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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχέση, οι αλληλεπιδράσεις και οι συγκρούσεις θαλάσσιων ειδών με την παράκτια επαγγελματική 

αλιεία στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό και ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο που οδηγεί σε 

αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές. Για να αντιμετωπιστούν συνολικά οι επιπτώσεις της 

σχέσης αυτής απαιτείται πολύπλευρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση καθώς και σχεδιασμός και 

υλοποίηση μιας σειράς μέτρων και παρεμβάσεων.  

Οι περιορισμένες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για να μετρηθεί και να 

τεκμηριωθεί το μέγεθος και οι συνέπειες της σχέσης μεταξύ της παράκτιας αλιείας και των ειδών 

μεγαπανίδας (θαλάσσια θηλαστικά -μεσογειακή φώκια και κητώδη-, θαλάσσιες χελώνες, 

ελασμοβράγχια ψάρια και θαλασσοπούλια), δείχνουν ότι η μη βιώσιμη αλιεία αποτελεί κρίσιμη απειλή 

για τη διατήρηση των πληθυσμών των ειδών θαλάσσιας μεγαπανίδας. Παράλληλα, η απώλεια 

εισοδήματος από τις ζημιές που προκαλούν τα είδη μεγαπανίδας στα αλιευτικά εργαλεία και στο 

αλίευμα είναι σημαντική για τους παράκτιους αλιείς, προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό βάρος στις 

πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παράκτιος αλιευτικός κλάδος στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της μικρής παράκτιας αλιείας και της 

θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα» (“Addressing the interaction between small-scale fisheries 

and marine megafauna in Greece” - InCa), το οποίο υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του WWF 

Ελλάς σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και 

Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και με τη συμβολή και 

άλλων εξειδικευμένων φορέων με συνολική διάρκεια 2 έτη (Ιούλιος 2020-Ιούλιος 2022), έρχεται να 

καλύψει ένα σημαντικό κενό γνώσης σε σχέση με την κατανόηση και την επιστημονική αποτίμηση 

αυτής της σχέσης στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με ανάλογες δράσεις και προγράμματα όπως το 

Medbycatch που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο από φορείς όπως η Γενική 

Επιτροπή Αλιείας στη Μεσόγειο (GFCM), η BirdLife, η Συμφωνία για τη Διατήρηση των Κητωδών της 

Μαύρης θάλασσας, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής του Ατλαντικού (ACCOBAMS), 

και το μεσογειακό δίκτυο του WWF.  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος InCa τεκμηριώνουν, για πρώτη φορά με τόσο εκτεταμένη 

μεθοδολογικά έρευνα πεδίου και με τέτοια χωρική και χρονική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, το μέγεθος 

και τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ της θαλάσσιας μεγαπανίδας και της μικρής παράκτιας 

αλιείας, με απώτερο σκοπό τη συμβολή τους στη διαμόρφωση κατάλληλων μέτρων και 

παρεμβάσεων μετριασμού του φαινομένου και των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης τόσο για τους 

παράκτιους αλιείς όσο και για τα είδη μεγαπανίδας. 

Το παρόν κείμενο αποτελεί την πρόταση του WWF Ελλάς και των εταίρων του προγράμματος (ΑΠΘ 

και ΕΛΚΕΘΕ) για τη διαμόρφωση, υιοθέτηση και εφαρμογή από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, 

συγκεκριμένων τεχνικών, διαχειριστικών και οικονομικών μέτρων που μπορούν να συμβάλλουν 

σημαντικά στην αντιστάθμιση της οικονομικής απώλειας που προκαλείται στο εισόδημα των 

παράκτιων αλιέων εξαιτίας της αλληλεπίδρασης της δραστηριότητάς τους με τα είδη αυτά, αλλά και 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της τυχαίας σύλληψης των ειδών μεγαπανίδας στην Ελλάδα. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCA 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αλληλεπίδραση μεταξύ θαλάσσιων ειδών και παράκτιας επαγγελματικής 

αλιείας στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα γνωστό φαινόμενο εδώ και αρκετές 

δεκαετίες με αρνητικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές. Τα τελευταία χρόνια, οι αντιδράσεις των 

αλιέων σχετικά με τη ζημιά που προκαλούν τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας στα εργαλεία και στο 

αλίευμα τους γίνονται ολοένα και πιο έντονες, φαινόμενο που εντείνεται από τη συνεχιζόμενη μείωση 
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των ιχθυαποθεμάτων. Ταυτόχρονα, το φαινόμενο της τυχαίας σύλληψης ευάλωτων ειδών σε 

αλιευτικά εργαλεία αναφέρεται ως μια από τις πολλές απειλές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι 

πληθυσμοί των ειδών αυτών και σε Μεσογειακό επίπεδο. Οι μέχρι στιγμής έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε εμπειρικά δεδομένα, ενώ στο παρόν 

πρόγραμμα είναι η πρώτη φορά που τα δεδομένα στηρίζονται σε επιτόπια καταγραφή επί των 

αλιευτικών σκαφών. 

Από τη μια πλευρά, οι αλιείς υφίστανται οικονομική ζημιά από την επίδραση των ειδών είτε από την 

καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων κατά την προσπάθεια απόσπασης αλιεύματος, είτε από τη 

μείωση της ποιότητας/ποσότητας των αλιευμάτων εξαιτίας του ακρωτηριασμού/καταστροφής ή της 

πλήρους κατανάλωσής τους. Από την άλλη πλευρά, η αλιεία, σε συνδυασμό με τη μείωση της 

διαθέσιμης τροφής ως απόρροια της ευρύτερης μείωσης των ιχθυαποθεμάτων, θέτει σε περαιτέρω 

κίνδυνο την επιβίωση των ειδών θαλάσσιας μεγαπανίδας εξαιτίας της τυχαίας σύλληψή τους στα 

αλιευτικά εργαλεία με συνέπεια τον τραυματισμό ή τη θανάτωσή τους. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν  οι παραπάνω επιπτώσεις, κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει και 

υλοποιούν εθνικές στρατηγικές για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας σε είδη θαλάσσιας 

μεγαπανίδας και τον περιορισμό των συνεπειών των ειδών αυτών στην αλιευτική παραγωγή.  

Στην Ελλάδα, οι αλληλεπιδράσεις θαλάσσιων θηλαστικών και αλιείας καταγράφηκαν και 

αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά την δεκαετία 2000 στα πλαίσια δράσεων έρευνας και 

διατήρησης/προστασίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Nature «MOFI: Μεσογειακή 

φώκια και αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες»1, οπότε και 

διαμορφώθηκαν αρχικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σχέσης αυτής. Πιο 

πρόσφατα το 2019, επικαιροποιημένες προτάσεις μέτρων2 για τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιας αλιείας και μεγαπανίδας με έμφαση στο μετριασμό της ζημίας 

στο εισόδημα των αλιέων διαμορφώθηκαν από το WWF Ελλάς και κατατέθηκαν στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές. 

