
Copyright Credit © Copyright owner / WWFCopyright Credit © Nicole Godsil / WWF Greece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright Credit © Nicole Godsil / WWF Greece

 



 
 

 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΚΡΗΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΓΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

WWF Ελλάς - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφική αναφορά:  

Αλμπερίνι Α., Γκόντσιλ Ν.., Μαργαρίτης Μ., Γιαννουλάκη Μ., Τσίκληρας Α. , Κοτομάτας Σ. 2022. Προτάσεις για 

την αντιμετώπιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ παράκτιας επαγγελματικής αλιείας μικρής κλίμακας και ειδών 

θαλάσσιας μεγαπανίδας στην Ελλάδα. WWF Ελλάς, σελ. 50. 

Alberini A., Godsil N.., Margaritis M., Giannoulaki M., Tsikliras A., Kotomatas S. 2022. Proposals to address the 

interaction between small scale fisheries and marine megafauna species in Greece. WWF Greece, p.50. 

 

Ευχαριστίες:  

Για την πραγματοποίηση αυτής της πρότασης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εταίρους του 

προγράμματος/εθνικούς φορείς ειδικούς στα θαλάσσια είδη, και ειδικότερα τους Δημήτρη Δαμαλά από το 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τον Αλέξανδρο Φραντζή από το Ινστιτούτο Κητολογικών 

Ερευνών Πέλαγος, την Κωνσταντίνα Ανδρεανίδου από τον Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των 

Θαλάσσιων Χελωνών (MEDASSET) και τη Δανάη Πορτόλου από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, καθώς 

και τη Σοφία Κόπελα και Παναγιώτα Μαραγκού από το WWF Ελλάς για τη συμβολή τους με σχόλια και 

προτάσεις. 

 

 

 

 
 

Ιούνιος 2022



1 
 

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. 

 



4 
 

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. 

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 

                                                      
4 Για την πλήρη περιγραφή των αποτελεσμάτων του προγράμματος InCa μπορείτε να ανατρέξετε στο παράρτημα της 

τρέχουσας αναφοράς (Tsikliras A. et al., 2022. Addressing the interaction between small-scale fisheries and marine 
megafauna in Greece. Technical Report. p.35) 
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. 
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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 

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.  
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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 

περιοχές αυτές είναι: ο Αμβρακικός Κόλπος, ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, ο Λακωνικός και 

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

 
 Εκπαίδευση των αλιέων σε τεχνικές ασφαλούς χειρισμού και απελευθέρωσης των συλληφθέντων 

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

                                                      
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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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 

που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος InCa, προτείνεται η διερεύνηση των 
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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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Introduction 

The project “Addressing the interaction of SSF and marine megafauna in Greece”, funded 

by MAVA Foundation, coordinated by the World Wide Fund (WWF) for Nature Greece in 

collaboration with the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) and the Hellenic Center for 

Marine Research (HCMR) and other species experts, aims to collect scientific data at the national 

level in order to estimate for the first time in detail the rate of incidental catches of key marine 

megafauna species, including marine mammals (cetaceans and monk seals), seabirds and 

marine reptiles, as well as elasmobranchs in Greece and also fill the gap that exists in estimating 

the economic loss of small scale fishers due to gear damage and catch loss by marine megafauna 

species. Based on the data collected, the competent authorities and involved agencies can 

develop, establish and implement the appropriate management, financial, and technical measures 

to limit and address the impact of the interaction between small scale fishing and marine species. 

The project had a duration of two years, from July 2020 to June 2022, inclusive. 

It consisted of two research Phases, Phase I (July-December 2020) aiming at determining 

the current actual small scale fishing fleet and fishing effort in Greece, as well as the “hotspots” of 

interactions with marine megafauna, and Phase II (January 2021-June 2022) aiming at estimating 

the economic losses (fishing gear damages and catch loss) and total incidental catch in selected 

SSF gears via onboard monitoring.  

Based on the analysis that took place between October and December 2020, the data from 

the Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters of the Hellenic Center for Marine 

Research (IMBRIW-HCMR) stranding database on stranding “hotspots” along the Greek coastline 

was overlaid with the data gathered on local small-scale coastal fisheries fleet size and fishing 

effort, areas of high conflict between SSF and marine megafauna were revealed. Based on these 

results and a number of selected criteria, five (5) study areas were chosen. These areas where 

the Thracian Sea, Thermaikos Gulf, Cyclades (Kythnos and Andros islands), Dodecanese 

(Rhodes island) and Ionian Sea (Zakynthos island). 
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Results (Phase I)  

Section 1: Active small-scale coastal fisheries fleet determination 

When the project started (July 2020), the national Fleet Register (CFR) had not been 

updated to reflect the actual number of fishing vessels operating in the Greek waters of the Aegean 

and Ionian Seas. Thus, during Phase I of the project it was necessary to update this information 

and record the actual number of fishing vessels operating in the Greek waters of the Aegean and 

Ionian Seas in order to calculate the fishing effort of the small scale coastal fleet (SSF) per gear, 

season and area. 

The determination of the actual fishing fleet in detail was achieved, by conducting visits to 

fishing ports and recording the registry numbers of the professional SSF vessels found along the 

Greek coastline (Figure 1). A total of 524 docking sites were visited (73% of the ports along the 

Greek coastline), with the number of professional SSF vessels recorded being 5,152.  

Figure 1. Map of the docking sites where interviews with professional SSF fishers were conducted. The 

different colors denote the four field teams. The circles denote the multiple docking sites where the 

interviews were conducted.  
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For 4,527 SSF vessels, the registration number could be verified in the EU Community 

Fisheries Registry database, whereas 625 vessels were “ghost” vessels (Figure 2). Furthermore, 

more than 300 SSF vessels were found to be derelict or possibly inactive among the verified 

registries, confirming the initial assumption of the Fleet Register not reflecting the actual size of 

operational vessels.   

We estimate that the total active SSF fleet does not exceed 8,000 vessels, which is about 

55% of the CFR registered vessels based on the database accessed in September 2019 (Figure 

2). Despite the limitation of a single sampling effort in summer 2021, this percentage exceeds the 

10% of inactive vessels (defined as those not engaged in fishing during the year of reference) that 

had been previously reported for 2018 (Anonymous 2020). 

 

Figure 2. Map of the docking sites visited and fleet registration results. The different colors denote the four 

field teams. The circles denote the multiple docking sites visited during the first phase of the project, whereas 

the size of the circles denotes the number of SSF vessels recorded (binned). The crosses (+) denote the 

docking sites that were not visited. 
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Section 2: Questionnaires 

In parallel with determining the actual size and distribution of coastal SSF fleet, information 

on the métiers (combination of gear, target species, depth and area) and seasonal fishing effort 

for the gears predominantly interacting with marine megafauna, mainly gill nets, trammel nets and 

set longlines, was gathered during the port visits, through 890 in-situ interviews with SSF fishers 

and with a total number of 913 interviews (23 of them were held via phone).  

