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Πρόλογος 

Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ αποφάσισε να διοργανώσει μια σειρά από ημερίδες με σκοπό απο τη μία 

να παρουσιάσει τη δράση του Ινστιτούτου και απο την άλλη να προκαλέσει μία 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με μερικά από τα σύγχρονα και σημαντικά 

θέματα που εμπίπτουν ή αφορούν στον σκοπό και το γνωστικό αντικείμενο του 

Ινστιτούτου. Η πρώτη ημερίδα, που οργανώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014, είχε θέμα τα 

πρότυπα, τις τάσεις και τις προοπτικές της Ελληνικής αλιείας. Στην ημερίδα αυτή 

συμμετείχαν με εισηγήσεις περισσότεροι από 30 επιστήμονες και στελέχη από 

διαφορετικούς οργανισμούς (τύπο, Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γραφείο Αλιείας της Περιφέρειας Μακεδονίας, Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης, ενώσεις αλιέων, ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΘΑΒΙΠΕΥ).  

Συνολικά παρουσιάστηκαν 31 εισηγήσεις που κάλυψαν πολύ σημαντικά θέματα και 

προβλήματα της Ελληνικής αλιείας, από την αναπαραγωγή και τα νεαρά στάδια ζωής 

των ψαριών, την ιχθυοπανίδα, τα καρκινοειδή, τα κεφαλόποδα, τα μικρά πελαγικά, τα 

μεγάλα πελαγικά, τα βενθικά και τα βενθοπελαγικά αποθέματα, τις τροφικές σχέσεις  

και τα τροφικά πλέγματα, τα απορριπτόμενα αλιεύματα, τα βαθιά και ευαίσθητα 

οικοσυστήματα και την ανασυσταμένη αλιευτική παραγωγή έως τα χαρακτηριστικά 

της Ατλαντικής και Μεσογειακής αλιείας, την αλιευτική βάση δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ, 

τους τεχνητούς υφάλους, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, τις αποσύρσεις 

σκαφών, τη διαχείριση και συν-διαχείριση με την ενεργό συμμετοχή των αλιευτικών 

και τοπικών κοινωνιών, το ρόλο της νέας ΚΑλΠ για τη βιώσιμη αλιεία, αλλά και την 

αλιευτική κακοδιαχείριση και τα προβλήματα από την έρευνα στην εφαρμογή. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, Επίκουρο Καθηγητή 

του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, Δρ Κ. Τριάντη για την αμέριστη υποστήριξη της 

ημερίδας αυτής και τον κ. Μ. Κόνσολα, βουλευτή Ν. Δωδεκανήσου της Νέας 

Δημοκρατίας, που παραβρέθηκε και χαιρέτισε την ημερίδα. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για τη συμμετοχή τους στην πρώτη ημερίδα του 

ΙΘΑΒΙΠΕΥ. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Αργυρώ Κουτσού για τη σημαντική βοήθεια 

στην οργάνωση της ημερίδας και την κα. Πηνελόπη Σακελλαρίου για τη συνεισφορά 

της στην έκδοση του τεύχους αυτού.   

Η ημερίδα αυτή άνοιξε το διάλογο ανάμεσα σε όλους αυτούς που ασχολούνται με την 

Ελληνική αλιεία. Ο διάλογος αυτός θα συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση και την 

αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικό-οικονομικών, τεχνικών και οικολογικών 

προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα οδηγώντας, έτσι, σε 

ένα πιό αποτελεσματικό σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής αλιείας. 

Θέλω να πιστεύω ότι ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί.  

Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου 
Καθηγητής Ιχθυολογίας και Αλιευτικής Βιολογίας 

Διευθυντής ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ 
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Χαιρετισμός του βουλευτή Ν. Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας 

κ. Μάνου Κόνσολα 

Κυρίες και Κύριοι, 
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, τόσο τον κ. Λυκούση όσο και τον               
κ. Στεργίου. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η ημερίδα που 
διοργανώνετε και ιδιαίτερα η θεματολογία της. Είναι το ίδιο σημαντικό, όμως, και το 
ερευνητικό έργο που επιτελεί το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, καθώς και το 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. 
 
Η ημερίδα αυτή συμπίπτει με τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής του 
Νομοσχεδίου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. Μία αναγκαία 
και ειλικρινή επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι ότι οι δαπάνες για την έρευνα στην 
Ελλάδα κινήθηκαν σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
Αυτό πρέπει να αλλάξει. 
 
Έχω προσωπική αντίληψη για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο ΕΛΚΕΘΕ, για το 
σπουδαίο ερευνητικό έργο, που πρέπει να αξιοποιηθεί. Η αξιοποίηση αυτής της 
ερευνητικής δουλειάς και των ευρημάτων της, περνάει μέσα από την αμφίδρομη σχέση 
που πρέπει να έχει η έρευνα με την παραγωγική διαδικασία και το αναπτυξιακό πρότυπο 
της χώρας. Ιδιαίτερα στο δικό σας αντικείμενο, η έρευνα μπορεί να συμβάλλει στη 
δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στην αλιεία. Βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης 
είναι αυτό που δεν φθείρει τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον. Με αειφορία και 
ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Με όρους κοινωνικής βιωσιμότητας. 
Προέρχομαι από μια περιοχή, τα Δωδεκάνησα, που υπάρχει ακόμα αλιευτική 
δραστηριότητα, άνθρωποι που ζουν από την αλιεία. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται 
στήριξη, τη στήριξη ερευνητικών κέντρων που θα τους ενημερώσουν για τις νέες τεχνικές 
αλιείας, προκειμένου να υπάρχει ορθή διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Στα 
Δωδεκάνησα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με 
την ανεξέλεγκτη εισβολή ενός τοξικού είδους ψαριού του λαγοκέφαλου. Πρόκειται για τη 
μεγαλύτερη απειλή που υπάρχει στην περιοχή. Είναι άμεση η ανάγκη υλοποίησης 
ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και ενός σχεδίου δράσης, για να αντιμετωπιστεί αυτή η 
απειλή, όπως έκανε και η Κύπρος. 
 
Η προσπάθεια που καταβάλλω, είναι να ευαισθητοποιήσω το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, έχω προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων φτάνοντας ακόμη και μέχρι την 
Κομισιόν. Ζητώ και τη δική σας στήριξη, τη στήριξη ερευνητών και επιστημόνων του 
ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και του Ινστιτούτου.  
 
Πιθανόν να αιφνιδιάζω κάποιους. Ίσως έχετε και έχουμε συνηθίσει πολιτικούς που έχουν 
λύσεις για όλα, πολιτικούς που ξεχειλίζουν από αυτοπεποίθηση για την απόλυτη γνώση και 
αλήθεια, που μόνο αυτοί κατέχουν. Εγώ έχω διαφορετική αντίληψη. Γνωρίζω πόσο 
δύσκολο είναι αυτό που θεωρείται αυτονόητο. Πιστεύω στη συλλογική προσπάθεια και στη 
στήριξή σας. Πιστεύω, επίσης, στην ανάγκη να καταστούν διοικητικά αυτοδύναμα και 
οικονομικά αυτάρκη τα ερευνητικά κέντρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ανέλαβα σχετικές 
πρωτοβουλίες στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου για την έρευνα. Πιστεύω, επιπρόσθετα, 
ότι το ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, έχει υψηλή 
επιστημονική εξειδίκευση και κατάρτιση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δημόσιοι 
υπάλληλοι.  
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Εφόσον τα ερευνητικά κέντρα και τα Ινστιτούτα έχουν δικούς τους πόρους, οι οποίοι δεν 
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, μπορούν να παρέχουν ανάλογες αμοιβές στους 
ερευνητές. Η ανάπτυξη της έρευνας συνδέεται με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. 
Τα ερευνητικά κέντρα αποτελούν τις κιβωτούς της γνώσης, που πρέπει να αξιοποιηθούν 
από την παραγωγική διαδικασία. 
 
Εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή ημερίδα. 
 
Ευχαριστώ. 
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(Ελληνική) αλιεία και περιβάλλον - Πρότυπα, τάσεις και προοπτικές,  
Η μεγάλη εικόνα 

 

Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 
Σε αντίθεση με το κυνήγι για επιβίωση που έχει σταματήσει εδώ και περίπου 2.000 χρόνια, 
το θαλάσσιο κυνήγι, δηλαδή η αλιευτική δραστηριότητα, εντείνεται συνέχεια και 
παγκοσμιοποιείται. Η εντατικοποίηση και η παγκοσμιοποίηση της αλιείας σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι οι αλιευτικοί πόροι είναι ελεύθεροι για όλους (ισχύει δηλαδή το ‘εγώ και όχι 
εσύ’, ‘σήμερα και όχι αύριο’), η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η μεγάλη τιμή ορισμένων 
αλιευμάτων οδήγησαν σε αυτό που πολύ γλαφυρά διατύπωσε ο Λόρδος Perry Walton, 
μέλος της Βουλής των Λόρδων, συμπυκνώνοντας τη βιολογία σε 2 φράσεις: ‘’Fifty years ago, 
a single cod was large enough to feed a family of 4 or 5. Today, it is barely enough for one’’. 
Σε επιστημονικούς όρους, η φράση του Λόρδου Perry Walton δηλώνει την υπεραλίευση.  
 
Η υπεραλίευση έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (άτομο, 
πληθυσμός, είδος, βιοκοινότητα και οικοσύστημα) (Stergiou 2002). Για παράδειγμα, όσον 
αφορά τις επιπτώσεις στο επίπεδο του είδους, τα είδη για να ανταπεξέλθουν στην επιπλέον 
θνησιμότητα εξαιτίας της αλιείας αναπαράγονται σε μικρότερο μέγεθος και ηλικία, ενώ το 
μέγιστο μήκος/βάρος τους μειώνεται με το χρόνο (Εικ. 1). 
 

Ετη με αλιευτική δραστηριότητα

Μήκος

Βάρος

Μήκος 
πρώτης 
ωρίμασης

 
Εικ. 1. Σχέση ανάμεσα στην αλιευτική δραστηριότητα και στο μέσο (ή μέγιστο) μήκος και βάρος 

και στο μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίσμασης στα ψάρια. 
 
Όσον αφορά τις επιπτώσεις της υπεραλίευσης στο επίπεδο του οικοσυστήματος, η αλιεία 
γενικά αφαιρεί πρώτα τα μεγάλα σε μέγεθος είδη, και τα μεγάλα άτομα των ειδών, γιατί 
αυτά έχουν και μεγαλύτερη τιμή στην αγορά και την προτίμηση του κοινού (Εικ. 2) (και 
βλέπε Tsikliras & Polymeros 2015). Έτσι, με την πάροδο του χρόνου τα μεγαλόσωμα είδη 
αλλά και άτομα ενός είδους, γίνονται όλο και πιο σπάνια σε σχέση με τα μικρόσωμα είδη 
ψαριών και τις μέδουσες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα θαλάσσια οικοσυστήματα να 
γίνονται ανώριμα (βλέπε Pauly et al. 1998, Stergiou 2002, 2005, Stergiou & Christensen 
2011, Stergiou & Tsikliras 2011). 
 
Ταυτόχρονα, οι διατροφικές μας συνήθειες φαίνεται να συμβάλλουν και αυτές στην 
υπεραλίευση. Για παράδειγμα, η ανάλυση 3858 συνταγών μαγειρικής, που συλλέχθηκαν 
από 129 ιστοσελίδες, με ψάρια ως συστατικό, έδειξε ότι όσο πιο ευάλωτο είναι ένα είδος 
στην υπεραλίευση, τόσο πιο πολλές συνταγές υπάρχουν για το μαγείρεμά του (Apostolidis 
& Stergiou 2012).  
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Εικ. 2. Σκηνή από τή γνωστή ταινία του Αλέκου Σακελλάριου τα ‘Κίτρινα γάντια’, 
όπου όταν ο Γιάννης Γκιωνάκης λέει στον Παντελή Ζερβό ‘φέρανε κάτι ψάρια .... 

ου.... τόσα’ δείχνει ξεκάθαρα την προτίμηση του κοινού στα μεγαλόσωμα 
ψάρια. 

 
 
Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές όπου η διαχείριση των 
αποθεμάτων είναι επιτυχής, σε παγκόσμιο επίπεδο τα αλιευτικά αποθέματα είναι σε 
κίνδυνο, με σημαντικές επιπτώσεις στα ίδια τα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν τα 
αποθέματα αυτά. Βέβαια, σήμερα, οι επιστήμονες έχουν πολύ σημαντικά, ποσοτικά 
εργαλεία (π.χ. ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως η FishBsase, www.fishbase.org, 
SeaLifeBase, www.sealifebase.org, εργαλεία για την ανάπτυξη οικολογικών και άλλων 
μοντέλων, στατιστικά εργαλεία, όπως η Bayesian στατιστική, για την ενσωμάτωση της 
πληροφορίας των ειδικών στις αναλύσεις και τα μοντέλα) και μεγάλη υπολογιστική δύναμη 
στη διαθέσή τους. Αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουμε την πληροφορία 
σε γνώση και να απαντήσουμε σε μεγάλης κλίμακας ερωτήματα που αφορούν τις 
επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας του ανθρώπου στα θαλάσσια οικοσυστήματα, 
καθώς επίσης και στην ανάπτυξη διαχειριστικών σεναρίων. 
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2080-2100

Triantafylou et al. in preparation
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Εικ. 3. Μετασχηματισμός της πληροφορίας σε γνώση όπως αυτή εκφράζεται 
τελικά μέσα από διάφορα μοντέλα, με ενδιάμεσο κρίκο βάσεις δεδομένων 

και την Bayesian στατιστική. 

http://www.fishbase.org/
http://www.sealifebase.org/
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Έρευνα στην αναπαραγωγή: Συμβολή στην εκτίμηση των αποθεμάτων 
 

Αικατερίνη Αναστασοπούλου  
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 
Στη φύση το μέγεθος των ιχθυοπληθυσμών χαρακτηρίζεται από μια αστάθεια, η οποία 
εξαρτάται, κυρίως, από τις πιέσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα περισσότερα είδη 
ψαριών, με την πάροδο των χρόνων και κάτω από ένα σύνολο οικολογικών συνθηκών, 
έχουν αναπτύξει τη δική τους αναπαραγωγική στρατηγική, η οποία σχετίζεται με ειδικές 
προσαρμογές ανατομίας, φυσιολογίας και συμπεριφοράς. Η μελέτη αναπαραγωγής δίνει τη 
δυνατότητα να περιγραφεί ο κύκλος ζωής ενός είδους που ζεί σ' ένα φυσικό περιβάλλον. 
Επιπλέον, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του αναπαραγωγικού αποθέματος και 
κατά συνέπεια σε μια αποτελεσματικότερη αλιευτική διαχείριση των αποθεμάτων. Η 
βιολογία αναπαραγωγής περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μελετών, όπως για παράδειγμα 
μακροσκοπική και μικροσκοπική περιγραφή του αναπαραγωγικού συστήματος, 
βιοχημικούς και ενδοκρινικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται, ερμαφροδιτισμό, 
αναπτυξιακά πρότυπα ωοκυττάρων, καθορισμό περιόδου αναπαραγωγής, συχνότητα 
ωοτοκίας, οργάνωση ωοθηκών, αναπαραγωγικούς δείκτες (όπως μήκος πρώτης γεννητικής 
ωρίμανσης, δείκτες ευρωστίας, ηπατοσωματικούς, γοναδοσωματικούς), αναπαραγωγική 
στρατηγική, βιοενεργητικές σχέσεις, γονιμότητα. Ορισμένοι παράγοντες της βιολογίας 
αναπαραγωγής, όπως η αναπαραγωγική στρατηγική (π.χ. αν το είδος είναι ολικός ή 
τμηματικός αποθέτης, καθορισμένης ή μη καθορισμένης γονιμότητας), είναι σταθεροί και 
χαρακτηριστικοί για το είδος.  
 
Ωστόσο, πολλά χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής παρουσιάζουν έντονη πλαστικότητα. 
Παράμετροι, όπως το μήκος και η ηλικία πρώτης γεννητικής ωρίμανσης, η αναλογία φύλου, 
η γονιμότητα και η διάρκεια ωοτοκίας, ενδέχεται να ποικίλουν μεταξύ των πληθυσμών ενός 
είδους ή στο χώρο και τον χρόνο. Όλες αυτές οι μεταβολές, σχετίζονται με την κατανομή 
ενέργειας ανάμεσα στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή (ωρίμανση γαμετών και 
γονιμότητα), τις αλληλεπιδράσεις με την θνησιμότητα (Rijnsdorp, 1990) και κατά συνέπεια 
τη διακύμανση στα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής. Τελευταία, υπάρχουν σημαντικές 
ενδείξεις ότι τα χαρακτηριστικά του αναπαραγωγικού αποθέματος (δημογραφική δομή, 
κατάσταση και ιστορικές τάσεις) επηρεάζουν έντονα τη δυνητική βιωσιμότητα των αυγών 
και προνυμφών. Αυτό μπορεί να έχει ισχυρή επίδραση στην πρόβλεψη των 
στρατολογημένων ατόμων μεσοπρόθεσμα. Ένας αριθμός μελετών, έχει δείξει ότι οι σχέσεις 
ωοτόκων-στρατολογημένων (νεοεισερχόμενων) ατόμων στην αλιευτική φάση (spawner-
recruit, S/R) παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, τόση ώστε να θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
κάποια καθαρή σχέση μεταξύ τους (Touzeau and Gouze, 1998; Marshall et al. 2003). Αυτό 
οδήγησε κάποιους επιστήμονες να αμφισβητούν την εγκυρότητα αυτών των σχέσεων 
(Wooster and Bailey 1989). Επιπροσθέτως, η φυσιολογική κατάσταση/ευρωστία των 
γεννητόρων επηρεάζει τη γονιμότητα, αλλά και την επιβίωση των στρατολογημένων 
ατόμων. Αρκετές μελέτες, δείχνουν διακύμανση στη σχετική γονιμότητα ορισμένων ειδών. 
Επιπλέον, o χωρικός ή και χρονικός διαχωρισμός των ωοτόκων, που βρίσκονται σε 
διαφορετικά μεγέθη ή κατάσταση, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες, μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα τα αυγά που θα επιβιώσουν να προέρχονται από έναν υπο-
πληθυσμό του αποθέματος (Vallin and Nissling 2000). Υπάρχει μια άποψη που υποστηρίζει 
ότι το αναπαραγωγικό δυναμικό ενός αποθέματος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί με 
ακρίβεια με τη βιομάζα του (Εικ. 1) και γι' αυτόν το λόγο έχουν αναπτυχθεί διάφοροι 
εναλλακτικοί δείκτες (Marshal et al., 2003).  
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Τέλος, υπάρχει μία αυξημένη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα την 
βιολογία αναπαραγωγής και την επίδραση που αυτή έχει στα στρατολογημένα άτομα 
(Marshal et al., 2003, Caddy 2007), την αναπαραγωγική συμπεριφορά στο χώρο και τον 
χρόνο, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αναπαραγωγική συμπεριφορά, αλλά και 
την επίδραση της αλιευτικής πίεσης στο αναπαραγωγικό απόθεμα και ποιές είναι οι 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της. Είναι γνωστό, ότι η ισχυρή αλιευτική πίεση οδηγεί στην 
απομάκρυνηση των μεγαλύτερων ψαριών, στην μετατόπιση της γεννητικής ωριμότητας σε 
μικρότερες ηλικιακές κλάσεις και στην μεταβολή της ηλικιακής κατανομής και του μεγέθους 
των ατόμων που συνεισφέρουν στην αναπαραγωγή. Όμως, τα μεγαλύτερα ψάρια είναι πιο 
αποτελεσματικοί αποθέτες, γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
γονιμότητα και παράγουν αυγά καλύτερης ποιότητας. Μόνο όταν υπάρξει μία καλύτερη 
κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική επιτυχία και πώς αυτοί 
ελληλεπιδρούν με την αλιευτική πίεση και εκμετάλλευση, μπορεί να γίνει μια ορθολογική 
διαχείριση του αναπαραγωγικού αποθέματος. Σαν αποτέλεσμα της αυξανόμενης γνώσης, 
καθίσταται αναγκαίο να ενσωματωθούν οι πληροφορίες των παραμέτρων της 
αναπαραγωγής και η αναπαραγωγική στρατηγική του είδους στην διαδικασία εκτίμησης 
των αποθεμάτων. Η ανάγκη γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων που 
ασχολούνται με την αναπαραγωγή και την εκτίμηση των αποθεμάτων, γίνεται ολοένα και 
πιο επιτακτική, στη συμβολή μιας πιο ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων. 
 

 
Εικ. 1. Η γονιμότητα υποτίθεται ότι είναι ανάλογη με το σωματικό βάρος. Όμως, για πολλά 
είδη, τα μεγαλύτερα άτομα παρουσιάζουν μεγαλύτερη γονιμότητα όπως το είδος Cynoscion 
nebulosus. Η μέση ετήσια γονιμότητα ανά ηλικία (τελείες) δεν είναι ανάλογη με το μέσο 
σωματικό βάρος. Το σωματικό βάρος υπερεκτιμά την γονιμότητα στην ηλικία ένα και την 
υποεκτιμά στις μεγαλύτερες ηλικίες.(Πηγή: Susan K. Lowerre-Barbieri, 2009, in Reproductive 
Biology and Phylogeny of Fishes). 
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Η διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας 
 

Όλγα Αρμένη 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αλιείας 

 

Το διαχρονικό πρόβλημα 
 
Η πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε. τέθηκε σε ισχύ την 
1.1.2014. Η αναθεωρημένη πολιτική θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του κλάδου, την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την ενίσχυση της συνοχής των παράκτιων περιοχών.      
 
Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ορθολογική άσκηση της αλιείας, ώστε να 
βελτιωθεί η αλιευτική διαχείριση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα καλύτερο 
μέλλον για τους θαλάσσιους πόρους, τους αλιείς και το θαλάσσιο περιβάλλον από το οποίο 
εξαρτώνται.  
 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αξιοπιστίας της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι η 
υπερ-ικανότητα του κοινοτικού αλιευτικού στόλου, για την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο 
(report 12/2011) προτρέπει την Ευρωπαική Επιτροπή να αναπτύξει δράσεις ώστε να 
μειωθεί αποτελεσματικά. Εφαρμογή της οριστικής παύσης των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων με χρηματοδότηση συντέλεσε στη μείωση μόνον κατά 1,8% κατ’ έτος, της 
ικανότητας του κοινοτικού αλιευτικού στόλου από τη δεκαετία του ΄90 μέχρι σήμερα. Στη 
νέα πολιτική προβλέπεται νέα προσέγγιση στηριζόμενη στην ενδυνάμωση των κανόνων 
εφαρμογής.  
 
Το πρόβλημα της υπερ-ικανότητας του αλιευτικού στόλου σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 
οδηγήσει τα αποθέματα σε σημαντική συρρίκνωση και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συντονισμένη δράση, σε διεθνές 
επίπεδο. 
 

Η διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας στην Ε.Ε. 
 