Σε συνέχεια των προηγούμενων προσπαθειών, τα αποτελέσματα του προγράμματος InCa, τα οποία 

τεκμηριώνουν επιστημονικά την έκταση, τη συχνότητα και το μέγεθος της αλληλεπίδρασης και των 

συνεπειών της σε εθνικό επίπεδο τόσο για την παράκτια αλιεία όσο και για τα είδη μεγαπανίδας, 

παρέχουν πλέον τα απαραίτητα δεδομένα και τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να 

προχωρήσουν άμεσα στη διαμόρφωση, υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων περιορισμού της 

αλληλεπίδρασης και των επιπτώσεων της.  

Θεωρούμε ότι η επίλυση αυτού του σημαντικού και σύνθετου ζητήματος είναι πλέον όχι μόνο 

αναγκαία αλλά και εφικτή. Αφού τα απαραίτητα δεδομένα είναι πλέον διαθέσιμα για να 

διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις, τα μέτρα και οι δράσεις που θα στοχεύσουν συνολικά στον 

μετριασμό της αλληλεπίδρασης με συντονισμένες παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα και 

αντικείμενα (διαχείριση αλιείας, προστασία ειδών, βιοτόπων και ενδιαιτημάτων, θέσπιση/οργάνωση 

διοικητικών δομών, εύρεση και διάθεση απαραίτητων πόρων κ.α.). Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι 

πλέον οι συνθήκες είναι ώριμες, ώστε οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας με τη συνεργασία των 

εμπλεκομένων φορέων (ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλιευτικού κλάδου, 

περιβαλλοντικών φορέων, κοινωνίας των πολιτών, τοπικών κοινωνιών, κ.α.) να προχωρήσουν 

άμεσα στη διαμόρφωση των κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων για να συμβάλλουν στην 

επίλυση ενός προβλήματος που υφίσταται για αρκετές δεκαετίες και η Ελλάδα να πρωτοπορήσει σε 

                                                   
1 http://www.cycladeslife.gr/wp-content/uploads/2014/03/Final-Action-Plan-GR.pdf  
2 https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/politiki/?uNewsID=1252566  

http://www.cycladeslife.gr/wp-content/uploads/2014/03/Final-Action-Plan-GR.pdf
https://www.wwf.gr/shmeio_gnosis/politiki/?uNewsID=1252566
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Μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 

βιώσιμης αλιείας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INCA 

Το πρόγραμμα «Αντιμετωπίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ της μικρής παράκτιας αλιείας και της 

θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα» (InCa) είχε ως στόχο να συλλέξει σε εθνικό επίπεδο 

επιστημονικά δεδομένα ώστε: 

▪ να προσδιοριστεί και να τεκμηριωθεί το μέγεθος της απώλειας εισοδήματος των παράκτιων 

ψαράδων, που οφείλεται στην καταστροφή των αλιευμάτων και των αλιευτικών εργαλείων από 

τα θαλάσσια είδη και 

▪ να μετρηθεί το μέγεθος της τυχαίας σύλληψης και της θνησιμότητας των ειδών θαλάσσιας 

μεγαπανίδας (θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσιες χελώνες, θαλασσοπούλια και ελασμοβράγχια 

ψάρια).  

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα πεδίου σε περιοχές 

έντονης αλληλεπίδρασης στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος με συνολικά 604 επιβιβάσεις σε αλιευτικά 

σκάφη σε διάρκεια ενός χρόνου, καθώς και εκτεταμένη έρευνα μέσω της συμπλήρωσης 913 

ερωτηματολογίων από αλιείς σε 524 λιμάνια όλης της χώρας. 

Αρχικά αντιμετωπίστηκε η ανάγκη καταγραφής του ενεργού αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας και 

της αλιευτικής προσπάθειας στην Ελλάδα. Αυτό επιτεύχθηκε με επισκέψεις από ερευνητές σε λιμάνια 

κατά μήκος της ελληνικής ακτογραμμής (καλύπτοντας το 73% των συνολικών λιμανιών της χώρας - 

524 λιμάνια). Συνολικά καταγράφηκαν 5.152 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη Μικρής Παράκτιας 

Αλιείας (ΜΠΑ), εκ των οποίων ενεργά (από ταυτοποίηση και επαλήθευση του νηολογίου των σκαφών 

μέσω του Κοινού Αλιευτικού Μητρώου - ΚΑΜ) βρέθηκαν να είναι τα 4.5273, ενώ τα υπόλοιπα 625 

χαρακτηρίστηκαν ως “σκάφη φαντάσματα”. Επιπλέον, περισσότερα από 300 σκάφη ΜΠΑ, βρέθηκαν 

εγκαταλελειμμένα ή πιθανώς ανενεργά, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση πως το ΚΑΜ δεν 

αντικατοπτρίζει το πραγματικό μέγεθος των επαγγελματικών σκαφών. 

Για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων από τα αλιευτικά σκάφη η οποία πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Ιανουάριος 2021 - Ιανουάριος 2022, ερευνητές πεδίου, με βάση ειδικά επιστημονικά 

πρωτόκολλα, επιβιβάζονταν σε επιλεγμένα αλιευτικά σκάφη με σκοπό να συλλέξουν ερευνητικά 

δεδομένα για τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, τα περιστατικά αλληλεπίδρασης με είδη 

θαλάσσιας μεγαπανίδας, τις ζημιές στα εργαλεία των αλιέων από αυτά καθώς και τη σύνθεση του 

αλιεύματος και τα απορριπτόμενα και τυχαία αλιεύματα.  

Οι επιβιβάσεις στα αλιευτικά σκάφη πραγματοποιήθηκαν σε 5 περιοχές που προσδιορίστηκαν ως 

περιοχές αυξημένης αλληλεπίδρασης (hotspots) με βάση ανάλυση που πραγματοποιήθηκε και κατά 

την οποία τα δεδομένα για τα περιστατικά εκβρασμών από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Δικτύου 

Καταγραφής Εκβρασμών (IMBRIW-HCMR) για το 2021 συνδυάστηκαν με τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν για την ένταση της αλιευτικής προσπάθειας, και συνέβαλαν στον εντοπισμό 

περιοχών υψηλής αλληλεπίδρασης μεταξύ ΜΠΑ και θαλάσσιας μεγαπανίδας. Οι αυτές ήταν το 

Θρακικό Πέλαγος και ο Θερμαϊκός Κόλπος για το βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες (Κύθνος -  Άνδρος) και 

τα Δωδεκάνησα (Ρόδος) για το κεντρικό και νοτιοδυτικό Αιγαίο, ενώ οι δειγματοληψίες στο Ιόνιο 

Πέλαγος επικεντρώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Ζακύνθου.  