Overall, fishing effort, approximated here as the number of fishing vessels operating near 

their docking port, was estimated to be higher in areas of high fleet congregation (e.g., in 

Thermaikos, Pagasitikos and Saronikos gulfs) and in cases where prevailing weather conditions 

are not restrictive (as in the case of some Cyclades Islands). More specifically, fishing effort for 

gillnets and trammel nets is mainly concentrated in the northern Aegean Sea, but both gears are 

in general those most frequently used by the SSF fishers across the Greek seas. Longlines are 

mostly common in the Ionian Sea, the Dodecanese and the Cyclades Islands.  

In more detail, fishing effort for gillnets and trammel nets was the highest all year round in 

major gulfs, namely Thermaikos Gulf, Pagasitikos Gulf, northern Evoikos Gulf, Saronikos Gulf, 

Argolikos Gulf, Amvrakikos and Patraikos Gulfs, Corinthiakos Gulf, Kyparissiakos, Lakonikos and 

Messiniakos Gulfs. Among the Greek islands, Kos and Kalymnos hold most of net fishing effort in 

the Dodecanese region, Naxos and Paros area distinguish in the Cyclades (along with Milos and 

Santorini islands) and Kerkyra as well as the area between Lefkada and Kalamos islands stand 

out in the eastern Ionian Sea. In the eastern Aegean, Limnos and Lesvos islands concentrate the 

majority of SSF fishing effort in the area. 

In contrast to the use of nets (gillnets and trammel nets), the use and effort of set longlines 

is not catholic throughout Greece. Most fishing effort for set longlines is concentrated in Thassos-

Keramoti Region and Skioni port, in northern Evoikos Gulf, in Ikaria and Samos area all the wider 

area of Kos island, western Crete, Karpathos island, Elafonissos strait and Kyparissiakos Gulf and 

finally the inner Ionian Sea archipelago. In general, analysis of fishing effort as reported by the 

fishers, did not reveal important differences between summer and winter. 

The geographical and temporal distribution of effort was then overlaid to the results of the 

IMBRIW-HCMR strandings database to reveal areas of stronger marine megafauna and small-

scale fisheries interactions (see next section and figures therein). 
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Section 3: Hotspot areas of interaction & marine megafauna stranding events 

analysis 

Stranding event is the occurrence of a pinniped or marine mammal or sea turtle (dead, ill or 

healthy) immobilized on the beach (SPA/RAC ACCOBAMS 2004). Specifically, cetacean Mass 

Stranding is considered the stranding event of two (except from mother with calf) or more 

cetaceans near in time and space (SPA/RAC ACCOBAMS 2004). Stranding events information is 

often ignored, however it can provide a unique opportunity to learn more about the population 

dynamics, and improve our understanding of the causes of morbidity and mortality of cetaceans 

and sea turtles (ACCOBAMS 2021).  

Τhe work conducted in this section consists of the analysis of the IMBRIW-HCMR strandings 

database (mainly cetaceans, monk seals and marine turtles). This analysis, combined with the 

data of the small scale fishers’ interviews conducted during the project’s Phase I, provided further 

insights on the identification of potential “hot-spots” of interaction between marine megafauna and 

small scale fisheries in Greece (Figure 3, 4, 5). The analysis focused on exploring the temporal 

and seasonal patterns and trends in strandings, and identifying possible causes of death related 

to human activity. 

Within the project the stranding events analysis focused on the revision of IMBRIW-HCMR 

database, reported by the port authorities, of the charismatic species throughout the Greek Seas. 

Specifically, it involved: 

- Analysis of the stranding events per target species  

- Exploration of temporal trends in the number of strandings per target species 

- Differentiation of reported causes of death into the following categories: 

1. “Human/ fisheries related” in the case that: serious one or several wounds (i.e. head, 

abdominal, pelvic, tail), gunshots, internal bleeding due to use of explosives, net or fish 

hook entanglement were identified in the photos or reported 

2. Disease including virus infection or encephalitis 

3. Unknown 

- Application of spatial analysis to identify hotspot areas. This involved: 

1. Conversions of any reference to a georeferenced data and production of GIS compatible 

files 

2. Estimating and mapping the annual stranding rate of a. total strandings and b. those 

related to human activity 
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3. Producing density maps to show “hotspot stranding” areas and “human related” interaction 

hotspot stranding areas.  

Figure 3. Map overlaying Kernel Density estimates for bottlenose dolphin strandings records with yearly 

fishing effort (total fishing days) for gillnets and trammel nets. Only ports with available information are 

shown. The size of the circles denotes the level of fishing effort. Intensely red areas denote areas of high 

density of strandings for the species. 

Figure 4. Map overlaying Kernel Density estimates for Mediterranean monk seal strandings records with 

yearly fishing effort (total fishing days) for gill nets and trammel nets. Only ports with available information 

are shown. The size of the circles denotes the level of fishing effort. Intensely red areas denote areas of 

high density of strandings for the species 
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Figure 5. Map overlaying Kernel Density estimates for marine turtle strandings records with yearly fishing 

effort (total fishing days) for gill nets and trammel nets. Only ports with available information are shown. The 

size of the circles denotes the level of fishing effort. Intensely red areas denote areas of high density of 

strandings for the species. 

 

A total number of 1,126 stranded animals regarding pinnipeds (i.e. monk seal) and 

cetacean species (i.e. common dolphin, bottlenose dolphin, striped dolphin and harbor porpoise) 

were reported to the IMBRIW-HCMR database in the period 2010-2020. The number of sea turtles 

is five times higher for the period 2010-2019 including almost ~5,770 green and loggerhead turtles. 

This number can be even higher if you consider that many times a stranded cetacean or sea turtle 

was not recognized at a species level and thus reported as such. Regarding the total strandings, 

an increasing statistical significant temporal trend was identified in the case of loggerhead turtle, 

striped dolphin, common dolphin and monk seal.  

The majority of strandings are characterized by “unknown” cause of death. This is around 

61% to 77% depending on the species. Subsequently, a percentage around 18% to 33% 

depending on the species is characterized as “human/fisheries related” including apparent marks 

of one or several wounds (i.e. head, abdominal, pelvic, tail), net or fish hook entanglement and to 

a lesser extent gunshots or internal bleeding due to dynamite. In the case of sea turtles, as boat 

collision injuries were reported for a high number of strandings, the “human/fisheries related” 

category was further split into “injured” and “Fisheries related” strandings. Indeed, in the case of 

sea turtles “injured” strandings alone represented a percentage of 82% and 70% of the 

“human/fisheries related” strandings for green turtle and loggerhead, respectively.   