Όσον αφορά την Ε.Ε., ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας του 
στόλου της Ε.Ε., με την έγκριση των κατάλληλων μέτρων.   
 
Ειδικότερα αναφέρονται, η καταγραφή του αλιευτικού στόλου στο κοινοτικό μητρώο των 
σκαφών, ήδη από το 1989, η υποχρέωση άδειας αλιείας σε ισχύ για κάθε αλιευτικό σκάφος 
που δραστηριοποιείται, καθώς και οι προσπάθειες μείωσης της αλιευτικής ικανότητας, 
ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ασκούμενης αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων 
αλιευτικών πόρων (αναθεώρηση 2002).  
 
Για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας εφαρμόστηκε ο περιορισμός της αλιευτικής 
προσπάθειας για αποθέματα σε κίνδυνο, το σύστημα εισόδου/εξόδου των σκαφών, το 
οποίο σημαίνει ότι η είσοδος ικανότητας στο στόλο έπρεπε να αντισταθμίζεται από ίση 
έξοδο ικανότητας (σε χωρητικότητα, GT, και ισχύ μηχανής, KW), την οικονομική στήριξη της 
διάλυσης αλιευτικών σκαφών και την αδυναμία επιστροφής ικανότητας, η οποία έφυγε με 
χρηματοδότηση. Η ετήσια έκθεση του στόλου, με βάση τα στοιχεία των κρατών-μελών είναι 
ακόμη ένα εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης της ικανότητας. Η εφαρμογή των 
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αναφερόμενων μέτρων οδήγησαν τον αλιευτικό στόλο της Ε.Ε. σε μείωση, περίπου 1,5-2% 
ετησίως, την τελευταία εικοσαετία.  
 
Η αναθεώρηση του 2002 δεν πέτυχε όλους τους στόχους, αλλά η κατάσταση των 
αποθεμάτων βελτιώνεται συνεχώς σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Ε.Ε. (Ατλαντικός, 
Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα), σύμφωνα με τις επιστημονικές εκτιμήσεις. Σήμερα, με την 
έγκριση της αναθεώρησης της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, καθώς η βιωσιμότητα των θαλάσσιων αποθεμάτων αποτελεί τον 
πυρήνα της μεταρρύθμισης, οι νέες βασικές αρχές είναι:  
 
Ο καθορισμός της αλιευτικής θνησιμότητας θα γίνεται ώστε η διατήρηση του μεγέθους του 
ιχθυοπληθυσμού να είναι σε επίπεδα μέγιστης παραγωγικότητας «μέγιστης βιώσιμης 
απόδοσης» (ΜΒΑ). 
 
Η διαχείριση της αλιείας θα βασίζεται στα πολυετή σχέδια διαχείρισης, σύμφωνα με τις 
αρχές της οικοσυστημικής (ecosystem approach) και της προληπτικής προσέγγισης 
(precautionary approach), ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, προς όφελος των πόρων και μεγιστοποίηση της απόδοσης, 
μακροπρόθεσμα.  
 
Το νέο πλαίσιο ελέγχου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής του τομέα. 
Προβλέπεται η διακοπή ή/και αναστολή πληρωμών εκ μέρους του Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας, εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε.  
 

Διεθνές πλαίσιο διαχείρισης της αλιευτικής ικανότητας 
 
Η υπερ-ικανότητα είναι σοβαρή απειλή για τα αλιευτικά αποθέματα στους ωκεανούς και 
έχει αρνητικά αποτελέσματα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά. Επομένως το 
πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα 
μέτρα, σε διεθνές επίπεδο, παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες ενέργειες/αποφάσεις 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών. 
 
Το σχέδιο δράσης του FAO «International Plan of Action for the management of fishing 
capacity» για αποτελεσματική διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας, του 1999, το οποίο 
προτρέπει τα κράτη και τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας (ΠΟΑ) σε αποτελεσματική, 
ορθολογική και διαφανή διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας, το αργότερο μέχρι το 2005. 
 
Το Διεθνές Δίκαιο, Σύμβαση UNCLOS, απαιτεί από τα κράτη «να διαχειριστούν τα αλιευτικά 
αποθέματα ορθολογικά και να μειώσουν την αλιευτική ικανότητα». 
 
Code of Conduct for responsible Fisheries/FAO. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ίδρυση 
αλιευτικού μητρώου των σκαφών.  
 
Recommendations (συστάσεις) των Περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, οι οποίες 
προκαλούν νομικές δεσμεύσεις για τα μέλη τους (GFCM, ICCAT, IOTTC, NAFO, NEAFC, κα). 
 
OECD (2013): The OECD (ΟΟΣΑ) handbook for fisheries Managers. Principles and Practice for 
Policy design.    
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Διαδικασία του Kobe (KobeprocessI-III). Είναι μια σειρά συναντήσεων των ΠΟΑ-τόνου, 
όπου είχαν εγκριθεί αποφάσεις μείωσης της αλιευτικής ικανότητας και μέτρα ελέγχου. Η 
τελευταία συνάντηση έγινε το 2011. 
 

Πρόσφατες προσπάθειες: Διεθνής Διάσκεψη για την Αλιευτική Ικανότητα, 
Θεσσαλονίκη 13-14 Μαρτίου 2014 
 
Η οργάνωση της Διάσκεψης από την Ευρωπαική Επιτροπή, με τη συμμετοχή του 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας FAO και την υποστήριξη της ελληνικής Προεδρίας, το 
πρώτο εξάμηνο του 2014, είχε στόχο τη δραστηριοποίηση των εμπλεκομένων στη 
διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας, σε διεθνές επίπεδο, αναλαμβάνοντας περισσότερη 
δράση. 
 
Η στιγμή ήταν κατάλληλη, διότι οι συζητήσεις για το θέμα είχαν σταματήσει, μετά την 
τελευταία συντονισμένη συνάντηση των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας στο Kobe της 
Ιαπωνίας, το 2011. 
 
Η οργάνωση της Διάσκεψης είχε προβλεφθεί στην Ανακοίνωση της Ευρωπαικής Επιτροπής 
για την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
 
Βασικός στόχος της Διάσκεψης ήταν η υπογραφή Κοινής Δήλωσης από τους 
συμμετέχοντες, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδονησία, Μαρόκο, χώρες της λατινικής Αμερικής. Η 
Δήλωση αυτή αποτελεί πολιτική δέσμευση και δεν προκαλεί νομικές υποχρεώσεις, ενώ 
στηρίζεται σε εγκεκριμένες πολιτικές.  
 
Σύμφωνα με την αναφερόμενη Δήλωση, αναγνωρίζεται η ανάγκη για εθνική και 
περιφερειακή δράση στο πλαίσιο των εγκεκριμένων εργαλείων, σε παγκόσμιο επίπεδο και 
επιβεβαιώνεται η σημασία των συστάσεων για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας. 
 
Οι δεσμεύσεις για δράση περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας, σε 
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, στηριζόμενη σε αποτελεσματικά εργαλεία και μέτρα, 
η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και συλλογής στοιχείων, η προώθηση της  
διαδικασίας του Kobe, σε συνεργασία με άλλα Κράτη και οντότητες και αναπτυσσόμενες 
χώρες για την ενδυνάμωση των προσπαθειών της Δήλωσης. 
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Απορριπτόμενα αλιεύματα στις Ελληνικές θάλασσες: το μέγεθος του 
προβλήματος και οι παράγοντες που το επηρεάζουν 

 
Βασιλική Βασιλοπούλου 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών 

 
Την τελευταία δεκαετία ο περιορισμός απόρριψης αλιευμάτων αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί  
σπατάλη των θαλάσσιων πόρων κι επιπλέον έχει αρνητικές επιδράσεις, τόσο στα ίδια τα 
αποθέματα, όσο και στο οικοσύστημα, με συνέπεια μια σειρά από διαχειριστικά μέτρα να 
έχουν υιοθετηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση (Catchpole & Gray 2010; STECF 2008). 
Μάλιστα στο πλαίσιο της πρόσφατα αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) 
προβλέπεται σταδιακή εκφόρτωση των απορριπτομένων αλιευμάτων, η οποία θα ξεκινήσει 
το 2015 (EU Reg. No 1380/2013). Η απόφαση αυτή έχει δεχτεί έντονη κριτική, τόσο από την 
πλευρά των αλιέων, κυρίως μέσω των περιφερειακών συμβουλευτικών επιτροπών τους 
(Regional Advisory Councils), όσο και από την επιστημονική κοινότητα (π.χ. Borges, 2013; 
Sarda et al., 2013). Είναι όμως κοινά αποδεκτό ότι για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης 
στρατηγικής με στόχο τον περιορισμό ή ακόμη και την ολοκληρωτική απαγόρευση των 
απορρίψεων, οι σχετικές προτάσεις/λύσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τα 
χαρακτηριστικά κάθε τύπου αλιείας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 
στην οποία εξασκείται (Hall & Mainprize, 2005; Johnsen & Eliasen, 2011). 
 
Η μεσογειακή αλιεία είναι πολύ-ειδική και περιλαμβάνει πληθώρα εργαλείων. Από τα 300 
περίπου είδη που αλιεύονται στη Μεσόγειο μόνον το 10% αποτελεί τον κύριο αλιευτικό 
στόχο, το 30% εμφανίζει κυμαινόμενη αξία κι αντιστοιχεί στα λεγόμενα συνοδά ή 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα, και το 60% δεν έχει καμμιά εμπορική αξία κι απορρίπτεται σε 
κάθε περίπτωση (Bellido et al., 2014). Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται και 
κάποια προστατευόμενα ή ακόμη κι επαπειλούμενα είδη, όπως είναι κάποιοι χονδριχθείς 
(Damalas & Vassilopoulou, 2011). Η αλιεία με τράτα, το αλίευμα της οποίας περιλαμβάνει 
μεγάλο αριθμό ειδών, παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά απόρριψης, και τα ποσοστά της 
συνολικής βιομάζας που απορρίπτεται από στόλους τρατών σε διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου κυμαίνονται μεταξύ 15% και 90% (Tsagarakis et al., 2014). Στις ελληνικές 
θάλασσες, σύμφωνα με δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέχρι το 2008, οι απορρίψεις από 
τράτες αποτελούν κατά μέσο όρο το 40% του συνολικού αλιεύματος, ενώ τα γρι-γρι 
παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά απόρριψης (Vassilopoulou, 2012). Όσον αφορά στα 
παράκτια σκάφη η μέση τιμή απορριπτομένων αλιευμάτων φαίνεται να βρίσκεται γύρω στο 
10% (Βασιλοπούλου κ.α., 2007), αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανάλογα με τις 
υπάρχουσες κατά τόπους αλιευτικές πρακτικές (métiers), η τιμή αυτή παρουσιάζει 
σημαντικές διακυμάνσεις (Tzanatos et al., 2007; Palialexis & Vassilopoulou, 2012).  
 
Οι λόγοι που ευθύνονται για τις απορρίψεις είναι κυρίως οικονομικοί (π.χ. είδη μηδενικής ή 
χαμηλής εμπορικότητας, τα οποία απορρίπτονται προκειμένου να υπάρξει αποθηκευτικός 
χώρος για εκείνα με υψηλότερη εμπορική αξία) και κανονιστικοί/ νομοθετικοί (π.χ. άτομα 
μικρότερα από το προβλεπόμενο ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης απορρίπτονται στο 
πλαίσιο συμμόρφωσης με τα ισχύοντα μέτρα). Αφού, λοιπόν, η σύνθεση του αλιεύματος 
καθορίζεται από χωρο-χρονικούς παράγοντες, όπως κάποια χαρακτηριστικά που αφορούν 
κυρίως στον τύπο του υποστρώματος και στο βάθος μιας περιοχής, αλλά και από την εποχή 
που εξασκείται η αλιεία και την κάθε επί μέρους αλιευτική πρακτική, είναι φανερό ότι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τις απορρίψεις είναι πολλοί κι επιπλέον ότι αυτοί συνδέονται 
μεταξύ τους με έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο τρόπο (Rochet & Trenkel, 2005). 
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Στην Ελλάδα, τα ποσοστά απόρριψης για τα κατ’εξοχήν εμπορικά είδη-στόχους (π.χ. 
μπακαλιάρος, κουτσομούρα, μπαρμπούνι) είναι μηδαμινά, ακόμη και στην περίπτωση που 
τα άτομα έχουν υπολειπόμενο μέγεθος, ενώ αντίθετα η εκφόρτωση των συνοδών (π.χ. 
σαφρίδι, γόπα) εξαρτάται από την εκάστοτε αγοραστική ζήτηση (Εικόνα 1). Μάλιστα, οι 
Catchpole et al. (2014) προτείνουν η πληροφορία που σχετίζεται με το μέγεθος των 
απορριπτομένων να χρησιμοποιείται, ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των πιθανών 
αιτίων απόρριψης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω παρατηρείται χαμηλή συμμόρφωση 
σε ό,τι αφορά στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης 
(Stergiou et al., 2009; Damalas & Vassilopoulou, 2013), και τελικά στην αγορά καταλήγει 
συνήθως ό,τι έχει ζήτηση από τους καταναλωτές. Συνεπώς, η διαδικασία της απόρριψης 
φαίνεται να έχει ως επί το πλείστον κοινωνικο-οικονομική διάσταση, η οποία απορρέει, 
τόσο από τη συμπεριφορά των αλιέων, ένα θέμα που όμως είναι αρκετά σύνθετο (Boonstra 
& Hentati-Sundber, 2014), όσο και από τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στο 
πλαίσιο αυτό, αξίζει να υπογραμμιστεί ο ρόλος των συνοδών αλιευμάτων, ο οποίος είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με τις ποσότητες των αλιευμάτων στόχων που συμπεριλαμβάνονται 
σε κάθε ψαριά. Όταν οι ποσότητες των ειδών-στόχων είναι ικανοποιητικές, το ποσοστό των 
συνοδών που καταλήγει στη θάλασσα είναι αυξημένο, ενώ αντίθετα τα συνοδά είδη έχουν 
σημαντική συμμετοχή στις εκφορτώσεις, όταν οι ποσότητες των επιθυμητών αλιευμάτων 
είναι περιορισμένες (Tsagarakis et al., 2006). 
 
Εργαλεία μετριασμού των απορρίψεων που εφαρμόζονται στη μεσογειακή αλιεία 
περιλαμβάνουν κυρίως (i) μέτρα με στόχο τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των εργαλείων 
και (ii) μέτρα με στόχο τη μείωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων μέσω επιβολής χωρο-
χρονικών απαγορεύσεων. Η πρώτη κατηγορία είναι πιο αποτελεσματική σε αλιευτικές 
πρακτικές, οι οποίες είναι από τη φύση τους περισσότερο επιλεκτικές. Θα πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους Garcia et al. (2012) υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις, 
σύμφωνα με τις οποίες η επιλεκτική αλιεία δε φαίνεται να μεγιστοποιεί την παραγωγή 
ή/και να περιορίζει τις αρνητικές επιδράσεις της αλιείας στο οικοσύστημα, κάτι που θα 
μπορούσε να επιτυγχάνεται πιθανόν μέσω μιας εξισορροπημένης αφαίρεσης πόρων, κατά 
την οποία θα υπήρχε ισοκατανομή της αλιευτικής θνησιμότητας στην ευρύτερη δυνατή 
γκάμα ειδών, αποθεμάτων και μεγεθών σε ένα οικοσύστημα. Όσον αφορά στη δεύτερη 
κατηγορία μέτρων, αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποφυγή περιοχών όπου υπάρχει 
υψηλή συγκέντρωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων (π.χ. νεαρών ατόμων) (Εικ. 2), και για το 
σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η γνώση της στρατηγικής ζωής, τόσο των κύριων ειδών-
στόχων, όσο και των συνοδών (O’Keefe et al., 2013). Στο πλαίσιο αυτό, χωρική πληροφορία 
που αποτυπώνει σημαντικούς οικοτόπους για τα προαναφερόμενα είδη, όπως είναι οι 
περιοχές συγκέντρωσης νεαρών ψαριών ή γεννητόρων, είναι καθοριστικής σημασίας για 
τον ευρύτερο περιορισμό των επιπτώσεων από αλιευτικές δραστηριότητες υπό το πρίσμα 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (Anon, 2013), σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της νέας 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EU Directive 2014/89). 
  
Η ύπαρξη σημαντικών διακυμάνσεων, που εμφανίζουν οι πρακτικές απόρριψης ανάμεσα 
στους αλιευτικούς στόλους στις διάφορες περιοχές, υπογραμμίζει την ανάγκη να εξετάζεται 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά (Rochet et al., 2014). Οι εκάστοτε προτάσεις για περιορισμό των 
απορρίψεων θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις περιβαλλοντικές/ οικοσυστημικές 
και τις κοινωνικο-οικονομικές ανταποδόσεις τους, κι αφού εφαρμοστούν, να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητά τους, ώστε στη συνέχεια να υπάρχει κατάλληλη αναπροσαρμογή τους. 
Πρόσφατη μελέτη, που αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που οδηγούν σε μετριασμό 
των απορρίψεων σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, ανάμεσα στα οποία συμπεριλήφθηκε 
και αυτό της ολοκληρωτικής απαγόρευσής τους, έδειξε ότι τα μέτρα θα ήταν περισσότερο 
αποτελεσματικά εάν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ανάλογα με τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης (Sigurðardóttir et al., 2015). Από την άλλη 
πλευρά η Borges (2013) υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων που να 
περιορίζουν την αλιευτική θνησιμότητα, από κοινού με ένα καινοτόμο σύστημα 
παρακολούθησης, ελέγχου κι επιβολής τους θα μπορούσαν να έχουν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στον περιορισμό των απορρίψεων. Ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες, οι 
οποίες επενδύουν λιγότερο στην επιβολή των κανονισμών σε σχέση τουλάχιστον με άλλες 
περιοχές της Ευρώπης (Wallis & Flaaten, 2000), ένα τέτοιο καινοτόμο σύστημα 
παρακολούθησης/ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων θα συνέβαλλε αποφασιστικά 
στη βελτίωση της αλιευτικής διαχείρισης. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να 
στοχεύει και η ουσιαστική εμπλοκή των αλιέων στη διαμόρφωση διαχειριστικών σχεδίων, 
επιτυγχάνοντας αύξηση της συμμόρφωσης τους στους ισχύοντες κανονισμούς. Ωστόσο, 
επειδή ειδικά οι απορρίψεις είναι κυρίως μια προσωπική απόφαση των αλιέων, θα πρέπει 
να υπογραμμιστεί, ότι κανένα διαχειριστικό σύστημα δεν θα είναι αποτελεσματικό, εφόσον 
δεν περιλαμβάνει παροχή κινήτρων στους αλιείς, που να τους ωθούν πραγματικά στη 
μείωση των απορρίψεων (Eliasen et al., 2014).   

 
 

Εικ. 1. Το ποσοστό των απορριπτόμενων (με μπλε) στο αλίευμα σε επιλεγμένα είδη που αφορούν 
στην αλιεία με μηχανότρατα στο Αιγαίο (Πηγή: Τελική Έκθεση Προόδου προγράμματος MariFish 

BADMINTON). 
 

 

 
Εικ. 2. Μια αδρή χωρο-χρονική διάσταση της κατανομής των απορρίψεων του μπακαλιάρου στο 

Ιόνιο (Πηγή: Τελική Έκθεση Προόδου προγράμματος MariFish BADMINTON). 
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Τα μικρά πελαγικά στις Ελληνικές θάλασσες 
 

Μαριάννα Γιαννουλάκη 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων  

Ερευνών 

 
Τα μικρά πελαγικά (γαύρος, σαρδέλα, φρίσσα, σκουμπρί, σαφρίδια) αποτελούν ένα πολύ 
μεγάλο μέρος του συνόλου των ελληνικών αλιευμάτων (20-30% με βάση τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Αγοράς Αλιευμάτων και Υδατοκαλλιεργειών). Τα μικρά πελαγικά 
παρουσιάζουν μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη δυναμική των 
ιχθυοαποθεμάτων τους και τη διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, η επιτυχία της 
αναπαραγωγής και της στρατολόγησής τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι χαρακτηρίζονται από μικρή 
διάρκεια ζωής (3 έτη για το γαύρο και ως 5 έτη για τη σαρδέλα) ενέχει τον κίνδυνο 
κατάρρευσης των ιχθυοαποθεμάτωντους μετά από συνεχόμενες χρονιές κακής 
στρατολόγησης σε συνδυασμό με αυξημένη αλιευτική πίεση. Χαρακτηρίζονται, επίσης, από 
υψηλή γονιμότητα (~ 300-500 αυγά/g, 20-50 φορές το χρόνο), μεγάλη διασπορά και υψηλή 
φυσική θνησιμότητα στα νεαρά στάδια. Η ενδιάμεση θέση τους στο τροφικό πλέγμα τους 
προσδίδει ρόλο κλειδί στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς ελέγχουν, τόσο την αφθονία των 
ειδών θηρευτών τους (μέρος του ανώτερου τροφικού επιπέδου), όσο και του 
μεσοζωοπλαγκτού, με το οποίο τρέφονται (κατώτερο τροφικό επίπεδο). Οργανώνονται σε 
κοπάδια και ομάδες κοπαδιών, συμπεριφορά που εξελικτικά έχει αποδειχτεί πολύ 
επιτυχημένη για την αποφυγή των θηρευτών τους, ωστόσο συνιστά την χειρότερη επιλογή 
για την αποφυγή αλιευτικών εργαλείων, όπως τα κυκλικά δίχτυα, με τα οποία κυρίως 
ψαρεύονται στις ελληνικές θάλασσες.  
 
Τα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) χωρίζονται σε δίχτυα ημέρας και νύχτας και χρησιμοποιούν 
εξειδικευμένα ηχοβολιστικά μηχανήματα για την ανίχνευση των κοπαδιών και την αλιεία 
τους. Τα γρι-γρι νύχτας χρησιμοποιούν φως (εξειδικευμένες λάμπες) για την προσέλκυση 
των ψαριών. Η νομοθεσία που διέπει την αλιεία των μικρών πελαγικών στην Ελλάδα 
συνίσταται σε διεθνή, που αφορά κατά κύριο λόγο τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την εθνική νομοθεσία. Η πρώτη συνίσταται κυρίως σε δύο κανονισμούς: 
 

 τον EC Council Regulation 1967/2006 που αφορά κυρίως τεχνικά μέτρα (Ελάχιστο 
μέγεθος ματιού στο σάκο (14 mm), απαγόρευση της αλιείας με κυκλικά δίχτυα 
εντός 300 m από την ακτή ή εντός της ισοβαθούς των 50m, περιορισμό του μήκους 
των κυκλικών διχτυών σε 800 m και σε άλτος 120 m) και προσδιορίζει τα ελάχιστα 
μεγέθη αλιευμάτων που είναι νόμιμο να εκφορτώνονται (γαύρος: 9 cm ή 110  
άτομα/kg, σαρδέλα: 11 cm ή 55 άτομα/kg, σαφρίδι: 15 cm, σκουμπρί: 18 cm) 

 τον πιο πρόσφατο EC Council Regulation 1380/2013, σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
οποίου από 1/1/2015 ισχύει η υποχρεωτική εκφόρτωση στη Μεσόγειο του συνόλου 
του αλιεύματος για τα είδη που προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, τα οποία αλιεύονται κατά 
τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα της Ένωσης ή από αλιευτικά 
σκάφη της Ένωσης σε ύδατα εκτός Ένωσης, τα οποία δεν υπάγονται στην κυριαρχία 
ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών.  