                                                   
3 Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Στόλου και τα δεδομένα για το 2020, ο ελληνικός παράκτιος αλιευτικός στόλος αποτελείται 

από 13.148 σκάφη. 
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Εξαιτίας των εγγενών περιορισμών [περιορισμένη δυνατότητα επιβίβασης ερευνητών σε αλιευτικά 

σκάφη για ταξίδια περισσότερων των δύο (2) ημερών καθώς και εξαιτίας περιορισμών των 

μετακινήσεων που επέφερε η πανδημία, αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων και των αλιευτικών πεδίων 

εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης αλιευμάτων λόγω της πανδημίας σε κάποιες περιοχές, και 

προκαθορισμένων οικονομικών πόρων] δεν κατέστη δυνατό να εξεταστούν όλες οι εν δυνάμει 

αλιευτικές ενασχολήσεις (metier: συνδυασμός εργαλείων, ειδών στόχων, βάθους, εποχής) στις οποίες 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συναντώνται περιστατικά τυχαίας σύλληψης. Για τους λόγους αυτούς 

το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στις ενασχολήσεις με την υψηλότερη αλιευτική προσπάθεια, και σε 

συγκεκριμένες περιοχές (spots) που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ο αριθμός 

των ενεργών αλιευτικών σκαφών, η αλιευτική προσπάθεια, η ένταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

θαλάσσιας μεγαπανίδας και παράκτιας αλιείας, όπως καταγράφηκε στα ερωτηματολόγια που 

πραγματοποιήθηκαν στην αρχική φάση του προγράμματος, η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων 

καθώς και οι υφιστάμενες συνεργασίες των εταίρων του προγράμματος κυρίως με την αλιευτική 

κοινότητα σε συγκεκριμένες περιοχές. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INCA4 

Εκτίμηση των επιπτώσεων της μικρής παράκτιας αλιείας στα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας παρουσίασαν 

συνολικά πολύ μικρά ποσοστά τυχαίας σύλληψης στα αλιευτικά εργαλεία που μελετήθηκαν και στις 

περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε η επισταμένη έρευνα πεδίου μέσω επιβιβάσεων σε αλιευτικά 

σκάφη. Τα κύρια είδη για τα οποία καταγράφηκαν περιστατικά τυχαίας παγίδευσης, με χαμηλά 

ωστόσο ποσοστά, ήταν οι θαλάσσιες χελώνες, τα θαλασσοπούλια και οι ελασμοβράγχιοι5, ενώ για τα 

θαλάσσια θηλαστικά οι καταγραφές περιστατικών τυχαίας σύλληψης ήταν μηδενικές. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος, και με βάση την ανάλυση των δεδομένων του Εθνικού 

Δικτύου Καταγραφής Εκβρασμών (IMBRIW-HCMR) που διαχειρίζεται το ΕΛΚΕΘΕ για το 2021, η 

πλειονότητα των εκβρασμών με ενδείξεις αλληλεπίδρασης με αλιευτικά εργαλεία για αυτή την περίοδο 

αφορούσε τις θαλάσσιες χελώνες, με 40 άτομα χελωνών καρέτα (Caretta caretta), ενώ για τα 

θαλάσσια θηλαστικά καταγράφηκαν 5 άτομα με αντίστοιχες ενδείξεις (3 κητώδη και 2 πτερυγιόποδα). 

Επιπλέον, η ανάλυση των δεδομένων του Εθνικού Δικτύου Καταγραφής Εκβρασμών (IMBRIW-

HCMR) για το 2010 έως το 2020 έδειξε 193 άτομα χελωνών καρέτα με ενδείξεις αλληλεπίδρασης με 

παραγάδια,  141 άτομα με δίχτυα και 10 άτομα και με τα δύο εργαλεία. Τέλος, τα αποτελέσματα του 

Εθνικού Δικτύου Καταγραφής Εκβρασμών (IMBRIW-HCMR) καταδεικνύουν πως η τυχαία παγίδευση 

μικρών κητωδών και φωκών σε αλιευτικά εργαλεία στα ελληνικά ύδατα είναι χαμηλή (<4 άτομα ανά 

έτος) και αφορά κυρίως συλλήψεις σε δίχτυα, με τα περιστατικά να εμφανίζονται σποραδικά και να 

αφορούν σχεδόν αποκλειστικά μεσαίου και μικρού μεγέθους είδη θαλάσσιων θηλαστικών, όπως τα 

ρινοδέλφινα, τα ζωνοδέλφινα και τις νεαρές φώκιες. 

                                                   
4 Για την πλήρη περιγραφή των αποτελεσμάτων του προγράμματος InCa μπορείτε να ανατρέξετε στις δυο τεχνικές 

αναφορές του προγράμματος εδώ (Pardalou A. et al. 2021. Addressing the interaction between small-scale fisheries and 
marine megafauna in Greece. Technical Report: Phase I (Interim Report), p.14 & Tsikliras A. et al. 2022. Addressing the 
interaction between small-scale fisheries and marine megafauna in Greece. Technical Report: Phase II, p.30) 
5 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που αφορούν ειδικά τα ελασμοβράγχια ψάρια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό 

την οπτική ότι πολλά από αυτά αποτελούν είδη-στόχους σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη μεγαπανίδας. Από τα 
ελασμοβράγχια ψάρια που πιάστηκαν, 2 είδη βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας. 

https://www.wwf.gr/ta_nea_mas/?uNewsID=7031416
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Εκτίμηση της ζημιάς που προκαλούν τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας στην μικρή παράκτια 

αλιεία 

Στα πλαίσια του προγράμματος InCa πέραν των περιστατικών τυχαίων συλλήψεων ειδών 

μεγαπανίδας, προσδιορίστηκε και το μέγεθος της απώλειας εισοδήματος των μικρών παράκτιων 

αλιέων που οφείλεται στην καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και των αλιευμάτων από είδη 

θαλάσσιας μεγαπανίδας, μέσω της καταγραφής των ζημιών από τους ερευνητές πεδίου. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα, τα θαλάσσια θηλαστικά είναι τα κύρια είδη μεγαπανίδας που αλληλεπιδρούν με 

τα αλιευτικά εργαλεία παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και ειδικότερα με τα στατικά δίχτυα 

(μανωμένα και απλάδια) και με τα παραγάδια (στατικά) προκαλώντας ζημιές τόσο στα ίδια τα 

αλιευτικά εργαλεία όσο και στο αλίευμα των παράκτιων επαγγελματιών αλιέων. Επιπρόσθετα 

καταγράφηκε αρκετή διαφοροποίηση της ζημίας ανά περιοχή μελέτης, που πιθανώς να οφείλεται στα 

χαρακτηριστικά της αλιείας στην κάθε περιοχή, τη γεωμορφολογία της περιοχής, καθώς και στα είδη 

και τα μεγέθη των πληθυσμών τους ανά περιοχή, ενώ δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί η απώλεια του 

αλιεύματος στα παραγάδια καθώς συνήθως η διαρπαγή είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την οπτική 

αναγνώριση του αλιεύματος σε αυτά τα εργαλεία. 