When it comes to the “human related” strandings, a statistical significant increasing trend 

towards the recent years was identified only in the case of loggerhead turtles and striped dolphins. 

Loggerhead turtles were further explored, splitting into “injured” and “fisheries related” strandings. 
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The number of “injured” stranded animals (included alive ones) was indeed increased significantly 

in recent years, whereas no significant trend was identified in the case of the “fisheries related” 

stranded animals. 

The analysis on the seasonality of the strandings and ANOVA tests also showed 

differences among species. Loggerhead turtle, Caretta caretta, strandings were significantly 

higher in the “May to September” period in all cases, independently of the cause of death. The 

opposite pattern was revealed for the monk seal, Monachus monachus, where strandings were 

significantly higher in the “October to April” period in all cases, independently of the cause of death. 

In the case of bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, strandings were significantly higher in the 

“October to April” period only in the case of “human related” strandings. Common dolphin, 

Delphinus delphis, strandings were significantly higher in the “October to April” period only in the 

case of total number of strandings whereas no significant difference was observed in the case of 

“human related” or “unknown cause of death”. No statistical significant differences between 

seasons, independently of the cause of death, were revealed in the case of green turtles, Chelonia 

mydas and striped dolphin, Stenella coeruleoalba.  

Based on the mapping of strandings, the mean annual stranding’ rate as well as the 

estimated density maps in the Greek Seas allowed us to define the hotspot stranding areas per 

species. Mapping highlighted the differentiation in the strandings of sea turtles between Ionian 

and Aegean Sea, with a much higher stranding rate being estimated in the majority of the Ionian 

sites that, besides Amvrakikos Gulf, coincided with important nesting sites of the loggerhead turtle 

in the eastern Mediterranean. Certain areas were generally highlighted as hotspot stranding areas 

as they involved more than two species. Such areas included the wider Alexandroupoli area in 

east Thracian Sea (for the common dolphin, striped dolphin, harbor porpoise, loggerhead turtle 

and green turtle), North Evoikos Gulf, Pagasitikos Gulf and Oraioi Strait (bottlenose dolphin, 

common dolphin, monk seal, loggerhead turtle and green turtle), Thermaikos Gulf (bottlenose 

dolphin, common dolphin, loggerhead turtle and green turtle), Corinthiakos Gulf (for common 

dolphin, striped dolphin, loggerhead turtle), Kavala Gulf-west Thracian Sea (for bottlenose dolphin, 

striped dolphin, monk seal and loggerhead turtle), South Evoikos (for bottlenose dolphin, 

loggerhead turtle and green turtle). In the special case of stranded animals associated with 

“human related” cause of death, the highlighted hotspot stranding areas included: the wider 

Alexandroupoli area in east Thracian Sea (for the common dolphin, striped dolphin, harbor 

porpoise, loggerhead turtle and green turtle), North Evoikos Gulf and Oraioi Strait (bottlenose 

dolphin, common dolphin, monk seal, loggerhead turtle and green turtle), Thermaikos Gulf 
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(bottlenose dolphin, common dolphin, loggerhead turtle and green turtle), Corinthiakos Gulf (for 

common dolphin, striped dolphin, loggerhead turtle), Amvrakikos Gulf (for bottlenose dolphin, 

loggerhead turtle), Zakynthos island (for monk seal and loggerhead turtle). The north part of 

Cyclades plateau and especially the islands of Mykonos and Milos were identified as hotspots for 

the monk seal and Tinos and Mykonos islands for the bottlenose dolphin whereas Paros and 

Naxos islands for loggerhead turtle. In Dodecanese, Kos island was identified as hotspot for the 

common dolphin and Rhodes island for the loggerhead turtle. 
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Results (Phase II)  

Section 1:  Sampling description, main targets and catches 

A temporally (quarter basis: January-March, April-June, July-September, October-

December) and spatially stratified sampling scheme was applied on onboard monitoring of the 

Small-Scale Fisheries (SSF) in the Aegean and Ionian Seas in 2021. Regarding the spatial 

stratification, four sub-areas have been chosen in the Aegean Sea: the Thermaikos Gulf and the 

eastern Thracian Sea for the northern Aegean Sea, and the Cyclades and the Dodecanese Island 

groups in the central and southwest Aegean Sea respectively. In the Ionian Sea, no spatial 

stratification was deemed necessary given the spatial distribution of the SSF and the gap in 

knowledge identified during the Phase I of the project that we aimed to cover.  Sampling was 

completed within 2021 by on-board observers (in Figures 6 and 7 the spatial distribution of the 

sampled hauls is depicted). During each trip, all fishing operations were distinguished and 

sampled on a métier basis (defined by the gear used and target species, hereafter “hauls”).  

 

Figure 6. The spatial distribution of sampled hauls in the Aegean and Ionian Seas. Different colors represent 

different fishing gears used.  
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Figure 7. The spatial distribution of the sampled 

hauls in the 5 sub-areas: Thermaikos Gulf, eastern 

Thracian Sea, Cyclades islands (Kythnos, Andros) 

Dodecanese Islands (Rhodes) and Ionian Islands 

(Zakynthos). 

  



 

12 
 

In total, 604 onboard trips were carried out, 450 in the Aegean Sea and 154 in the Ionian 

(see Table 1 for the distribution of sampled trips per quarter and sub-area), using the FAO protocol 

(FAO 2019), slightly modified. Sampling has been conducted in 42 different fishing vessels (35 in 

the Aegean Sea and 7 in the Ionian Sea, Total length: 5.0-13.8 m, Registered Gross Tonnage: 

0.70-18.51 and Engine Power: 7.5-285 Kw). The mean number of sampled trips per vessel was 

14.38 (SD = 15.31). In the Aegean Sea, in 366 out of the 450 fishing trips (81.33%) a single haul 

has been recorded, 69 trips (15.33%) included two hauls, 14 trips (3.11%) included three hauls 

and in one trip four different hauls have been conducted by the fisher (the total number of different 

hauls was 550). In the Ionian Sea, two hauls per fishing trip were recorded only in two out of the 

154 trips; all other trips were single hauled (total number of hauls was 156). 

 

Table 1. The number of sampled trips per quarter and sub-area in the Aegean Sea and the Ionian Sea. 