 
Η ελληνική νομοθεσία αφορά μια σειρά από απαγορεύσεις, όπως την απαγόρευση της 
πελαγικής τράτας σε όλη την επικράτεια, την εφαρμογή κλειστής περιόδου από τις 15/12-
1/3 κάθε έτους για κυκλικά δίχτυα νύχτας (Π.Δ. 25/1993), την απαγόρευση της αλιείας σε 
βάθη < 30 m, σε απόσταση < 100 m από την ακτή (23/3/1953), σε απόσταση <500 m από 
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θυνεία και υδατοκαλλιέργειες καθώς και 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά την πανσέληνο σε 
πολλές περιοχές. Επιπλέον, η Ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικά 
μέτρα πχ. καθορίζει τον μέγιστο αριθμό επιπλεόντων λαμπών ανά σκάφος και την μέγιστη 
ένταση του φωτός ανά λάμπα. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στη 
Μεσόγειο στον αριθμό των περιοχών (> 65), που είναι κλειστές για την αλιεία των κυκλικών 
διχτυών για χρονικό διάστημα 2-12 μηνών σε ετήσια βάση.  
 
Η παρακολούθηση της δυναμικής των πληθυσμών των μικρών πελαγικών στις Ελληνικές 
Θάλασσες γίνεται με ακουστικές έρευνες από το 1995, στα πλαίσια διαφόρων Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι ακουστικές έρευνες συνδυάζονται με ταυτόχρονες 
ιχθυοπλαγκτονικές έρευνες και δειγματοληψία υδρολογικών παραμέτρων, ενώ από τον 
2008 οι ακουστικές έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο της ΠανΜεσογειακής Ακουστικής 
Δειγματοληψίας, γεγονός που εγγυάται τον συντονισμό και την εναρμόνιση τους με τις 
ακουστικές δειγματοληψίες, που διεξάγονται στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Μεσογειακές 
χώρες. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που διεξάγει τις ακουστικές έρευνες στον 
ελληνικό χώρο, συχνά κατέχει συντονιστικό ρόλο στην ΠανΜεσογειακή Ακουστική 
Δειγματοληψία. Οι ακουστικές εκτιμήσεις, που συλλέχθηκαν στα πλαίσια Εθνικών και 
Διεθνών Προγραμμάτων παρακολούθησης και συλλέγονται από το 2003 και μετά, στο 
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, χρησιμοποιούνται 
από τους επιστήμονες του ΙΘΑΠΙΕΥ, σε συνδυασμό με τις εκφορτώσεις και την 
παρακολούθηση της δραστηριότητας του στόλου, για την εφαρμογή αναλυτικών μοντέλων 
εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων. Οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις των ιχθυοαποθεμάτων των 
μικρών πελαγικών αφορούν μόνο τον γαύρο και τη σαρδέλα, στο Αιγαίο και το Ιόνιο και τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται από τους επιστήμονες του ΙΘΑΒΙΠΕΥ στις αντίστοιχες 
ομάδες εργασίας της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλιεία 
(STECF) και του GFCM. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αφορούν την περίοδο 2000-2008, λόγω 
της διακοπής του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων μετά το 2008. 
Σύμφωνα με αυτές, το απόθεμα του γαύρου στο Αιγαίο φέρεται ως αειφορικά 
εκμεταλλευόμενο, ενώ της σαρδέλας ως υπερεκμεταλλευόμενο. Η επικαιροποίηση των 
στοιχείων με πρόσφατα δεδομένα είναι απαραίτητη για να γίνει εφικτή η δυνατότητα 
πρόβλεψης της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων κάτω από σενάρια διαφοροποίησης του 
αλιεύματος ή της αλιευτικής προσπάθειας, σενάρια μεταβολής των εποχών κλεισίματος, 
καθώς και κοινωνικο-οικονομικά σενάρια. 
 
Καθώς τα μικρά πελαγικά είναι μέρος του οικοσυστήματος και όχι μεμονωμένος κρίκος, 
καθίσταται αναγκαία η οικοσυστημική προσέγγιση για την αειφορική αλιεία τους. Προς 
αυτήν την κατεύθυνση οι ερευνητές του ΙΘΑΒΙΠΕΥ, πρωτοπορώντας ήδη από το 2008 σε 
Μεσογειακό επίπεδο, χρησιμοποιούν δεδομένα από ακουστικές και ιχθυοπλαγκτονικές 
έρευνες, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικά δορυφορικά δεδομένα για την εκτίμηση 
μοντέλων ενδιαιτήματος και την κατασκευή αντίστοιχων χαρτών. Έτσι, σήμερα και μετά 
από τη συνεργασία του ΙΘΑΒΙΠΕΥ με Ινστιτούτα σε άλλες Μεσογειακές χώρες υπάρχουν 
πλέον διαθέσιμοι χάρτες σε Μεσογειακό επίπεδο, που απεικονίζουν τις περιοχές που είναι 
κατάλληλες ως αναπαραγωγικά πεδία και πεδία ανάπτυξης νεαρών ατόμων για το γαύρο, 
τη σαρδέλα, το σαφρίδι και του σκουμπρί. Οι χάρτες αυτοί συνιστούν πολύτιμη 
πληροφορία για το λεγόμενο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (marine spatial planning). 
Καθίσταται, έτσι, αναγκαίο και πολύτιμο διαχειριστικό εργαλείο η επανεκτίμηση των 
υφιστάμενων κλειστών περιοχών για την αλιεία με κυκλικά δίχτυα, ως προς την προστασία 
των σημαντικών περιοχών αναπαραγωγής και ανάπτυξης νεαρών ατόμων.  
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Οι αλιευτικές βάσεις δεδομένων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και η διαχείριση τους 
μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών 

 
Στέφανος Καβαδάς 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών  

 
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) έχει κατασκευάσει ένα ολοκληρωμένο 
πληροφορικό σύστημα (IMAS-Fish) που παρέχει την απαραίτητη πληροφορία για την 
υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των βιολογικών πόρων των Ελληνικών Θαλασσών. Το 
σύστημα στηρίζεται στην τράπεζα αλιευτικών δεδομένων και σε μία διαδικτυακή 
εφαρμογή, η οποία υποστηρίζει την ανάλυση και τη διαχείριση των δεδομένων. Η τράπεζα 
αλιευτικών δεδομένων φιλοξενεί και υποδέχεται: α) τα πρωτογενή επιστημονικά δεδομένα 
που συγκεντρώνονται στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΘΑΒΙΠΕΥ, β) τα 
στατιστικά αλιείας που δημοσιεύονται από επίσημους Εθνικούς και Διεθνείς οργανισμούς, 
γ) την αλιευτική Νομοθεσία, δ) τα περιβαλλοντικά δεδομένα και ε) τα χωρικά δεδομένα. 
Αυτά τα σύνολα δεδομένων αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη μοντέλων απεικόνισης 
των χωρο-χρονικών τάσεων, καθώς και την πραγματοποίηση αμερόληπτων εκτιμήσεων της 
κατάστασης των Ελληνικών θαλάσσιων αλιευτικών πόρων. Με τη χρήση προσομοιωμένων 
και εμπειρικών υποδειγμάτων, δίδονται προβλέψεις της παρουσίας και αφθονίας ειδών και 
προτείνονται εναλλακτικές διαχειριστικές λύσεις μέσω των μεθόδων προληπτικής 
προσέγγισης και ανάλυσης της επικινδυνότητας. Το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα 
απευθύνεται σε ένα σύνολο ομάδων (ερευνητική κοινότητα, διαχειριστές αλιείας, απλοί 
χρήστες) και έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί όλη την αλιευτική πληροφορία και να 
συνδυάσει δυναμικά τις βιολογικές, αλιευτικές, περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους 
που καταγράφονται. Από τις βασικότερες λειτουργίες του IMAS-Fish είναι η υποστήριξη του 
Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Η υποστήριξη αυτή αναφέρεται 
στη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων και στην προώθηση των πρωτογενών ή 
επεξεργασμένων δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τους Διεθνείς 
Επιστημονικούς Οργανισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή του συστήματος 
στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης των αλιευτικών εργαλείων, σύμφωνα με τις επιταγές 
της Κοινότητας.  
 

Τραπεζα αλιευτικων πληροφοριων - Σύνολα δεδομενων 
 
Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ από τις αρχές του 1990 έθεσε σαν στόχο τη συγκέντρωση όλων των ιστορικών 
δεδομένων, την ομογενοποίηση και την καταχώρηση τους σε μια ενιαία βάση, καθώς και 
την κατασκευή ενός υποσυστήματος ανάλυσης και απεικόνισης των αποτελεσμάτων. Με το 
πέρασμα των χρόνων, το σύστημα εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης 
βασισμένο σε μια άρτια τράπεζα αλιευτικών δεδομένων, η οποία στη σημερινή της μορφή 
ενσωματώνει τα παρακάτω σύνολα: 
 
Πειραματική Αλιεία 
Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται στα πλαίσια των ερευνητικών πλόων και αναφέρονται 
σε δειγματοληψίες: α) με μηχανότρατα για εκτιμήσεις των αποθεμάτων των 
βενθοπελαγικών ειδών, β) με υδροακουστική μέθοδο για εκτιμήσεις των αποθεμάτων 
κυρίως γαύρου και σαρδέλας, γ) με επιπλέοντα παραγάδια για εκτιμήσεις στα μεγάλα 
πελαγικά είδη τόνο και ξιφία, δ) επιλεκτικότητας εργαλείων μέσης και παράκτιας αλιείας, ε) 
με πλαγκτονικό δίχτυ για τη μελέτη του ιχθυοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, στ) με γριγρί για 
τη μελέτη των μικρών πελαγικών ειδών, ζ) με πειραματικό δίχτυ αλιείας για τη σύλληψη 
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νεαρών ατόμων στα μεταβατικά ύδατα (εκβολικά συστήματα) και η) με παράκτια σκάφη 
για τη μελέτη και εκτίμηση των αποθεμάτων που αλιεύονται από το συγκεκριμένο τμήμα 
του επαγγελματικού στόλου. 
 
Παρατηρήσεις σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται από το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου, που 
επιβιβάζεται σε σκάφη καταγράφοντας αναλυτικά το εμπορικό και απορριπτόμενο τμήμα 
του αλιεύματος. Οι πληροφορίες αυτές συμβάλουν στις εκτιμήσεις της αλιευτικής 
παραγωγής και την κατά μήκος σύνθεση των ειδών. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται από 
αντιπροσωπευτικό αριθμό σκαφών μηχανότρατας, γριγρί και παράκτιων. 
 
Βιολογική δειγματοληψία 
Συγκεντρώνονται άτομα από ένα σύνολο ειδών, όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και 
μελετώνται στο εργαστήριο, με σκοπό την εκτίμηση της ηλικιακής σύνθεσης, των σταδίων 
ωριμότητας και άλλων βιολογικών παραμέτρων. 
 
Αλιευτικός στόλος και Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών 
Η κατηγοριοποίηση, η χωρική κατανομή, η συμπεριφορά και η δυναμική του 
επαγγελματικού αλιευτικού στόλου της χώρας έχει ενσωματωθεί στο σύστημα. Από το 2009 
έχει προστεθεί πληροφορία που δίνεται από το δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης 
Σκαφών (ΣΠΣ) και αφορά τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος πάνω από 15 μέτρα 
καταγράφοντας τη θέση και την ταχύτητα τους ανά 2ωρο. Σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Αλιείας, προχωρά στο σύστημα η ενσωμάτωση της πληροφορίας από το Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Παρακολούθησης & Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), που είναι 
υποχρεωμένα τα σκάφη άνω των 12 μέτρων να τηρούν, καταγράφοντας τις αλιευτικές 
δραστηριότητες κάθε ημέρας.    
 
Αλιευτική Προσπάθεια, Εκφορτώσεις, Κοινωνικά-Οικονομικά 
Τα δεδομένα συλλέγονται και καταγράφονται σε μηνιαία βάση από ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του στόλου. Για τις τελικές εκτιμήσεις της αλιευτικής προσπάθειας και των 
εκφορτώσεων χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων του ΣΠΣ και σύντομα 
αυτών του ΟΣΠΑ.  
 
Στατιστικές αλιείας από άλλες πηγές 
Στο σύστημα φιλοξενούνται τα ιστορικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), που αφορούν την αλιευτική παραγωγή, την αξία των αλιευμάτων και την 
απασχόληση. Το σύστημα ανανεώνεται κάθε φορά που η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δημοσιεύει νέα 
στοιχεία. Αντίστοιχα φιλοξενούνται δεδομένα από την Εταιρία Ανάπτυξης Αλιείας 
(ΕΤΑΝΑΛ), που αφορούν τις εκφορτώσεις και την αξία των αλιευμάτων από τις 11 
ιχθυόσκαλες της χώρας. Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία αλιείας από άλλες επίσημες πηγές 
της Κοινότητας ή άλλων χωρών έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.         
 
Νομοθεσία 
Ένα τμήμα της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας έχει ενσωματωθεί στο σύστημα με τις 
εργασίες να συνεχίζονται με στόχο την ολοκλήρωση της δράσης αυτής.  
 
Άλλες βάσεις δεδομένων 
Στο IMAS-Fish έχουν ενσωματωθεί βάσεις δεδομένων, που αφορούν τα ξενικά είδη, τα 
κητώδη, το ταξινομικό δέντρο των ειδών και τις εικόνες οτολίθων.  
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Δορυφορικές εικόνες 
Δορυφορικές εικόνες επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας, χλωροφύλλης και 
επιφανειακής θαλάσσιας τοπογραφίας έχουν ενσωματωθεί στο IMAS-Fish για την ανάλυση 
και ερμηνεία των προτύπων κατανομής και των στρατηγικών ζωής των ιχθυοπληθυσμών. Ο 
συνδυασμός της παραπάνω πληροφορίας με τα δεδομένα ΣΠΣ αναδεικνύει τις στρατηγικές 
μετακίνησης των τμημάτων του στόλου και την επιλογή των αλιευτικών πεδίων.  
 
Ωκεανογραφικά δεδομένα – Σύστημα παρακολούθησης της συμπεριφοράς του διχτυού 
Τα ωκεανογραφικά δεδομένα, που συλλέγονται και καταχωρούνται στο σύστημα 
προέρχονται από διαφορετικού τύπου όργανα, τα οποία καταγράφουν στη στήλη νερού 
πληροφορίες όπως βάθος, θερμοκρασία, αλατότητα, οξυγόνο, χλωροφύλλη. Επιπλέον, στο 
σύστημα καταγράφονται τα δεδομένα της συμπεριφοράς του διχτυού κατά την περίοδο 
αλιείας, όπως το οριζόντιο και κάθετο άνοιγμα του διχτυού τράτας, η πληρότητα 
αλιεύματος, η ταχύτητα σύρσης στο βυθό, η γωνία σύρσης και η απόσταση του εργαλείου 
από το βυθό.      
 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχειρίσης αλιευτικών δεδομένων 
(Imas-Fish) 
 
Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ στις ημέρες μας διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης και διαχείρισης 
του συνόλου της αλιευτικής πληροφορίας. Πρόκειται για μία διαδικτυακή εφαρμογή, η 
οποία υποστηρίζει την καταχώρηση, την ανάλυση και την εξαγωγή δεδομένων από την 
τράπεζα πληροφοριών (Εικόνα 1). Το σύστημα εξελίσσεται και προσαρμόζεται, ώστε να 
καλύπτει τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων και των 
υπόλοιπων ερευνητικών έργων του ΙΘΑΒΙΠΕΥ. Το IMAS-Fish αποτελείται από οκτώ 
υποσυστήματα: α) ασφάλεια & πρόσβαση, β) φόρμες καταχώρησης και ποιοτικού ελέγχου 
των δεδομένων, γ) κλασική και προηγμένη στατιστική ανάλυση, δ) ολοκλήρωση με 
γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, ε) εξελιγμένο σύστημα αναζήτησης και εξαγωγής 
δεδομένων, στ) ανάλυση του αλιευτικού στόλου, ζ) ολοκλήρωση με το στατιστικό πακέτο             
S-plus και η) ενσωμάτωση της αλιευτικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
προσαρμογή και βελτίωση των αλγορίθμων ανάλυσης των δεδομένων, ώστε να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου και να 
ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι τριών επιπέδων και 
στηρίζεται στην ORACLE (database & application server), το γεωγραφικό σύστημα της ESRI 
και στο στατιστικό πακέτο S-Plus.   
 
 

Εικ. 1. Ολοκληρωμένο σύστημα IMAS-Fish. 
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Εικ. 2. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης. 
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Ψαροκάικα στις φλόγες 
 

Αργύρης Καπανταγάκης 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 
Στόχος της έρευνας που παρουσιάζεται εδώ, ήταν η αποτύπωση του ναυπηγικού πλούτου 
που χάθηκε εξ αιτίας της πολιτικής μείωσης του επαγγελματικού αλιευτικού στόλου, που 
εφαρμόστηκε στα πλαίσια της Κοινής Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής με τα μέτρα 
μείωσης της αλιευτικής ικανότητας. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα 
"Ιωάννης Λάτσης" και υλοποιήθηκε στη διάρκεια του έτους 2009. 
 
Η Ελλάδα διέθετε κατά την περίοδο της έρευνας το μεγαλύτερο αριθμητικά στόλο της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (17.679 σκάφη). Τα περισσότερα από αυτά, είναι μικρά ξύλινα σκάφη 
της παράκτιας αλιείας. Ο μέσος όρος ηλικίας των σκαφών είναι 20 έτη. 
 

Τυπολογία των αλιευτικών σκαφών 
 
Ο στόλος διακρίνεται από ορισμένους τύπους σκαφών με βάση τις ναυπηγικές γραμμές 
του, δηλαδή τον τύπο του ναυπηγήματος. Στον Ελληνικό αλιευτικό στόλο, ο κυρίαρχος 
τύπος σκάφους είναι το τρεχαντήρι. Υπάρχει επίσης μια ποικιλία από άλλους τύπους όπως, 
καραβόσκαρα, βαρκαλάδες, παπαδιές, μπότηδες, γαΐτες και άλλα. Συγκεκριμένα, τα 
παραδοσιακά ναυπηγήματα είναι τα εξής: 
 

Το καραβόσκαρο  
 
Το καραβόσκαρο είναι ένα ελληνικό σκαρί με επιρροές από την Ιταλία, αλλά και τα 
αμερικανικά schooners. Εμφανίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα όταν άρχισε να εφαρμόζεται 
η μέθοδος της σάλας στη ναυπήγηση και κυριάρχησε στο Αιγαίο τον 19ο αιώνα μέχρι τις 
αρχές του 20ου αιώνα. Το καραβόσκαρο είναι ένα από τα στενότερα και πολυπλοκότερα 
στην κατασκευή ελληνικά σκαριά. Το καραβόσκαρο μπορούσε να φέρει όλων των ειδών τις 
ιστιοφορίες. Σήμερα το συναντάμε σαν αλιευτικό της μέσης αλιείας, σαν μηχανότρατα ή 
γρι-γρι, άλλοτε σαν καθαρό καραβόσκαρο και άλλοτε με συνδυασμό χαρακτηριστικών από 
άλλα σκαριά, όπως με πλώρη βαρκαλά ή τρεχαντηριού ή με πρύμνη λίμπερτυ.  
 

 

Εικ. 1. Μηχανότρατα καραβόσκαρο η λεγόμενη και Ιταλική (Πηγή: αρχείο Μ. Σουβλά). 
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια της πρύμνης του καραβόσκαρου (Πηγή: αρχείο Μ. Σουβλά). 

 

Ο Βαρκαλάς 
 
Ο Βαρκαλάς εμφανίζεται την ίδια περίοδο με το καραβόσκαρο, μαζί με το οποίο 
αποτελούσαν τα δύο μεγαλύτερα σκαριά της Ελλάδας του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε 
κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Τα χαρακτηριστικά αυτού του σκαριού είναι η 
μορφή της πρύμνης, η οποία σταματά απότομα σαν να κόβεται εγκάρσια ως προς τον 
άξονα του σκάφους. Αυτό το κομμάτι της πρύμνης ονομάζεται “ντάκος” ή “καθρέπτης” και 
κατασκευάζεται, άλλοτε εντελώς κάθετα και άλλοτε με μικρή κλίση προς τα πίσω. Ο 
βαρκαλάς σε μικρό μέγεθος ονομάζεται “παπαδιά” και τον συναντάμε σήμερα πολύ συχνά 
σαν ερασιτεχνικό αλιευτικό, λόγω της ευκολίας του να εφοδιάζεται με εξωλέμβιο κινητήρα 
ή σαν επαγγελματικό αλιευτικό στην παράκτια αλιεία.  
 

 
Εικ. 3. Μικρός βαρκαλάς (Παπαδιά) (Πηγή: αρχείο Μ. Σουβλά).  
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Το Λίμπερτυ 
 
Λίμπερτυ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας και Λιμενικού Σώματος, 
ονομάστηκε ένας τύπος φορτηγού πλοίου 10.000 τόνων περίπου, ο οποίος ναυπηγήθηκε 
μαζικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, κατά την διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, για να καλύψει τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες των Συμμάχων, 
λόγω των συνεχών απωλειών από τορπιλισμούς και αεροπορικές επιδρομές φορτηγών 
πλοίων. Το λίμπερτυ αποδείχθηκε ένα αξιόπιστο σκαρί και γρήγορα έβαλε στον πειρασμό 
τους έλληνες ναυπηγούς να το αντιγράψουν. Το κατασκεύασαν από ξύλο, που γνώριζαν 
άριστα και το προσάρμοσαν στις ανάγκες τους. Στην αλιεία χρησιμοποιούνται σαν 
μηχανότρατες, αλλά και σαν γρι-γρι. Μικρά αλιευτικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται 
στην αλιεία των πελαγικών ψαριών στα παραγάδια αφρού.  
 

 
Εικ. 4. Αλιευτικό τύπου λίμπερτυ (Πηγή: αρχείο Μ. Σουβλά). 

 

 

 
Εικ. 5. Μικρό αλιευτικό τύπου λίμπερτυ.  
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Το τρεχαντήρι 
 
Το τρεχαντήρι είναι ένα σκάφος που σύμφωνα με διάφορες αναφορές, έλκει την καταγωγή 
του από το τραμπάκουλο, ένα παραδοσιακό σκάφος της Αδριατικής. Είναι οξύπλωρο και 
οξύπρυμνο σκαρί. Το τρεχαντήρι χρησιμοποιείται από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα, 
χωρίς η μορφή του να έχει υποστεί σοβαρές μεταβολές. Εξοπλιζόταν με μονό ή διπλό 
κατάρτι και τα πανιά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό ήταν το λατίνι, η σακολέβα, η 
μπούμα, η ψάθα και ο φλόκος. Σήμερα το τρεχαντήρι κινείται αποκλειστικά με 
πετρελαιοκινητήρες, ενώ το κατάρτι που εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένα έχει μάλλον 
διακοσμητικό ρόλο, αν και είναι πολύ εύκολο με ένα μικρό λατίνι να κινηθεί και χωρίς 
κινητήρα. 
 
