
Στοιχεία Επικοινωνίας
Aναπτυξιακής Πάρνωνα:
Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300
Τηλ.: 27570 22807
email: info@parnonas.gr
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www.parnonas.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
Aναπτυξιακής Μεσσηνίας:
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Για τις διαδικασίες έναρξης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού 
αρμόδια είναι τα Τμήματα Αλιείας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης στο πλαίσιο 
των τοπικών προγραμμάτων <<CLLD/LEADER  ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ>> μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Τοπικής 
Δράσης της Πάρνωνας Α.Ε. για τις ΠΕ Λακωνίας, Αρκαδίας και 
Αργολίδας και στην Ομάδα Τοπικής Δράσης της Μεσσηνίας Α.Ε. 
για την ΠΕ Μεσσηνίας.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α. 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δ/νσης Τουρισμού
Περιφέρειας Πελοποννήσου:
Ναυπλίου 57 Τρίπολη, Τ.Κ. 22132
Τηλ.: 2713 610171
email: tourismos@arcadia.gr
www.mythicalpeloponnese.gr



� Σχολεία

� Λάτρεις της γαστρονομίας

� Επισκέπτες οικολογικού 
τουρισμού

� Οικογένειες

� Επισκέπτες τουρισμού 
περιπέτειας

και οικοτουριστικό απόθεμα, έχει τις δυνατότητες ανάπτυξης 
αλιευτικού τουρισμού. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει τη 
μορφή αυτή τουρισμού είτε για αναψυχή απολαμβάνοντας 
την τεχνογνωσία των ειδικών και την επαφή με το υδάτινο 
οικοσύστημα, είτε συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία του 
ψαρέματος.
Παράλληλα, έχει τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει 
χιλιόμετρα ακτογραμμών εκπληκτικής ομορφιάς, 
υδροβιότοπους ξεχωριστής σημασίας και βιοποικιλότητας  
και μοναδικής αισθητικής αλιευτικά λιμάνια. Στα λιμάνια 
αυτά θα απολαύσει την ξεχωριστή ελληνική φιλοξενία, την 
υψηλής ποιότητας γαστρονομία και θα ξεναγηθεί στην 
τοπική ιστορία και κουλτούρα.

Ο αλιευτικός τουρισμός είναι μια θεματική και διαδραστική  
μορφή τουρισμού που προσφέρει στον επισκέπτη μιας 
περιοχής, με πλούσια αλιευτική δράση, την ξεχωριστή 
εμπειρία της διαδικασίας του παραδοσιακού ψαρέματος και 
της επίδειξης μέσων και τεχνικών αλιείας σε επαγγελματικό 
σκάφος δίπλα στους επαγγελματίες αλιείς.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρωτοστατεί στην ενημέρωση 
για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού αξιοποιώντας το 
θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του από επαγγελματίες 
του χώρου που το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, 
παράλληλα με την κύρια δραστηριότητά τους στη θάλασσα.
Η Πελοπόννησος διαθέτοντας πλούσιο φυσικό, πολιτιστικό 

Ο αλιευτικός τουρισμός
απευθύνεται σε όλο τον
πληθυσμό και κυρίως σε:

Η προώθηση της �

κατανάλωσης των τοπικών 
αλιευμάτων

Η διαφύλαξη καθώς και�

Η ενίσχυση της �

αναγνώρισης και της 
προβολής της αλιείας

Η αύξηση του εισοδήματος �

των αλιέων

η δημιουργία θέσεων �

εργασίας

Η προστασία του φυσικού �

περιβάλλοντος και των 
θαλάσσιων πόρων
Η διαφοροποίηση του �

προσφερόμενου 
τουριστικού προϊόντος

Η οικονομική ενίσχυση της �

συνολικής τοπικής 
κοινωνίας

Τα οφέλη του αλευτικού
τουρισμού στις τοπικές
κοινωνίες είναι άμεσα:

από αρχείο Περιφέρειας Πελοποννήσου


	Page 1
	Page 2

