
 

 

 

Ζργο:  Αν.Δι.Κα.Σ., Καταδυτικζσ Διαδρομζσ ςε Θαλάςςιεσ Προςτατευόμενεσ Περιοχζσ τθσ Ανατολικισ 

Μεςογείου - Ανάπτυξθ Δικτφου Καταδυτικοφ Σουριςμοφ» το οποίο ςυγχρθματοδοτείται Πρόγραμμα 

Interreg V-A Ελλάδα  Κφπροσ 2014 – 2020 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ “5” (ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ)  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 1.5.2 Οργάνωςθ ςυναντιςεων 

Οι δικαιοφχοι  κα ςυναντϊνται ανά τακτά διαςτιματα για να ςυηθτιςουν κζματα ςχετικά με τθν πρόοδο 

των παραδοτζων και να πάρουν αποφάςεισ. Για τισ ανάγκεσ του παραδοτζου προβλζπονται: 1. δφο 

ςυναντιςεισ ςτο Ρόδο (μία ςυνάντθςθ κατά τθν ζναρξθ του ζργου (Εναρκτιρια υνάντθςθ), και  μία 

καταλθκτικι ςυνάντθςθ), 2. δφο ενδιάμεςεσ ςυναντιςεισ ςτθ φρο και ςτθ άμο που ςαν ταξίδια 

ςυμπίπτουν με τισ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ ςε φρο και άμο. Οι δαπάνεσ αφοροφν ταξίδια και διαμονι ςτθν 

Ελλάδα και περιλαμβάνει το κόςτοσ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων ι ειςιτθρίων τρζνου/λεωφορείου, το 

κόςτοσ διαμονισ και των θμεριςιων αποηθμιϊςεων για τισ μετακινιςεισ 2 ατόμων τθσ ομάδασ. Επίςθσ 

περιλαμβάνεται το κόςτοσ προςωπικοφ για προετοιμαςία των ςυναντιςεων.  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 1.5.3  Εξαμθνιαίεσ Εκκζςεισ Προόδου 

Ζχοντασ υπόψθ το χαρακτιρα των επιμζρουσ Πακζτων Εργαςίασ (ΠΕ) /ενεργειϊν, των δελτίων/αναφορϊν 

προόδου (κάκε 6 μινεσ), τθν τελικι αναλυτικι ζκκεςθ κακϊσ και τον όγκο εργαςίασ και τισ υψθλζσ 

διαχειριςτικζσ απαιτιςεισ του παρόντοσ ζργου, κρίνεται ςκόπιμθ θ πρόςλθψθ ςυμβαςιοφχου προςωπικοφ 

(1 άτομο) που κα παρζχει ςυνεχι και εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ ςτον Εταίρο 5 και ςτα άτομα μόνιμου 

προςωπικοφ που κα αναλάβουν τθν υλοποίθςι του ζργου. Σο άτομο αυτό κα βοθκιςει τον Εταίρο 5 τόςο 

ςτθ διαχείριςθ του ζργου όςο και ςτθν πραγματοποίθςθ του ςυνόλου των   Παραδοτζων. Ο Εταίροσ 5 κα 

διεκπεραιϊςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επιλογι του νζου ςυμβαςιοφχου εργαηομζνου. Σο 

ΣΑΘΕ κα είναι υπεφκυνο να διατθρεί το χρονοδιάγραμμα και να αποςτζλλει ςτον υπεφκυνο του ΠΕ τισ 

εξαμθνιαίεσ εκκζςεισ προόδου. Επίςθσ προβλζπεται θ ανάκεςθ λογιςτικοφ και οικονομικοφ ελζγχου για 

πιςτοποίθςθ δαπανϊν ςε εξωτερικό οίκο.  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 1.5.4  Σελικι Ζκκεςθ Ολοκλιρωςθσ  Ζργου  

Ο Εταίροσ 5, υπό τθν κακοδιγθςθ του επικεφαλισ Εταίρου,  κα ςυνεργαςτεί με τουσ υπόλοιπουσ Εταίρουσ 

για τθν πραγματοποίθςθ τθσ Σελικισ Ζκκεςθσ Ολοκλιρωςθσ  Ζργου. 



ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 2.5.2. Web Site Ζργου και καταχωριςεισ / Παραγωγι και Διάκεςθ Ζντυπου / Ηλεκτρονικοφ 

Τλικοφ 

Για τισ ανάγκεσ του παραδοτζου προβλζπονται δαπάνεσ για δθμοςιεφςεισ ςε ζντυπα μαηικισ ενθμζρωςθσ. 