Quarter Aegean Sea Ionian Sea 

 Thermaikos Gulf Thracian Sea Cyclades Dodecanese  

1 23 18 20 15 30 

2 19 44 39 26 40 

3 43 45 36 20 48 

4 32 23 28 19 36 

 

The most frequently used fishing gear in the Aegean Sea was the trammel nets (GTR, 284 

hauls), followed by gillnets (GNS, 93 hauls), set longlines (LLS, 90 hauls), encircling gillnets (GNC, 

53 hauls), and a combination of gillnets and trammel nets (GNT, 30 hauls. In the Ionian Sea, the 

only static net fishing gear in the sample was GTR (132 hauls). Two longline gears were sampled, 

set longlines (LLS, 14 hauls, onboard sampling) and drifting longlines (LLD, 10 hauls, onshore 

sampling). The distribution of the gear sampled per sub-area and quarter is presented in Figure 8 

and in Tables 2 and 3. The basic features of the hauls per gear are provided in Tables 2 and 3.   
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Figure 8. The number of hauls per gear, quarter, and sub-area. 

 

Table 2. The number of sampled trips, the mean length of nets (m), the mean height of the nets (m), the 
mean fishing depth (m) and the mean soaking time (hours) per static net gears and sub-area. 

Sub-area Gear 
N 

samples  
Mean Net 

length 
Mean Net 

height 
Mean Fishing 

Depth 
Mean Soaking 

Time 

Thermaikos 
Gulf 

GNS 49 1736.73 1.41 17.95 1.11 

GTN 30 1648.33 1.62 25.13 7.32 

GTR 60 1549.17 1.69 19.96 17.47 

Thracian Sea 

GNC 53 473.58 3.82 7.66 0.28 

GNS 15 1933.33 1.83 14.82 2.50 

GTR 64 1478.91 1.29 7.55 16.47 

Cyclades 
GNS 16 2835.00 1.50 143.69 2.80 

GTR 52 2222.31 1.89 49.24 11.34 

Dodecanese 
GNS 13 538.46 1.89 21.79 3.50 

GTR 108 667.59 1.80 31.69 12.11 

Ionian Sea GTR 132 1949.24 1.94 33.48 10.63 
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Table 3. The number of sampled trips, the hook size range, the mean number of hooks, the range of the 

number of lines, the mean fishing depth (m), and the mean soaking time (hours) for longlines per sub-area. 

Sub-area Gear N 
samples  

Hook 
size 

range 

Mean N 
hooks 

N lines 
range 

Mean Fishing 
Depth 

Mean 
Soaking 

Time 

Cyclades LLS 68 8-14 462.38 1-6 72.36 3.60 

Dodecanese LLS 22 10-16 134.09 1-2 57.38 2.15 

Ionian Sea LLD 10* 2-6 297 1-4 77.56 2.36 

 LLS 14 9-13 540.36 1-4 20.07 4 

*: onshore sampling based on questionnaires 

Regarding the combination of gears used and the target species (defined as métiers at level 5 

based on the European Union classification, see Commission Decision 2010/93/EU), differences 

have been recorded between the samples taken from the different sub-areas (Figure 8).  

 

Northern Aegean Sea 

In Thermaikos Gulf, the most frequently used métier was the combination of GTR targeting 

common sole (Solea solea) followed by GTN for caramote prawn (Penaeus spp.) and GNS for red 

mullet (Mullus barbatus) (Figure 8). In the Thracian Sea, the GNC targeting European sardine 

(Sardina pilchardus) métier was the most frequently applied, followed by the GTR for caramote 

prawn (Penaeus spp.) and GTR for common cuttlefish (Sepia officinalis) (Figure 9). In terms of 

seasonal differentiation, GTN in Thermaikos were sampled in quarter 3 and 4 and GTR all year 

round. In the Thracian Sea GNS were absent in quarter 1 while GNC were mostly sampled in 

quarters 2 and 3. 

 

Southern Aegean Sea 

In Cyclades, the most frequently used métiers were LLS for red porgy (Pagrus pagrus), 

GTR for scorpionfish (Scorpaena spp.) and LLS for Goldblotch grouper (Epinephelus costae) 

(Figure 8). GTR and LLS were sampled in all four quarters, whereas GNS only in quarters 2 and 

3.  In Dodecanese, the most frequently used métier were GTR for rabbitfish (Siganus spp.), GTR 

for common cuttlefish (Sepia officinalis) and GTR for red mullet (Mullus barbatus) (Figure 9). 

Seasonal differentiations were also observed. GTR appeared in all 4 quarters, LLS were used in 

quarter 4, whereas GNS in quarters 2 and 3. 

 

Ionian Sea 

In the Ionian Sea, GTR for striped red mullet (Mullus surmuletus) was by far the most 

frequently used métier, followed by GTR for common cuttlefish (Sepia officinalis) and GTR for red 

mullet (Mullus barbatus) (Figure 9). GTR in the Ionian also appeared in all 4 quarters, whereas 
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LLS were more active in quarter 3 and 4. 

 

 

Figure 9. The most frequently used métiers (as combination of gear and target species) in the five sub-
areas of the Aegean and the Ionian Seas. X-axis measures the % percentage of the métier within the sample 
per sub-area. Only the métiers with over 5% contribution in the sample are presented. 

 

In Tables 4 to 7, métiers are presented per mesh size for static nets (4 groups based on 

mesh size have been formed: 10-20 mm, 20-30 mm, 30-40 mm and 40+ mm) and per hook size 

for longlines. Apart from the 11 mm mesh size for the encircling GNC gear targeting European 

sardine in the Thracian Sea, the mesh size of the static gears ranged between 18 mm (observed 

in Thermaikos Gulf and Dodecanese GNS gear targeting Mullus spp., and in Thermaikos Gulf 
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GTN gear targeting Penaeus spp.) and 44 mm for GTR targeting common dentex (Dentex dentex) 

in Dodecanese. In Tables 4 (Aegean Sea) and 5 (Ionian Sea), the sampled trips are classified per 

gear, target species and mesh size categories (10-20mm, 20-30mm, 30-40mm and 40+mm) for 

nets. As far as the longlines are concerned, the hook size in the sampling areas ranged between 

8-16 mm as shown in Tables 6 (Aegean Sea) and 7 (Ionian Sea). 

 

Table 4. The number of sampled trips per gear, target species and mesh size group for static nets in the 

Aegean Sea. The mesh size (mm) groups are 10-20, 20-30, 30-40 and 40+. 

