
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΨΑΡΟΚΑΙΚΟ), 
(Συμβάλει στην βιωσιμότητα και στην αειφόρα ανάπτυξη;) 



ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

(FISHING TRIPS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ,

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

(πληροφορίες και στην Πλατφόρμα μας  www.fishingtrips.gr , τόσο στην 
“επικοινωνία”, όσο και στα “νέα”)





Ποιό ήταν το πρόβλημα

Αλιευτικός 
τουρισμός 

Έλλειψη 
νομοθεσίας



Τι γίνεται στο εξωτερικό; Εάν γράψουμε στο Google, ή σε κάποια
άλλη μηχανή αναζήτησης τις λέξεις: Fishing trip / fishing trips /
fishingtrips, παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα:



Εάν πάμε λίγο πιο κάτω στην λίστα, βλέπουμε:



Εάν επιλέξουμε το αγγλικό site, (www.fishingtrips.co.uk),
βλέπουμε :



Διαλέγουμε ένα λιμάνι, το Brighton, το οποίο έχει 6 βάρκες,
επιλέγουμε μια βάρκα, την Grey Viking και κλείνουμε το ψάρεμά
μας, (την ημερομηνία που είναι διαθέσιμη..).



Η δική μας Πλατφόρμα:  www.fishingtrips.gr
(Βγαίνουμε πολύ ψηλά σε όλες τις μηχανές αναζήτησης.., με τις λέξεις fishing 

trips , fishingtrips κ.α.)



ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-1-2015, για Επαγγελματίες Ψαράδες 
(ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β).

(για εσωτερικά ύδατα Νόμος 4492/2017,  Άρθρο 10, §5)

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 /2018 

(Θεματικού Τουρισμού, Άρθρο 4, Παράγραφος 9)



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Περιβαλλοντολογικοί λόγοι:

Αποσυμπίεση Ιχθυαποθεμάτων

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση  για το Θαλάσσιο Περιβάλλον 

(από Ψαράδες - Επισκέπτες).

 Κοινωνικοί λόγοι:
Νέες θέσεις εργασίας, αλλά και νεαρότερα άτομα στην Αλιεία.

Καλύτερο και ξεκούραστο μεροκάματο για τους Ψαράδες

Ανάπτυξη της συνεργασίας, τόσο μεταξύ των Ψαράδων, όσο και μεταξύ 
άλλων επαγγελματικών κλάδων στην Τοπική Κοινωνία.



ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 Κόστος:

300- 500 ευρώ, για την έκδοση Αδείας την πρώτη φορά, 

(ανάλογα  το μέγεθος του Σκάφους / αριθμό επιβαινόντων) 

~100 ευρώ / χρόνο (ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

 Αναμενόμενα Έσοδα (μέτρια / καλά / πολύ καλά):
Για τον πρώτο χρόνο: 

(10-20 ταξίδια, ~ 100 επιβάτες, ~ 5.000 ευρώ / 30-40 ταξίδια, ~ 300 
επιβάτες, ~ 15.000 ευρώ / 50-60 ταξίδια, ~ 500 επιβάτες, ~ 25.000 ευρώ)

Για τα επόμενα χρόνια:

Με τα πλεονεκτήματα που έχουμε, μια αύξηση 10 -15 %, το χρόνο, δεν 
θα πρέπει να είναι μακριά από την πραγματικότητα.



Επιλέγουμε το Σκάφος με την κατάλληλη άδεια και κλείνουμε το 
ψάρεμά μας, στον τόπο που μας βολεύει, (www.fishingtrips.gr)



Σήμερα έχουμε περισσότερα από 150 Επαγγελματικά Αλιευτικά με
Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, μόλις τον
τέταρτο χρόνο, από τότε που βγήκε το Νομικό Πλαίσιο.



• Ένα παράδειγμα από κλειστά ύδατα (από Μεσολόγγι)

Να ζήσετε τη λιμνοθάλασσα μαζί με τους ανθρώπους της !!!

Γενική ενημέρωση για την λιμνοθάλασσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.
Παραμονή στον χώρο των ψαράδων με ανάπτυξη διάφορων δραστηριοτήτων όπως:
Ατομικό ψάρεμα για όσους εκδρομείς το επιθυμούν.
Επιδεικτικές δραστηριότητες ψαρέματος από τους ψαράδες με εθελοντική συμμετοχή των εκδρομέων.
Γεύμα στο διβάρι με θαλασσινά φτιαγμένα με τοπικές συνταγές από τους ψαράδες και με ψάρια που θα 
έχουν πιαστεί στην διάρκεια των δραστηριοτήτων της ημέρας



ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

 Η ναυτοσύνη των Ελλήνων και ο μεγαλύτερος Αλιευτικός Στόλος στην
Ευρώπη (τουλάχιστον σε αριθμό σκαφών, ~ 15.000 Σκάφη).