Το τρεχαντήρι σήμερα είναι το σκαρί που κυριαρχεί στην παράκτια αλιεία και το βρίσκουμε 
από πολύ μικρά μεγέθη, της τάξεως των 5,5 με 6 μέτρων, μέχρι και 12 μέτρα. Το μέσο 
μήκος των τρεχαντηριών στην παράκτια αλιεία είναι 9 μέτρα. Τα τρεχαντήρια πάνω από 12 
μέτρα τα συναντάμε σαν γρι-γρι ή σαν παραγαδιάρικα μεγάλων πελαγικών ψαριών. Πολλές 
βιντζότρατες έχουν επίσης σκαρί τρεχαντηριού, αλλά με λιγότερα βαθικά και το μήκος τους 
είναι συνήθως 12 μέτρα. 

 

 

Εικ. 6. Τρεχαντήρια στο λιμάνι του Ηρακλείου.  

 

 

Εικ.7. Μεγάλο τρεχαντήρι που χρησιμοποιείται σαν γρι-γρι (Πηγή: αρχείο Μ. Σουβλά). 
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Το τρεχαντήρι έχει αποδειχτεί το πιο αξιόπιστο σκαρί για τα νερά του Αιγαίου, έχει 
εξαιρετική πλεύση στις άσχημες καιρικές συνθήκες λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους και 
για αυτό το λόγο είναι το κυρίαρχο σκαρί του Ελληνικού αλιευτικού στόλου. Τα 
μειονεκτήματά του είναι η περιορισμένη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει και οι χώροι 
του. Η ταχύτητα του κυμαίνεται από 6,5-9,5 μίλια περίπου, ανάλογα την ιπποδύναμη της 
μηχανής του και το μήκος του σκάφους. Ο ωφέλιμος χώρος στο αμπάρι του είναι 
περιορισμένος.  
 

Ο Μπότης 
 
Ο μπότης είναι ένα σκαρί παραλλαγή του τρεχαντηριού. Η διαφορά του από το τρεχαντήρι 
είναι ότι το ποδόσταμα στην πλώρη ανεβαίνει ίσια (σχεδόν κάθετα προς την καρίνα) κι όχι 
καμπυλωτά, όπως στο τρεχαντήρι. Ο μπότης είναι ένα σκαρί που προσφέρεται για 
κωπηλασία, για αυτό και παλαιότερα, όταν όλα τα σκάφη ήταν κωπήλατα, ο μπότης ήταν 
ένα πολύ δημοφιλές σκαρί. Σήμερα το συναντάμε, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, σαν 
αλιευτικό της μικρής παράκτιας αλιείας, αλλά και σαν σκαρί της ερασιτεχνικής αλιείας. 
 

 

Εικ. 8. Μπότης με πλώρη βαρκαλά, (Πηγή: αρχείο Μ. Σουβλά). 
 

Η Γαΐτα 
 
Κατασκευάζεται μόνο σε μέγεθος βάρκας, που σπάνια ξεπερνά τα 6 μέτρα. 
Έχει το πλωριό ποδόσταμά της λιγότερο κυρτό από αυτό του τρεχαντηριού. Γενικά, η γαΐτα 
είναι πιο μακρόστενο σκαρί από το τρεχαντήρι και κατασκευάζεται ακόμη σε πολλά μεγάλα 
ή μικρά ξυλοναυπηγεία της Ελλάδας. Μια παραλλαγή της γαΐτας είναι η χανιώτικη γαΐτα, 
στην οποία η πρύμνη έχει ένα μικρό καθρέπτη στο πάνω μέρος του πρυμνιού 
ποδοστάματος. Οι γαΐτες παλιότερα χρησιμοποιούνταν σαν βοηθητικά σκάφη των γρι-γρι, 
για να μεταφέρουν τις λάμπες και ήταν κωπήλατες. Σήμερα βρίσκουμε τη γαΐτα, σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας να χρησιμοποιείται σαν μια αλιευτική βάρκα και η μορφή της είναι 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της παράκτιας αλιείας. 
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Εικ. 9. Γαΐτα. 
 

Τα προγράμματα των αποσύρσεων 
 
Η μείωση του στόλου υλοποιήθηκε με την βοήθεια δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(Χρηματοδοτικά Μέσα Προσανατολισμού της Αλιείας – ΧΜΠΑ), οι στόχοι των οποίων ήταν: 
 

 Η επίτευξη αειφόρου ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της 
εκμετάλλευσής τους 

 Ο εκσυγχρονισμός των δομών της αλιείας, για να εξασφαλιστεί το μέλλον του 
τομέα 

 Η διατήρηση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού τομέα και η αναζωογόνηση των 
περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  
 

Στην Ελλάδα το ΧΜΠΑ εφαρμόστηκε σε δύο προγραμματικές περιόδους: 1993-1999 και 
2000-2006. Μέσω των προγραμμάτων αυτών χρηματοδοτήθηκε, μεταξύ άλλων, και η 
μείωση της αλιευτικής ικανότητας όλων των κατηγοριών του αλιευτικού στόλου, με σκοπό 
την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και την αύξηση της βιωσιμότητας των αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων. Το ΧΜΠΑ παρείχε τους πόρους για την απόσυρση αλιευτικών σκαφών 
από την ενεργό δράση, είτε με καταστροφή των σκαφών, είτε με μεταφορά σε τρίτη χώρα. 
Η υλοποίηση της απόσυρσης έγινε με τον Κανονισμό 2792/1999. 
 
Ειδικότερα για την Ελλάδα, την περίοδο 2000-2006 ο στόχος ήταν η μείωση κατά 14% της 
συνολικής χωρητικότητας. Δηλαδή με βάση την χωρητικότητα των 109.000 GRT του έτους 
1999, έπρεπε να φθάσουμε στους 94.000 GRT και δαπανήθηκαν για αυτόν το σκοπό για 
διαλύσεις πλοίων (Μέτρο 1.1) 99.098.223 € και για μεταφορά σε τρίτη χώρα ή άλλη 
προσαρμογή (Μέτρο 1.2) 1.800.000 €. Το μέτρο 1.2 περιλάμβανε τρεις δράσεις : 
 

 Δράση 1 : Μεταφορά του σκάφους σε τρίτη χώρα 

 Δράση 2 : Μεταφορά για σκοπούς άλλους εκτός αλιείας 

 Δράση 3 : Οριστική ένταξη του σκάφους στους τομείς διαφύλαξης της  
ιστορικής κληρονομιάς – αλιευτικής έρευνας ή εκπαίδευσης ή 
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως από τρίτη χώρα. 

 
Στην Ελλάδα, οι ψαράδες δελεάστηκαν από την υψηλή χρηματική αποζημίωση και πολλοί 
από αυτούς προχώρησαν στη διάλυση του σκάφους τους. Συνολικά, μέσα σε 19 χρόνια, 
χάθηκαν 4.912 σκάφη: 3.025 τρεχαντήρια, 600 γαΐτες, 148 καραβόσκαρα, 114 λίμπερτυ και 
1.023 άλλα σκαριά. 
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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο αριθμός των σκαφών, τα οποία αποσύρθηκαν με 
πρωτόκολλο καταστροφής και κοινοτική χρηματοδότηση είναι 4.656. Ο αριθμός αυτός θα 
αλλάξει όταν θα έχουμε πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα από 739 αδιευκρίνιστες 
καταστροφές Η κατανομή των καταστροφών ανά έτος και δίδεται στον Πίνακα 1 και στην 
Εικόνα 1.  

 
Πίνακας 1. Καταστροφές σκαφών ανά έτος. 

 

Ετος Καταστροφής Αριθμός σκαφών 

1991 73 
1992 579 
1993 579 
1994 24 
1995 204 
1996 135 
1997 46 
1998 91 
1999 708 
2000 202 
2001 7 
2002 673 
2003 398 
2004 321 
2005 248 
2006 219 
2007 149 
Σύνολο 4.656 

 
 Καταστροφές ανά έτος
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Εικ. 1. Καταστροφές σκαφών ανά έτος.  
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Πίνακας 2. Κατανομή των σκαφών που καταστράφηκαν με βάση το ναυπήγημα. 
 

Τύπος σκάφους (Ναυπήγημα) Σύνολο % 

Τρεχαντήρι 635 62% 

Γαΐτα 126 12% 

Καραβόσκαρο 31 3% 

Λίμπερτυ 24 2% 

Βαρκαλάς 19 2% 

Παπαδιά 19 2% 

Τράτα 10 1% 

Μπότης 8 1% 

Άλλος τύπος 159 15% 
 
 
 

Τρεχαντήρι

Γαΐτα

Καραβόσκαρο

Λίμπερτυ

Βαρκαλάς

Παπαδιά

Τράτα

Μπότης

Άλλος τύπος
 

 
Εικ. 2. Τύποι σκαφών (ναυπήγημα). 

 
Η κατανομή των σκαφών με βάση τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν και το 
υλικό κατασκευής τους παρουσιάζονται στις επόμενες δύο εικόνες: 
 

Καταστροφές ανά είδος αλιείας

Μηχανότρατες

Γρι-Γρι

Βιντζότρατες

Παραγάδια Αφρού

Παράκτια

 
 

Εικ. 3. Καταστροφές σκαφών ανά είδος αλιείας. 
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Υλικό κατασκευής του σκάφους

Ξύλο

Πλαστικό

Μέταλλο

 
 

Εικ. 4. Καταστροφές σκαφών ανά υλικό κατασκευής. 

 
Από τις παραπάνω εικόνες συμπεραίνουμε ότι ο συντριπτικός αριθμός των σκαφών που 
καταστράφηκαν περιλαμβάνει μικρά ξύλινα σκάφη, τα περισσότερα από τα οποία ήταν 
τρεχαντήρια.   
 

Ανάλυση της κατάστασης των ψαράδων 
 
Η αναζήτηση των λόγων που ώθησαν τους ψαράδες να προχωρήσουν σε απόσυρση, 
ερευνήθηκε με τη βοήθεια 1.300 ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν. Από την ανάλυση 
των απαντήσεων φαίνεται ότι το μεγαλύτερο κίνητρο ήταν η συνταξιοδότηση ή η 
προοπτική συνταξιοδότησης. Αμέσως μετά φαίνεται ότι ήταν η επιθυμία για αγορά άλλου 
σκάφους, δηλαδή η απόσυρση στην ουσία λειτουργούσε σαν μερική χρηματοδότηση της 
αντικατάστασης. Ο τρίτος λόγος φαίνεται να είναι η οικονομική δυσπραγία, που οφείλεται 
στην πτώση της ποσότητας των αλιευμάτων ή στην αδυναμία να επιτύχουν ελκυστικές τιμές 
ή τέλος σε δανειακές υποχρεώσεις. Τέταρτος λόγος εμφανίζεται να είναι η υγεία. 

 
Πίνακας 3. Λόγοι που ώθησαν στην καταστροφή των σκαφών.  

 

Κίνητρα απόσυρσης Σύνολο 

Συνταξιοδότηση 30% 

Αγορά άλλου σκάφους 25% 

Οικονομικοί λόγοι 14% 

Υγεία 9% 

Άλλοι λόγοι 22% 
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Λόγοι που συνέβαλαν στην απόφαση για καταστροφή

Συνταξιοδότηση

Λόγοι υγείας

Μείωση αλιευμάτων

Αλλαγή επαγγέλματος

Μετακόμιση

Αγορά άλλου σκάφους

Άλλο

 
 

Εικ. 5. Αιτιολόγηση καταστροφής του σκάφους. 
 

Σε ότι αφορά την ενασχόληση των ψαράδων μετά την καταστροφή του σκάφους, το 55,3 
δήλωσε αλλαγή επαγγέλματος ενώ το 39,5 δήλωσε συνταξιούχος. Συνολικά σε ποσοστό 
97,4% δηλώνουν έξοδο από τη θάλασσα, πράγμα που φαίνεται να είναι συμβατό με τους 
στόχους του χρηματοδοτικού μέσου.  

 
Ενασχόληση μετά την καταστροφή του σκάφους

Συνταξιούχος

Αλλο επάγγελμα

Αλιεία

Άλλο (θάνατος)

 

 
Εικ. 6. Ενασχόληση των ψαράδων. 

 
Ωστόσο στην επόμενη ερώτηση αν κάποιο μέλος της οικογένειας ασχολείται με την αλιεία, 
ένα ποσοστό 11% δηλώνει ότι ασχολείται με την αλιεία. Αυτό ενδεχομένως και να σημαίνει 
χρησιμοποίηση των πόρων της απόσυρσης για την χρηματοδότηση αγοράς άλλου σκάφους.  

Σε ότι αφορά την ηλικία των ψαράδων, οι περισσότεροι ήταν κάτω των 65 ετών. Από την 
κατανομή των ψαράδων κατά ηλικιακή ομάδα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ψαράδων 
σήμερα είναι κάτω των 65 ετών ,πράγμα που σημαίνει ότι κατά την περίοδο της 
απόσυρσης, που είναι αρκετά χρόνια νωρίτερα, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ήταν πολύ 
μεγαλύτερο. 

 
Πίνακας 4. Κατανομή των ψαράδων ανά ηλικιακή ομάδα. 

 

< 65 > 65 

56,1% 43,9% 
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Στη διάρκεια της έρευνας παρουσιάστηκε ένας σημαντικός αριθμός ψαράδων να έχει 
μετανοήσει για αυτή του την επιλογή, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Σε 
κάθε περίπτωση φάνηκε ο έντονος συναισθηματικός δεσμός των ψαράδων με τα σκάφη 
τους. 
 

Πίνακας 5. Επανεξέταση της απόφασης. 
 

Νομίζετε ότι ήταν μια σωστή απόφαση;  % 

Οχι  70% 

Ναι  10% 

Ηταν μια αναγκαστική απόφαση  16% 

Δ.Γ./Δ.Α. 4% 

 
Ρωτήσαμε τους ψαράδες αν θα πρότειναν στους νέους να ασχοληθούν με την αλιεία και οι 
απαντήσεις τους ήταν αρνητικές στη μεγάλη πλειοψηφία τους. 
 

Πίνακας 6. Συμβουλή προς τους νέους. 
 

Να ασχοληθούν οι νέοι με την αλιεία ; % 

Όχι 74% 

Ναι 22% 

Δ.Α. 4% 

 

Συμπέρασμα 
 
Η πολιτική των αποσύρσεων, η οποία εφαρμόστηκε στο παρελθόν, επέτυχε τους στόχους 
της, όσον αφορά στην μείωση της τυπικής αλιευτικής ικανότητας του στόλου και στην 
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Η πολιτική αυτή δεν ήταν σχεδιασμένη με την 
έννοια της διατήρησης του ναυπηγικού πλούτου. 
 
Για να αποτραπούν διαλύσεις στο μέλλον πρέπει: 
 

 Να ανασχεδιαστεί τώρα η πολιτική των αποσύρσεων ευνοώντας τη μετατροπή τους 
σε σκάφη αναψυχής από ιδιώτες.  

 Να διατηρηθεί η μεταβίβασή τους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αφού λυθεί 
το πρόβλημα της συντήρησής τους. 

 Να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, γιατί έτσι θα 
παραμείνουν τα σκάφη στη θάλασσα και στα χέρια των ψαράδων. 
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Τα καρκινοειδή στις ελληνικές θάλασσες 
 

Κώστας Καπίρης, Στέφανος Καβαδάς, Μαρία Λαϊάκη  
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 
Η συμμετοχή των Καρκινοειδών (Φύλο: Αρθρόποδα) στη σύνθεση του πλαγκτού και του 
νηκτού είναι έντονη, ενώ παράλληλα συνιστούν ένα μεγάλο ποσοστό των βενθικών 
οργανισμών. Η ευρεία εξάπλωση των Καρκινοειδών στο νερό και ο σημαντικός οικολογικός 
τους ρόλος για την ισορροπία των υδατικών οικοσυστημάτων (συμμετοχή σε τροφικές 
αλυσίδες, τροφικά πλέγματα) είναι χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά των εντόμων για τα 
χερσαία οικοσυστήματα. Η αλιεία των Καρκινοειδών δεν αποτελεί μια ξεχωριστή 
δραστηριότητα της πολυειδικής ελληνικής αλιείας.  
 
Η παγκόσμια αλιευτική παραγωγή των θαλάσσιων Καρκινοειδών, ειδικότερα των 
Δεκαπόδων, σύμφωνα με το FAO, τα τελευταία χρόνια (2006-2012) παραμένει σταθερή, 
γύρω στους 5.000.000 τ., ενώ των γλυκών νερών περίπου στους 500.000 τ. Στην περιοχή της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας το διάστημα 2004-2010 η αλιευτική παραγωγή 
παρουσιάζει μια αυξητική τάση (50.000-60.000 τ.). Τα είδη που αλιεύονται περισσότερο και 
έχουν αυξημένη οικονομική αξία, είναι: Νephrops norvegicus, Melicertus kerathurus, 
Parapenaeus longirostris, Squilla mantis.  
 
Τα Καρκινοειδή αποτελούν ένα μικρό κομμάτι της ελληνικής αλιείας, αποτελώντας το 3-4% 
των ολικών εκφορτώσεων και περίπου το 8% της οικονομικής αξίας αυτών που διέρχονται 
από την αγορά χονδρικής πώλησης ψαριών (με βάση τα δεδομένα ΕΤΑΝΑΛ). Τα στατιστικά 
δεδομένα για την αλιεία των ειδών αυτών προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.) και την ΕΤΑΝΑΛ (Εταιρείας Ανάπτυξης και Αλιείας). Σύμφωνα με την 
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία την περίοδο 1990-2011 τα Δεκάποδα Καρκινοειδή που 
εμφανίζουν τη μεγαλύτερη παραγωγή στις αλιευτικές εκφορτώσεις είναι η Parapenaeus 
longirostris (κοινή γαρίδα ή γάμπαρη σε πολλές περιοχές της χώρας), η Melicertus 
kerathurus (γάμπαρη ή κοινή γαρίδα σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας), η καραβίδα 
(Νephrops norvegicus) και ακολουθούν οι αστακοί (ο αστακός Palinurus elephas και η 
αστακοκαραβίδα Homarus gammarus) και τα καβούρια (κύρια τα Liocarcinus depurator, 
Maja spp, Calappa granulata).  
 
Ιστορικά δεδομένα αναφέρουν ότι οι μέσες ετήσιες εκφορτώσεις Καρκινοειδών στα 
ελληνικά νερά αυξήθηκαν από 175 τόνους την περίοδο 1928-1934 σε 1.260 τόνους την 
περίοδο 1964-1981. Το 1999, οι ελληνικές εκφορτώσεις καρκινοειδών ήταν περίπου 2.780 
τόνοι, αντιπροσωπεύοντας το 3,7% της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (με 
βάση στοιχεία του FAO). Το ίδιο ποσοστό παρατηρήθηκε μεταξύ των εκφορτώσεων των 
Καρκινοειδών (2.300 τ.) και των συνολικών εκφορτώσεων, που διέρχονται από την αγορά 
χονδρικής πώλησης ψαριών στα επίσημα λιμάνια εκφόρτωσης (με βάση τα δεδομένα 
ΕΤΑΝΑΛ).  
 
Οι εκφορτώσεις της Parapenaeus longirostris παρουσίασαν μια αύξηση της περίοδο 2003-
2007 (Εικ. 1) και οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιεύθηκαν, την περίοδο 1999-2011, στο             
Β. Αιγαίο (Θερμαϊκός, Στρυμωνικόs, κόλποι Χαλκιδικής και Καβάλαs, ακτές νήσου Θάσου 
και Θρακικό Πέλαγος), λόγω της ευτροφικότητας και γεωμορφολογίας της περιοχής και 
ακολουθούν οι Αργολικός και Σαρωνικός Κόλπος, η Κρήτη, οι ακτέs νήσων Κεφαλληνίαs και 
Ζακύνθου και ο Πατραϊκός Κόλποs (Εικ. 2). Το κυριότερο αλιευτικό εργαλείο, με το οποίο 
αλιεύεται το είδος αυτό είναι η μηχανότρατα (μέση παραγωγή 1990-2011: 880 τ) και 
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ακολουθούν άλλα εργαλεία, π.χ. δίχτυα. Η γάμπαρη (Melicertus kerathurus) παρουσιάζει 
μια συνεχή αύξηση στις εκφορτώσεις την περίοδο 1999-2011, ιδιαίτερα το 2004 και 2007 
(Εικ. 1), ενώ η οικονομική αξία των εκφορτώσεων αυτών παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια 
μια ύφεση. Τα περισσότερα άτομα αλιεύονται στις περιοχές του Β. Αιγαίου (Εικ. 2), κύρια 
με μηχανότρατα. Η καραβίδα παρουσιάζει μια σχετικά ανοδική τάση στις εκφορτώσεις της 
την περίοδο 1999-2013 (μέση παραγωγή 1999-2011: 257 τ), (Εικ. 1), ενώ την περίοδο 2010-
2011 η αξία/κιλό παρουσιάζει μια μείωση (μέση τιμή 2010-2011: 9,6 €). Οι περισσότερες 
καραβίδες αλιεύονται στο Β. Αιγαίο, στον Ευβοϊκό Κόλπο και στο Κ. Αιγαίο (Εικ. 2), κύρια με 
μηχανότρατα. Οι αστακοί και οι αστακοκαραβίδες παρουσιάζουν μια σχετική μείωση στις 
εκφορτώσεις τους το διάστημα 2009-2011 (Εικ. 1), ενώ η μέση παραγωγή τους την περίοδο 
1990-2011 κυμάνθηκε στους 15 τ. περίπου, ενώ την ίδια περίοδο αντίστοιχη μείωση 
παρουσίασε, τόσο η ολική αξία των αλιεύσεων, όσο και η αξία/κιλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι ποσότητες αστακών, που διακινούνται από τη χονδρική αγορά είναι ελάχιστες, τη στιγμή 
που τα περισσότερα αλιευμένα άτομα διακινούνται άμεσα στις ταβέρνες ή στα τοπικά 
ξενοδοχεία της περιοχής αλίευσής τους. Τα καβούρια παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη 
αύξηση των εκφορτώσεων την περίοδο 2008-2011 (μέση ποσότητα 2008-2011: 80 τ.), με 
παράλληλη αύξηση της οικονομικής αξίας των εκφορτώσεων, ενώ, αντίθετα, την περίοδο 
1999-2007 ήταν πολύ μικρότερες (μέση ποσότητα εκφορτώσεων 1990-2007: 27 τ.). Τα 
περισσότερα καβούρια αλιεύονται στο Β. Αιγαίο και στον Ευβοϊκό Κόλπο (Εικ. 2), ιδιαίτερα 
με απλάδια και μανωμένα δίχτυα.  
 
