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01 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε δύο διαφορετικές ομάδες. Αφενός στους επαγγελματίες 
αλιείς, που ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητες τους και αφετέρου 
στους επισκέπτες/τουρίστες, που επιθυμούν να μάθουν βασικές πληροφορίες σχετικά με 
τη διεξαγωγή του αλιευτικού τουρισμού. Ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι, η δραστηριότητα 
του αλιευτικού τουρισμού, αποτελώντας ένα εντελώς νέο πεδίο στον τομέα της τουριστικής 
βιομηχανίας της Κύπρου, πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες  κρατικές υπηρεσίες και 
τους σχετικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα με στόχο  την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας 
στρατηγικής για τον αλιευτικό τομέα στην Κύπρο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο 
παρόν στάδιο πραγματοποιούνται οι πρώτες ενέργειες, έτσι ώστε πολύ σύντομα να είναι 
από νομική άποψη εφικτή η εφαρμογή του αλιευτικού τουρισμού. Απώτερος σκοπός του 
προγράμματος, για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στην Κύπρο, είναι σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να είναι εφικτό για Κύπριους και ξένους επισκέπτες να συμμετέχουν σε 
αλιευτικές εξορμήσεις επαγγελματικών σκαφών και με τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί το 
εισόδημα των επαγγελματιών αλιέων.

02 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Όταν μιλάμε για αλιευτικό τουρισμό εννοούμε τη φιλοξενία ατόμων - τα οποία δεν 
ανήκουν στο πλήρωμα του σκάφους - σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την 
αναψυχή, την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών 
υπηρεσιών  που συνδέονται με την αλιεία. Βασικά στοιχεία που πλαισιώνουν τον αλιευτικό 
τουρισμό αποτελούν η εκτίμηση και η απόλαυση του παράκτιου θαλάσσιου και χερσαίου 
φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών αξιών μιας περιοχής. 

03 ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Η υπεραλίευση και η συνεπακόλουθη συρρίκνωση του εισοδήματος των επαγγελματιών 
αλιέων - κυρίως της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας - και η ανάγκη τους για αναζήτηση 
ενός συμπληρωματικού εισοδήματος, μέσα από μια δραστηριότητα η οποία θα τους 
επέτρεπε να παραμείνουν στη θάλασσα, ήταν η αιτία για να δημιουργηθεί ο αλιευτικός 
τουρισμός. Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια προσπάθεια αρμονικής συνύπαρξης 
των αλιέων και του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την ανάδειξη και προστασία των 
φυσικών, ιστορικών, πολιτιστικών και παραδοσιακών αξιών μιας περιοχής. Στην ανάπτυξη 
του αλιευτικού τουρισμού δόθηκε σημαντική ώθηση από την ανάγκη των ανθρώπων 
να έρθουν πιο κοντά στη φύση και να ζήσουν την εμπειρία μιας ημέρας στο καΐκι ενός 
ψαρά. Αλήθεια, όλοι μας έχουμε φάει νόστιμα ψάρια, αλλά ελάχιστα γνωρίζουμε για τον 
τρόπο που διεξάγεται η αλιεία και το μόχθο του ψαρά μέχρι να φτάσουν τα ψάρια στην 
ψαραγορά ή στην ψαροταβέρνα.