Ειδικότερα, υπολογίστηκε ότι η μέση συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στα αλιευτικά εργαλεία από είδη 

μεγαπανίδας ανέρχεται στο 73,12% των αλιευτικών προσπαθειών και η μέση έκταση ζημιάς επί του 

συνολικού μήκους των διχτυών ανά αλιευτική προσπάθεια υπολογίστηκε στο 0,31%. Επιπρόσθετα, 

η μέση συχνότητα ζημιάς στο αλίευμα ανέρχεται στο 23,39% των αλιευτικών προσπαθειών, με το 

μέσο κόστος ζημιάς στο αλίευμα ανά μέτρο αλιευτικού εργαλείου να υπολογίζεται στα 0,026 ευρώ. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπολογίζεται πως το ετήσιο μέσο κόστος οικονομικής ζημιάς ανά αλιέα 

ανέρχεται στα 4.862,72 ευρώ.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τόσο σε μεσογειακό όσο και διεθνές επίπεδο έχουν προταθεί, δοκιμαστεί και εφαρμόζονται ποικίλα 

μέτρα για την άμβλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ειδών θαλάσσιας μεγαπανίδας και αλιείας, τα 

οποία αφορούν κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες:  

▪ Τεχνικά/πρακτικά μέτρα αποτροπής ή/και μείωσης των αλληλεπιδράσεων 

▪ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα (ενισχύσεις - αποζημιώσεις) 

▪ Θεσμικά μέτρα βιώσιμης διαχείρισης και ορθής χρήσης των αλιευτικών πόρων και προσαρμογής 

της αλιευτικής προσπάθειας. 

Ο μετριασμός και η επίλυση ενός τέτοιου σύνθετου προβλήματος, απαιτεί συστηματική, 

ολοκληρωμένη και πολύπλευρη αντιμετώπιση από τους αρμόδιους φορείς με τη συμβολή όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Η λήψη των απαραίτητων μέτρων απαιτεί την ύπαρξη αξιόπιστων 

επιστημονικών στοιχείων με βάση τα οποία θα μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και οι εμπλεκόμενοι 

φορείς να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα που θα περιορίσουν ή/και θα αντιμετωπίσουν τις 

επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιας αλιείας και θαλασσίων ειδών. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν στα 

πλαίσια του προγράμματος InCa σε εθνικό επίπεδο, δύναται να αποτελέσουν βάση για τη 

διαμόρφωση και εφαρμογή μέτρων περιορισμού του προβλήματος πλέον και στη χώρα μας. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αλληλεπίδρασης, σε συνέχεια της εκτίμησης τόσο 

της τυχαίας σύλληψης ειδών στα αλιευτικά εργαλεία όσο και της οικονομικής ζημιάς στα αλιευτικά 

εργαλεία και στο αλίευμα εξαιτίας της αλληλεπίδρασης με τα θαλάσσια είδη μεγαπανίδας όπως 

προέκυψε από τα αποτελέσματα του προγράμματος, το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με τους 
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εταίρους του προγράμματος, ανέπτυξε μια σειρά από συγκεκριμένες και άμεσα υλοποιήσιμες 

προτάσεις και μέτρα με στόχο την προστασία των ειδών καθώς και τη στήριξη της βιώσιμης αλιείας.  

Ειδικότερα, οι προτάσεις χωρίζονται σε: 

1. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των τυχαίων συλλήψεων ειδών θαλάσσιας 

μεγαπανίδας 

2. Προτάσεις για τη μείωση της οικονομικής απώλειας των αλιέων από την αλληλεπίδραση με είδη 

θαλάσσιας μεγαπανίδας. 

Τα μέτρα που προτείνονται παρακάτω έχουν σαν στόχο να διασφαλίσουν την πρακτική διαχείριση 

της αλληλεπίδρασης και τη μείωση των συνεπειών της και για τις δύο πλευρές. Για να επιτευχθεί 

αυτό είναι απαραίτητο οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας, πέραν της υιοθέτησης των συγκεκριμένων 

προτάσεων, να διαμορφώσουν ένα συνολικό και ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης που θα 

περιορίσει το πρόβλημα της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε ευρύτερο επίπεδο, 

διασφαλίζοντας την αρμονική συνύπαρξη των τοπικών κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον. 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των τυχαίων συλλήψεων ειδών 

θαλάσσιας μεγαπανίδας 

Καταγράφηκαν χαμηλά ποσοστά τυχαίων συλλήψεων ειδών θαλάσσιας μεγαπανίδας στα αλιευτικά 

εργαλεία που μελετήθηκαν και στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου. Τα είδη για τα 

οποία καταγράφηκαν περιστατικά παγίδευσης με χαμηλά ωστόσο ποσοστά σύλληψης ήταν οι 

θαλάσσιες χελώνες, τα θαλασσοπούλια και οι ελασμοβράγχιοι. Παρά το χαμηλό ποσοστό τυχαίων 

συλλήψεων, που πιθανόν να οφείλεται σε κάποιο βαθμό στους περιορισμούς κατά τη διάρκεια των 

δειγματοληψιών, αφού μελετήθηκαν τα κατ’ εξοχήν εργαλεία που χρησιμοποιούνταν καθώς δεν ήταν 

εφικτό να μελετηθούν όλα τα εργαλεία για τα οποία καταγράφονται περιστατικά τυχαίων συλλήψεων 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος, επιβεβαιώνουν την 

τρωτότητα των θαλάσσιων χελωνών ως προς τις τυχαίες συλλήψεις. Παράλληλα θεωρούμε ότι τα 

ποσοστά που καταγράφηκαν πιθανώς να υποεκτιμούν την πραγματική κατάσταση σχετικά με τις 

τυχαίες συλλήψεις ειδών, γεγονός που υποστηρίζεται και από τα δεδομένα του Εθνικού Δικτύου 

Καταγραφής Εκβρασμών (IMBRIW-HCMR), ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές πιθανής 

υψηλής αλληλεπίδρασης που θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και στις οποίες προτείνεται να 

εξεταστεί η εφαρμογή τεχνικών μέτρων. 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται: 

 Διεξαγωγή έρευνας για τα εργαλεία που δεν μελετήθηκαν στο πρόγραμμα InCa 

Θεωρούμε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης των 

παρασυρόμενων παραγαδιών στην τυχαία σύλληψη ειδών, όπως τα δελφίνια, οι θαλάσσιες 

χελώνες και τα θαλασσοπούλια, μέσα από έρευνες πεδίου σε συγκεκριμένες ενασχολήσεις οι 

οποίες δεν υπήρχε η δυνατότητα να μελετηθούν στο παρόν πρόγραμμα και στα οποία σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία (Carpentieri, P. et al. 2021, & Jog, K. et al. 2022) παρατηρούνται παγιδεύσεις 

ειδών μεγαπανίδας τουλάχιστον σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. 

 Διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές αυξημένης αλληλεπίδρασης με θαλάσσιες χελώνες 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Καταγραφής Εκβρασμών (IMBRIW-

HCMR), με τα περιστατικά αλληλεπίδρασης να αφορούν κατά κύριο λόγο τις θαλάσσιες χελώνες, 

θα πρέπει να γίνει περαιτέρω επιτόπια έρευνα ειδικότερα στις περιοχές που προκύπτει υψηλή 

συχνότητα περιστατικών εκβρασμών λόγω πιθανής τυχαίας σύλληψης θαλάσσιων χελωνών. Οι 
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περιοχές αυτές είναι: ο Αμβρακικός Κόλπος, ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, ο Λακωνικός και 

Κορινθιακός Κόλπος, καθώς και ο Σαρωνικός, Αργολικός, και Ευβοϊκός Κόλπος. Αν διαπιστωθεί 

υψηλή συχνότητα τυχαίων συλλήψεων θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής 

μέτρων μετριασμού του φαινομένου στις συγκεκριμένες περιοχές για τις θαλάσσιες χελώνες. 

Α.  Εν δυνάμει μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση της τυχαίας σύλληψης και 

θνησιμότητας των θαλάσσιων χελωνών στις ελληνικές θάλασσες 

Με βάση μέτρα που ήδη μελετώνται ή/και έχουν ληφθεί για τον περιορισμό τυχαίων συλλήψεων σε 

άλλες μεσογειακές χώρες, εν δυνάμει μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση της τυχαίας 

σύλληψης θαλάσσιων χελωνών είναι τα εξής:  

 Αποφυγή ή μείωση/ρύθμιση της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητες περιοχές που 

αποδεδειγμένα αποτελούν περιοχές αναπαραγωγής και πεδία τροφοληψίας των θαλάσσιων 

χελωνών. 

 Αποφυγή ή μείωση/ρύθμιση της αλιευτικής προσπάθειας σε ευαίσθητες περιόδους του κύκλου 

ζωής των θαλάσσιων χελωνών, όπως η ωοτοκία και αναπαραγωγή του είδους.  

 
 Χρήση τεχνικών φωτισμού και ειδικότερα φώτων LED στα αλιευτικά εργαλεία. Την τελευταία 

δεκαετία, η τεχνική του φωτισμού των διχτυών, έχει προταθεί ως μια αποτελεσματική τεχνική για 

τη μείωση των τυχαίων συλλήψεων θαλάσσιων χελωνών στην παράκτια αλιεία, κυρίως στα 

στατικά δίχτυα, χωρίς να επηρεάζονται τα είδη-στόχοι και η αποτελεσματικότητα του ψαρέματος. 

Η τεχνική της χρήσης φώτων σε στατικά εργαλεία δοκιμάζεται σε μεσογειακό επίπεδο και στα 

πλαίσια του προγράμματος για την αντιμετώπιση της τυχαίας αλιείας στη Μεσόγειο Medbycatch6 

ενώ θα πρέπει να διερευνηθεί και η επίδραση τέτοιων τεχνικών στα υπόλοιπα είδη του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος. 

 
 Αντικατάσταση των συμβατικών αγκίστρων με κυκλικά άγκιστρα ή άγκιστρα που αποσυντίθενται 

σε μικρό χρονικό διάστημα. Ολοένα και αυξανόμενος αριθμός μελετών και σε μεσογειακό επίπεδο 

δείχνουν ότι τα κυκλικά άγκιστρα (C-άγκιστρα) είναι πιο αποτελεσματικά από τα συμβατικά (J-

άγκιστρα) στη μείωση των τυχαίων συλλήψεων θαλάσσιων χελωνών, καθώς το μεγαλύτερο 

πλάτος τους αποτρέπει το βαθύ αγκίστρωμα και το καμπύλο σχήμα τους μειώνει την εξωτερική 

αγκίστρωση. Τα κυκλικά αγκίστρια, εκτός του ότι μειώνουν σημαντικά τις τυχαίες συλλήψεις, 

φαίνεται να μην επηρεάζουν ουσιαστικά και την αποτελεσματικότητα του ψαρέματος των ειδών-

στόχων. Τα «διασπώμενα» άγκιστρα (corrodible hooks) από την άλλη πλευρά, είναι 

κατασκευασμένα από κράματα μετάλλων τα οποία διασπώνται σε σύντομο χρονικό διάστημα 

μετά την κατάποσή τους σε αντίθεση με τα συμβατικά άγκιστρα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Η χρήση τους παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς δύνανται να μειώσουν τα ποσοστά 

θνησιμότητας των ζώων που απελευθερώνονται με το άγκιστρο να παραμένει στο στόμα, 

φαινόμενο αρκετά σύνηθες και στις περιπτώσεις των θαλάσσιων χελωνών. Η χρήση των 

διασπώμενων άγκιστρων ωστόσο χρήζει να δοκιμαστεί τόσο για την αποτελεσματικότητα έναντι 

των τυχαίων συλλήψεων όσο και για την αποδοτικότητα ως προς το κόστος. 

 
 Εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τη θαλάσσια 

χελώνα καρέτα (Caretta caretta) που σχετίζονται με την τυχαία σύλληψη των θαλάσσιων χελωνών 

σε αλιευτικά εργαλεία. Κατά την εφαρμογή του ΕΣΔ θα πρέπει να εκτιμηθεί και η εφαρμογή των 

προτεινόμενων εν δυνάμει μέτρων. 

 

                                                   
6 https://www.medasset.org/el/portfolio-item/medbycatch-programma-gia-tin-antimetopisi-tis-parempiptoysas-alieias/  

https://www.medasset.org/el/portfolio-item/medbycatch-programma-gia-tin-antimetopisi-tis-parempiptoysas-alieias/
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 Εκπαίδευση των αλιέων σε τεχνικές ασφαλούς χειρισμού και απελευθέρωσης των συλληφθέντων 

θαλάσσιων χελωνών και ευρύτερα των ειδών που παγιδεύονται, με στόχο την αύξηση των 

πιθανοτήτων επιβίωσής τους μετά την απεμπλοκή από τα αλιευτικά εργαλεία με βάση τα 

πρωτόκολλα και τους οδηγούς καλών πρακτικών απελευθέρωσής ειδών7 που έχουν ήδη 

αναπτυχθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), και τη Συμφωνία για τη 

Διατήρηση των Κητωδών της Μαύρης θάλασσας, της Μεσογείου και της παρακείμενης περιοχής 

του Ατλαντικού (ACCOBAMS) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Ειδικά 

Προστατευόμενες Περιοχές του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 

(SPA/RAC). 

Τέλος, πέραν των μέτρων που προτείνονται παραπάνω, τονίζουμε την ανάγκη για σταθερή και 

διαχρονική παρακολούθηση του φαινομένου της τυχαίας σύλληψης των ειδών μεγαπανίδας στην 

Ελλάδα. Για αυτό το λόγο προτείνουμε τα εξής μέτρα: 

Β. Μέτρα που θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση των περιστατικών τυχαίων συλλήψεων 

και της θνησιμότητας των θαλάσσιων ειδών μεγαπανίδας στη χώρα μας 

 Πλήρης λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Καταγραφής Εκβρασμών, μέσω του οποίου θα 

εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της θνησιμότητας των ειδών που προκαλείται από την 

αλληλεπίδραση με την αλιεία. 