  Mesh size 

Gear Target species 10-20 20-30 30-40 40+ 

GNC Sardina pilchardus 52    

Sarda sarda  1   

GNS Boops boops 7 1   

Merluccius merluccius  9   

Merluccius merluccius, Mullus 
barbatus 

 1   

Mullus barbatus 30 1   

Mullus surmuletus 16 23   

Pagellus erythrinus  1 1  

Pomatomus saltatrix   2  

Sarda sarda   1  

GTN Penaeus spp 24 6   

GTR Dentex dentex  3 3 3 

Mullus barbatus 1 17   

Mullus spp  7   

Mullus surmuletus  18   

Oblada melanura   1  

Penaeus spp  36   

Penaeus spp, Solea solea  4   

Sarpa salpa   4  

Scorpaena elongata  3   

Scorpaena spp  24   

Sepia officinalis  23 31 5 

Seriola dumerili  1   

Siganus rivulatus  10 3  

Siganus sp  9 15  

Solea solea  12 17 15 

Sparisoma cretense  14   

Sparus aurata   4  

Spicara maena  1   
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Table 5. The number of sampled trips per gear, target species and mesh size group for static nets in the 

Ionian Sea. The mesh size groups are 10-20 mm, 20-30 mm, 30-40 mm and 40+ mm. 

  Mesh size 

Gear Target species 10-20 20-30 30-40 40+ 

GTR Diplodus sargus  9   

Merluccius merluccius  5   

Mullus barbatus  10   

Mullus surmuletus  64   

Palinurus elephas  2   

Scorpaena scrofa  1   

Sepia officinalis  30 7  

Seriola dumerili  3   

Sparisoma cretense  1   

 

Table 6. The number of sampled trips per gear, target species and hook size for LLS in the Aegean Sea. 

  Hook size 

Gear Target species 8 9 10 11 12 14 16 

LLS Dentex dentex     1         

Diplodus sargus           12   

Epinephelus costae 1 10 2 7 1     

Epinephelus marginatus     1     1   

Epinephelus spp   1 2         

Oblada melanura             1 

Pagrus pagrus 1 5 28 7 7 1   

Spondyliosoma 
cantharus 

      1       

 

Table 7. The number of sampled trips per gear, target species and hook size for longlines in the Ionian 

Sea. 

  Hook size 

Gear Target species 2 6 9 10 11 12 13 

LLD Thunnus alalunga  1      

Xiphias gladius 9       

LLS Dentex dentex      1  

Diplodus sargus       4 

Epinephelus 
aeneus 

   1    

Epinephelus 
costae 

  3  1 1 1 

Pagrus pagrus     2   
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Differences were recorded also in the species composition of the hauls between the four 

sub-areas. In Figure 10, the mean weight per haul, gear, sub-area and species landed are 

presented, including the ten most abundant species per sub-area (a list of all the species recorded 

is provided in the Annex Tables 1 and 2). In Thermaikos Gulf the highest values of landed weight 

per gear were recorded for caramote prawn in GNT, while in the Thracian Sea for European 

sardine in GNC (Figure 10). In southern Aegean, Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) 

and bogue (Boops boops) in GNS were the most abundant species, while in the Ionian Sea 

Goldblotch grouper (Epinephelus costae) caught by LLS exhibited the higher weight per trip values 

(Figure 10). Differences have also been recorded in the composition of the discarded species 

(Figure 11). In the northern Aegean, Spottail mantis shrimp (Squilla mantis) dominated the 

discarded biomass (in GTN gear in Thermaikos Gulf, and in GNS gear in Thracian Sea). In 

contrast, in the southern Aegean it was the Lessepsian migrant species that were the most 

discarded species: Dusky spinefoot (Siganus luridus) in GTR in Cyclades and Silver cheeked 

toadfish (Lagocephalus scelerattus) in LLS in Dodecanese (Figure 11).   

In the Ionian Sea, the Mediterranean moray (Muraena helena) was the most discarded 

species followed by bull ray (Aetomylaeus bovinus) and European conger (Conger conger) (Figure 

11).  

Finally, Landings per Unit Effort (LPUE) and Discards per Unit Effort (DPUE) have been 

calculated per species. For static nets, LPUE and DPUE have been calculated as Total weight 

(Kg)/Net lengths (Km)/Soaking time (h) while for LLS have been calculated as Total weight 

(Kg)/1000 hooks/Soaking time (h). Mean values and confidence intervals for these metrics have 

been calculated with the R package survey (Lumley, 2020). 
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Figure 10. The mean landed weight per gear, per sub-area and per species. The bars represent the 95% 

confidence intervals of the estimations. Here, only the ten most abundant species (with the higher biomass 

values) are presented. 
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Figure 11. The mean discarded weight (Kg) per gear, per sub-area and per species. The bars represent 

the 95% confidence intervals of the estimations. Here, only the ten most abundant species (with the higher 

values) are presented. 
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Catch Per Unit Effort (CPUE), has also been calculated per sub-area and gear (by 

aggregating all species, landings and discards together). Accordingly, LPUE has been calculated 

for target species and for non-target species per sub-area and gear, and DPUE for discarded 

species respectively (see Figure 12).  

For these calculations, the métier GNC for European sardine (sampled only in the Thracian 

Sea) has not been included in the corresponding group nor is it included in Figure 12. As this 

métier targets a small pelagic species, CPUE and LPUE values for this métier are strikingly higher 

and not comparable to the other values. More specifically, CPUE for Thracian Sea-GNC-Sardine 

was 845.6 Kg/km/h (SE = 144.9), LPUE-Target was 830.6 Kg/km/h (SE = 144.5), LPUE-Non target 

was 12.4 Kg/km/h (SE = 7.0), and DPUE was 2.5 (SE = 0.79). 

 

 

Figure 12. The mean value per sub-area and gear for (a) CPUE, (b) LPUE- target species, (c) LPUE- non-

target species (d) DPUE. The bars represent the 95% confidence intervals of the estimations.  

 



 

22 
 

Section 2: Incidental catch 

Throughout the sampling period, one incidental catch of Loggerhead sea turtle (Caretta 

caretta) has been recorded in the northern Aegean (GTR, 2/6/2021) and three incidental catches 

of the same species were recorded in the Ionian Sea. The first record of sea turtle incidental catch 

in the Ionian Sea was recorded in 14/3/2021 (GTR, 32 mm mesh size, 12 m depth), the second in 

19/6/2021, (LLS gear, 10 mm hook size, depth: 40.95 m) and the third in 31/10/2021 (LLS, 13 mm 

hook size, 12.5 m depth).  

Two incidental catches of birds have been recorded in the Aegean Sea: a black-throated 

loon (Gavia arctica), a migratory aquatic bird, has been recorded in Thermaikos Gulf in 29/3/2021 

(GTR, mesh size 36, depth 4-6 m) and a Scopoli's shearwater (Calonectris diomedea) in Cyclades, 

in 21/3/2021 (LLS, hook size 9.5, depth 110-145m). Zero cases of marine mammal incidental 

catches have been recorded.  