Η νομοθεσία και τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα δεν 
παρουσιάζουν κάποια εξειδίκευση για τα Καρκινοειδή. Πρόκειται κυρίως για τα τεχνικά 
μέτρα, που αποσκοπούν στην προστασία των ανηλίκων ατόμων (κλειστές εποχές, 
απαγορευμένες περιοχές και τα ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης, που ωστόσο είναι μικρότερα 
από το μήκος πρώτης γενετικής ωριμότητας). Τα μέτρα διαχείρισης που εφαρμόζονται στην 
ελληνική αλιεία και τα οποία θα μπορούσαν να σχετίζονται με τα Καρκινοειδή σχετίζονται 
με τις απαγορεύσεις της αλιείας της μηχανότρατας (Καν. 1969/2006), αλλά και με τοπικά 
μέτρα διαχείρισης που ισχύουν σε διάφορες περιοχές και με διάφορα αλιευτικά εργαλεία. Η 
γαρίδα P. longirostris και η γάμπαρη δείχνουν να είναι τα περισσότερο σημαντικά 
Καρκινοειδή στις ελληνικές θάλασσες, τόσο από πλευράς εκφορτώσεων, όσο και από 
οικονομική αξία. Συνιστάται η βελτίωση της διαχείρισης των εκφορτώσεων και της 
αλιευτικής προσπάθειας, καθώς και η απόκτηση νέων επιστημονικών δεδομένων που 
σχετίζονται με τη βιολογία των Καρκινοειδών στην Ελλάδα.  
 
Εκτός από τα παραπάνω είδη υπάρχουν και άλλα Καρκινοειδή, τα οποία παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον εμπορικό σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο στις ελληνικές θάλασσες, των οποίων οι 
εκφορτώσεις δεν καταγράφονται ξεχωριστά. Μεταξύ αυτών είναι οι κόκκινες γαρίδες των 
βαθιών νερών (Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus), η μικρή παράκτια γαρίδα 
Palaemon adspersus, που χρησιμοποιείται σαν δόλωμα στην αλιεία παράκτιων ψαριών και 
το συμιακό γαριδάκι Parapandalus narval, πολύ εμπορικό είδος κυρίως στα Δωδεκάνησα. 
Από τα παραπάνω είδη ιδιαίτερη εμπορική σημασία παρουσιάζει το απόθεμα των κόκκινων 
γαρίδων στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο βρίσκεται σε αλιευτικά παρθένα κατάσταση. 
 
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, τα εξωτικά θαλάσσια 
Καρκινοειδή αποτελούν το 13.1% (31-35 είδη) των ολικών εξωτικών ειδών που έχουν 
καταγραφεί στις ελληνικές ακτές. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά έχουν προέλευση Ινδο-
Ειρηνικού και Ατλαντικού Ωκεανού και η πλειονότητά τους έχει αναφερθεί στην περιοχή 
των Δωδεκανήσων. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει μελετήσει την αλιεία, βιολογία, αφθονία των 
Δεκάποδων Καρκινοειδών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στα πλαίσια πολλών 
ερευνητικών προγραμμάτων, ωστόσο έχει ολοκληρώσει και κάποια προγράμματα 
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αποκλειστικά με τα Καρκινοειδή. Σύμφωνα με τα προγράμματα αυτά, τα Δεκάποδα 
Καρκινοειδή με τη μεγαλύτερη βιομάζα στις ελληνικές θάλασσες (kg/h) και τη μεγαλύτερη 
αφθονία (N/h) είναι τα καβούρια L. depurator, Geryon longipes, C. granulata, Goneplax 
rhomboides, Macropipus tuberculatus, οι γαρίδες Plesionika martia, Plesionika heterocarpus, 
Pasiphaea sivado, Plesionika antigai (Pleocyemata), A. foliacea, A. antennatus, M. 
kerathurus, P. longirostris, Sergia robusta, Solenocera membranacea (Dendrobranchiata), Ν. 
norvegicus, P. elephas, H. gammarus, Polycheles typhlops (Macrura Reptantia), το Ανόμουρο 
Munida rutllanti και το Στοματόποδο S. mantis.  
 

 

Εικ. 1. Αλιευτική παραγωγή Καρκινοειδών κατά τη περίοδο 1999-2011 (Πηγή: ΕΛΛ. ΣΤΑΤ.). 
 

 

Εικ. 2. Περιοχές αλιείας Καρκινοειδών στις ελληνικές θάλασσες (Πηγή: ΕΛΛ. ΣΤΑΤ.). 
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Τροφικές σχέσεις και πλέγματα θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

 
Παρασκευή Κ. Καραχλέ 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών 

 
Οι τροφικές σχέσεις ανάμεσα στους οργανισμούς χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη 
πολυπλοκότητα. Σε ότι αφορά τα ψάρια, αυτές έχουν αποτυπωθεί από πολύ παλιά, τόσο σε 
επιστημονικά γραπτά (π.χ. Αριστοτέλης (350 π.Χ.) Βιβλίο 9, Κεφάλαιο 2, 610b16: Ὁ δὲ 
πόλεμός ἐστι τοῖς κρείττοσι πρὸς τοὺς ἥττους κατεσθίει γὰρ ὁ κρείττων), όσο και στη 
λογοτεχνία (π.χ. Shakespeare (1607-1608) (Πράξη II, Σκηνή I): ‘Master, I marvel how the 
fishes live in the sea’ ‘Why, as men do on land the great ones eat up the little ones’)). Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι σχέσεις περιγράφονται με τη μορφή «μάχης» ανάμεσα 
στον πιο ισχυρό (θηρευτής) και τον πιο αδύναμο (λεία). Ο θηρευτής αναπτύσσει 
χαρακτηριστικά (π.χ. μορφολογικά – άνοιγμα στόματος, οικολογικά –αφθονία, ενδιαίτημα) 
που θα του επιτρέψουν να βελιστοποιήσει την προσλαμβανόμενη ενέργεια με την τροφή. 
Αντίστοιχα, η λεία επενδύει σε μεθόδους αποφυγής θήρευσης (π.χ. μέγεθος, σχήμα, 
τοξικότητα). 
 
Η μελέτη των τροφικών συνηθειών των ψαριών έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων 
ερευνών για περισσότερο από έναν αιώνα (π.χ. Gerking 1994). Εντούτοις, η έννοια του 
τροφικού επιπέδου, δηλαδή του αριθμητικού μέτρου των τροφικών συνηθειών, 
αναπτύχθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1940, από τον Lindeman (1942), ο οποίος 
αναγνώρισε την ανάγκη της ποσοτικοποίησης των τροφικών πλεγμάτων ως βασικό 
εργαλείο για την κατανόηση χρονικών αλλαγών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Ο Lindeman 
στη θεωρία που ανέπτυξε τοποθέτησε στο τροφικό επίπεδο 1 τα φυτά και τα οργανικά 
θρύμματα, στο επίπεδο 2 τα φυτοφάγα είδη (καταναλωτές 1ης τάξης), στο επίπεδο 3 τους 
καταναλωτές 2ης τάξης, κοκ. (Εικ. 1). 
 

 

Εικ. 1. Γενικευμένες τροφικές σχέσειςκαι ροή ενέργειας σε τέσσερρα τροφικά επίπεδα (Λ1, Λ2, Λ3, 
Λ4) σε ένα λιμναίο οικοσύστημα (από Lindeman 1942). 

 



Ελληνική αλιεία και περιβάλλον: Πρότυπα, τάσεις και προοπτικές                                        ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Αθήνα 2014  

38 

 

Η αρχική αυτή θεωρία εξελίχθηκε (Odum & Heald 1975, Rigler 1975: από Pauly et al 2000), 
λαμβάνοντας πλέον υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα είδη τρέφονται με μια ποικιλία 
οργανισμών, οι οποίοι με τη σειρά τους ανήκουν σε περισσότερα από ένα τροφικά επίπεδα 
(Pauly et al., 1998α, β, 2000). Σήμερα, λοιπόν, αναφερόμαστε σε κλασματικά τροφικά 
επίπεδα (τ) τα οποία μπορούν να πάρουν όλες τις πιθανές τιμές μεταξύ του 2,0 (για τους 
αμιγώς φυτοφάγους/θρυμματοφάγους οργανισμούς) και του 5,5 (τιμή που χαρακτηρίζει 
εξειδικευμένους θηρευτές, όπως τις όρκες (Orcinus orca) και τις πολικές αρκούδες που 
θηρεύουν θαλάσσια θηλαστικά (Pauly et al., 1998β)) (Εικ. 2). Με βάση τις εκτιμήσεις του 
των ψαριών της Μεσογείου, οι Stergiou & Karpouzi (2002) αναγνώρισαν πέντε βασικές 
τροφικές λειτουργικές ομάδες: (α) φυτοφάγα (τ=2,0-2,1)˙ (β) παμφάγα με προτίμηση στα 
φυτά (2,1<τ<2,9)˙ (γ) παμφάγα με προτίμηση στα ζώα (2,9<τ<3,7)˙ (δ) σαρκοφάγα με 
προτίμηση στα δεκάποδα και τα ψάρια (3,7<τ<4,0)˙ και (ε) σαρκοφάγα με προτίμηση στα 
ψάρια και τα κεφαλόποδα (4,0<τ<4,5). 
 

2,21

Bonhommeau S, et al. 

(2013) PNAS 110 (51)

4,50

Roopnarine PD 
(2014) PNAS 111 (9)

Στεργίου & Φαφούτη  

Εικ. 2. Τροφικά επίπεδα των οργανισμών στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, στα οποία 
φαίνεται και η θέση του ανθρώπου ως θηρευτή (από Φαφούτη 2013, τροποποιημένο). 

 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εκτίμησης του τ των ανθρώπων. Μέχρι σήμερα 
υπάρχουν δύο εκτιμήσεις (Εικ. 2). Η πρώτη (Bonhommeau et al. 2013) τοποθετεί τον 
άνθρωπο λίγο πιο πάνω από τους φυτοφάγους οργανισμούς (τ=2,21). Όμως, σύμφωνα με 
μια πιο πρόσφατη θεώρηση (Roopnarine 2014), και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τη θέση 
του ανθρώπου στο υδάτινο τροφικό πλέγμα, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως «ανώτερος 
θηρευτής» (τ=4,50). Αυτή η τάση του ανθρώπου να «θηρεύει» αλιεύοντας τα ανώτερα 
τροφικά επίπεδα στα υδάτινα οικοσυστήματα, έχει οδηγήσει στην αλιευτική ταπείνωση 
(fishing down) των τροφικών πλεγμάτων (Pauly et al. 1998α). Με πιο απλά λόγια, με την 
πάροδο του χρόνου με την αλιεία, αφαιρούνται κυρίως τα μεγαλόσωμα ψάρια από τα 
οικοσυστήματα, τα οποία γίνονται όλο και πιό σπάνια σε σχέση με τα μικρόσωμα ψάρια και 
τις μέδουσες. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα οικοσυστήματα γίνονται ανώριμα.  
 
Το φαινόμενο της αλιευτικής ταπείνωσης αφορά στη μείωση ή όχι του μέσου τροφικού 
επιπέδου της αλιευτικής παραγωγής (Pauly et al. 1998a), χρησιμοποιώντας χρονοσειρές 
μέσων τιμών των τ αλιευτικών εκφορτώσεων ψαριών και ασπόνδυλων. Εκτός από την 
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αλιευτική ταπείνωση, με τη χρήση εκτιμήσεων τ, έχουν αναγνωριστεί και (Εικ. 3): (α) η 
αλιεία κατά μήκος των τροφικών πλεγμάτων (‘fishing through’ the food web), όπου 
σταδιακά εκτός από τα είδη σε υψηλά τ, αλιεύονται σταδιακά όλο και περισσότερα είδη 
χαμηλότερων τ (Essington et al. 2006), και (β) η επέκταση της αλιείας (‘fisheries expansion’) 
σε πιο βαθιά νερά και πιο μακριά από την ακτή (Morato et al. 2006, Swartz et al. 2010). Από 
τα παραπάνω, είναι αντιληπτό ότι η εκτίμηση των τ, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την 
περιγραφή της κατάστασης της αλιείας και την εκτίμηση των επιπτώσεών της στα 
οικοσυστήματα. Το τελευταίο μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών, όπως 
είναι τα μοντέλα Ecopath with Ecosim, τα οποία μπορούν μεταξύ άλλων να 
χρησιμοποιηθούν για (Christensen et al. 2000): (α) τη διερεύνηση κατάλληλων πρακτικών 
διαχείρισης των οικοσυστημάτων˙ (β) την εκτίμηση των επιπτώσεων χωροθέτησης και 
κατανομής των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (Marine Protected Areas, MPAs)˙ 
και (γ) την εκτίμηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών αλλαγών. 
 

Χ
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σ
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η

Χωρική διάσταση

Παρόν

Παρελθόν
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Εικ. 3. (αριστερά) Αλιευτική εκμετάλλευση του τροφικού πλέγματος. (β) Αλιευτική εκμετάλλευση 
στο χώρο και το χρόνο (από Shannon et al. 2014, μεταφρασμένο). FD: αλιευτική ταπείνωση 
(‘fishing down’, Pauly et al. 1998). FT: αλιεία κατά μήκος των τροφικών επιπέδων (‘fishing 
through’, Essington et al. 2006). FE: επέκταση της αλιείας (‘fisheries expansion’, Morato et al. 2006, 
Swartz et al. 2010). 
 
Σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση των αποθεμάτων αποτελούν και διάφοροι 
οικολογικοί δείκτες που έχουν ως βασικό συνθετικό τις εκτιμήσεις του τ. Ως πιο 
αντιπροσωπευτικοί τέτοιοι δείκτες μπορούν να αναφερθούν η πρωτογενής παραγωγή που 
απαιτείται για να στηριχθεί η αλιεία (Primary Production Required˙ PPR) (Pauly & 
Christensen 1995) και ο ‘Θαλάσσιος Τροφικός Δείκτης’ (Marine Trophic Index, Pauly & 
Watson 2005). Ο τελευταίος, που είναι ουσιαστικά το μέσο τ των εκφορτώσεων των 
ψαριών με τ υψηλότερο από μια προκαθορισμένη τιμή, η οποία ορίζεται με βάση τις 
ιδιαιτερότητες του οικοσυστήματος, είχε επιλεγεί από τη τη Σύμβαση για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα (Convention of Biological Diversity) ως ένας από τους οκτώ δείκτες που θα 
δοκιμαστούν για άμεση χρήση στη διαχείριση (Pauly & Watson 2005). Όμως, όπως 
εύγλωττα διατυπώνεται και από τους Libralato et al. (2014) «αν και είναι ελπιδοφόροι για 
τα αποτελέσματα τους στην αλιευτική διαχείριση, θα υπάρχει πάντα η ανάγκη για 
καλύτερους δείκτες που μπορεί να λειτουργούν καλύτερα σε ό,τι αφορά την ευαισθησία 
τους ως προς τις περιβαλλοντικές αλλαγές, την ακρίβεια, την απλοϊκότητα στην 
παρακολούθηση και την ευκολία της κατανόησής τους». Και φαίνεται ότι οι εκτιμήσεις των 
τροφικών επιπέδων μπορούν και αποτελούν το εφαλτήριο για δείκτες που πληρούν τα 
παραπάνω κριτήρια. 
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Εικ. 1. Προκατασκευασμένα τσιμεντένια στοιχεία που έχουν ποντιστεί στον 

Ελλαδικό χώρο. 

Τεχνητοί ύφαλοι και αλιευτικά αποθέματα 
 

Δημήτρης Σ. Κλαουδάτος 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 
Μία σύγχρονη μέθοδος διαχείρισης και αειφόρου διατήρησης των αλιευτικών πόρων 
αποτελεί η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (Marine Protected Areas). 
Οι τεχνητοί ύφαλοι αποτελούν μία μορφή θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής. Ο στόχος 
είναι η προστασία οικοτόπων ή/και ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση και η προστασία 
αλιευτικών πεδίων, που αποτελούν καταφύγιο και τόπο ανάπτυξης νεαρών ψαριών, με 
αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και κατά συνέπεια 
στην αύξηση των αλιευμάτων. 
 
Οι τεχνητοί ύφαλοι αποτελούν τεχνητές υποδομές, αποτελούμενες από σταθερά και 
περιβαλλοντικά ασφαλή υλικά, συνήθως τσιμεντένιες κατασκευές ποικίλων μορφών που 

δημιουργούν 
κατάλληλο 
ανάγλυφο 

ενδιαίτημα για 
την ανάπτυξη 

διαφόρων 
βιοκοινωνιών 

ποικίλου 
υποστρώματος 
και παρέχουν 

καταφύγιο, 

προσελκύοντας διάφορους οργανισμούς και σε ποικίλα στάδια της ζωής τους (Εικ. 1). 
 
Οι στόχοι της δημιουργίας ενός τεχνητού υφάλου περιλαμβάνουν την δημιουργία 
κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς, τη συμβολή 
στη διατήρηση ή/και αύξηση της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της αλιευτικής παραγωγής 
μέσω της προστασίας των νεαρών σταδίων των αλιευτικών πόρων της περιοχής, την 
προστασία αλιευτικών πόρων από αλιευτικά εργαλεία και την προσέλκυση εναλλακτικού 
τουρισμού μέσω της χρήσης τους ως καταδυτικών πάρκων (Bombace, 1981; Relini & Relini, 
1989; Riggio etal., 1989; Gomez-Buckley & Haroun, 1994). Οι τεχνητοί ύφαλοι έχουν 
προταθεί ως ένα δυναμικό εργαλείο για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοτόπων και 
ενδιαιτημάτων (Kenchington, 1988; Pratt 1994; Rilov & Benayahu, 2000). 
 
Τα κριτήρια της περιοχής εγκατάστασης ενός τεχνητού υφάλου περιλαμβάνουν την 
απόσταση από φυσικούς υφάλους μικρότερη από 1.5 km, για τη διευκόλυνση των 
μετακινήσεων προς τον ύφαλο, θέση πλησίον λιβαδιών ποσειδωνίας, τα οποία λειτουργούν 
ως ενδιαίτημα πολλών παράκτιων αλιευτικών πόρων, τη μικρή ή μηδενική κλίση του 
θαλάσσιου πυθμένα για λόγους σταθερότητας των κατασκευών, την καλή διαύγεια της 
υδάτινης στήλης για την ανάπτυξη του αναγκαίου βένθους, την αποφυγή εγκατάστασης 
πλησίον σε δέλτα ποταμών, το βάθος του νερού μέχρι το όριο της εύφωτης ζώνης. Σε 
περίπτωση που η μελλοντική χρήση του υφάλου ενέχει την πιθανότητα της προσέλκυσης 
καταδυτικού τουρισμού, η πόντιση των στοιχείων του υφάλου πρέπει να πραγματοποιηθεί 
στα 20 περίπου μέτρα. Η περιοχή εγκατάστασης πρέπει να είναι προστατευμένη από 
υψηλό κυματισμό και η ταχύτητα των θαλασσίων ρευμάτων να μη ξεπερνά τους 3 κόμβους 



Ελληνική αλιεία και περιβάλλον: Πρότυπα, τάσεις και προοπτικές                                        ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Αθήνα 2014  

42 

 

 
Εικ. 2. Τύποι στοιχείων τεχνητών υφάλων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα. 

για λόγους μετακίνησης των ιζημάτων. Τέλος, η θέση του υφάλου και η εν γένει 
προστατευόμενη περιοχή να μην παρεμποδίζει τις αλιευτικές δραστηριότητες για λόγους 
κοινωνικής αποδοχής. 
 
Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση για την τελική επιλογή εγκατάστασης είναι η οργάνωση 
έρευνας, η οποία θα στοχεύει στη μελέτη της μετανάστευσης των ψαριών, στην 
παραγωγικότητα της περιοχής, στην κατανομή των φυσικών υφάλων, καθώς επίσης και σε 
θέματα θαλάσσιας μηχανικής. Η έρευνα αυτή συνίσταται από δύο φάσεις: (α) την 
προκαταρκτική φάση, η οποία προηγείται της εγκατάστασης του Τ.Υ., και (β) τη φάση της 
επιστημονικής παρακολούθησης της εποίκησης, η οποία έπεται της εγκατάστασης του Τ.Υ.. 
Με βάση το σύνολο των πληροφοριών που θα δώσει η έρευνα της προκαταρκτικής φάσης, 

λαμβάνεται η τελική απόφαση 
που αφορά τη θέση 
εγκατάστασης του Τ.Υ., καθώς 
και το υλικό και το σχήμα που 
θα αποτελούνται (Εικ. 2). 
Η δημιουργία νέων ορθολογικά 
σχεδιασμένων, τεχνητών 
υφάλων μπορεί να προσφέρει 
εναλλακτικό καταφύγιο 
προσελκύοντας νεαρά άτομα, με 
αποτέλεσμα την αύξηση του 
ιχθυαποθέματος (Alevizon & 
Gorham, 1989; Ambrose & 
Swarbrick, 1989). 
 
Το ΕΛΚΕΘΕ συμμετείχε σε 
συνεργασία με κοινοπραξίες 
στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή των τεχνητών 
υφάλων που έχουν μέχρι 
σήμερα κατασκευαστεί (Φανάρι 
Ροδόπης, Κάλυμνος, Πρέβεζα, 
Χαλκιδική) στον ελλαδικό χώρο 
με αντικείμενο την αλιευτική 
προμελέτη, την κατασκευή και 

την κοινωνικο-οικονομική μελέτη εφικτότητας και αξιοποίησης των τεχνητών υφάλων, 
έχοντας αποκομίσει σημαντική εμπειρία. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 
σχεδιάζει να συμμετάσχει ενεργά και στην εγκατάσταση νέων τεχνητών υφάλων, που 
φιλοδοξούν να προστεθούν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιεία 2014-2020" 
και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως, ο κόλπος της Μονεμβασιάς, η περιοχή Κατακόλου 
Ηλείας και η Κρήτη. 
 
Τα οφέλη από την εγκατάσταση ενός τεχνητού υφάλου συμπεριλαμβάνουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας των ειδών στην περιοχή εγκατάστασης του τεχνητού υφάλου, μέσω της 
αύξησης του διαθέσιμου χώρου διαβίωσης οργανισμών σε διάφορα στάδια της ζωής τους 
και της βελτίωσης της επιβίωσης των οργανισμών, που έχουν εποικήσει τον ύφαλο και της 
προστασίας τους από τα αλιευτικά εργαλεία. Άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η 
ενίσχυση των αποθεμάτων των βιολογικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή του τεχνητού 
υφάλου (Εικ. 3). 
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Εικ. 3.: Τμήματα εγκατεστημένων τεχνητών υφάλων με 
εμφανή τα σημάδια εποίκισης τους από υδρόβια ζωή. 

Από κοινωνικο-οικονομική άποψη έχει αναφερθεί ότι η εγκατάσταση των Τ.Υ. έχει ως 
αποτέλεσμα την ελάττωση του κόστους παραγωγής του αλιεύματος και αύξηση της 
ποιότητας του αλιεύματος, γιατί συνήθως οι Τ.Υ. βρίσκονται πλησίον των λιμανιών, 
περιορίζοντας την κατανάλωση του πετρελαίου και τον χρόνο αναζήτησης του αλιευτικού 
πεδίου και αναβαθμίζοντας την φρεσκότητα του αλιεύματος. 
 