 
 Βελτίωση του πρωτοκόλλου καταγραφής των τυχαίων συλλήψεων που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί η 

ακριβής εκτίμηση του φαινομένου της τυχαίας σύλληψης των ειδών και προκειμένου να υπάρχει 

πληρέστερη κάλυψη αλιευτικών εργαλείων και περιοχών. Τονίζουμε την ανάγκη συλλογής 

δεδομένων με βάση κοινά πρωτόκολλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Επιτροπής 

Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), όπως αυτή πραγματοποιείται σε μεσογειακό επίπεδο και στα 

πλαίσια προγραμμάτων όπως το Medbycatch.  

Προτάσεις για τη μείωση της οικονομικής απώλειας των αλιέων από την 
αλληλεπίδραση με είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας 

Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα θαλάσσια θηλαστικά είναι τα κύρια είδη 

μεγαπανίδας που αλληλεπιδρούν με τα αλιευτικά εργαλεία παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και 

ειδικότερα με τα στατικά δίχτυα (μανωμένα και απλάδια) και με τα στατικά παραγάδια προκαλώντας 

ζημιές τόσο στα ίδια τα αλιευτικά εργαλεία όσο και στο αλίευμα των παράκτιων επαγγελματιών 

αλιέων.  

Τα παρακάτω προτεινόμενα μέτρα στόχο έχουν τη μείωση ή/και την αντιστάθμιση της απώλειας 

εισοδήματος των αλιέων από την αλληλεπίδραση με τα είδη αυτά: 

Α. Τεχνικά μέτρα  

Α.1. Μέτρα συνδεδεμένα με τη μείωση της ζημιάς που προκαλείται στα εργαλεία ή/και στο 

αλίευμα από θαλάσσια θηλαστικά και μπορούν να είναι άμεσα εφαρμόσιμα από τους αλιείς 

 Μείωση της παραμονής των εργαλείων στη θάλασσα. Όσο λιγότερο παραμένει ένα αλιευτικό 

εργαλείο στο νερό, τόσο μειώνονται και οι πιθανότητες να υποστεί ζημιές από θαλάσσια 

θηλαστικά και το ίδιο το εργαλείο και το αλίευμα που έχει πιαστεί σε αυτό. 

 

                                                   
7 https://www.medasset.org/el/odigoi-kalon-praktikon-apeleytherosis-eyaloton-eidon/  

https://www.medasset.org/el/odigoi-kalon-praktikon-apeleytherosis-eyaloton-eidon/
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 Μετακίνηση των εργαλείων σε περισσότερες από μία τοποθεσία ανά αλιευτική ταξίδι. Η πρακτική 

αυτή θα επιμερίσει το ρίσκο της αλληλεπίδρασης, και συνεπώς και το μέγεθος της ζημιάς, οπότε 

και θα μειώσει τη συνολική ζημιά που υφίστανται οι αλιείς. 

 
 Περιορισμός της χρήσης και αντικατάσταση εργαλείων τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και 

υφίστανται εκτεταμένες καταστροφές από θαλάσσια θηλαστικά. Στατικά εργαλεία όπως τα δίχτυα 

είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε αλληλεπιδράσεις, με συχνό φαινόμενο την εκτεταμένη καταστροφή τους 

από θαλάσσια θηλαστικά. Η αντικατάσταση με ή χρήση εργαλείων που είναι πιο ανθεκτικά ή δεν 

αλληλεπιδρούν ή υφίστανται μικρότερη ζημιά (παραγάδια, κ.α.) σε περιοχές με έντονη 

αλληλεπίδραση θα μειώσει σημαντικά τη ζημιά που προκαλείται ειδικά στο ίδιο το εργαλείο, 

περιορίζοντας την μόνο στο αλίευμα. 

 
 Αποφυγή εργαλείων με περιορισμένη επιλεκτικότητα (π.χ. δίχτυα μανωμένα με μικρό μέγεθος 

ματιού). Η χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων και η στόχευση σε συγκεκριμένα είδη θα συμβάλει 

στον μετριασμό/περιορισμό των αλληλεπιδράσεων καθώς κάποια από τα αλιεύματα στόχοι 

ενδέχεται να μην αποτελούν θηράματα των θαλάσσιων θηλαστικών. 

 
 Χρήση στατικών εργαλείων (διχτυών) τα οποία είναι κατασκευασμένα με υλικά αυξημένης 

ηχητικής ανάκλασης. Η προσθήκη μεταλλικής επικάλυψης στο σχοινί των διχτυών ή πρόσθετων 

αντικειμένων επι των διχτυών που αυξάνουν την ηχητική ανακλαστικότητα. Τα εργαλεία αυτά 

γίνονται έτσι εύκολα αντιληπτά μέσω του κύριου συστήματος ηχοεντοπισμού των κητωδών και 

έτσι αποφεύγεται ή μειώνεται η εμπλοκή τους και κατ’ επέκταση η ζημιά στα εργαλεία. 

Α.2. Μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν έμμεσα ή άμεσα στη μείωση της ζημιάς και θα 

πρέπει να δοκιμαστούν από τους αλιείς 

 Αποφυγή περιοχών που αποδεδειγμένα αποτελούν σημαντικούς βιότοπους όπως πεδία 

τροφοληψίας ή αναπαραγωγής των ειδών μεγαπανίδας. Π.χ. η αποφυγή αλιείας σε παράκτιες 

περιοχές οι οποίες έχουν υψηλή πυκνότητα θαλασσινών σπηλαίων και οι οποίες αποτελούν το 

αναπαραγωγικό ενδιαίτημα της μεσογειακής φώκιας θα οδηγήσει στη μείωση των 

αλληλεπιδράσεων. 

 
 Χρήση συσκευών σε εργαλεία τα οποία αποτρέπουν τόσο την απομάκρυνση του αλιεύματος όσο 

και τον κίνδυνο παγίδευσης ειδών μεγαπανίδας. Π.χ. συσκευές οι οποίες λειτουργούν ως μικροί 

κλωβοί από άκαμπτες κορδέλες, αλυσίδες ή αλλά εξαρτήματα που λειτουργούν αυτόματα μετά τη 

σύλληψη του αλιεύματος στο αγκίστρι, μη επιτρέποντας την αφαίρεση ή κατανάλωσή του από 

δελφίνια, έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες. Προτείνεται η διεξαγωγή πιλοτικών 

ερευνών με πειραματική αλιεία στη χώρα μας από ερευνητικούς φορείς σε συνεργασία με αλιείς 

για να δοκιμαστούν τέτοιες συσκευές και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα τους στη μείωση 

της αλληλεπίδρασης. 

Β. Διαχειριστικά μέτρα 

Β.1. Μέτρα που θα συμβάλλουν στη μείωση της αλληλεπίδρασης  

 Ενίσχυση των αλιέων και των εμπλεκόμενων φορέων για την υιοθέτηση και εφαρμογή των μέτρων 

της ενότητας Α.1. και Α.2. Προτείνεται η εξέταση ένταξης τέτοιων μέτρων στις χρηματοδοτικές 

προτεραιότητες του ΕΠΑλΘ. 

