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ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση Πράξης με τίτλο: «Γαλάζια γέφυρα: Στήριξη της τοπικής κοινότητας των 

Κυθήρων μέσα από την επικοινωνία Αλιείας και Τουρισμού» στα Κύθηρα» 

 

ΣΧΕΤ 1: Πρόσκληση για συμμετοχή στο 2ο Ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαστήριο 

ΣΧΕΤ 2: Ατζέντα Δράσης  

ΣΧΕΤ 3: Αφίσα Δράσης 

ΣΧΕΤ 4: Δελτίου Τύπου Δράσης 

 

Αξιότιμε Επικεφαλής, 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων του Μέτρου 8.3.3 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 

2020 με αναφορά στις Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών 

του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας 

Νήσων Αττικής με Κωδ. πρόσκλησης:  63.1 – CLLD.1, ο φορέας μας ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ, αναδείχτηκε δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Γαλάζια 

γέφυρα: Στήριξη της τοπικής κοινότητας των Κυθήρων μέσα από την επικοινωνία Αλιείας και 

Τουρισμού», με την υπ. αριθμ. 1315/16-6-2021 απόφαση ένταξης του CLLD/LEADER Δικτύου 

Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. 

 

Ειδικότερα, η Πράξη "Γαλάζια γέφυρα: Στήριξη της τοπικής κοινότητας των Κυθήρων μέσα από την 

επικοινωνία Αλιείας και Τουρισμού" αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων 

μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο δραστηριότητες στην περιοχή 

αναφοράς (Νήσος Κυθήρων) έχουν αποσπασματικό και μονοδιάστατο χαρακτήρα μέχρι σήμερα, 

παρουσιάζεται μια πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργειών, οι οποίες θα συνδυάσουν το 

όσο το δυνατό ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την ανάδειξη των φυσικών πόρων της 

περιοχής. Στο πλαίσιο των ενεργειών υλοποίησης της Πράξης, το ΚΕΑΝ θα διοργανώσει 4 ψηφιακά 

εκπαιδευτικά εργαστήρια με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ειδικότερα με τους 

τοπικούς αλιείς, τις δημόσιες αρχές, την τοπική τουριστική βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών 

αναφορικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη 

γαλάζιων τουριστικών δράσεων βασισμένων στην τοπική αλιευτική κληρονομία και παράδοση. 

Άλλα παραδοτέα της Πράξης αφορούν στην παραγωγή e-Handbook για το γαλάζιο τουρισμό στο 
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νησί των Κυθήρων, την ανάπτυξη υποστηρικτικής ψηφιακής Πλατφόρμας και τη διοργάνωση 

Δημόσιας Επιστημονικής Εκδήλωσης για την προαγωγή των Πρακτικών Γαλάζιου Τουρισμού. 

 

Μετά το πρώτο (εναρκτήριο) ψηφιακό εργαστήριο, σειρά παίρνει το δεύτερο, που θα 

πραγματοποιηθεί Δευτέρα 31/01/2022 ώρα 18.00 μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft 

Teams (Σύνδεσμος Εκδήλωσης) και θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας και της 

δικτύωσης με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, και συγκεκριμένα με τους τοπικούς αλιείς, 

τις δημόσιες αρχές, την τοπική τουριστική βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών αναφορικά με 

τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη γαλάζιων 

τουριστικών δράσεων βασισμένων στην τοπική αλιευτική κληρονομία και παράδοση, με ειδικότερες 

τοπικές αναφορές στο νησί των Κυθήρων (Ενδιαφερόμενοι Φορείς Χώρας Κυθήρων, Ποταμού, 

Αγίας Πελαγίας). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητούμε την υποστήριξη σας στο εγχείρημα της Πράξης Γαλάζια 

Γέφυρα, ιδιαίτερα στην διοργάνωση του 2ου ψηφιακού εκπαιδευτικού εργαστηρίου, ενέργεια που 

θα διασφαλίσει την ποσοτική όσο και ποιοτική συμμετοχή των τοπικών φορέων του νησιού και θα 

ενισχύσει σημαντικά το περιεχόμενο της Πράξης και των ωφελειών της. 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. 

 

 

 Με εκτίμηση 

   Ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος    

              

         Σταύρος Μηλιώνης   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk2YzRhYTUtNjlmNy00ZWEyLTgxYzItMjQ0MGIzZjdiNGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07a360e-66ae-4046-ad23-2a0766d1c183%22%2c%22Oid%22%3a%227bf39106-4d09-4fdb-8617-f14d826461ee%22%7d