Finally, several protected species of Elasmobranchs have been recorded throughout 

sampling. These species are provided in Table 8 (with a reference list of Protected, Endangered 

and Threatened species of Elasmobranchs according to the IUCN updated Red List on sharks 

and rays - we have used the one provided by FAO, 2020). 

Table 8. List of Protected, Endangered and Threatened Elasmobranch species per sub-area and gear and 

their protection status (LC: least concern; VU: vulnerable; EN: endangered; CR: critically endangered). N is 

the total number of individuals per species recorded and TW is their total weight in Kg.  

Subarea Gear Species N  TW  Protection status 

Thermaikos Gulf GNS Raja polystigma 1 0.70 LC 

Thermaikos Gulf GTR Dasyatis pastinaca 3 8.74 VU 

Thermaikos Gulf GTR Raja polystigma 5 1.05 LC 

Thermaikos Gulf GTR Raja radula 4 1.78 EN 

Thracian Sea GNS Raja radula 3 0.39 EN 

Thracian Sea GTR Raja radula 73 22.85 EN 

Cyclades GNS Leucoraja naevus 1 0.96 LC 

Cyclades GTR Dasyatis pastinaca 16 4.90 VU 

Cyclades GTR Leucoraja naevus 10 7.08 LC 

Cyclades GTR Oxynotus centrina 1 0.70 EN 

Cyclades GTR Raja radula 3 2.08 EN 

Cyclades LLS Dasyatis pastinaca 5 44.5 VU 

Cyclades LLS Leucoraja naevus 1 1.00 LC 

Cyclades LLS Raja radula 2 1.23 EN 

Dodecanese GTR Centrophorus uyato 2 5.80 EN 

Dodecanese GTR Dasyatis pastinaca 14 15.43 VU 

Dodecanese GTR Gymnura altavela 2 3.60 EN 

Dodecanese GTR Raja polystigma 4 4.00 LC 

Dodecanese GTR Squatina oculata 1 5.50 CR 

Ionian Sea GTR Dasyatis pastinaca 17 17.67 VU 

Ionian Sea GTR Raja polystigma 2 2.80 LC 

Ionian Sea GTR Raja radula 3 1.46 EN 

Ionian Sea LLS Aetomylaeus bovinus 1 15.00 CR 
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Ionian Sea LLS Dasyatis pastinaca 1 3.00 VU 
 

As for the same period stranding events information on vulnerable species was available, 

this was analyzed and presented below in a complementary way.  Specifically, stranding data on 

marine turtles, cetacean and monk seals derived from port authorities reports addressed to the 

National Network for Monitoring Stranding Events (HCMR) during 2021 and stored at a dedicated 

database. All stranding records were georeferenced based on toponym information. An ArcGIS 

(ESRI, 2015) point shapefile was produced. Stranding events were categorized initially into “Dead” 

or “Alive”, based on the presence of fishing gear as “Fishing gear entanglement” and then 

“Fisheries_LL” for longlines and “Fiheries_N” for nets.  

Fishing gear entanglement was observed in 45 recorded stranding events (Figures 13 and 

14). The majority of strandings were sea turtles, with 40 animals of loggerhead turtle (Caretta 

caretta). Eleven marine turtles were stranded alive. Regarding marine mammals only five records 

of entangled animals were encountered i.e., 3 dolphins (the common bottlenose dolphin Tursiops 

truncatus, and the striped dolphin Stenella coeruleoalba) and 2 Mediterranean monk seals 

(Monachus monachus). In terms of fishing gear types/differences,  longlines referred as 

“Fisheries_LL” involved 29 records (including  only one record of monk seal ) and nets referred as 

“Fisheries_N” involved 15 records (including both sea turtles and marine mammals). Based on 

this, marine turtles are much more susceptible to incidental catch compared to marine mammals. 

Although Carpentieri et al. (2021) mention set nets, and especially trammel nets, as responsible 

for the highest direct mortality rate of sea turtles, here longlines was the fishing gear presenting 

the higher number of marine turtles entanglements, with the main species caught being 

predominantly the loggerhead turtle especially in the Ionian Sea, an area with key foraging 

grounds and nesting areas of the species (Casale & Margaritoulis, 2010). Especially regarding 

longlines, the strandings information might reflect more the direct mortality caused by the gear, 

which is generally low, rather than the actual entanglement rate, as the hooked loggerhead turtles 

have the strength to rise to the surface, even when entangled, and breathe (Carpentieri et al., 

2021). In addition, delayed mortality due to injuries and necrosis after entanglement and/or release 

cannot be ignored although largely unknown. Our results support the fact that cetacean and monk 

seals incidental catch is likely to be very low in Greek waters, concerning only sporadically medium 

and small-sized cetacean species, such as the bottlenose dolphin and the stripped dolphin. At 

such low rate, incidental catch monitoring with on-board observers should be very demanding in 

terms of effort and personnel (Carpentieri et al., 2021) taking into account the large number of 

small-scale fishing vessels registered and operating year-round in the Greek Seas. 

  



 

24 
 

 

Figure 13. Stranding events due to gear entanglement for 2021 in Greek seas. Different signs indicate 

different species and whether the event was an alive or dead animal. 

Figure 14.  Stranding events due to gear entanglement in 2021 in the Greek seas. Different signs indicate 

the different species stranded and colors whether longlines or net entanglement was recorded.  
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Section 3: Net damage 

The onboard observers were also instructed to inspect the fishing nets used by the SSF to 

record actual damages. In every sampled haul, at least five or six net sheets (summing up to at 

least 500 m of net length) were randomly selected and inspected for holes and tears that could 

have been caused by the interaction with any one of the megafauna species of interest. The 

number of observed holes per net sheet were recorded. The holes were classified into two 

categories, based on their size and typology: holes with diameter from 20 cm to 40 cm and holes 

with diameter larger than 40 cm; small holes and tears were excluded because of their low impact 

on the catchability of the gear. The position of the holes was also recorded (upper and lower part 

of the net sheet). The onboard observers recorded the presence or absence of megafauna species 

in the vicinity of the fishing boat that could have caused the damages on the net during hauling. 

Apart from the presence or absence of animals during hauling, the fisher was asked to assess 

whether the net damages had been caused either by dolphins or seals (provided that damages 

were found on the nets). 