το πλαίςιο των δράςεων επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ, κα γίνει μεταξφ άλλων και θ επεξεργαςία 

άρκρων, ανακοινϊςεων, μθνυμάτων, δελτίων τφπου, κλπ. με ςτόχο αφενόσ τθν προβολι του ζργου και 

αφετζρου τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και των δυνθτικϊν ενδιαφερόμενων μερϊν. Η εν λόγω επεξεργαςία 

κα γίνει και ςε ςυνεργαςία με τουσ εταίρουσ του ζργου. Επιπλζον, ο Εταίροσ 5 κα προχωριςει ςτο 

ςχεδιαςμό εκτφπωςθ αναμνθςτικϊν (ειδικά καλφμματα από νεοπρζν  για κολανάκια  μαςκϊν κατάδυςθσ) 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 2.5.4. Διοργάνωςθ 2 Εκδθλώςεων υμμετοχικών Διαδικαςιών (Ελλάδα: φροσ και Ρόδοσ) / 

Διοργάνωςθ 3 Ημερίδων (Ελλάδα, Κφπροσ) για επαγγελματίεσ του τουριςτικοφ τομζα 

Οι δαπάνεσ αφοροφν το χρόνο προςωπικοφ του Εταίρου 5 για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και τθν κατάρτιςθ 

ςτρατθγικϊν αξόνων για τθν προϊκθςθ και δικτφωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, κακϊσ επίςθσ και  ταξίδια 

και διαμονι ςτθν Ελλάδα που περιλαμβάνει το κόςτοσ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων ι ειςιτθρίων 

τρζνου/λεωφορείου, το κόςτοσ διαμονισ και των θμεριςιων αποηθμιϊςεων για τισ μετακινιςεισ 2 ατόμων 

τθσ ομάδασ.  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.5.2. Ζνα Workshop ςτθν Ελλάδα και ζνα ςτθν Κφπρο για τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και 

τθν κατάρτιςθ ςτρατθγικών αξόνων για τθν προώκθςθ / δικτφωςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ με 

ςυμμετοχι ξζνων φορζων εξειδικευμζνων ςτον καταδυτικό τουριςμό 

Σαξίδι για  ςυνάντθςθ ςτθν Ελλάδα για 2 άτομα x 3 θμζρεσ. Θα διοργανωκεί τθν ίδια χρονικι περίοδο με το 

Παραδοτζο 2.5.4. 

       ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 4.5.4. Καταςκευι και τοποκζτθςθ τουλάχιςτον  30 τεχνθτών υφάλων και υποδομών 

πρόςδεςθσ ςκαφών  ςε καλάςςια προςτατευόμενθ περιοχι τεχνθτών υφάλων ςτθ Λεμεςό 

Σο Σμιμα Αλιείασ και Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΣΑΘΕ) είναι το αρμόδιο κυβερνθτικό Σμιμα τθσ Κφπρου για τθ 

κζςπιςθ και διαχείριςθ καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν και τεχνθτϊν υφάλων. Διαμόρφωςε και 

εφαρμόηει τρατθγικι για τθ δθμιουργία καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν με τεχνθτοφσ φφαλουσ. 

τθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου θ οποία τυγχάνει ιδθ κεςμικισ κατοχφρωςθσ με ςχετικό διάταγμα υπό 

τθν αρμοδιότθτα του Δικαιοφχου (5) και αποτελεί μια εκ των ζξι καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν με 

τεχνθτοφσ φφαλουσ κα γίνουν οι ακόλουκεσ ενζργειεσ: διερεφνθςθ / καταγραφι  καλάςςιων ενδιαιτθμάτων 

και οργανιςμϊν και υποςτρϊματοσ, χωροκζτθςθ, ςχεδιαςμόσ, καταςκευι, μεταφορά και πόντιςθ 

τουλάχιςτον 30 καταςκευϊν Σεχνθτϊν Τφάλων (ΣΤ) ειδικά διαμορφωμζνων για προςζλκυςθ τθσ καλάςςιασ 

ηωισ και των δυτϊν.  Θα δθμιουργθκοφν επίςθσ ςθμεία πρόςδεςθσ ςκαφϊν. Για τθ διεξαγωγι των 

προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν (διερεφνθςθ/καταγραφι καλάςςιων ενδιαιτθμάτων και οργανιςμϊν και 



υποςτρϊματοσ, χωροκζτθςθ, ςχεδιαςμόσ) κακϊσ και για τθν πόντιςθ των τεχνθτϊν υφάλων δεν απαιτείται 

αδειοδότθςθ, εφόςον Αρμόδια Αρχι είναι το ΣΑΘΕ. Σο ςφνολο των προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν, τθσ  

χωροκζτθςθσ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ καταςκευισ, μεταφοράσ και πόντιςθσ των ΣΤ, αναμζνεται να διαρκζςει 

18 μινεσ. Κακϋόλθ τθ διάρκεια του Παραδοτζου κα είναι απαραίτθτθ θ διεξαγωγι αυτόνομων καταδφςεων. 