Καθώς οι πληθυσμοί των ψαριών μειώνονται στο Αιγαίο και ο ανταγωνισμός των 
παράκτιων ψαράδων με τη μέση αλιεία (μηχανότρατες, γρι-γρι) φουντώνει, το 
προστατευμένο περιβάλλον των τεχνητών υφάλων, που συμβάλλει στην αύξηση των 
ιχθυοαποθεμάτων, προβάλλει ως πιθανή λύση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι τεχνητοί ύφαλοι 
έχουν σαν αποτέλεσμα την πληθυσμιακή αύξηση των ειδών όταν το περιβάλλον αποτελεί 
τον περιοριστικό παράγοντα. Εν τέλει οι τεχνητοί ύφαλοι δεν αποτελούν υποκατάστατο για 
τα φυσικά οικοσυστήματα, ενώ δεν μπορεί να αντικατασταθεί η θέσπιση θαλάσσιων 
πάρκων, τα οποία αποδεδειγμένα επαναφέρουν υπεραλιευμένους πληθυσμούς, ακόμα και 
αν δεν αποδίδουν τα ίδια οικονομικά κέρδη, όπως οι τεχνητοί ύφαλοι. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τεχνητού υφάλου είναι η ύπαρξη και 
εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου, που θα έχει σαν στόχο την ρύθμιση της αλιευτικής 
προσπάθειας της περιοχής. Η δημιουργία προστατευομένων περιοχών με την κατασκευή 

τεχνητών υφάλων συμβάλει 
στην επίλυση μέρους των 
προβλημάτων της αλιευτικής 
διαχείρισης, τουλάχιστον για 
ορισμένες κατηγορίες 
ψαράδων, όπως είναι οι 
παράκτιοι, ενώ οι ψαράδες 
της μέσης αλιείας θα 
επωφεληθούν σε επόμενο 
στάδιο. Η επιτυχής 
εγκατάσταση και ορθολογική 
διαχείριση ενός τεχνητού 
υφάλου θα συμβάλει 
καθοριστικά και στην 

κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, διασφαλίζοντας τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και 
δημιουργώντας νέες.  
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Από την έρευνα στην εφαρμογή 
 

Πλάτων Κ. Κλεανθίδης 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

 

Εισαγωγή  
 
Η υλοποίηση ενός διαχειριστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος, 
τουλάχιστον σε αλιευτικά θέματα, απαιτεί αρχικά τη μεταφορά της διαθέσιμης έρευνας-
γνώσης για τη θέσπιση ενός διαχειριστικού νόμου. Εντούτοις, βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική εφαρμογή ενός διαχειριστικού σχεδίου-νόμου είναι η σωστή ενημέρωση 
όλων των εμπλεκόμενων και στη συνέχεια ο έλεγχος για την εφαρμογή του. Επιπλέον, 
τουλάχιστον στα αρχικά στάδια εφαρμογής του, θα πρέπει να υπάρχει συχνή αξιολόγηση 
για τα αποτελέσματα της πορείας του και σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήματα 
να αναθεωρείται. 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση, γίνεται μια απόπειρα συγκέντρωσης-σχολιασμού των πιο 
αντιπροσωπευτικών σχεδίων αλιευτικής διαχείρισης στην ελληνική επικράτεια, που 
εφαρμόζονται με βάση την Εθνική - Διεθνή Νομοθεσία και απασχολούν καθημερινά τον 
ιχθυολόγο κρατικό υπάλληλο, τόσο της Κεντρικής, όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Αλιείας της χώρας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συνοπτικά το υπάρχον διαχειριστικό-
νομοθετικό πλαίσιο αλιείας του ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus), η αλιεία μικρών 
πελαγικών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus), το δίχτυ 
τράτας βυθού και μια ειδική περίπτωση ‘διαχείρισης κρίσης’, η άσκηση αλιείας στα διεθνή 
ύδατα. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση του μαγιάτικου (Seriola dumerili) για το οποίο, όπως 
και για πολλά άλλα είδη ψαριών, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διαχείριση. 
 

Διαχειριστικά μέτρα 
 
Στην αλιευτική διαχείριση στις ελληνικές θάλασσες και γενικότερα στη Μεσόγειο, σύμφωνα 
με το Στεργίου (2014), διακρίνουμε: Ι) στατικά, τεχνικά μέτρα διαχείρισης π.χ. α) ρύθμιση 
ελάχιστου ανοίγματος ματιού διχτυών, β) εποχική-χρονική ή τοπική-χωρική απαγόρευση 
αλιείας, γ) ελάχιστο επιτρεπόμενο εμπορεύσιμο μέγεθος (ΕΕΜ) ή ΙΙ) Δυναμική διαχείριση 
(δηλ. διαχείριση με βάση τα αποτελέσματα των ετήσιων εκτιμήσεων των αποθεμάτων π.χ. 
ερυθρός τόνος). Στα παραπάνω, συμπληρώνουμε επίσης: α) χρήση ορισμένων αλιευτικών 
εργαλείων για την αλιεία ενός είδους, β) συγκεκριμένες προδιαγραφές αλιευτικών 
εργαλείων, γ) έκδοση ειδικής άδειας αλίευσης. 
 

Η περίπτωση του ερυθρού  
 
Για τον ερυθρό τόνο Thunnus thynnus στην πράξη γίνεται συνδυασμός πολλών στατικών 
μέτρων και δυναμικής διαχείρισης. 
 
Αναφορικά με τα στατικά μέτρα υπάρχουν μεταξύ άλλων (ΥΑ 5088/78186 ΦΕΚ 1680Β/9-7-
2013): α) ΕΕΜ 115 cm μεσουραίο μήκος ή 30 kgr βάρος, β) χρήση ορισμένων αλιευτικών 
εργαλείων (π.χ. παρασυρόμενα παραγάδια LLD, πετονιές LHP-LHM, συρτή LTL), γ) χορήγηση 
αδειών αλίευσης σε περιορισμένο αριθμό αλιέων με μοριοδότηση (π.χ. ολικό μήκος 
σκάφους, έτη απασχόλησης, κάτοικος παραμεθορίου ή νήσου, οικογενειακά κριτήρια, 
παραβάσεις), δ) χορήγηση αδειών αλίευσης σε περιορισμένο αριθμό επαγγελματικών 
σκαφών [δεν χορηγείται άδεια σε αλιευτικά σκάφη: i) ολικού μήκους < 9,0 μ., ii) με 
αλιευτικά εργαλεία «βιντζότρατα» (SB) και «μηχανότρατα» (ΟΤΒ), iii) χωρίς άδεια 
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καταχώρησης Κτηνιατρικής και iv) με πλοιοκτήτη συνταξιούχο (εκτός εάν ο συνταξιούχος 
κατέχει μέχρι 20%)]. 
 
Για τη δυναμική διαχείριση, γίνεται καταγραφή όλων των ατόμων ερυθρού τόνου που 
αλιεύονται (Έγγραφο Αλιευμάτων Τόνου, ΕΑΤ ή BCD) και στη συνέχεια ακολουθείται το 
πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων [KAN (EΕ) 640/2010]. Όσον αφορά την Ελλάδα, η 
εξάντληση της Εθνικής ποσόστωσης συντελείται συνήθως νωρίς την άνοιξη (κατά το τρέχον 
έτος, από 24-03-2014 έχει ήδη γίνει παύση αλιείας και εμπορίας, απόφαση αρ. 
2659/37145/19-3-2014 ΥΠΑΑΤ), με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται η καθολική απαγόρευση 
αλιείας του ερυθρού τόνου και να προστατεύεται η αναπαραγωγή του είδους που συνήθως 
διαρκεί από Μάιο μέχρι και Ιούνιο. Στην ουσία, η εξάντληση της αλιευόμενης ποσότητας 
πυροδοτεί επιπλέον στατικά μέτρα, όπως χρονική και χωρική απαγόρευση αλιείας του 
ερυθρού τόνου με πολλαπλά οφέλη για την προστασία του είδους. 
 
Επίσης, υπάρχει συνεχής ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών-αλιέων για την 
εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων και αυστηρός εθνικός και κοινοτικός έλεγχος. 
 
Σημειώνεται ότι παρόμοια, στατικού τύπου όμως διαχειριστικά μέτρα, υπάρχουν για τον 
ξιφία (Xiphias gladius) (ΥΑ 5088/78186 ΦΕΚ 1680Β/9-7-2013, Σύσταση ICCAT αρ. [11-03]), 
Π.Δ. 87/1987 ΦΕΚ 49Α/14-4-1987) και σε μικρότερο βαθμό ακόμη για το μακρύπτερο τόνο 
(Thunnus alalunga) (ΥΑ 5088/78186 ΦΕΚ 1680Β/9-7-2013). Τέλος, για τον ξιφία, πιθανόν να 
εφαρμοστεί πολύ σύντομα δυναμική διαχείριση. 
 

Η περίπτωση των μικρών πελαγικών: γαύρος και σαρδέλα  
 
Όσον αφορά τη δυναμική διαχείριση στα μικρά πελαγικά, έχει εκδοθεί η «Εφαρμογή Καν 
(ΕΚ) 1967/2006 με την υιοθέτηση Σχεδίου Διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ειδών 
γαύρου (E. encrasicolus) και σαρδέλας (S. pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό 
εργαλείο γρι-γρι» (ΥΑ 9131.4/2/2012 ΦΕΚ 1519Β/4-5-2012), που έχει ήδη εφαρμοστεί, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κάποιοι επιπλέον περιορισμοί. 
 
Αναφορικά με τα στατικά μέτρα διαχείρισης υπάρχουν: α) Εποχική χρονική απαγόρευση: 
για το γρι γρί νύχτας, με κύριο αλίευμα γαύρο και σαρδέλα, απαγορεύεται η αλιεία από 15 
Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου (άρθρο 11, Π.Δ. 25/1993 ΦΕΚ 9Α/5-2-1993), β) ΕΕΜ: 
γαύρος 9 cm, σαρδέλα 11 cm [KAN (EK) 1967/2006, Αγορ. Διάταξη 7/2009 ΦΕΚ 1388Β/13-7-
2009], γ) απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας αλιείας μικρών πελαγικών (ΥΑ 9131.4/2/2012 
ΦΕΚ 1519Β/4-5-2012). 
 
Σε αυτήν την περίπτωση, αναφέρουμε ότι η σαρδέλα αναπαράγεται τον χειμώνα από 
Νοέμβριο ως Μάρτιο (Ganias et al. 2002), ενώ το μέγιστο της αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας του γαύρου στο Αιγαίο παρατηρείται κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 
(Somarakis et al. 2006). Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπως άλλωστε επισημαίνεται από τους 
Στεργίου et al. (2011), η ισχύουσα νομοθετική διαχείριση προστατεύει τη σαρδέλα σε 
βάρος του γαύρου, καθώς και άλλων ειδών που αναπαράγονται τους θερινούς μήνες. 
 

Η περίπτωση της αλιείας με μηχανότρατα  
 
Τα αλιεύματα στόχος της μηχανότρατας είναι (Υ.Α. 271/2576, ΦΕΚ 58Β/16-1-2014): 
Μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), Μπαρμπούνι (Mullus surmuletus), Κουτσομούρα 
(Mullus barbatus), Μαρίδα (Spicara smaris), Γάμπαρη (Parapaeneus longirostris). 
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Αναφορικά με τη δυναμική διαχείριση, στην περίπτωση της αλιείας με μηχανότρατα έχουμε 
την πρόσφατη θέσπιση σχεδίου διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας με το εργαλείο δίχτυ 
τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το ΒΔ 666/66). (Υ.Α. 271/2576 ΦΕΚ 58Β/16-1-
2014), που εφαρμόστηκε, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς για κάποια πρώτα αποτελέσματα. 
 
Σχετικά με τα στατικά μέτρα διαχείρισης, υπάρχει χρονική και χωρική απαγόρευση αλιείας: 
α) η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται απολύτως σε όλη την Επικράτεια κατά τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους (άρθρο 3, ΒΔ 917/1966 ΦΕΚ 
248Α/12-11-1966), β) από 24 έως και 31 Δεκεμβρίου και από 24 έως και 31 Μαΐου κάθε 
έτους (Υ.Α. 271/2576 ΦΕΚ 58Β/16-1-2014). Επιπλέον, η έκδοση άδειας αλίευσης με το 
εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού έχει καταστεί αναγκαία από τις αρχές του 2014 (Υ.Α. 
271/2576 ΦΕΚ 58Β/16-1-2014). 
 
Η τετράμηνη θερινή απαγόρευση αλιείας με μηχανότρατα, που εφαρμόζεται περίπου μισό 
αιώνα στην Ελληνική Επικράτεια (άρθρο 3, ΒΔ 917/1966 ΦΕΚ 248Α/12-11-1966), κρίνεται 
ευεργετική για την προστασία της αναπαραγωγής ενός μεγάλου μέρους των 
ιχθυαποθεμάτων. Άλλωστε στη Μεσόγειο, τα περισσότερα είδη ψαριών αναπαράγονται 
μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου (Tsikliras et al. 2010). Ενδεχομένως όμως, το ακριβές διάστημα 
θερινής διακοπής αλιείας να χρήζει λεπτομερούς επανεξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη το 
μεγάλο όγκο σύγχρονης και καταλληλότερης γεωγραφικά, εθνικής βιβλιογραφίας σχετικής 
με την αναπαραγωγή των ψαριών. Επίσης, η χορήγηση κινήτρων στους πλοιοκτήτες 
μηχανοτρατών, θα ήταν ένα κατάλληλο μέτρο για την αποφυγή περαιτέρω πιέσεων κατά τη 
θερινή περίοδο απαγόρευσης. 
 

Η περίπτωση της αλιείας στα διεθνή ύδατα 
 
Η περίπτωση της αλιείας στα διεθνή, αποτελεί περισσότερο από ένα διαχειριστικό σχέδιο, 
μια “διαχείριση κρίσης”, στην οποία διακρίνονται χρονικά, τρεις φάσεις: 
 
Στην 1η φάση η αλιεία στα διεθνή ύδατα ρυθμίζεται από το άρθρο 14, Β.Δ. 666/1966 ΦΕΚ 
160Α/22-8-1966, ενώ στην πράξη ακολουθεί “άτυπα” τις απαγορεύσεις της εθνικής 
νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, για τις μηχανότρατες ισχύει η τετράμηνη θερινή απαγόρευση 
(άρθρο 3, ΒΔ 917/1966 ΦΕΚ 248Α/12-11-1966), ενώ για τα γριγρί ισχύουν, απαγόρευση: α) 
με κυκλικά δίχτυα ημέρας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, β) με κυκλικά δίχτυα 
νύχτας από 15 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και γ) κατά την πανσέληνο, δύο μέρες 
πριν και δύο μετά από αυτή (άρθρο 11, Π.Δ. 25/1993 ΦΕΚ 9Α/5-2-1993). 
 
Στην 2η φάση που η έναρξή της χρονικά περίπου συμπίπτει με το ξέσπασμα της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, η βιοποριστική ανάγκη ωθεί μάλλον πολλούς κυβερνήτες, κυρίως 
σκαφών μέσης αλιείας, να πιέσουν για τη χορήγηση αδειών αλίευσης στα διεθνή ύδατα, 
κατά τις περιόδους απαγόρευσης στα χωρικά (Καρλή & Κλεανθίδης 2013). Η μαζική 
χορήγηση αδειών αλιείας για τα διεθνή, οδηγεί σε μια αναγκαία κινητοποίηση ιχθυολόγων, 
που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανταπόκριση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, 
που αναλαμβάνει τη διαδικασία αδειοδότησης (νόμος 4235/2014 ΦΕΚ 32Α/11-2-2014) και 
στο πλαίσιο αυτό εκδίδει την Υ.Α. 4023/64557 ΦΕΚ1307Β/22-5-2104. 
 
Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης (3η φάση), η κατάσταση βελτιώνεται, τουλάχιστον 
για τις μηχανότρατες. Έτσι, η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή, με το αλιευτικό 
εργαλείο «τράτα βυθού» απαγορεύεται στη γεωγραφική υποπεριοχή (GSA) 20, 22, 23 της 
ΓΕΑΜ ως εξής: α) από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου σε όλες τις υποπεριοχές, β) από 16 Ιουλίου 
μέχρι 1η Οκτωβρίου και δυτικά του 25ου μεσημβρινού της υποπεριοχής 22 (εξαίρεση 



Ελληνική αλιεία και περιβάλλον: Πρότυπα, τάσεις και προοπτικές                                        ΙΘΑΒΙΠΕΥ, Αθήνα 2014  

48 

 

αποτελεί το διάστημα από 24 έως και 31 Δεκεμβρίου, Υ.Α. 271/2576 ΦΕΚ 58Β/16-1-2014, 
για το οποίο δε φαίνεται να υπάρχει καμία ρύθμιση). Ωστόσο, στη συγκεκριμένη απόφαση 
δεν τίθεται κανένας χωρικός ή χρονικός περιορισμός για τα γριγρί. 
 
Αναφορικά με την αλιεία στα διεθνή ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιχθυοπληθυσμοί 
δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ύπαρξης κάποιου διαφορετικού 
διαχειριστικού-νομοθετικού σχεδίου από το αντίστοιχο των χωρικών. 

 

Η περίπτωση του μαγιάτικου  
 
Όσον αφορά το μαγιάτικο (Seriola dumerili), δεν υπάρχει ούτε κάποια μορφή δυναμικής 
διαχείρισης, αλλά και το μοναδικό στατικό μέτρο διαχείρισης είναι η γενική απαγόρευση 
της εμπορίας κάθε είδους ψαριού, που έχει μήκος μέχρι και 8 cm [KAN (EK) 1967/2006, 
Αγορ. Διάταξη 7/2009 ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009]. 
 
Όπως μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό, σε ένα μεγαλόσωμο είδος, όπως είναι το 
μαγιάτικο, με μέγιστο ολικό μήκος 188 cm (συνήθως 110 cm) και 80,6 kg βάρος (Smith-
Vanith 1986), του οποίου η ενηλικίωση έρχεται σε ηλικία 2-5 ετών και η σεξουαλική 
ωρίμανση σε μήκος 61-127 cm (βάρος > 6 kg), ένα τέτοιο ΕΕΜ είναι καταστροφικό. 
Επιπλέον, σύμφωνα με μαρτυρία επαγγελματία αλιέα κατά την περίοδο της 
αναπαραγωγικής διαδικασίας που ξεκινά τον Μάιο και μπορεί να κρατήσει μέχρι και τον 
Σεπτέμβρη (κρίσιμο διάστημα Μάιος-Ιούνιος) το μαγιάτικο κοπαδιάζει (αρσενικά-θηλυκά 
μαζί) σε βάθη περίπου 20-40 μ., με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολος στόχος, αφού τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για το εργαλείο γριγρί. 
 
Όπως είναι γνωστό, η αλιεία αφαιρεί πρώτα τα μεγάλα ψάρια και μειώνει βαθμιαία το 
μέσο μήκος των ατόμων στα αποθέματα και στην παραγωγή [διεργασία γνωστή ως “fishing 
down”, αλιευτική ταπείνωση (Pauly et al. 1998)]. Στην περίπτωση του S. dumerili φαίνεται 
ότι η αλιευτική πίεση, πέρα από το γεγονός ότι αφαιρεί τα μεγάλα άτομα και μειώνει το 
μέσο μήκος, θα αφαιρέσει και το όνομα μαγιάτικο. Ωστόσο, όπως φαίνεται σε αυτή την 
“αλιευτική ταπείνωση ονόματος” το είδος θα αντέξει, αφού έχει και δυο κοινά ονόματα 
όταν είναι σε νεαρή ηλικία, μανάλι γενικά στην Ελλάδα ή πετράγγουρο στον Θερμαϊκό. 
 

Συζήτηση  
 
Η δημιουργία ενός διαχειριστικού σχεδίου, αποτελεί το πρώτο βήμα, ενδεχομένως το πιο 
βατό, θεωρώντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει μεγάλη γνώση γύρω 
από την αλιευτική έρευνα. Η υλοποίηση ενός διαχειριστικού σχεδίου και η έκδοση κάποιας 
νομοθετικής ρύθμισης στη συνέχεια, αρχίζει να συναντά πολλές δυσκολίες, όπως 
συνεργασία ανάμεσα σε ακαδημαϊκά-ερευνητικά κέντρα και κρατικές υπηρεσίες, πολιτικά 
και κοινωνικά εμπόδια. Κύρια στοιχεία για την επιτυχία του σχεδίου-νόμου αποτελούν η 
πληροφόρηση-ενημέρωση των αλιέων, καθώς και η αστυνόμευση-έλεγχος εφαρμογής του 
μέτρου. Η εφαρμογή ενός νόμου που περιέχει κάποιο αλιευτικό σχέδιο διαχείρισης απαιτεί 
μεγάλο κόστος, αφού σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν υπάρχουν, 
απαγορεύσεις χρονικές, χωρικές, εργαλείων ή έκδοση κάποιων αδειών με καταβολή πολλές 
φορές ανταποδοτικού τέλους για την απόκτησή τους. 
 
Συγκριτικά με τα υπόλοιπα, τα διαχειριστικά μέτρα του ερυθρού τόνου είναι τα 
περισσότερα και μάλλον τα πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, η αυστηρή εφαρμογή 
μονοειδικής διαχείρισης για τον ερυθρό τόνο (εν μέρει για τον ξιφία), με απαγορευτικά ως 
επί το πλείστον διαχειριστικά μέτρα, φαίνεται να έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την 
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προστασία του είδους, αλλά κατ' ανάγκη στρέφει τους αλιείς σε άλλα μεγαλόσωμα είδη 
(π.χ. μαγιάτικο), με τις ανάλογες συνέπειες. Ενδεχομένως λοιπόν, όπως επισημαίνεται από 
τους Στεργίου κ.α. (2011) το σημείο αναφοράς της διαχείρισης να πρέπει να είναι το 
οικοσύστημα και όχι το είδος. 
 
Η δυναμική διαχείριση πιθανότατα λειτουργεί καλύτερα σε ετήσια, παρά σε ημερήσια 
βάση και ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεγάλα πελαγικά είδη (μεγαλόσωμα είδη), παρά σε 
μικρά πελαγικά (μικρόσωμα είδη). 
 
Η απαγόρευση της αλιείας κατά την περίοδο αναπαραγωγής σε συνδυασμό με ΕΕΜ 
φαίνεται το πιο δοκιμασμένο, απλό στην εφαρμογή και σχετικά οικονομικό διαχειριστικό 
μέτρο. Ωστόσο, τα στοιχεία αναπαραγωγής του είδους και τα ΕΕΜ θα πρέπει να βασίζονται 
σε δεδομένα έρευνας, που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή. 
 