04 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ             
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα οφέλη - οικονομικά και κοινωνικά -, που προέκυψαν από 
την εφαρμογή προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού εκεί όπου υπήρξε προσεκτικός 
σχεδιασμός, ολιστική προσέγγιση και λήφθηκαν υπόψη η αναγκαιότητα παραμονής των 
αλιέων στο φυσικό χώρο εργασίας τους και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ήταν 
πολλά και σημαντικά και επιτευχθήκαν χωρίς πολλές δυσκολίες και χρόνο. Η μακρόχρονη 
υλοποίηση προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, κυρίως στην Ιταλία, όπου οι προσπάθειες 
ξεκίνησαν από τα μέσα της δεκαετίας του ’80,  έθεσε τους αλιείς που ενεπλάκησαν στη 
δραστηριότητα αυτή οριστικά εκτός της αβεβαιότητας, για εξασφάλιση του καθημερινού 
τους εισοδήματος και ώθησε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την αλιεία. Οι αλιείς 
είδαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται σημαντικά, χωρίς πια οι ίδιοι να κουράζονται 
όπως πριν και χωρίς να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν πολλά αλιευτικά εργαλεία. 
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία θαλάσσιων προστατευμένων 
περιοχών και καταφυγίων ψαριών έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επισκέπτες σε αλιευτικά 
σκάφη. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αποτέλεσμα από τη διασφάλιση συμπληρωματικού 
εισοδήματος από τους αλιείς μέσω του αλιευτικού τουρισμού είναι η μείωση της αλιευτικής 
προσπάθειας και η συνεπακόλουθη αύξηση των θαλάσσιων πόρων. Ταυτόχρονα με 
τα οφέλη που προκύπτουν άμεσα για τους επαγγελματίες αλιείς, δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, εφόσον η φιλοξενία επισκεπτών 
στα σκάφη προϋποθέτει την παρουσία 2 και 3 ατόμων που εργάζονται ως πλήρωμα. Θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι το όφελος για την αλιεία μεγιστοποιείται στην περίπτωση που 
είναι δυνατόν να συνδυαστούν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες. 

05 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Παρόλο που δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο που  naρυθμίζει 
τον αλιευτικό τουρισμό, οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές των διεθνών συμβάσεων 
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις θαλάσσιες προστατευμένες 
περιοχές και η νομοθεσία που θεσπίστηκε σε άλλα μεσογειακά κράτη για τη διεξαγωγή 
του αλιευτικού τουρισμού, θα αποτελέσουν σημαντικό βοήθημα για τη διαμόρφωση της 
κατάλληλης νομοθεσία στην Κύπρο. Βασικές πτυχές, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων 
αλιευτικού τουρισμού, καλύπτονται από πρόνοιες της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας, 
όσον αφορά στην αλιεία, την ασφάλεια και την υγιεινή στα αλιευτικά σκάφη και στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, είναι αναγκαία η θέσπιση 
ολοκληρωμένων κανονισμών, που θα ρυθμίζουν τα ζητήματα αναφορικά με τον αλιευτικό 
τουρισμό.



06 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ
Οι βασικοί φορείς του Δημόσιου Τομέα, που εμπλέκονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του αλιευτικού 
τουρισμού και την παρακολούθηση και έλεγχο των  αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι 
το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τουρισμού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, η Λιμενική 
Αστυνομία, η Αρχή Λιμένων και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι σχετικοί φορείς του 
ιδιωτικού τομέα είναι οι επαγγελματίες αλιείς, οι τουρίστες, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι 
ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων καταλυμάτων εστίασης. 

07 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κυρίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την περίοδο 2007-2013, αλλά και άλλες κοινοτικές 
πρωτοβουλίες όπως είναι το πρόγραμμα INTERREG, προσφέρουν τη δυνατότητα 
ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές 
και να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται, ενώ οι εκστρατείες προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, μπορούν 
να ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ των αλιέων και των επισκεπτών/τουριστών. Οι 
αναγκαίες υποδομές και ο εξοπλισμός που πρέπει να υπάρχει στα αλιευτικά σκάφη,  καθώς 
και όλη η εκπαίδευση και κατάρτιση που χρειάζονται οι αλιείς τυγχάνουν σημαντικής 
οικονομικής ενίσχυσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. 

08 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Για τη διεξαγωγή του αλιευτικού τουρισμού χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα αλιευτικών 
εργαλείων όπως δίκτυα, παραγάδια, συρτές, καθετές, καλάμια, ιχθυοπαγίδες και 
οκταποδιέρες, ενώ υπάρχουν εξειδικευμένοι τρόποι αλιείας για μεγάλα πελαγικά ψάρια, 
για βυθόβια ψάρια, κεφαλόποδα και πολλά άλλα είδη.        