Επίςθσ προβλζπεται  θ αγορά θλεκτρονικοφ υπολογιςτι Lap top για ςκοποφσ παρακολοφκθςθσ  και ελζγχου  

τθσ καταςκευισ και τθσ τοποκζτθςθσ των τεχνθτϊν υφάλων. Η αγορά ενόσ θλ. υπολογιςτι laptop και 

εκτυπωτι κεωρείται απαραίτθτθ, εφόςον το ςυμβαςιοφχο άτομο που κα προςλθφκεί κα εργάηεται 

αποκλειςτικά ςτο ζργο  ωσ πλιρωσ απαςχολοφμενο προςωπικό για 3 ζτθ από τον πρϊτο μζχρι τον 

τελευταίο μινα διεξαγωγισ του ζργου, ενϊ εν υπάρχει θ δυνατότθτα ο Εταίροσ 5 να παρζχει θλεκτρονικό  

υπολογιςτι ςτο ςυμβαςιοφχο άτομο .                                  

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 5.5.1. Διοργάνωςθ διεκνών διαγωνιςτικών δράςεων (π.χ. διαγωνιςμόσ ελεφκερθσ 

κατάδυςθσ, υποβρφχιασ φωτογραφίασ, κ.λπ.) - Σουριςτικι προβολι διαδρομών (δθμοςίευςθ εντφπου, 

δθμιουργία και δθμοςίευςθ θλεκτρονικισ παρουςίαςθσ, ενθμερωτικζσ/διαφθμιςτικζσ καταχωρίςεισ ςε 

περιοδικά ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών)    

Θα πραγματοποιθκοφν αγϊνεσ ελεφκερθσ κατάδυςθσ και υποβρφχιασ φωτογραφίασ. τουσ αγϊνεσ 

ελεφκερθσ κατάδυςθσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτθ καλάςςια προςτατευόμενθ περιοχι «Δαςοφδι» ςτθ 

Λεμεςό κα ςυμμετάςχουν ακλθτζσ και από τθν Ελλάδα. Κατά τουσ αγϊνεσ ελεφκερθσ κατάδυςθσ και 

υποβρφχιασ φωτογραφίασ κα αναδειχκοφν οι περιοχζσ όπου κα τοποκετθκοφν οι τεχνθτοί φφαλοι κακϊσ 

και θ καλάςςια βιοποικιλότθτα τθσ ευρφτερθσ καλάςςιασ προςτατευόμενθσ   περιοχισ. θμειϊνεται ότι, θ 

περιοχι αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ςθμεία καταδυτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθ Λεμεςό.    

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 5.5.2. Δθμιουργία υποβρφχιων  εκπαιδευτικών καταδυτικών υποδομών για νεαροφσ δφτεσ      

 

Ο Εταίροσ 5 – ΣΑΘΕ κα ςυνεργαςτεί με το φνδεςμο Καταδυτικϊν Κζντρων Κφπρου με ςτόχο τθ δθμιουργία  

εκπαιδευτικϊν καταδυτικϊν υποδομϊν. Οι εκπαιδευτικζσ καταδυτικζσ υποδομζσ κα γίνουν ςτθ κάλαςςα 

και ςυγκεκριμζνα ςτθ καλάςςια προςτατευόμενθ περιοχι «Δαςοφδι» ςτθ Λεμεςό, όπου κα τοποκετθκοφν 

και οι τεχνθτοί φφαλοι (Παραδοτζο 4.2.5.). 

 

φμφωνα με τα διεκνι πρότυπα κατάδυςθσ πραγματοποιοφνται καταδφςεισ ςε μικρά βάκθ για άτομα άνω 

των 12 ετϊν. Σαυτόχρονα, ςτο πλαίςιο απόκτθςθσ του πρϊτου διπλϊματοσ αυτόνομθσ κατάδυςθσ,  

πραγματοποιοφνται αςκιςεισ πλευςτότθτασ ςε μικρά βάκθ. ε  ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτθ καλάςςια 

προςτατευόμενθ περιοχι «Δαςοφδι» ςτθ Λεμεςό κα δθμιουργθκοφν οι αναγκαίεσ υποδομζσ.     