Συμπερασματικά τέλος, οποιοδήποτε διαχειριστικό μέτρο για να λειτουργήσει θα έχει κατ’ 
ανάγκη απαγορεύσεις, γεγονός που θα δημιουργήσει αντιδράσεις από τους αλιείς. Εφόσον 
η επαγγελματική άδεια του αλιευτικού σκάφους τους ανήκει και η αλιεία είναι το κύριο 
βιοποριστικό τους μέσο, τότε θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο και αυτοί να αποζημιωθούν. 
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Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ως εργαλεία βιώσιμης 
αλιευτικής διαχείρισης 

 

Δρόσος Κουτσούμπας1,2, Χαράλαμπος Δημητριάδης2 
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 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 

 
2
 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 

 

Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι σήμερα ιδιαίτερα 
σημαντικές και συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι πληθυσμοί πολλών θαλάσσιων ειδών 
παρουσιάζουν πλέον απότομη μείωση του μεγέθους τους σε παγκόσμια κλίμακα, ως 
αποτέλεσμα της υπεραλίευσης. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των παράκτιων θαλάσσιων 
ενδιαιτημάτων έχουν υποβαθμιστεί ή και εξαφανιστεί, ενώ η αλιεία, ιδιαίτερα από 
συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, είναι γνωστό πως έχει μεγάλης κλίμακας αρνητικές 
επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει 
επιτακτική ανάγκη προστασίας της θαλάσσιων βιολογικών πόρων και των θαλάσσιων 
ενδιαιτημάτων και όχι μόνο των εμπορικών ειδών. Τα Θαλάσσια Πάρκα ή Θαλάσσιες 
Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π.) αποτελούν σήμερα ένα αποτελεσματικό εργαλείο στο 
πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (marine spatial planning), μέσω του 
οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η χωρικά καθορισμένη διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των αλιευτικών του πόρων.  
 
Τα ευεργετικά αποτελέσματα των Θ.Π.Π. είναι σήμερα καλά τεκμηριωμένα, καθώς όταν τα 
μέτρα προστασίας είναι σωστά σχεδιασμένα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά, οι 
περιοχές αυτές φαίνεται να αυξάνουν τη βιομάζα, την αφθονία, το μέγεθος και την 
ποικιλότητα των θαλάσσιων οργανισμών μέσα και συχνά και έξω από τα όριά τους. 
Σύμφωνα με μια ανασκόπηση 89 επιστημονικών εργασιών σε Θ.Π.Π. διαφόρων μεγεθών 
από όλον τον κόσμο, βρέθηκε πως μέσα στις περιοχές αυτές, κατά μέσο όρο, η συνολική 
αφθονία των οργανισμών ήταν σχεδόν διπλάσια, η συνολική βιομάζα σχεδόν τετραπλάσια, 
ενώ η ποικιλότητα και το μέγεθος των οργανισμών ήταν αυξημένα κατά περίπου 20 - 30% 
συγκριτικά με περιοχές εκτός των Θ.Π.Π. Μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος των ειδών της 
ιχθυοπανίδας συχνά συσχετίζεται με μεγαλύτερη γονιμότητα, καθώς τα μεγαλύτερα ψάρια 
παράγουν πολύ περισσότερους απογόνους από τα μικρότερα. Έτσι, οι Θ.Π.Π. μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάκαμψη της φυσικής κατανομής των σωματικών μεγεθών και των 
ηλικιών για πολλά είδη. Τα είδη με ιδιαίτερο αλιευτικό εμπορικό ενδιαφέρον 
ανταποκρίνονται γρήγορα στην προστασία και η ανάκαμψή τους είναι συχνά εντυπωσιακή. 
Για παράδειγμα, έχει δειχθεί πως σε Θ.Π.Π., στις οποίες υπήρξε αποτελεσματική διαχείριση 
για χρονικές περιόδους τουλάχιστον πέντε ετών, υπήρξε ταχεία αύξηση στη βιομάζα (3-5 
φορές παραπάνω) των εμπορικών ειδών ψαριών μέσα σε πέντε χρόνια. Επιπλέον, η αύξηση 
αυτή διατηρήθηκε για δεκαετίες σε προστατευόμενες περιοχές που έχουν εγκαθιδρυθεί 
εδώ και πολλά χρόνια. Όταν η αφθονία και η βιομάζα των ενήλικων ψαριών αυξάνει μέσα 
στις Θ.Π.Π., ο ανταγωνισμός για χώρο, αναπαραγωγή και τροφή αναγκάζει πολλά ψάρια να 
μεταναστεύσουν σε γειτονικές περιοχές και αλιευτικά πεδία («spill-over effect»). Οι 
παράμετροι της διεργασίας αυτής του εμπλουτισμού των αλιευτικών πεδίων ποικίλουν 
μεταξύ των ειδών και των Θ.Π.Π. και εξαρτώνται από παράγοντες όπως η κινητικότητα κάθε 
είδους, η διασπορά των προνυμφών, η συνδετικότητατων ενδιαιτημάτων, ο κύκλος ζωής 
των ειδών και η ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας έξω από την προστατευόμενη 
περιοχή.Το πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν οι πληθυσμοί των θαλάσσιων ειδών μέσα στις 
Θ.Π.Π. εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: α) αν υπάρχουν ώριμα άτομα παρόντα στις 
Θ.Π.Π., αυτά θα δώσουν απογόνους, οι οποίοι γρήγορα θα ενισχύσουν τους πληθυσμούς 
των Θ.Π.Π., β) τα είδη αυξάνονται και ωριμάζουν με διαφορετικούς ρυθμούς και παράγουν 
διαφορετικούς αριθμούς απογόνων (οι πληθυσμοί των πλέον μακρόβιων ειδών μπορεί να 
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χρειαστούν δεκαετίες για να ανακάμψουν), γ) οι θετικές επιδράσεις στα μη εμπορικά είδη 
χρειάζονται συγκριτικά περισσότερο χρόνο για να γίνουν ορατές, δ) άτομα από 
πληθυσμούς έξω από τις Θ.Π.Π. μπορούν δυνητικά να μεταναστεύσουν προς τις Θ.Π.Π., 
εφόσον οι αποστάσεις το επιτρέπουν, ε) ο κάθε τύπος ενδιαιτήματος παρουσιάζει 
διαφορετική δυνατότητα ανάκαμψης και στ) η ένταση των ανθρωπογενών επιδράσεων στις 
περιοχές των Θ.Π.Π. πριν την έναρξη της προστασίας παίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ επίσης 
σημαντικός είναι και ο βαθμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της προστασίας μέσα στις 
Θ.Π.Π. Ο σχεδιασμός των Θ.Π.Π. εξαρτάται από τους διαχειριστικούς στόχους. Για 
παράδειγμα, μια Θ.Π.Π. θα μπορούσε να στοχεύει στη διατήρηση απειλούμενων ειδών και 
ενδιαιτημάτων ή στην ενίσχυση των αλιευτικών αποθεμάτων μέσω της προστασίας 
κρίσιμων ενδιαιτημάτων, όπως είναι οι περιοχές αναπαραγωγής και της εφαρμογής 
σχετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην αλιεία (τεχνικές ρυθμίσεις – π.χ. αλιευτικά 
εργαλεία και χωρικές/χρονικές ρυθμίσεις – π.χ. κλειστές για την αλιεία περιοχές). Η ενεργός 
συμμετοχή και συνεργασία των αλιέων στις διαχειριστικές αποφάσεις είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αποτελεσματική, βιώσιμη και δίκαιη διαχείριση των αλιευτικών πόρων 
στο πλαίσιο της οικοσυστημικής προσέγγισης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  
 
Όσον αφορά τις Θ.Π.Π. στις Ελληνικές Θάλασσες και ιδιαίτερα για την περίπτωση του 
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) (Εικ. 1), πρόσφατα πραγματοποιήθηκε 
η εκτίμηση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων και της αλιείας σε σχέση με την 
λειτουργία της Θ.Π.Π. του Ε.Θ.Π.Ζ, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος MedPAN 
North. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκαν μια σειρά από διαφορετικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις (υποβρύχια οπτική καταγραφή ιχθυοπανίδας, καταγραφή των αλιευμάτων 
των αλιευτικών σκαφών, ερωτηματολόγια/συνεντεύξεις με αλιείες) σε περιοχές εντός και 
εκτός της Θ.Π.Π., περιλαμβάνοντας τόσο οικολογικές, όσο και κοινωνικο-οικονομικές 
πτυχές. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας αυτής κατέδειξαν την υπερεκμετάλλευση 
των αλιευτικών αποθεμάτων σε όλες τις περιοχές που μελετήθηκαν καθώς και την 
περιορισμένη θετική επίδραση της Θ.Π.Π. στους ιχθυοπληθυσμούς (Εικ. 2). Το Ε.Θ.Π.Ζ. και 
τα εφαρμοζόμενα διαχειριστικά μέτρα στοχεύουν κυρίως στην προστασία των παραλιών 
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και είναι εμφανές ότι δεν επαρκούν για 
την αποτελεσματική διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, αλλά και του κλάδου της 
επαγγελματικής αλιείας σε βιώσιμα επίπεδα σε μέσο-και μακροπρόθεσμη βάση. Έτσι, η 
χωροθέτηση και οι χρήσεις στις υφιστάμενες ζώνες του Ε.Θ.Π.Ζ. απαιτούν πιθανώς 
επανασχεδιασμό σύμφωνα με παραμέτρους όπως ο κύκλος ζωής των ειδών της 
ιχθυοπανίδας και τα κρίσιμα για αυτά ενδιαιτήματα (π.χ. αναπαραγωγικά πεδία, 
νηπιοτροφία). Επίσης, με στόχο την ενίσχυση της μειωμένης συνολικής βιομάζας των 
ψαριών (ειδικά των ανώτερων θηρευτών, οι οποίοι έχουν υψηλή εμπορική αξία), θα πρέπει 
παράλληλα να εφαρμοστούν συγκεκριμένες τεχνικές ρυθμίσεις όσον αφορά στα αλιευτικά 
εργαλεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό ποσοστό των ιχθυοπληθυσμών 
να φτάνει σε αναπαραγωγική ωριμότητα, γεγονός που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
ακόμα και σε περιοχές έξω από τη Θ.Π.Π. Δεδομένου του ότι στο Ε.Θ.Π.Ζ. γίνεται επιβολή 
περιορισμών στην αλιεία μόλις από το 2005, είναι εμφανές ότι πρέπει να περάσει ακόμα 
αρκετός χρόνος, ώστε τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτών των περιορισμών να γίνουν 
εμφανή. Έτσι, οι διαχειριστικές δράσεις και η προστασία θα πρέπει να συνεχίσουν να 
εφαρμόζονται με συνέπεια και στο μέλλον. Επιπλέον, μακροχρόνια προγράμματα 
επιστημονικής παρακολούθησης θα επιτρέψουν την αξιολόγηση και τη βελτίωση των 
εφαρμοζόμενων κανονισμών, μέσω της προσαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων, ενώ οι 
παράκτιοι επαγγελματίες αλιείς θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και 
εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων στην Θ.Π.Π. 
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Εικ. 1. Οι ζώνες προστασίας της Θ.Π.Π. του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Ζακύνθου 
(απαγορεύεται σε μόνιμη βάση η ερασιτεχνική αλιεία, καθώς και η επαγγελματική αλιεία με 
τράτες και γρι-γρι σε όλη την Θ.Π.Π. ενώ επιτρέπεται η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία εκτός 
από την ζώνη Α για 6 μήνες το χρόνο - 1 Μαΐου μέχρι 30 Οκτωβρίου). 
 

 

Εικ. 2. α) βιομάζα, β) αριθμός ειδών της ιχθυοπανίδας και γ) αλίευμα ανά αλιευτική προσπάθεια 
(CPUE) που καταγράφηκαν στις διαφορετικές ζώνες προστασίας της Θ.Π.Π. και εκτός αυτής.                  
δ) ποσοστά αλιευμένων ειδών που το μέγεθος τους ήταν μικρότερο από αυτό που προβλέπεται 
από την σχετική νομοθεσία. 
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Ο ρόλος της νέας ΚΑλΠ και του παράκτιου αλιευτικού κλάδου στο 
δρόμο για τη βιώσιμη αλιεία 

 
Άντζελα Λάζου Dean  

Ελληνικό γραφείο της Greenpeace 
 

Η θάλασσα αντιμετωπίζει μια μη βιώσιμη κατάσταση, στην οποία οι άλλοτε πλούσιοι και 
ποικίλοι πληθυσμοί ψαριών έχουν αποδεκατιστεί σε ένα κλάσμα του αρχικού μεγέθους 
τους, οδηγώντας σε μια οικολογική, κοινωνική και τελικά οικονομική κρίση.  
 
Στη καρδιά αυτής της κρίσης βρισκόταν ένα πολιτικό σύστημα που μέχρι σήμερα ευνοούσε 
τα μεγάλα θηρία της θάλασσας εις βάρος των μικρών παράκτιων αλιέων, οι οποίοι 
μπορούν να εξασφαλίσουν μια βιώσιμη αλιεία, επιδοτούσε την καταστροφή με χρήματα 
των ευρωπαίων πολιτών και αποτύγχανε επανειλημμένα να σταματήσει την παράνομη 
αλιεία και να προστατεύσει αποτελεσματικά τις θάλασσές μας. 
 
Στην Ευρώπη, εδώ και δεκαετίες διαδραματίζεται ένα ξέφρενο κυνήγι μέχρι το τελευταίο 
ψάρι από έναν υπέρογκο και καταστροφικό στόλο σκαφών, ο οποίος μπορεί να πιάσει 2-3 
φορές περισσότερα ψάρια από ό,τι αντέχουν οι θάλασσες, καταστρέφει το βυθό, επηρεάζει 
τις παράκτιες τοπικές κοινωνίες και σύντομα θα στερήσει τον καταναλωτή από ένα βασικό 
στοιχείο της διατροφής του, το ψάρι. 
 
Στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς το ίδιο. Η αλιευτική παραγωγή έχει μειωθεί κατά 50% τα 
τελευταία 15 χρόνια κάνοντας το επάγγελμα του ψαρά ασύμφορο και το μέλλον του 
αβέβαιο. Το γεγονός αυτό επηρεάζει ήδη χιλιάδες συμπολίτες μας και τις παράκτιες 
κοινωνίες τους. Η αλιεία, ειδικά η παράκτια, είναι μία από τις σπουδαιότερες 
δραστηριότητες τόσο για οικονομικούς, όσο και για κοινωνικούς λόγους. Απασχολεί 
δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και αποτελεί το μοναδικό μέσο βιοπορισμού για πολλές 
οικογένειες, ειδικά σε απομακρυσμένα νησιά και περιοχές, όπου συνήθως δεν υπάρχει 
εναλλακτική απασχόληση.  
 
Για να έχουμε έναν υγιή αλιευτικό τομέα, οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και για να 
εξασφαλίσουμε το ψάρι στο πιάτο μας για εμάς και τις επόμενες γενιές, αυτή η κατάσταση 
πρέπει να αλλάξει. Ήδη πολλοί αλιείς στη Ευρώπη έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να 
στραφούμε στην αλιεία χαμηλής έντασης. Ήρθαν, λοιπόν, κοντά και αποφάσισαν να 
υψώσουν τη φωνή τους. Δημιούργησαν την πρώτη ευρωπαϊκή οργάνωση των αλιέων 
χαμηλής έντασης (L.I.F.E.-Low Impact Fishers of Europe) με στόχο να εξασφαλίσουν μια 
βιώσιμη αλιεία κι ένα καλύτερο μέλλον. 
 
Η χαμηλής έντασης αλιεία χαρακτηρίζεται από την περιβαλλοντική της και κοινωνική της 
βιωσιμότητα. Δεν είναι απλά μικρής κλίμακας, παράκτια αλιεία. Σέβεται το θαλάσσιο 
περιβάλλον αφού είναι επιλεκτική και έχει χαμηλές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
είδη ή/και βιότοπο. Συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα των παράκτιων 
κοινοτήτων, μέσα από τη μορφή μικρών, συχνά οικογενειακών επιχειρήσεων ή 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων. 
 
Γιατί, λοιπόν, αλιεία χαμηλής έντασης; Επειδή αποτελεί το μοναδικό δρόμο προς τη 
βιωσιμότητα. Πρόσφατη έκθεση του Ιδρύματος New Economics εκτιμά τα οφέλη από την 
αποκατάσταση 43 ευρωπαϊκών ιχθυαποθεμάτων και διαπιστώνει ότι: Θα οδηγήσει σε 
3.530.000 τόνους πρόσθετων εκφορτώσεων, των οποίων η αξία θα είναι ύψους 3,2 δις 
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ευρώ ετησίως και θα υποστηρίξει περισσότερες από 100.000 νέες θέσεις εργασίας (31% 
περισσότερο από την τρέχουσα απασχόληση στον τομέα της αλιείας στην ΕΕ). 
 
Τώρα είναι σειρά των πολιτικών να δράσουν. Οι ευρωπαίοι ηγέτες, και μαζί τους ο Έλληνας 
Υπουργός Αλιείας, έχουν την ευκαιρία να επανορθώσουν και να μας βγάλουν από αυτή την 
κρίση, πριν είναι πολύ αργά. Πέρυσι, για πρώτη φορά ψηφίστηκε μια ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την αλιεία (ΚΑλΠ), η οποία αντιτίθεται στο μέχρι σήμερα άδικο καθεστώς 
που επικρατεί στη θάλασσα και στοχεύει στην ανάκτηση των ιχθυαποθεμάτων, στην 
προώθηση της μικρής βιώσιμης αλιείας και τελικά στην υγιή κατάσταση των θαλασσών 
μας. Από εδώ και πέρα, το μεγάλο στοίχημα των Υπουργών Αλιείας είναι να εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία και να κάνουν το παραπάνω όραμα πραγματικότητα.  
 
Απαιτείται να μειώσουν τον αλιευτικό στόλο σε ένα βιώσιμο επίπεδο, ξεκινώντας από την 
απόσυρση των πιο καταστροφικών και θηριωδών σκαφών, να κατανέμουν τις αλιευτικές 
ευκαιρίες με δίκαιο τρόπο βάσει οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, 
δίνοντας προτεραιότητα στους μικρούς παράκτιους ψαράδες. Στην Ελλάδα, η πολιτική 
ηγεσία πρέπει επίσης να προχωρήσει στη δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων ως το πλέον 
αποτελεσματικό μέτρο για την προστασία της θάλασσας. 
 
Τα θαλάσσια καταφύγια αποτελούν ένα διαχειριστικό εργαλείο για τη μείωση της 
αλιευτικής προσπάθειας σε ορισμένες περιοχές και τη μείωση της αλιευτικής πίεσης επί 
των αποθεμάτων. Έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αφθονίας και της ποικιλίας των 
ζωντανών οργανισμών μέσα στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, οδηγούν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας των ψαριών μέσα σε καταφύγιο μέχρι και 61%. 
 
Κάποια από τα οφέλη των θαλάσσιων καταφυγίων είναι: α) την αλιεία: Αύξηση της 
απόδοσης της αλιείας, β) την εκπαίδευση: Προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την 
επιστημονική έρευνα, γ) τις τοπικές κοινωνίες: Ωφελούν τουριστικές δραστηριότητες όπως 
η κατάδυση, η υποθαλάσσια φωτογράφηση και η παρατήρηση κάποιων ειδών δίνοντας την 
ευκαιρία εναλλακτικών πηγών εσόδων στις παράκτιες κοινότητες. Ο αλιευτικός τουρισμός, 
αν σχεδιαστεί προσεκτικά, με μια ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, μπορεί να έχει πολλά οφέλη. 
 
Η βιώσιμη αλιεία στην Ελλάδα σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ακτογραμμή 
της χώρας. Συνεπώς, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε, αυτή θα 
πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος. 
 
Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία μέσα από την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ να αλλάξουμε την 
πορεία της αλιείας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Ας μην τη χάσουμε! 
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Κεφαλόποδα: Ο ρόλος τους στο οικοσύστημα και η συμβολή τους 
στην Ελληνική αλιεία 

 
Ευγενία Λευκαδίτου 

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών  

 
Τα Κεφαλόποδα, η πιο εξελιγμένη ομοταξία των μαλακίων, κατέχουν κεντρικό ρόλο στη 
δόμηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο φάσμα του 
τροφικού πλέγματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τροφοδυναμικών μοντέλων σε 
βιοκοινωνίες της υφαλοκρηπίδας υπάρχουν ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των νηριτικών 
Κεφαλοπόδων και των πληθυσμών τόσο των θηραμάτων όσο και των θηρευτών τους, ενώ  
σε μεσοπελαγικά ενδιαιτήματα η επίδραση των πελαγικών κεφαλοπόδων περιορίζεται 
συνήθως στους θηρευτές τους (Coll et al., 2013). Ειδικώτερα σε περιοχές ανάβλυσης, 
ορισμένα πελαγικά τευθοειδή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, όντας αποκλειστική ή 
προτιμότερη λεία κορυφαίων θηρευτών, όπως ο φυσητήρας, ο ξιφίας, μεγάλα 
σκομβροειδή, δελφίνια, καρχαρίες και θαλάσσια πουλιά (Boyle and Rodhouse, 2005). Τα 
περισσότερα από τα πελαγικά είδη σπάνια συλλαμβάνονται από αλιευτικά ή πειραματικά 
εργαλεία και ο μόνος τρόπος εκτίμησης της αφθονίας είναι από τα ευρήματα υπολειμάτων 
στα στομάχια των θηρευτών τους (Clarke, 1980).       
 

 
Εικ. 1. Σχηματική απεικόνιση φυσητήρα και πελαγικών κεφαλοπόδων (Οικογένειες: 
Histioteuthidae, Onychoteuthidae, Octopoteuthidae, Chiroteuthidae, Ocythoidae, Cranchiidae, 
Architeuthidae). 
 

Οι δραματικές διακυμάνσεις που συχνά παρατηρούνται στην αφθονία και τις αλιευτικές 
εκφορτώσεις των Κεφαλοπόδων από χρόνο σε χρόνο ή και ανά εποχή, δεν σχετίζονται τόσο 
με την ασκούμενη αλιευτική προσπάθεια όσο με τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους, όπως ο 
γενικά υψηλός και κυμαινόμενος, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κυρίως  
θερμοκρασία και αφθονία τροφής), ρυθμός ανάπτυξης και ο θάνατος τους μετά την 
αναπαραγωγή. Οι πληθυσμοί τους, παρουσιάζουν γρήγορη εναλλαγή γενεών και έτσι είναι 
σε θέση να ανταποκρίνονται πολύ σύντομα σε φυσικές, αλλά και ανθρωπογενείς αλλαγές 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Έτσι επωφελούνται από μια γενική αύξηση της αλιευτικής 
πίεσης που προκαλεί μείωση θήρευτών και μακροβιότερων ανταγωνιστών τους, ενώ 
προσαρμόζονται εύκολα σε ασταθείς περιβαλλοντικές συνθήκες (R-selected species). Η 
συμπληρωματικότητα ειδών των Κεφαλοπόδων με κάποια είδη ψαριών, που είτε έχουν 
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παρόμοιο ενδιαίτημα, είτε παίζουν ανάλογο ρόλο στη λειτουργία του οικοσυστήματος, 
ενδέχεται να συμβάλει στη σταθερότητα των οικοσυστημάτων με την υποστήριξη της 
λειτουργικής ποικιλομορφίας και της ροής ενέργειας μεταξύ των τροφικών επιπέδων σε 
περίπτωση μείωσης της αφθονίας ή εξαφάνισης μακροβιότερων ειδών ψαριών.  
 