Overall, at least one damage (hole or/and tear) on the net was observed in 419 out of the 

total 573 hauls (73.12%) inspected for damages. The highest percentage of damaged net was 

found in the Dodecanese (in 121 out of 122 hauls, 99.18%) followed by the Cyclades (64 out of 

68 hauls, 94.18%), the Ionian (89 out of 109 hauls, 81.65%), the Thracian Sea (81 out of 132 

hauls, 61.36%) and the Thermaikos Gulf (64 out of 142 hauls, 45.07%). As far as the temporal 

distribution of the damages are concerned, the highest figures of nets with at least one damage 

were recorded in the second quarter (135 out of 158 hauls, 85.44%), followed by the first quarter 

(83 out of 113 hauls, 73.45%), the third quarter (70 out of 112 hauls, 66.32%) and the fourth 

quarter (70 out of 112 hauls, 62.5%). Finally, in terms of gear differences, the highest percentage 

of nets with at least one damage was found in GTR (321 out of 397 hauls, 80.86%), followed by 

GNS (88 out of 145 hauls, 60.69%) and GNT (10 out of 30 hauls, 33.33%). 

To quantify the damage on the nets, the variable Hm, which is the mean number of holes 

per 100m of Net, was calculated (Figure 15). The highest values of Hm per gear were found in the 

Cyclades with 67.77 H/100m (55.46-80.08 H/100m) in GTR and 29.17 H/100m (20.25-

38.09H/100m) in GNS. High values of Hm per gear were also found in the Ionian Sea GTR (26.69 

H/100m, 19.31-34.07), in the Dodecanese GTR (16.63 H/100m, 14.55-18.72) and the GNS (11.14 

H/100m (5.5-16.79). In the northern Aegean Sea (Thermaikos Gulf and Thracian Sea), Hm was 

lower than 7 H/100m on all gears used.  

Overall, most of the damages found on the nets were small holes (between 20-40 cm 

diameter as presented in Figure 16). Finally, the majority of the net damages have been located 
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on the lower part of the net sheet in all areas (Figure 17). 

 
Figure 15. The mean number of holes per 100 m of net per gear and sub-area. The bars represent the 95% 

confidence intervals of the estimations.  

 
Figure 16. The mean number of holes per 100 m of net per gear, size of holes (larger than 40cm, between 

20-40 cm) and sub-area. The bars represent the 95% confidence intervals of the estimations.  
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Figure 17. The mean number of holes and their position on the net (upper part and lower part) per 100m 

of Net per Gear and sub-area. The bars represent the 95% confidence intervals of the estimations.  

 

Damage on the net has also been quantified in terms of the damaged net per total length 

of the net (quantified in m of damaged net per 100 m of net). For this quantification, it was assumed 

that a smaller hole (between 20 and 40 cm) corresponds to an average damaged surface of 30 

cm x the net height while bigger holes (> 40 cm) correspond to an average damaged surface area 

of 60 cm x the net height. The entire net height was used because the fishers do not replace just 

the damaged area but the entire panel of the damaged net area. Based on this assumption, the 

average damaged length per 100 m of total net used has been calculated for each haul and 

subsequently mean values and confidence intervals per Gear and sub-area have been calculated 

using the R package survey (Lumley, 2020). Higher values were found in GTR in the Cyclades 

(10.99 m damage per 100 m of net), followed by the GTR in the Dodecanese (6.74 m damage per 

100 m of net) and the GTR in the Ionian (5.15 m damage per 100 m of net), whereas the lowest 

values were found in GNS in Thracian Sea (0.64 m damage per 100 m of net) and in GTN in 

Thermaikos Gulf (0.76 m damage per 100 m of net) (Figure 18, Table 9). The mean net damage 

as a percentage of total net length across all areas was 0.31%. The retail price of new nets was 

acquired per type (GNS, GTR and GTN) by local suppliers in May 2022; 2022; lower prices refer 

to the net panel (price per 100 m of net) and upper prices to the net including rigging (floats, 
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weight, ropes and labor costs). The mean retail price per m of net was estimated at 1 euro per m 

(Table 9). 

Apart from the spatial configuration of the damages on the fishers’ net, their temporal 

distribution was also examined. In Figure 19, the mean damaged surface per 100 m of net per 

gear and quarter is depicted. In trammel nets (GTR), the highest values were recorded during the 

first and fourth quarters (January-March and October-December respectively) while the lowest in 

the third (July-September). This coincides, at least for the monk seals with their pupping and 

nursing season that require from adult females increased demands of energy. High values of 

damage in gillnets (GNS) were also recorded in the first quarter (January-March), with a declining 

trend afterwards, while in encircling nets (GNC) and combined trammel-gillnets, the third quarter 

(July-September) was the one with the higher values.  

 

Table 9. List of damaged gear per sub-area and the range (lower-upper) of cost of a new net (expressed 

as euros per 100 m). The range of cost of a new net was calculated for 1000 m and 5000 m nets, which 

corresponds to the common net lengths recorded.  

  
Gear damage  

(in euros)  
Gear damage  

(in euros) 

  
Damage in m 

per 100 m  
Cost of 100 m of 

net  1000   m  5000   m  

AREA Gear Damage SE Lower Upper  Lower Upper Lower Upper 

Thermaikos Gulf GNS 1.46 0.36 33 154  5 23 24 113 

 GTN 0.76 0.25 42 162  3 12 16 62 

 GTR 1.72 0.50 50 170  9 29 43 146 

Thracian Sea GNS 0.64 0.16 33 154  2 10 11 49 

 GTR 0.86 0.11 50 170  4 15 22 73 

Cyclades GNS 3.92 0.65 33 154  13 60 65 302 

 GTR 10.99 1.14 50 170  55 187 275 935 

Dodecanese GNS 4.36 1.59 33 154  14 67 72 336 

 GTR 6.74 0.47 50 170  34 115 169 573 

Ionian Sea GTR 5.15 0.84 50 170  26 88 129 438 
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Figure 18. The mean damage in the haul in m per 100 m of net per gear and sub-area. The bars represent 

the 95% confidence intervals of the estimations. 

 

Figure 19. The mean damage in the haul in m2 per 100 m of net per gear and quarter. The bars represent 

the 95% confidence intervals of the estimations.  
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In Figure 20, the relationship between Hm and the CPUE is presented. As it was expected, 

the damages on the net were found to have an impact on its fishing effectiveness, since generally, 

as Hm increases CPUE is decreasing.  

In 101 out of the 573 sampled hauls (17.6% of the total number of hauls) the damages 

found on the nets were attributed to dolphins by the onboard observers. The highest number of 

damages on the nets by dolphins was recorded in the Thermaikos Gulf (38 damaged hauls, 18 in 

GTR, 12 in GNS and 8 in GNT) followed by the Thracian Sea (34 damaged hauls, 19 GNS and 

15 GTR). In the Cyclades only 1 damaged (GNS) haul was attributed to dolphins, while in the 

Dodecanese 16 hauls (11 GTR and 5 GNS). Finally, in the Ionian Sea the damages on the net 

were attributed to dolphins in 12 GTR sampled hauls.  

