
Γαλάζια Ανάπτυξη: Σχεδιασμός και 
προκλήσεις στον τομέα του 
τουρισμού και της αλιείας.  

Η περίπτωση του Δήμου Καλυμνίων 
Σακελλάριος Τηλιακός 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

Δήμου Καλυμνίων 

Ναυτιλιακός Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Πειραιώς 



 Κάλυμνος νησί εναλλακτικού τουρισμού, με 
διευρυμένη τουριστική περίοδο.  

 Το νησί των σφουγγαράδων, με μεγάλη ναυτική 
παράδοση. 

 Σήμερα, παγκοσμίως γνωστός αναρριχητικός 
προορισμός.  

Τουρισμός – Γενικά Στοιχεία 



 Όραμα 
 Καθιέρωση της Καλύμνου ως παγκόσμιου κέντρου 

καταδυτικού τουρισμού, συνδυάζοντας την 
μακραίωνη ναυτική και σπογγαλιευτική παράδοση με 
τη σύγχρονη κατάδυση αναψυχής. 

 Προτεραιότητες 
 Λειτουργία καταδυτικού πάρκου 
 Χαρτογράφηση καταδυτικών διαδρομών 
 Προβολή ναυτικής και σπογγαλιευτικής παράδοσης με 

σύγχρονα μέσα 
 Προώθηση τουριστικού προϊόντος που να συνδυάζει 

αναρρίχηση με κατάδυση 
 

Καταδυτικός τουρισμός, ναυτική και 
σπογγαλιευτική παράδοση  



 Εντάχθηκε στο Leader Αλιείας. Ημιτελές έργο. Έχουν ολοκληρωθεί οι 
χερσαίες εγκαταστάσεις.  

 Προγραμματίζεται άμεσα η προμήθεια εξοπλισμού 
 Σχεδιασμός λειτουργίας 

 Χώρος παρουσιάσεων, εκπαιδεύσεων και συνεδρίων με θέμα την 
κατάδυση, τη ναυτική και σπογγαλιευτική ιστορία. Συνδυασμός με 
δράσεις αναρριχητικού ενδιαφέροντος 

 Χώρος φυσικής παρουσίας καταδυτικών κέντρων. 
 Γνωριμία με το βυθό της Καλύμνου. Καταδύσεις σε ναυάγια, 

υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους και υποβρύχια σπήλαια. 
Καταδύσεις με δελφίνια 

 Προκλήσεις 
 Απαγορευτικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με ελάχιστη απόσταση 

του θαλάσσιου τμήματος καταδυτικού πάρκου από 
υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους 

 

Καταδυτικό Πάρκο 



 



 Δημιουργία δικτύου καταδυτικών διαδρομών 
(Ελλάδα Κύπρος), στα πλαίσια του έργου 
«Καταδύσεις στα νησιά μας» 
(http://www.diveinourislands.com/el-gr/) ΕΠ Αλιεία 
2007-2013 

 Στόχος η δημιουργία πλήρους οδηγού με τις 
καταδυτικές διαδρομές (όπως υπάρχει αντίστοιχα 
αναρριχητικός οδηγός) προκειμένου να αναδειχθεί 
το τουριστικό προϊόν της κατάδυσης 

 

Καταδυτικές διαδρομές 
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 Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για προβολή 
παράδοσης 

 Στήσιμο ιστοτόπου για Εκθετήριο Ναυτικής και 
Σπογγαλιευτικής Παράδοσης 

 Προβολή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

 Δημιουργία έντυπου οδηγού για Εκθετήριο 
Ναυτικής και Σπογγαλιευτικής Παράδοσης 

 

Προβολή ναυτικής και 
σπογγαλιευτικής παράδοσης 



 



 Αναρριχητές ενδιαφέρονται και για καταδύσεις 

 Στόχοι 

 Χρήση μέρους του καταδυτικού πάρκου για επιδείξεις 
και άλλες δράσεις σχετικά με αναρρίχηση 

 Προώθηση των ήδη υπαρχόντων δραστηριοτήτων 
deep water solo (αναρρίχηση σε χαμηλό σχετικά ύψος 
ακριβώς πάνω από τη θάλασσα χωρίς σχοινιά. Πτώση 
στο νερό) 

 

Συνδυασμός Αναρρίχησης με 
Κατάδυση 





 ΦΕΚ 97/20-1-2015. «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη 
διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» 

 Στόχοι 
 Διασύνδεση ψαράδων με τουριστικά πρακτορεία 
 Δράσεις επιμόρφωσης ψαράδων σε θέματα επιχειρηματικότητας και 

προώθησης τουριστικού προϊόντος 
 Δράσεις προβολής του αλιευτικού τουρισμού από το Δήμο 
 Σχεδιασμός τουριστικών δράσεων ανάδειξης σπογγαλιευτικού 

τουρισμού (π.χ. επιδείξεις συλλογής σφουγγαριών από το βυθό από 
σκάφη με γυάλινο πάτο) 

 Προκλήσεις 
 Φορολογικό καθεστώς για αλιευτικό τουρισμό 
 Άρση του περιορισμού των 15 μέτρων 
 Κόστος εκσυγχρονισμού σκαφών (π.χ. για τουαλέτες) 