 Ενίσχυση αλιέων για την εφαρμογή μεθόδων “αθόρυβης αλιείας” (stealth fishing). Η “αθόρυβη 

αλιεία” είναι μία συνολική πρακτική αλίευσης η οποία στηρίζεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή 

μιας σειράς τεχνικών με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου οπότε και του εντοπισμού των 
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αλιευτικών σκαφών και εργαλείων από τα θαλάσσια θηλαστικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

της αντικατάστασης συμβατικών κινητήρων με άλλους νέας τεχνολογίας που εκπέμπουν λιγότερο 

θόρυβο και της χρήσης αθόρυβων βιντζιών. Προτείνεται η ένταξη τέτοιων μέτρων στις 

χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΠΑλΘ, ώστε να υποστηριχθούν οι αλιείς στην υιοθέτηση και 

εφαρμογή τέτοιων τεχνικών. 

Β.2. Μέτρα που θα συμβάλουν στη παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης  

 Παρακολούθηση των ζημιών που προκαλούνται από την αλληλεπίδραση με τα είδη θαλάσσιας 

μεγαπανίδας στο σύνολο της χώρας, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 

Δεδομένων. 

 
 Παρακολούθηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων 

τεχνικών/διαχειριστικών μέτρων. 

Γ. Οικονομικά μέτρα 

 Δημιουργία εθνικού μηχανισμού παροχής οικονομικών ενισχύσεων προς παράκτιους 

επαγγελματίες αλιείς ως αντιστάθμισμα στην απώλεια εισοδήματος που υφίστανται από την 

αλληλεπίδραση με τη θαλάσσια μεγαπανίδα, είτε λόγω απώλειας αλιευμάτων είτε λόγω ζημιών 

που προκαλείται στα αλιευτικά εργαλεία τους. Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να 

εφαρμοστεί με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
i. Να αφορά τους ενεργούς επαγγελματίες παράκτιους αλιείς και να μην έχει γενικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα για όλους τους παράκτιους επαγγελματίες αλιείς. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με τη 

διαμόρφωση συγκεκριμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα 

παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:  

 
- Τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας:  

Προτείνεται επιλέξιμοι να είναι μόνον οι αλιείς που αποδεδειγμένα τηρούν τη νομιμότητα 

σχετικά με την αλιευτική νομοθεσία και δεν έχουν λάβει κάποιο αλιευτικό πρόστιμο. 

- Αριθμός καταγεγραμμένων αλιευτικών ταξιδιών:  

Προτείνεται επιλέξιμοι να είναι οι αλιείς που έχουν επίσημα καταγεγραμμένα τουλάχιστον 70 

αλιευτικά ταξίδια ανά έτος κατά μέσο όρο τα προηγούμενα 2 έτη. Ο αριθμός αλιευτικών 

ταξιδιών επιλέχθηκε με βάση τα στοιχεία των ετών 2019, 2018 και 20168 όπως έχουν 

καταγραφεί σε εθνική κλίμακα στην Έκθεση Έτους 2020 του Ελληνικού Αλιευτικού Στόλου της 

ΓΔ Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και είναι το 50% του μέσου αριθμού αλιευτικών ταξιδιών σε εθνικό 

επίπεδο με βάση τα ενεργά σκάφη. Το κριτήριο αυτό θα μπορεί να πιστοποιείται μέσω 

βεβαίωσης που θα εκδίδεται από το ΟΣΠΑ για τα σκάφη που διαθέτουν VMS/ERS ή μέσω 

των ημερολογίων γέφυρας πιστοποιημένων από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Προτείνεται 

επίσης να εξεταστεί η υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών ηλεκτρονικού εντοπισμού σε όλα 

τα σκάφη παράκτιας αλιείας για να είναι επιλέξιμα. 

- Οικονομικά δεδομένα (εξόδων/εσόδων) της αλιευτικής δραστηριότητας:  

                                                   
8 Το έτος 2017 παραλείπεται λόγω έλλειψης στοιχείων για το συγκεκριμένο έτος στην Έκθεση Έτους 2020 
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Προτείνεται η χρήση επίσημων οικονομικών στοιχείων (τιμολόγια αγοράς αλιευτικών 

εργαλείων/αγοράς δολωμάτων/προμήθειας πετρελαίου κίνησης καθώς και τιμολόγια 

πώλησης αλιευμάτων) που συνδυαστικά θα πιστοποιούν ότι ο επιλέξιμος αλιέας είχε 

καταγεγραμμένα έξοδα τουλάχιστον 4.000 ευρώ ανά έτος και έσοδα τουλάχιστον 10.000 ευρώ 

ανά έτος αντίστοιχα. Τα μεγέθη αυτά επιλέχθηκαν με βάση τα στοιχεία των ετών 2019, 2018 

και 2016 όπως έχουν καταγραφεί σε εθνική κλίμακα στην Έκθεση Έτους 2020 του Ελληνικού 

Αλιευτικού Στόλου της ΓΔ Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και είναι περίπου το 50% των μέσων  όρων των 

ετήσιων λειτουργικών δαπανών και περίπου το 50% του μέσου όρου των ετήσιων εσόδων 

από πωλήσεις αλιευμάτων των ενεργών σκαφών σε εθνικό επίπεδο. Το κριτήριο αυτό θα 

μπορεί να πιστοποιείται μέσω κατάθεσης κατά την αίτηση των σχετικών τιμολογίων δαπανών 

και εσόδων ή/και μέσω των φορολογικών στοιχείων των αιτούντων.  

ii. Ο μηχανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται τουλάχιστον εν μέρει από διαθέσιμους 

ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και να υπάρχει η πρόβλεψη για χρηματοδότηση και από επιπλέον 

εθνικές πηγές. 

 
iii. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι απλουστευμένος στη λειτουργία του τόσο για τις υπηρεσίες 

που θα τον διαχειρίζονται όσο και για τους αλιείς ώστε να έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση σε 

αυτόν. 

 
iv. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της οικονομικής ενίσχυσης που θα παρέχει το σύστημα θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα και έγκυρα δεδομένα εκτίμησης της ετήσιας ζημιάς 

που προκαλούν τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας τόσο στα αλιευτικά εργαλεία όσο και στο 

αλίευμα που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα InCa. 

 
v. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίνεται σε ετήσια βάση ανά αλιευτικό σκάφος και το μέγεθος 

της να είναι ενιαίο για όλη τη χώρα, χωρίς διαφοροποιήσεις μεταξύ περιοχών.  

