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Εταιρικό χήμα  

υντονιςτήσ Εταίροσ: 
Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου (EL)  
Εταίροι Ζργου : 

Αναπτυξιακι Εταιρεία Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ Α.Ε. Ν. Αιγαίου (EL) 
 

Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Γενικι Διεφκυνςθ Αρχαιοτιτων και Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτιτων (EL) 
 

Διμοσ άμου (EL) 
 

Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν - Τπουργείο Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Περιβάλλοντοσ - (CY) 
 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου, Ωκεανογραφικό Κζντρο (CY) 
 

Εταιρεία Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ και Προβολισ Περιφζρειασ Λεμεςοφ ΛΣΔ. (CY) 
 

Σμιμα Αρχαιοτιτων – Τπουργείο Μεταφορϊν, Επικοινωνιϊν και Ζργων (CY) 

 



φντομη Περιγραφή  
 
καταδυτικόσ τουριςμόσ - ταχφτατα αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ 

 
 περιςςότεροι από 25 εκατομμφρια πιςτοποιθμζνοι αυτοδφτεσ , τζςςερα εκατομμφρια ηουν ςτθν 

Ευρϊπθ 
 

70% των Ευρωπαίων επιλζγει μεςογειακοφσ προοριςμοφσ, με τον κφκλο εργαςιϊν τθσ καταδυτικισ 
βιομθχανίασ ςτθν Ευρϊπθ να αγγίηει τα δφο δις. ευρϊ τον χρόνο 
 

ςτθν Κφπρο υπάρχει ζντονο καταδυτικό τουριςτικό ρεφμα 
 

το ναυάγιο του «Ηθνοβία» αποτελεί διεκνι προοριςμό  
 

 ο ΚΟΣ ζχει ορίςει τον καταδυτικό τουριςμό ωσ ειδικό τουριςτικό προϊόν 
 

 ςτθν Ελλάδα το 2013 βοφτθξαν περίπου 230.000 άνκρωποι, καταγράφοντασ αφξθςθ 10% ςε ςχζςθ 
με το 2012 (209.000 δφτεσ) και 42% ςε ςχζςθ με το 2011 (162.000 δφτεσ) 
 

μζχρι και τα τζλθ του 2016 δεν υπιρχε ςτθν Ελλάδα οφτε ζνα αδειοδοτθμζνο ςφμφωνα με το νζο 
νόμο καταδυτικό πάρκο, παρά μόνο κάποια ελάχιςτα ςτθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ  



τόχοι Ζργου  
    ανάπτυξθ του καταδυτικοφ τουριςμοφ με τθ ταυτόχρονθ προςταςία του περιβάλλοντοσ 
 
    ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και ανάδειξθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 

 
    μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε κζματα διαχείριςθσ και προςταςίασ καλάςςιων περιοχϊν με       
καταδυτικι δραςτθριότθτα 
 
     ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ και  διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ του ζργου 
 
 δθμιουργία  ϊριμου υπόβακρου και  πρόδρομων ενεργειϊν ζτςι ϊςτε ςτο άμεςο μζλλον να 

δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο καταδυτικϊν προοριςμϊν, είτε αυτά είναι καταδυτικζσ διαδρομζσ, 
καταδυτικά πάρκα, επιςκζψιμεσ ενάλιεσ αρχαιότθτεσ, ςφγχρονα είτε ιςτορικά ναυάγια, περιοχζσ με 
τεχνθτοφσ υφάλουσ, κ.ά. 

 
  εφαρμογι των καλϊν πρακτικϊν ςε όλα τα ςθμεία του δικτφου 
 
 χριςθ καινοτόμου τεχνολογίασ για τθν επιτιρθςθ ΘΠΠ. 

 



Κυριότερεσ Δράςεισ Ζργου 
 Καταςκευι και πόντιςθ τεχνθτϊν υφάλων  
 
 Δθμιουργία καταδυτικϊν διαδρομϊν  
 
 Κατάρτιςθ χεδίου Δράςεων (action plan) και Επιχειρθματικοφ χεδίου (business plan) για τθν 
ανάπτυξθ και λειτουργία των προςτατευόμενων περιοχϊν/καταδυτικϊν προοριςμϊν (Ελλάδα)  

 
 Προτάςεισ βελτίωςθσ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν ίδρυςθ και λειτουργία καταδυτικϊν 
προοριςμϊν (Ελλάδα) 
 
 Πρωτόκολλο / οδθγίεσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ δικτφου καταδυτικϊν διαδρομϊν και οδθγόσ 
καλϊν πρακτικϊν για προςταςία καλάςςιασ ηωισ 
 
 Δθμιουργία διαδραςτικισ εφαρμογισ για κινθτζσ ςυςκευζσ (Android και iOS), όπου ο χριςτθσ κα 
περιθγείται ςτον εικονικό υποκαλάςςιο χϊρο 
 
 Διοργάνωςθ διαγωνιςμϊν ελεφκερθσ κατάδυςθσ και υποβρφχιασ φωτογραφίασ 



ΑΜΟ 

Δημιουργία καταδυτικών διαδρομών 
περιβαλλοντικοφ και 
αρχαιολογικοφ/ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ 
Καταςκευή και πόντιςη τεχνητών 
υφάλων 

 



• ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των 53 ςυνολικά αρχαίων, μεςαιωνικϊν και νεϊτερων ναυαγίων που 
ζχουν ζωσ ςιμερα εντοπιςτεί ςτουσ Φοφρνουσ με ςκοπό να κρικοφν τα επιςκζψιμα και να 
δθμιουργθκοφν καταδυτικζσ διαδρομζσ 

ΦΟΤΡΝΟΙ 



Καταςκευι και πόντιςθ νζων 
τεχνθτϊν υφάλων ςτο Δαςοφδι 
ςυμπεριλαμβανομζνων και  
γλυπτϊν 
 
Δθμιουργία καταδυτικϊν 
διαδρομϊν 
 

ΛΕΜΕΟ 



Ανάδειξθ ζνοσ τμιματοσ του 
αρχαίου λιμανιοφ Αμακοφντασ 
 
Δθμιουργία καταδυτικισ 
διαδρομισ  

 



Ευχαριστούμε  


