Δπηθεθαιήο Δηαίξνο) 

•    Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λέζβνπ 
•   Υπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Τκήκα Αιηείαο 

& Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (Κύπξνο) 

Ανηικείμενο       • Environment / Entrepreneurship 

  ςνοπηική 
Πεπιγπαθή 

 Σθνπόο ηνπ έξγνπ Αιηεπηηθόο Τνπξηζκόο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ελαιιαθηηθνύ 
ηνπξηζκνύ κε ηελ πξνώζεζε ηνπ αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία ελόο δηαρεηξηζηηθνύ πιαηζίνπ 

ζηήξημεο, ην νπνίν ζα δίλεη ελαιιαθηηθέο επθαηξίεο απαζρόιεζεο ζηνπο αιηείο 
θαη ζηνλ πιεζπζκό ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ, πέξα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ κνληέινπ ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ. 
Τν έξγν πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα: 

 ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

 ηε δεκηνπξγία δηαρεηξηζηηθνύ πιαηζίνπ αλάπηπμεο αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ 

 ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ζπιινγηθώλ 

θνξέσλ ηεο 
 θαζώο θαη δξάζεηο πξνώζεζεο θαη ελεκέξσζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ρεξζαίσλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη 

ηε ζπιινγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αιηεπηηθό ηνπξηζκό κε ηε βνήζεηα 
εξσηεκαηνινγίνπ. Η δεκηνπξγία δηαρεηξηζηηθνύ πιαηζίνπ αλάπηπμεο αιηεπηηθνύ 

ηνπξηζκνύ πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε κειέηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο, κειέηε 
πιαηζίνπ δηαρείξηζεο αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ θαη κειέηεο πεξίπησζεο γηα θάζε 

πεξηνρή. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε κειέηεο 

πεξίπησζεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  
Σηηο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο πεξηιακβάλνληαη ε νξγάλσζε ελόο θεζηηβάι, 

ελόο ζπλεδξίνπ θαη ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θαη ε 
παξαγσγή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ. 

 

 