On the contrary, in 70 out of the 573 sampled hauls (12.20% of the total number of hauls) 

damages were attributed to seals. The majority of seal induced damages were recorded in the 

Ionian Sea (32 GTR hauls) and in the Dodecanese (31 hauls, 30 of which were in GTR and 1 in 

GNS), whereas in the Cyclades, 6 damages caused by seals were recorded (5 in GTR and 1 in 

GNS) and in the Thermaikos Gulf only 1 GTR damage attributed to seals was recorded. Lastly, 

no incidents of seal induced net damages have been recorded in the Thracian Sea. All other 

damages found on the nets (43.30%) were either not directly related to specific megafauna group 

or were attributed to both dolphins and seals. In Figure 21, the mean number of holes per 100m 

of Net (Hm in log form) per damage cause is presented. It seems that the higher values of Hm are 

associated with seals or both seal/dolphin induced damages.  

Figure 20. CPUE in relationship with Hm in the sample. Different panels represent the fishing gears 
applied. The smoothed curve has been added to show the general trend between CPUE and Hm.  
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Figure 21. Net Damage cause (Dolphins, Seals, Both Dolphins and Seals or no Megafauna) in relation to 
log(Hm) for the North Aegean (Thracian Sea and Thermaikos Gulf), the South Aegean (Cyclades and 
Dodecanese islands) and Ionian Sea. 
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Section 4: Loss or damage of catch due to depredation 

Apart from damages on the net, the onboard observers also recorded the damaged – due 

to depredation – fish on the net (or on hook in longlines). Damaged catch has been recorded in 

134 out of the total 573 sampled hauls (23.39%). The highest numbers of damaged fish were 

recorded in the Cyclades islands (161 specimens: 112 in GTR, 41 in GNS and 8 in LLS), followed 

by the Dodecanese island (90 specimens: 54 in GTR and 36 in GNS), the Ionian Sea island (63 

specimens: 62 in GTR and 1 in LLS), the Thracian Sea (48 specimens: 34 in GNS and 14 in GTR) 

and the Thermaikos Gulf (15 specimens: 7 in GTR, 7 in GNS and 1 in GNT). In Τable 10, the total 

number and total weight, as well as the mean total length of the damaged specimens per sub-

area, gear and species are presented. Additionally, the total value of the damaged individuals 

based on local market prices (in euros per kg of fish per species) has been calculated and 

expressed per 100 m of net length. Local market prices on a species basis have been recorded 

from the observers based on the average prices fishers acquired locally by selling their catch. 

Local market prices were recorded per quarter for each area during the monthly surveys. The 

mean damage on catch per m of net length was estimated at 0,026 €/m (Table 10). 

 

Table 10. List of damaged catch per sub-area and gear. Hauls are the total number of hauls where damaged 

specimens were recorded, N is the total number of damaged specimens, TW (g) is the total weight and TL 

(cm) the mean total length of the damaged specimens and SD is the standard deviation of mean TL. Finally, 

total value (euros) is the total cost of the damaged individuals based on local market values recorded during 

sampling.  

AREA Gear Hauls N TW (g) 
Mean 
TL (cm) 

Total value 
(euros) 

 Lost catch in 
euros per 100 m 
of net 

Thermaikos Gulf GNS 2 7 150 14.35 0.366 0.013 

 GTN 1 1 160 15.00 0.96 0.056 

 GTR 4 7 3680 23.48 51.6 2.359 

Thracian Sea GNC 5 30 720 12.70 0.68 0.148 

 GNS 4 4 100 20.25 1.17 0.053 

 GTR 8 14 410 14.38 4.37 0.437 

Cyclades GNS 9 41 3500 19.30 39.9 1.393 

 GTR 28 112 13400 20.30 153.8 6.170 

 LLS 5 8 960 28.75 16.4  - 

Dodecanese GNS 6 36 4870 17.94 29.52 4.217 

 GTR 28 54 8560 20.69 93.47 10.947 

Ionian Sea GTR 32 61 4620 18.32 65.02 3.394 

 LLS 1 1 360 30.00 7.2  - 
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As far as the longlines (LLS) are concerned, there is no account on the number of 

depredated fish that were removed from the main line together with the gangion. There were some 

observations of missing gangions that could be attributed to depredation but the exact amount of 

missing gangions that were actually removed due to depredation could not be estimated.  

Therefore the total values that correspond to LLS in Table 10 are probably an underestimation of 

the lost catch. 
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Section 5: Overall damage 

The cumulative cost of gear and catch damage per sub-area and gear, expressed as total 

damage per 1000m and 5000m of net length is outlined in Table 11. It appears that the overall 

highest damage varies both with area and with gear. The highest cumulative damage cost was 

calculated in the southern Aegean Sea (Dodecanese and Cyclades) followed by the Ionian Sea 

and the northern Aegean Sea (Thermaikos and Thracian Sea). GTR is the gear with the highest 

cumulative damage cost across areas, with the southern Aegean Sea areas being the ones with 

the highest GTR damage partly because GTR are more expensive compared to GNS and also 

because the catch of GTR in the southern Aegean Sea consists of species with higher market 

value. 

 

Table 11. List of damaged gear and catch per sub-area and gear and the range (lower-upper) of cost of a 

new net (expressed as euros per 100 m). The range of cost of a new net was calculated for 1000 m and 

5000 m nets, which corresponds to the common net lengths recorded. 

  
Gear damage  

(in euros)  
Catch damage  

(in euros)  
Total (gear+catch) damage  

(in euros) 

  1000   m 5000   m  1000 m 5000 m  1000   m 5000   m 

AREA Gear Lower Upper Lower Upper     Lower Upper Lower Upper 

Thermaikos 
Gulf GNS 5 23 24 113  0.13 0.65  5 23 25 113 

 GTN 3 12 16 62  0.56 2.8  4 13 19 64 

 GTR 9 29 43 146  23.59 117.95  32 53 161 264 

Thracian Sea GNS 2 10 11 49  0.53 2.65  3 10 13 52 

 GTR 4 15 22 73  4.37 21.85  9 19 43 95 

Cyclades GNS 13 60 65 302  13.93 69.65  27 74 134 371 

 GTR 55 187 275 935  61.7 308.5  117 249 583 1243 

Dodecanese GNS 14 67 72 336  42.17 210.85  57 109 283 547 

 GTR 34 115 169 573  109.47 547.35  143 224 716 1120 

Ionian Sea GTR 26 88 129 438  33.94 169.7  60 122 299 608 
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