Με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος, η εκτίμηση της μέσης ετήσιας απώλειας εισοδήματος 

των ενεργών παράκτιων επαγγελματιών αλιέων εξαιτίας της ζημιάς που προκαλείται στα αλιευτικά 

εργαλεία και στο αλίευμα9 από τα είδη θαλάσσιας μεγαπανίδας (θαλάσσια θηλαστικά), υπολογίστηκε 

ως εξής: 

Εκτίμηση της Μέσης Ετήσιας Οικονομικής Ζημιάς = (Χ×Υ×Σ×Ζ×Κ) + (Χ×Υ×Λ×Μ) 

 Όπου: 

Χ 

Μέσος αριθμός αλιευτικών 

προσπαθειών (ταξίδια) 

ανά έτος 

Προτείνεται ως τιμή βάσης να θεωρηθεί ότι ο μέσος αριθμός αλιευτικών 

προσπαθειών ανά έτος είναι 140 αλιευτικά ταξίδια ανά έτος, με βάση τα 

στοιχεία των ετών 2019, 2018 και 2016 όπως έχουν καταγραφεί σε εθνική 

κλίμακα στην Έκθεση Έτους 2020 του Ελληνικού Αλιευτικού Στόλου της 

Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. 

                                                   
9 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση της ζημιάς στο αλίευμα είναι σε κάποιο βαθμό  υποεκτιμημένη, αφού δεν ήταν 

εφικτό να υπολογιστεί η απώλεια του αλιεύματος στα παραγάδια στις περιπτώσεις που ένα ζώο είχε καταναλώσει το σύνολο 
ενός ψαριού που είχε αλιευθεί σε αυτά, αφού δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί από τους ερευνητές κατά τις δειγματοληψίες 
κάτι που δεν ήταν ορατό. 
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Υ 
Μήκος διχτυών (m) ανά 

αλιευτική προσπάθεια 

Προτείνεται ως τιμή βάσης να είναι τα 4.000 μέτρα που είναι το μέγιστο 

επιτρεπόμενο μήκος διχτυών για έναν αλιέα, όπως προβλέπεται από την 

ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Σ 

Μέση συχνότητα 

εμφάνισης ζημιάς (%) στα 

αλιευτικά εργαλεία ανά 

αλιευτική προσπάθεια από 

είδη θ. μεγαπανίδας 

Ως τιμή μέσης συχνότητας εμφάνισης ζημιάς στα αλιευτικά εργαλεία ανά 

αλιευτικής προσπάθειας, προτείνεται το 73,12% με βάση τα 

αποτελέσματα του προγράμματος InCa. 

Ζ 

Μέση έκταση ζημιάς στα 

αλιευτικά εργαλεία (%) επί 

του μήκους των 

εργαλείων ανά αλιευτική 

προσπάθεια από είδη 

θαλάσσιας μεγαπανίδας 

Η μέση έκταση ζημιάς στα αλιευτικά εργαλεία επί του μήκους των 

εργαλείων ανά αλιευτική προσπάθεια, όπως καταγράφηκε στο 

πρόγραμμα InCa, είναι 0,31%. 

Κ 

Μέσο κόστος αγοράς 

υλικών (€) για την 

αποκατάσταση των 

κατεστραμμένων εργαλείων 

Προτείνεται ως τιμή το 1€ ανά μέτρο, όπως καταγράφηκε το κόστος 

αγοράς μανωμένου/απλαδιού διχτυού (χωρίς φελά, μολύβια, σχοινιά) στο 

πρόγραμμα InCa. 

Λ 

Μέση συχνότητα ζημιάς 

στο αλίευμα (%) ανά 

αλιευτική προσπάθεια από 

είδη θαλάσσιας 

μεγαπανίδας 

Ως τιμή μέσης συχνότητας εμφάνισης ζημιάς στο αλίευμα ανά αλιευτική 

προσπάθεια, προτείνεται το 23,39% όπως καταγράφηκε στο πρόγραμμα 

InCa. 

Μ 

Μέσο κόστος ζημιάς στο 

αλίευμα (€) ανά αλιευτική 

προσπάθεια από είδη 

θαλάσσιας μεγαπανίδας 

Ως τιμή μέσου κόστους ζημιάς στο αλίευμα (σε ευρώ) ανά μέτρο 

αλιευτικού εργαλείου προτείνονται τα 0,026€, όπως καταγράφηκε στο 

πρόγραμμα InCa. 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και τις προτεινόμενες τιμές ανά παράμετρο υπολογίζεται πως το μέσο 

ετήσιο κόστος οικονομικής ζημιάς ανά αλιέα υπολογίστηκε ότι ανέρχεται στα: 

4.862,72 ευρώ 

Επιπρόσθετα Οικονομικά Μέτρα: 

 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας/εφαρμοσιμότητας για τη δημιουργία ειδικού ανεξάρτητου 

ασφαλιστικού ταμείου για την κάλυψη των ζημιών που υφίστανται οι αλιείς από φυσικούς 

κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με τα 

θαλάσσια είδη μεγαπανίδας. Με δεδομένη την έκταση, το μέγεθος και τη συχνότητα των ζημιών 
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που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος InCa, προτείνεται η διερεύνηση των 

προϋποθέσεων, των απαιτούμενων θεσμικών  αλλαγών και των διαδικασιών καθώς και των εν 

δυνάμει απαιτούμενων πόρων για τη δημιουργία ενός ειδικού ανεξάρτητου ασφαλιστικού ταμείου 

που θα μπορεί να καλύψει διαχρονικά το σύνολο των οικονομικών ενισχύσεων/αποζημιώσεων.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος InCa και οι παραπάνω προτάσεις θέτουν τις 

βάσεις και διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαμόρφωση των αναγκαίων μέτρων και 

παρεμβάσεων για την μείωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιας αλιείας και  ειδών θαλάσσιας 

μεγαπανίδας.  

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και ειδικότερα την πολιτική ηγεσία και τις σχετικές 

υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και το ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα του 

προγράμματος InCa και τις παραπάνω προτάσεις, να προχωρήσουν άμεσα στον σχεδιασμό, στη 

θεσμοθέτηση, και στην εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών και επιμέρους μέτρων που θα 

αντιμετωπίσουν και θα αμβλύνουν το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης μεταξύ της μικρής παράκτιας 

αλιείας και των ειδών θαλάσσιας μεγαπανίδας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την 

αρμονική συνύπαρξη των τοπικών κοινωνιών με το φυσικό τους περιβάλλον. Στη προσπάθεια αυτή 

θα πρέπει να εμπλέξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλους τους ενδιαφερόμενους με το θέμα φορείς 

ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη συναίνεση και η διαχρονική βιωσιμότητα της εφαρμογής των μέτρων 

αυτών. 

Αντίστοιχα, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητικά και 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλιευτικός κλάδος, περιβαλλοντικοί φορείς, κοινωνία των πολιτών, τοπικές 

κοινωνίες, κ.α.) να μελετήσουν τις παραπάνω προτάσεις και να συμβάλλουν άμεσα με ουσιαστικές 

και εποικοδομητικές προτάσεις στον δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση αλλά και κατά την 

εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την επίλυση του σημαντικού αυτού ζητήματος που έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη αλιεία στις ελληνικές θάλασσες.   
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