09 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Τα αλιευτικά σκάφη πρέπει να συμμορφώνονται  με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία 
που διέπει την ασφάλεια σε επιβατικά σκάφη, που εποπτεύεται από το Τμήμα Εμπορικής 
Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Η σχετική νομοθεσία περιγράφει τις 
απαραίτητες πρόνοιες και τον εξοπλισμό για διάσωση, πυρόσβεση και την ασφάλεια των 
επιβαινόντων. Νέες πρόνοιες θα θεσπιστούν όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες κατά τις 
οποίες θα επιτρέπεται στα αλιευτικά σκάφη να μεταφέρουν επισκέπτες. Παράλληλα οι 
σχετικοί κανονισμοί θα αναφέρουν τον εξοπλισμό ένδυσης των επισκεπτών, την ελάχιστη 
ηλικία που θα πρέπει να έχουν νεαρά άτομα και οδηγίες σχετικά με τα σημεία επιβίβασης 
και αποβίβασης.



10 ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ    
Οι συνθήκες υγιεινής, για τη διατήρηση των αλιευμάτων και την υγεία των επιβαινόντων, 
ρυθμίζονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που εποπτεύονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Δημοκρατίας, που είναι οι Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.   

11 ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και τον έλεγχο των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου 
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 
αλιευτικού τουρισμού θα καθορίζονται ο τύπος των αλιευτικών εργαλείων, η ποσότητά 
τους, η περιοχή αλιείας καθώς και οποιαδήποτε τεχνικά μέτρα αφορούν στην προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος (κλειστές περιοχές, ελάχιστα επιτρεπόμενα βάθη αλιείας, 
ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη ψαριών, εποχιακές απαγορεύσεις).  

12 ΦΥΣΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι επισκέπτες που αναζητούν την εμπειρία εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι 
ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός και ο αλιευτικός τουρισμός και είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και 
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα με την επίδειξη της αλιευτικής 
δραστηριότητας και των προσφερόμενων υπηρεσιών, που συσχετίζονται με την αλιεία, ο 
επισκέπτης είναι καλό να πληροφορείται για τις ιστορικές, αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές 
και πολιτιστικές αξίες στην ευρύτερη  περιοχή. 

13 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΛΙΕΩΝ 
Οι αλιείς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον αλιευτικό τουρισμό θα πρέπει να 
εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις. Οι ίδιοι οι αλιείς θα συμμετάσχουν 
ενεργά στη διαδικασία επιλογής και διαμόρφωσης του σχετικού προγράμματος κατάρτισής 
τους. Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
σε όλες τις απαραίτητες συνθήκες και στη χρήση εξοπλισμού, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ασφάλεια, την υγιεινή, την αλιεία, την επικοινωνία και την ξενάγηση. 



14 ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το ιταλικό μοντέλο που θεωρείται και το πιο ολοκληρωμένο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
• Πραγματοποίηση εκδρομών με επαγγελματικά σκάφη κατά μήκος των ακτών. 
• Διανυκτέρευση πάνω στο σκάφος. 
• Παρακολούθηση και συμμετοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες. 
• Παρουσίαση των πιο χαρακτηριστικών και παραδοσιακών αλιευτικών μεθόδων και 
εργαλείων. 
• Παροχή γεύματος πάνω στο σκάφος ή στην ακτή.
• Επίδειξη του τρόπου παρασκευής παραδοσιακών συνταγών με ψάρια και θαλασσινά. 
• Παροχή πληροφοριών για τους σημαντικούς θαλάσσιους πόρους της περιοχή και το 
θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αλιευτικές εξορμήσεις διαρκούν συνήθως λίγες ώρες, ενώ μπορούν να περιλαμβάνουν 
και διανυκτέρευση. Οι επιβάτες επιστρέφουν πάντα στο ίδιο μέρος απ’ όπου έχουν 
αναχωρήσει. Τα σκάφη διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και καταλύματα για 
την ασφάλεια και υγιεινή των επιβατών. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται ημέρα ή 
νύκτα, ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται και γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Κατά τη χειμερινή περίοδο είναι υποχρεωτικό τα σκάφη να φέρουν σκέπασμα. 

Οι λόγοι επιτυχίας των δραστηριοτήτων είναι:
• Διαμόρφωση και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με τη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
• Ύπαρξη μίας εξειδικευμένης νομοθεσίας. 
• Συμμετοχή χαρακτηριστικών και παραδοσιακών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. 

Η επιθυμία για παραγωγή μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους με τη χρήση λιγότερων 
πόρων χαμηλού κόστους, όπως είναι η αύληση των επιβατών μπορεί να οδηγήσει εύκολα 
στον αφανισμό του αλιευτικού τουρισμού,  εφόσον οι υψηλής ποιότητας προσφερόμενες 
υπηρεσίες πληρώνονται από τον επισκέπτη.