 



       ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 5.5.3. Δθμιουργία video, προγραμμάτων εικονικισ κατάδυςθσ και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

φμφωνα με τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ & πλθροφόρθςθσ που διζπει το Πρόγραμμα υνεργαςίασ Interreg 

V-A Ελλάδα – Κφπροσ 2014-2020, ο Κφριοσ Δικαιοφχοσ κα προβεί ςτθν επιλογι εξωτερικοφ εμπειρογνϊμονα 

για τθ δθμιουργία  ενόσ ενθμερωτικοφ και επιμορφωτικοφ ντοκιμαντζρ.  Σο ντοκιμαντζρ κα ζχει διάρκεια  

20-25 λεπτϊν, ενϊ κα δθμιουργθκεί και 3λεπτι εκδοχι του  και κα είναι μεταφραςμζνο ςε τρεισ γλϊςςεσ 

(ελλθνικά, αγγλικά και ρωςικά). Θα περιλαμβάνονται πλάνα και κα γίνεται περιγραφι των κοινωνικϊν, 

πολιτιςμικϊν  και των φυςικϊν αξιϊν των καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν των τεχνθτϊν υφάλων 

ςτθ Λεμεςό και τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των δυνατοτιτων τουριςτικισ προβολισ και 

αξιοποίθςθσ των περιοχϊν.  Σα πλάνα κα είναι χερςαία κακϊσ  και υποβρφχια. Σα υποβρφχια πλάνα κα 

πραγματοποιθκοφν ςε διαφορετικζσ κζςεισ και βάκθ ςτθ κάλαςςα. Διευκρινίηεται ότι για τθ λιψθ 

ικανοποιθτικϊν πλάνων απαιτθκεί μεγάλοσ αρικμόσ καταδφςεων τθσ τεχνικισ ομάδασ, κα 

πραγματοποιθκοφν ςειρά ςυνεντεφξεων με εκπροςϊπουσ των εμπλεκόμενων μερϊν, για τθ δθμιουργία του 

ντοκιμαντζρ και κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ το ενδεχόμενο απρόβλεπτων καιρικϊν ςυνκθκϊν. Επίςθσ 

διευκρινίηεται ότι  για τα θ δθμιουργία του ντοκιμαντζρ κα απαιτθκεί πολλισ χρόνοσ για τθν παραγωγι 

ενόσ ςεναρίου που κα εγκρικεί από το ΣΑΘΕ και μοντάη γτια επεξεργαςία και ετοιμαςία του οπτικοφ υλικοφ. 

Σζλοσ αναφζρεται ότι  για τθν παραγωγι βίντεο 180 μοιρϊν για το ντοκιμαντζρ κα απαιτθκεί να 

χρθςιμοποιθκεί εξειδικευμζνοσ υποβρφχιοσ εξοπλιςμόσ. Σο ντοκιμαντζρ κα αποτελεί παραγωγι  βίντεο 180 

μοιρϊν και κα μπορεί να προβάλλεται ςτθν Κφπρο ςε εκκζςεισ, ςυνζδρια και ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ 

κα παραδοκεί ςτον Εταίρο ΕΣΑΠΛ για ςτοχευμζνθ τουριςτικι προβολι ςε ειδικό κόλο ςτθν Κφπρο και ςτο 

εξωτερικό.  

        ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 6.5.1. Πρωτόκολλο / οδθγίεσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ δικτφου καταδυτικών διαδρομών 

και οδθγόσ καλών πρακτικών για προςταςία καλάςςιασ ηωισ 

Σο παραδοτζο αυτό περιλαμβάνει δφο υποπαραδοτζα: 

Σο πρϊτο υποπαραδοτζο ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ και καταγραφι κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν 

κατάρτιςθ κανονιςμοφ λειτουργίασ για τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ/ καταδυτικζσ διαδρομζσ (με άξονεσ 

τθν προςταςία του περιβαλλοντικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ κάκε περιοχισ, λαμβάνοντασ επίςθσ 

υπόψθ κοινωνικό-οικονομικά κριτιρια 

Σο δεφτερο υποπαραδοτζο ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ οδθγοφ καλϊν πρακτικϊν για τθ διενζργεια 

καταδφςεων και τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ ηωισ.  

 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 6.5.2 Επιχειρθματικό χζδιο 

Σο παραδοτζο αυτό περιλαμβάνει τθν κατάρτιςθ χεδίου Δράςεων (action plan) και Επιχειρθματικοφ 

χεδίου (business plan) για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία των προςτατευόμενων περιοχϊν/καταδυτικϊν 



προοριςμϊν  τα οποία κα δθμιουργθκοφν ι κα ενιςχυκοφν με βάςθ τα αποτελζςματα του παρόντοσ ζργου.  

Σο Επιχειρθματικό χζδιο και θ ςυνακόλουκθ ανάλυςθ βιωςιμότθτασ κα βοθκιςουν ςτον κακοριςμό των 

οικονομικϊν επιπτϊςεων ςτο ςφνολο των περιοχϊν- ςτόχων, ενϊ κα ςυνδράμουν ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ που επιφζρουν οι καταδυτικζσ διαδρομζσ ςτο τουριςτικό προϊόν τθσ περιοχισ. 

Επιπρόςκετα θ ανάλυςθ αυτι κα παράςχει το αναγκαίο υπόβακρο πλθροφοριϊν για τθ δθμιουργία 

μελλοντικϊν επενδφςεων ςτισ περιοχζσ-ςτόχουσ. 

 

                                                                                  

 

 