 Η μεγάλη παράδοση, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τόσο στην
Επαγγελματική Αλιεία, όσο και στην κατασκευή πανέμορφων
Παραδοσιακών Σκαφών.

 Η μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Μεσόγειο (διπλάσια από Ιταλία, τριπλάσια
από Ισπανία), ήπιο κλίμα, δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κ.α.



Οι Στόχοι μας :

 500 – 600 ή και περισσότερα Επαγγελματικά Σκάφη Ψαρέματος με άδεια
Αλιευτικού Τουρισμού, σε κάθε περιοχή της Πατρίδας μας και αυτό να προβάλλεται
στο Εξωτερικό, (όπου πηγαίνει ο Τουρισμός μας, τα νησιά μας, αλλά και τα
υπόλοιπα Αγροτικά Προϊόντα μας, να πηγαίνει και ο Αλιευτικός Τουρισμός –
Ψαροκάικο, μαζί με την ιστορία μας στην Θάλασσα, αλλά και τα Μουσεία Αλιείας).

Με κύριο στόχο, να γίνει η Χώρα μας, Διεθνής Αλιευτικός Προορισμός, 

(για παράδειγμα, όπως λέμε ‘ταυρομαχία’ και πάει το μυαλό μας στην Ισπανία, έτσι 
λοιπόν, να συζητάει για ‘Ψάρεμα’ ο Σουηδός ο Νορβηγός, ο Γερμανός κ.α. και να 
σκέφτεται την Ελλάδα και τις εμπειρίες που έζησε μέσα στο Ψαροκάικο..)

 Άμεση συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Όργανα για την Αλιεία, με απώτερο στόχο πολύ
σύντομα, να είμαστε από αυτούς που θα καθορίζουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική
στην Αλιεία, μια και διαθέτουμε τον μεγαλύτερο Αλιευτικό Στόλο στην Ευρώπη (με
συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Αποφάσεις, θα μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις στα
Ελληνικά Προβλήματα που αντιμετωπίζουμε…).



Η επίτευξη των παραπάνω στόχων, ενδεχομένως θα οδηγούσε:

 Προσέλκυση πολλών επιπλέον τουριστών στην Χώρα μας. Πολλοί είναι αυτοί, που
πρώτα κλείνουν το ψάρεμά τους και στην συνέχεια τις διακοπές τους.

 Προώθηση και άλλων πολύ γνωστών Αγροτικών Προϊόντων μας, μαζί με τον
Αλιευτικό Τουρισμό, (ήδη σε πολλές περιοχές, τελειώνοντας το ψάρεμα, παίρνουν
οι Τουρίστες μαζί τους και παραδοσιακά προϊόντα ή τα δοκιμάζουν στο σκάφος, π.χ.
λάδι, φέτα, μέλι, κρασί, ούζο κ.λπ.).

 Εξοικείωση των ψαράδων και των οικογενειών τους με το διαδίκτυο, (υπάρχει πολύ
μεγάλο πρόβλημα, με την έλλειψη συμμετοχής και ενημέρωσης των ψαράδων, π.χ.
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενημέρωση και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές
αποφάσεις.. κ.α.).

 Τέλος έχουμε, παραμονή νέων στο επάγγελμα του Ψαρά, αποσυμπίεση των ήδη
μειωμένων ιχθυαποθεμάτων και ταυτόχρονα ενίσχυση του εισοδήματος των
ψαράδων.



Μερικές ‘δύσκολες’ ή καλύτερα στενάχωρες, εκφράσεις που 
χρησιμοποιούμε αλλά και πολιτικές που εφαρμόζουμε:

Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις παρακάτω φράσεις, εσείς τι λέτε;

Θαλάσσιος Τουρισμός
Τουριστική Αλιεία , ή Αθλητική Αλιεία

Απουσία σχολών Αλιείας και Καραβομαραγκών (ενώ έχουμε άλλες αγροτικές
Σχολές , βλέπε Αβερώφειο στην Λάρισα, Γαλακτοκομική στα Γιάννινα κ.α.).

Διευκρινήσεις για τον νέο Νόμο περί Αλιευτικού Τουρισμού (ποιοι και ποιες
είναι οι Προδιαγραφές των Σκαφών) και να σταματήσουμε να σπάμε τα Καΐκια..
(εμπειρία από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες).



Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση,

Μερικές ακόμα πληροφορίες για εμάς:

Βράβευση από το BlueGrowth / Συμμετοχή σε πολλές Ημερίδες Πανελλαδικά /
Προσπάθειες Συνεργασίας, (ίδρυμα Νιάρχος κ.α.)

(στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία , ή διευκρίνηση ..)



Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΨΑΡΟΚΑΙΚΟ), 

Συμβάλει στην βιωσιμότητα και στην αειφόρα ανάπτυξη;

Μπορούμε να γίνουμε σαν Χώρα  ‘Διεθνής Αλιευτικός Προορισμός;’