15 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
• Πρώτη επαφή με τον πελάτη, που ζητά πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Ο τρόπος αντιμετώπισής του από τον αλιέα αποδεικνύεται πολύ σημαντικό κριτήριο για 
την απόφαση του πελάτη.
• Παροχή πληροφοριών για τον τύπο του σκάφους, τα αλιευτικά εργαλεία, το μέρος αλιείας, 
τον τόπο και την ώρα επιβίβασης και επιστροφής, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο 
σκάφος (γεύματα, ποτά, κολύμπι κ.λπ.), τον εξοπλισμό που διατίθεται (σωσίβια, φόρμες, 
μπότες) και την τιμή χρέωσης.
• Κατά την υποδοχή προσφέρονται καφές, τσάι, χυμοί, παρουσιάζεται το πλήρωμα και ο  
κυβερνήτης, γίνεται περιήγηση στα τμήματα του σκάφους και επιδεικνύεται ο εξοπλισμός 
ασφάλειας.



• Κατά την πλεύση δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του αλιευτικού 
εξοπλισμού και των αλιευτικών εργαλείων. 
• Με την άφιξη στο σημείο αλιείας υποδεικνύεται σε κάθε επιβάτη μία θέση. Ακολούθως 
επεξηγούνται οι διαφορετικές φάσεις της αλιείας που θα ακολουθήσουν και απαντώνται 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις των επισκεπτών αφορούν στη δραστηριότητα. Το πλήρωμα 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας και εποπτεύει τους επισκέπτες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού.
Στη συνέχεια γίνεται η εξαλίευση, ο διαχωρισμός και τα ψάρια τοποθετούνται σε ειδικά 
δοχεία,  εφόσον προηγουμένως έχουν δοθεί στους επισκέπτες γενικές πληροφορίες με τη 
χρήση φωτογραφικού υλικού για την οικολογία των πιο κοινών ψαριών που αλιεύονται. Η 
στάση του σκάφους, για την προετοιμασία και το σερβίρισμα του γεύματος γίνεται κατά 
τη διάρκεια της εξόρμησης σε κάποιο σημείο που έχει φυσική προστασία και φυσική 
ομορφιά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό το γεύμα ή δείπνο ετοιμάζεται και προσφέρεται 
στο σημείο αποβίβασης. Κατά την προετοιμασία του γεύματος επιδεικνύεται ο τρόπος 
παρασκευής του και μπορούν να δίνονται παραδοσιακές συνταγές. Οι επισκέπτες 
συνήθως προτιμούν παραδοσιακή διατροφή τοπικής κουζίνας. Τίποτα δεν μπορεί να 
είναι καλύτερο από ένα γεύμα με ψάρια που ψαρεύονται πάνω στο σκάφος. Ακολούθως 
ο εξοπλισμός και το σκάφος καθαρίζονται και τακτοποιούνται. Οι επιβάτες μπορούν να 
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε φάση της αλιευτικής δραστηριότητας, εάν το επιθυμούν. 
Εάν η διάρκεια της αλιευτικής εξόρμησης είναι σχετικά μεγάλη, η εκδρομή μπορεί να 
περιλαμβάνει μια στάση για κολύμπι με παροχή εξοπλισμού ελεύθερης κατάδυσης (πέδιλα, 
μάσκα, αναπνευστήρα), ηλιοθεραπεία και πρόχειρο γεύμα (σνακ). Είναι επίσης δυνατό να 
πραγματοποιηθεί και επίσκεψη σ’ ένα χώρο αρχαιολογικού ή οικολογικού ενδιαφέροντος, 
εάν αυτός βρίσκεται κοντά στην ακτή. Κατά το τελευταίο στάδιο της εξόρμησης, δηλαδή 
την επιστροφή στο σημείο αποβίβασης, το πλήρωμα ζητά να μάθει για τις εμπειρίες και 
εντυπώσεις των επιβατών, ενώ οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους 
στο βιβλίο επισκεπτών. 

16 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
Η συμβολή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο σχεδιασμό και στη δημιουργία 
ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των αλιέων, των τουριστικών πρακτόρων και των 
επισκεπτών είναι καθοριστικής σημασίας.
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