 

Αλιευτικός/Σπογγαλιευτικός 
Τουρισμός 



 Αναβάθμιση υποδομών 

 Ολοκλήρωση του έργου της εκβάθυνσης του 
κεντρικού λιμένα Καλύμνου, με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν τα εβδομαδιαία δρομολόγια πλοίων 
από/προς τον Πειραιά 

 Δρομολόγηση δράσεων όπως ανάπλαση της 
παραλιακής ζώνης κεντρικού λιμένα, επέκταση 
λιμενικών υποδομών σε άλλους λιμένες του νησιού, 
αύξηση χώρου ελλιμενισμού για θαλαμηγά σκάφη, 
αύξηση του αριθμού των πίλαρς στον κεντρικό 
λιμένα) προκειμένου μεταξύ άλλων να αναπτυχθεί ο 
τουρισμός yachting. 

 

Διάφορα θέματα τουρισμού (1) 



 



 



 Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και των ακτών 

 Σχεδιασμός δράσεων όπως η «Αναθεώρηση Σχεδίου 
Ανάγκης αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης» 

 Αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των 
παραλιών. Ο Δήμος συμμετέχει στο ερευνητικό 
πρόγραμμα “Καταγραφή και μελέτες αναστροφής 
των φαινομένων διάβρωσης σε τουριστικές παραλίες 
Νήσων του Αιγαίου”, σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους Δήμους 
(http://erabeach.aegean.gr) 

 Αντιμετώπιση του φαινομένου των φυκιών 

 

Διάφορα θέματα τουρισμού (2) 
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 Επίλυση προβλημάτων προσβασιμότητας σε ακτές 
 Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις 

ιχθυοκαλλιέργειες 
 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, με πρόσφατη 

απόφασή του (αρ. αποφ. 65/2017) αποφάσισε, για την 
καλοκαιρινή περίοδο, να απαγορεύσει την 
φορτοεκφόρτωση γόνου, διχτυών και διαφόρων υλικών 
των ιχθυοκαλλιεργειών και τον καθαρισμό και την 
πλύση διχτυών ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση 
Καραβοστάση. 

 Στόχευση η αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού 
για τις ιχθυοκαλλιέργειες 

 

Διάφορα θέματα τουρισμού (3) 



 



 Διαθέτουμε τον 1ο στόλο παράκτιας αλιείας στην 
Ευρώπη 

 Δυναμική στην αλιεία των πελαγικών ψαριών 

 30-40 σπογγαλιευτικά σκάφη 

 Εξαγωγικές επιχειρήσεις αλιείας και σπόγγων 

 Ιχθυόσκαλα 

Αλιεία και γαλάζια ανάπτυξη-
Υπάρχουσα κατάσταση 



 



 



 Ίδρυση μονάδας αλιευτικών ερευνών  

 Λειτουργία ιχθυόσκαλας ως λαϊκής αγοράς πρωτογενούς 
τομέα 

 Λειτουργία συνεταιριστικής επιχείρησης, από οικογένειες 
ψαράδων, για μεταποίηση ψαριών χαμηλής εμπορικής αξίας 

 Δράσεις εκπαίδευσης ψαράδων 

 Στελέχωση του Γραφείου Αλιείας του Δήμου 

 Πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας σπογγαλιείας 

 Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας υποθαλάσσιου πάρκου 
με καλλιέργεια ειδών όπως ολοθούριου, αχινού (υπό 
εξαφάνιση) και χταποδιού, πάντα με σεβασμό προς την αλιεία 
και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού (χωρίς κλουβιά) 

Αλιεία και γαλάζια ανάπτυξη-
Προτεραιότητες 



 Ολοκληρώθηκε το έργο «Βελτίωση Αλιευτικού 
Λιμένα Καλύμνου» (ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013) 

 Σχεδιασμός δράσεων βελτίωσης υποδομών 
αλιείας όπως: 

 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Τελένδου 

 Ενίσχυση θωράκισης λιμένα Μελιτσάχα 

 

Αλιεία και γαλάζια ανάπτυξη-
Σχεδιασμός Υποδομών 





 Αλλαγή του χωροταξικού σχεδιασμού των 
ιχθυοκαλλιεργειών 

 Καλύτεροι έλεγχοι παράνομης αλιείας 

 Περιορισμός ερασιτεχνικής αλιείας 

 Έλεγχοι ύπαρξης παράνομων ψαριών στο εμπόριο 

 Εύρεση χρηματοδότησης για αποκατάσταση ζημιών 
των αλιευτικών εργαλείων από θηλαστικά 

 Καλύτερος έλεγχος αλιευτικών σκαφών ειδικής 
άδειας μέσω αντικατάστασης των παλαιών 
ηλεκτρονικών συσκευών VMS 

Αλιεία και γαλάζια ανάπτυξη-
Προκλήσεις 



 Ευχαριστώ! 

 

 Τηλ: 2243360112 

 Email: stiliakos@kalymnos.gr 

 Ιστότοπος: www.kalymnos.gov.gr, www.kalymnos-
isl.gr   
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