Στη συνεχή αύξηση της παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής των Κεφαλοπόδων, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1970 (στοιχεία FAO), μεγαλύτερη από αυτή των ψαριών στις 
περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, θεωρήθηκε ότι συνέβαλαν: 
 

 η υπεραλίευση μακροβιότερων θηρευτών ή ανταγωνιστικών ειδών ψαριών 

 η αύξηση της ζήτησης κεφαλοπόδων στην αγορά 

 η εκμετάλευση νέων αλιευτικών πεδίων  

 η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων κυρίως στον ΝΑ Ειρηνικό και ΝΔ 
Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά και 

 η αύξηση της θερμοκρασίας στον ΒΔ Ατλαντικό (Caddy & Rodhouse, 1998). 
 

Στην Μεσόγειο όμως, όπως και σε κάποιες περιοχές του ΒΔ Ειρηνικού, όπου τόσο τα 
Κεφαλόποδα όσο και τα ψάρια αλιεύονται εντατικά τις τελευταίες δεκαετίες, η αλιευτική 
παραγωγή των κεφαλοπόδων φαίνεται να έχει ήδη φτάσει στη μέγιστη δυνατή ποσότητα 
και να κυμαίνεται πλέον ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αλιευτικής προσπάθειας και των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων (Chotiyaputta 1993, Pierce et al 2010).  
 
Συστηματική παρακολούθηση και εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων εφαρμόζεται 
μόνο για είδη καλαμαριών και θράψαλων, που στοχεύονται από διεθνείς αλιευτικούς 
στόλους στον Ειρηνικό και τον νότιο Ατλαντικό. Στις ευρωπαϊκές χώρες τα Κεφαλόποδα 
αλιεύονται από τοπικά αλιευτικά σκάφη με σημαντική συμβολή της παράκτιας αλιείας στις 
εκφορτώσεις των εμπορικότερων ειδών, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου και της 
Ιβηρικής Χερσονήσου (Pierce et al 2010). Για ορισμένα νηριτικά βενθοπελαγικά είδη, που οι 
πληθυσμοί παρουσιάζουν μεγάλη γενετική διαφοροποίηση προτείνεται τοπικός 
σχεδιασμός μέτρων διαχείρισης (Casu et al. 2002). Μέχρι σήμερα τα διαχειριστικά μέτρα 
που εφαρμόζονται για το χταπόδι, τη σουπιά και το καλαμάρι είναι προληπτικά και 
αφορούν, είτε στο ελάχιστο εμπορεύσιμο μέγεθος των ειδών, είτε στα χαρακτηριστικά, την 
αλιευτική περίοδο ή τον αριθμό χορηγούμενων αδειών χρήσης των εξειδικευμένων 
αλιευτικών εργαλείων (Pierce et al 2010).  
 

 

 
Εικ. 2. Χρυσό περίτμητο έλασμα σε  σχήμα 
χταποδιού από τάφους των Μυκηνών (16ος-
13ος αιώνας π.Χ.). 

 
Στο Αιγαίο και το ανατολικό Ιόνιο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα περίπου 50 είδη 
Κεφαλοπόδων (Λευκαδίτου, 2006) από τα οποία μόνο 10, το κοινό καλαμάρι Loligo vulgaris, 
το πελαγικό καλαμάρι Loligo forbesi, το λεσσεπσιανό σουπιοκαλάμαρο Sepioteuthis 
lessoniana, το κοινό βενθοπελαγικό θράψαλο Illex coindetii, το βραχύουρο θράψαλο 
Todaropsis eblanae, τα πελαγικά θράψαλα Todarodes sagittatus και Ommastrephes 
bartramii, η κοινή σουπιά Sepia officinalis, 2 είδη μοσχιών Eledone cirrhosa και E. moschata 
και το κοινό χταπόδι Octopus vulgaris, συμμετέχουν στις εκφορτώσεις των Ελληνικών 
αλιευτικών σκαφών και είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Στις κατηγορίες αλιευμάτων που 
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καταγράφονται για τα Κεφαλόποδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός από  
τα χταπόδια και τις σουπιές, περιλαμβάνονται 2-4 είδη σε μία κατηγορία, γεγονός που δεν 
επιτρέπει την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης και της γεωγραφικής 
διαφοροποίησης των εκφορτώσεων των επιμέρους ειδών. Ωστόσo η ανάλυση των 
δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δίνει μια εικόνα για την εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής των 
Κεφαλοπόδων και τη σημαντική  
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Εικ. 3. Διακύμανση της μέσης ετήσιας ποσότητας των εκφορτώσεων κεφαλοπόδων από την 
αλιεία στα Ελληνικά νερά ανά γεωγραφική περιοχή ΕΛ.ΣΤΑΤ. και δεκαετία κατά τη χρονική 

περίοδο 1982-2011. 
 
αύξησή των εκφορτώσεων τους κατά την δεκαετία 1992-2001 (Εικ. 3), ιδιαίτερα σε περιοχές 
με έντονη αλιευτική δραστηριότητα, όπως ο Θερμαϊκός Κόλπος (Π13) και το Θρακικό 
Πέλαγος (Π14). Σαν κυριώτερες αιτίες πιθανολογούνται η αύξηση της αφθονίας των 
κεφαλοπόδων λόγω της υπεραλίευσης των μακροβιότερων οστεϊχθύων, καθώς και η 
μεγαλύτερη στόχευση των Κεφαλοπόδων από τους αλιείς με τα παραδοσιακά, αλλά και νέα 
εξιδικευμένα εργαλεία (σουπιόδιχτα, βολκοί και παραγάδια με κιούπια για χταπόδια) 
(Lefkaditou 2007).    
 
Την τελευταία δεκαετία εκφράστηκε έντονο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια χταποδιού 
στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Η ολοκλήρωση του κύκλου ζωής σε συνθήκες εκτροφής, 
έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής μόνο σε πειραματικό επίπεδο, θεωρούμενη οικονομικά 
ασύμφωρη λόγω της μεγάλης θνησιμότητας κατά τα νεαρά πλαγκτονικά στάδια και του 
υψηλού κόστους της απαιτούμeνης τεχνητής τροφής (Iglesias et al. 1997, Vaz-Pires et al. 
2004, Lefkaditou et al. 2007, Garcia et al. 2014). Σαν εναλλακτική λύση στην Ισπανία γίνεται  
από το 1996 πάχυνση του χταποδιού σε παράκτιους πλωτούς κλωβούς με κατασκευές από 
πλαστικούς κυλίνδρους (Εικ. 4) από τους ίδιους τους ψαράδες, οι οποίοι ταϊζουν τα 
χταπόδια με απορριπτόμενα αλιεύματα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν εξίσου γρήγορο 
ρυθμό αύξησης και υψηλό ποσοστό βιωσιμότητας, συγκρίνοντας εκτροφή σε πλωτούς και 
σε ποντισμένους κλωβούς, οι τελευταίοι από τους οποίους είναι προτιμώτεροι, ιδίως σε 
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τουριστικές περιοχές, αλλά και γιατί έτσι εξασφαλίζονται σταθερότερες συνθήκες 
θερμοκρασίας και αλατότητας (Estefanell et al. 2012). 
 

 

  

Εικ. 4. Βολκοί που χρησιμοποιούνται για την αλιεία του χταποδιού στο Θρακικό 
Πέλαγος (επάνω). Μεταλλικά κλουβιά σε σχεδίες μυδοκαλλιέργειας (κάτω αριστερά) 
και ποντιζόμενα κλουβιά (κάτω δεξιά) με κυλιδροειδείς κατασκευές από PVC για την 
πάχυνση του χταποδιού στην Ισπανία. 
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Ατλαντική και Μεσογειακή Αλιεία 
 

Αθανάσιος Μαχιάς 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 

Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Μεσογειακής αλιείας  
 
Η Κοινοτική Μεσογειακή Αλιευτική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 12% της συνολικής 
αλιευτικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλιευτική αυτή παραγωγή αντιστοιχεί 
στο 46% των σκαφών και πάνω από το 50% των αλιέων της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι πάνω από το 80% αυτών των αλιευτικών σκαφών είναι σκάφη μικρότερα από 
12 μέτρα. Στα παραπάνω βέβαια δεν συνυπολογίζονται τα απειράριθμα (μικρά) 
ερασιτεχνικά σκάφη (μόνο στην Ελλάδα υπολογίζονται πάνω από 60.000). 
 

Αλιευτική Παραγωγή Αριθμός σκαφών

Μεσόγειος

Ατλαντικός

 
 
Το μικρό μέγεθος των σκαφών, σε συνδυασμό με τη στενή ηπειρωτική κρηπίδα της 
Μεσογείου, περιορίζουν την αλιεία κοντά στις ακτές. Ταυτόχρονα η εκτεταμένη 
ακτογραμμή των χωρών της Μεσογείου και η μικρή ανά σκάφος παραγωγή, διευκολύνουν 
την εκφόρτωση οπουδήποτε κατά μήκος των ακτών, κάνοντας τον έλεγχο και την επιβολή 
μέτρων δύσκολη. Στα οργανωμένα σημεία εμπορίας εκφορτώνεται μέρος μόνο των 
αλιευμάτων, με το μεγαλύτερο μερίδιο να κατέχει η μέση αλιεία. 
 
Επιπλέον στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου θα πρέπει να συμπεριληφθούν:  
 
α) η μεγάλη βιοποικιλότητα. Η Μεσόγειος παρουσιάζει μικρή αλιευτική παραγωγή, που 
συνδυάζεται με πολλά είδη αλιευμάτων, τα περισσότερα έχουν μικρή διάρκεια ζωής, είναι 
μικρού μεγέθους, αλλά με (συνήθως) υψηλές εμπορικές τιμές. 
 
β) η μεγάλη διαφοροποίηση των αλιευτικών σκαφών και εργαλείων (ή ενασχολήσεων – 
métier), που είναι αποτέλεσμα της στενής ηπειρωτικής κρηπίδας, της βιοποικιλότητας και 
της χαμηλής παραγωγής. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα τον έντονο και πολλές φορές οξύ 
ανταγωνισμό μεταξύ των αλιέων και αλιευτικών ενασχολήσεων, καθώς και τον 
ανταγωνισμό της αλιείας με τις άλλες χρήσεις της παράκτιας ζώνης (π.χ. τις 
ιχθυοκαλλιέργειες). Οι ανταγωνισμοί αυτοί συχνά παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην 
χάραξη της αλιευτικής πολιτικής, από την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών 
αποθεμάτων. 
 
γ) Το γεγονός ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αμιγώς μεσογειακές χώρες ήταν 
μόνο η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ πρόσφατα προστέθηκε και η Κροατία. Αυτό έχει σαν 
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αποτέλεσμα την μειωμένη δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Μεσογείου στη χάραξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 
 

Διαφορές Μεσογειακής και Ατλαντικής Αλιείας 
 
Η βάση των διαφορών της Μεσογειακής και Ατλαντικής αλιείας είναι τα διαφορετικά 
οικολογικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών οικοσυστημάτων. Τα νερά του Ατλαντικού και 
της Βόρειας Θάλασσας είναι νερά μεσότροφα, με εκτεταμένη ηπειρωτική κρηπίδα. 
Αντίθετα τα νερά της Μεσογείου είναι ολιγότροφα και η κρηπίδα της στενή. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα: 
 

 Το οικοσύστημα του Ατλαντικού να υποστηρίζει μεγάλη αλιευτική παραγωγή με 
αλιεύματα και είδη μεγάλου μεγέθους. Αντίθετα, το οικοσύστημα της 
Μεσογείου υποστηρίζει πολύ χαμηλότερες αλιευτικές παραγωγές, όπου όλα 
σχεδόν τα αλιεύματα που είναι και μικρού μεγέθους και καταναλώνονται πάρα 
πολλά είδη. 

 Στις Ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται αλιευτικά στον Ατλαντικό, η 
αλιεία αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας τους, ενώ στα Μεσογειακά 
κράτη αποτελεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος με (όμως) μεγάλη κοινωνική 
σημασία.  

 Διαφορετική δομή των στόλων: Η Ατλαντική αλιεία επιχειρεί με μεγάλους 
στόλους από μηχανότρατες, εργοστασιακού μεγέθους, ψαρεύουν νυχθημερόν 
και ξεφορτώνουν σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα σημεία. Η μικρή 
παράκτια αλιεία στις χώρες αυτές είναι κάτι το γραφικό και οικολογικό. 
Αντίθετα, η μαζική αλιεία στην Μεσόγειο είναι η μικρή παράκτια αλιεία.  

 

Χαρακτηριστικά και υφιστάμενη κατάσταση Ελληνικής αλιείας 
 
Τα Μεσογειακά χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν παραπάνω μεγεθύνονται όσον αφορά 
την ελληνική αλιεία. Η ελληνική αλιευτική παραγωγή σύμφωνα με την στατιστική αρχή 
είναι σταθερή και κυμαίνεται περί τις 90.000 – 100.000 τόνους το χρόνο, κατά την 
τελευταία δεκαετία. Όμως, η στατιστική αρχή παρακολουθεί μόνο το 40% του στόλου, ενώ 
άγνωστα παραμένουν τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας. Τα στοιχεία διαφόρων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εκτελέσθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ από το 1996 και μετά, 
καθώς και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από 
το 2003, δείχνουν ότι τα πραγματικά εμπορικά αλιεύματα είναι 30%-50% περισσότερα, ενώ 
περίπου το 55%-60% αυτών των αλιευμάτων προέρχεται από την παράκτια αλιεία. Σε αυτά 
θα πρέπει να προστεθεί η αλιευτική δραστηριότητα της ερασιτεχνικής αλιείας, που στην 
χώρα μας (>60.000 σκάφη) παραμένει άγνωστη. 
 
Η χάραξη διαχειριστικής αλιευτικής πολιτικής θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερεις 
θεμελιώδεις και αυτονόητες αρχές: 
 
α) Κάθε τύπος αλιείας αλλοιώνει το περιβάλλον, όμως  
β) τα αλιεύματα αποτελούν έναν βασικό διατροφικό πόρο,  
γ) στη λήψη μέτρων θα πρέπει να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας ως προς την πίεση 
που ασκεί στα αποθέματα ο κάθε τύπος αλιείας, και να μην μεταφέρονται μηχανιστικά 
πεποιθήσεις που έχουν διαμορφωθεί σε άλλες περιοχές (π.χ. του Ατλαντικού). 
δ) Οι παράνομες μορφές αλιείας είναι εκτός οποιασδήποτε συζήτησης. 
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Με βάση τα παραπάνω η αλιευτική διαχείριση στοχεύει στο πώς θα επιτύχουμε αειφορικά 
το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις (μέγιστη αειφόρο 
παραγωγή). 
 
Η απουσία επιστημονικής γνώσης και παρακολούθησης της κατάστασης των αποθεμάτων, 
καθώς και της πίεσης που ασκούν σε αυτά οι διαφορετικές αλιευτικές ενασχολήσεις, 
αποτελεί την μόνιμη αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής πολιτείας. Αυτή η απουσία ακυρώνει 
την προσπάθειά της να χαράξει μια εθνική αλιευτική πολιτική, αλλά και αδυνατίζει την 
δυνατότητά της να διαπραγματευτεί την ελληνική και ευρύτερα την Μεσογειακή 
ιδιαιτερότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι συχνά οι πολιτικές αποφάσεις, να λαμβάνονται με 
αποσπασματικά στοιχεία ή (συνήθως) χωρίς επιστημονικά στοιχεία και εμπεριστατωμένες 
αναλύσεις. Έτσι, συχνά απλώς αντιγράφονται μέτρα, που καμιά σχέση δεν έχουν με την 
ελληνική κατάσταση και ιδιαιτερότητα. 
 

Το ερευνητικό ερώτημα 
 
Οι διαφορές μεταξύ Ατλαντικού και Μεσογείου και κατ’ επέκταση των διαφορετικών 
πολιτικών που θα πρέπει να ασκηθούν σε αυτές τις δύο περιοχές, θα μπορούσαν να 
συνοψιστούν στο επιστημονικό ερώτημα:  
 
Τι θα συμβεί αν αφαιρέσουμε ή προσθέσουμε ενέργεια σε ένα ολιγότροφο σύστημα;  
Και τί αντίστοιχα θα συμβεί σε ένα μεσότροφο σύστημα; 
 
Οι απαντήσεις φαίνεται να είναι διαφορετικές στα δύο οικοσυστήματα:  
 

 Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένα παράδειγμα (πείραμα) προσθήκης ενέργειας 
στο οικοσύστημα, το οποίο έχει διερευνηθεί. Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει 
ότι: 
στα μεσότροφα συστήματα η επίδρασή τους είναι ουδέτερη 
στα ολιγότροφα συστήματα, η αλιευτική παραγωγή διπλασιάζεται, η βιομάζα 
της περιοχής τετραπλασιάζεται, ενώ η βιοποικιλότητα δεν επηρεάζεται. 

 Η εκφόρτωση των απορριπτόμενων, αντί της απόρριψής τους στην θάλασσα 
είναι ένα παράδειγμα (πείραμα) αφαίρεσης ενέργειας από το οικοσύστημα. Το 
πείραμα αυτό είναι σε εξέλιξη με βάση την νέα αλιευτική πολιτική. Ένα πείραμα 
που οι επιπτώσεις του δεν έχουν μελετηθεί στην Μεσόγειο. 
 

Τέτοια «πειράματα» είναι η «χαρά» των ερευνητών, που θα εργαστούν για την ερμηνεία 
των αλλαγών που θα επέλθουν ή δεν θα επέλθουν. Θα είναι όμως και η χαρά των αλιέων; 
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ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 

12% Αλιευτικής Παραγωγής Ε.Ε. 88% Αλιευτικής παραγωγής Ε.Ε. 

46% αλιευτικού στόλου Ε.Ε. 54% αλιευτικού στόλου Ε.Ε. 

>> 50% αλιέων Ε.Ε.  
> 80% σκαφών μικρότερα 12 Τα μικρά σκάφη περιθωριακά στην αλιεία 

Μεγάλος αριθμός μικρών ιδιωτικών σκαφών 
ερασιτεχνικής αλιείας, χωρίς δυνατότητα 
ελέγχου των ελάχιστων περιορισμών που 
υπάρχουν. 

Η ερασιτεχνική αλιεία είναι πλήρως 
ελεγχόμενη, με άδειες για είδος και 
ποσότητα αλιεύματος, συνήθως 
διενεργείτεαι από εταιρίες. 

Μεγάλος αριθμός σημείων εκφόρτωσης Συγκεκριμένα σημεία εκφόρτωσης 

 Παρακολούθηση αποθεμάτων, ανάπτυξη 
αλιευτικής έρευνας 

2 – 3 κύριες αμιγώς μεσογειακές χώρες  

Μικρή υφαλοκρηπίδα Εκτεταμένη υφαλοκρηπίδα 

Μεγάλη βιοποικιλότητα Περιορισμένη βιοποικιλότητα 

Ολιγότροφα νερά (χαμηλή αλιευτική 
παραγωγή) 

Μεσότροφα νερά (υψηλή αλιευτική 
παραγωγή) 

Αλιεία κοντά στις ακτές Αλιεία μακριά από τις ακτές 

Αλιεύματα μικρού μεγέθους Αλιεύματα μεγάλου μεγέθους 

Αλιεία κοινωνική σημασία Αλιεία οικονομική σημασία 

Μικρή παράκτια αλιεία Μηχανότρατες 
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Ανάπτυξη πλαισίων συν-διαχείρισης της αλιείας, με την ενεργό 
συμμετοχή των αλιευτικών κοινωνιών 

 

Αναστασία Μήλιου 
Iνστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος 

 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που υποβαθμίζει συνεχώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα 
ιχθυαποθέματα στις ελληνικές θάλασσες, είναι οι ποικίλες πρακτικές παράνομης και 
καταστροφικής αλιείας, που παρατηρούνται σχεδόν στο σύνολο των ελληνικών θαλασσών. 
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, με την αιτιολογία (ή δικαιολογία) της κρίσης, σε πολλές 
θαλάσσιες περιοχές παρατηρείται έξαρση σε τέτοια περιστατικά. Αυτά προκαλούνται, τόσο 
από σκάφη της μέσης αλιείας – μηχανότρατες, ή γρι-γρι – αλλά και από βιντζότρατες, που 
ψαρεύουν παράνομα κοντά στην ακτή, όσο και από παράνομες πρακτικές (αλιεία με τη 
χρήση εκρηκτικών, αλιεία με ψαροντούφεκο και μπουκάλες, κ.α.), καθώς επίσης και από 
πρακτικές παράκτιας αλιείας. Εκτός από τα ελληνικά σκάφη που αλιεύουν παράνομα, 
έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά, αλλά και τα ιταλικά σκάφη (μηχανότρατες 
και γρι-γρί), τα οποία εντοπίζονται τακτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στο Aν. Αιγαίο και 
στο Ιόνιο αντίστοιχα.  
 
Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι ο μηχανισμός αλιευτικού έλεγχου στην Ελλάδα είναι 
ιδιαίτερα ανεπαρκής, για να αντιμετωπίσει τα πολυάριθμα παράνομα περιστατικά και αυτό 
οφείλεται: 
 

 στην ιδιαίτερη γεωμορφολογία των ελληνικών θαλασσών (μεγάλος αριθμός νησιών 
και νησίδων, μεγάλη έκταση ακτογραμμής κλπ), που καθιστά πιο δύσκολο το 
ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών, 

 στην ελλιπή εκπαίδευση των λιμενικών, σε θέματα αλιευτικού ελέγχου, καθώς και 
στον μεγάλο όγκο παράλληλων υποχρεώσεων που έχουν οι λιμενικές αρχές, 

 στη μείωση (λόγω οικονομικής κρίσης) των μέσων ελέγχου που έχουν στη διάθεσή 
τους οι λιμενικές αρχές (π.χ. σκάφη, καύσιμα), καθώς και στις ατέλειες του 
Συστήματος Δορυφορικής Παρακολούθησης (VMS), το οποίο παραβιάζεται από 
συγκεκριμένες πρακτικές και λογισμικά, 

 στην ελλιπή, ή επιλεκτική, εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών, που αφορούν 
τον αλιευτικό έλεγχο και την αλιευτική διαχείριση.  
 

Ως εκ τούτου, δημιουργείται σημαντικό κενό στην εφαρμογή της ισχύουσας αλιευτικής 
νομοθεσίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής, με αναπόφευκτη απόρροια την υπεραλίευση και τη 
συνεχιζόμενη δραστική μείωση των ιχθυαποθεμάτων και της αλιευτικής παραγωγής, που σε 
πολλές περιοχές καθιστά μη βιώσιμο το επάγγελμα του ψαρά. Το πρόβλημα αυτό έχει 
πολλές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις: 

 

 κίνδυνος της κατάρρευσης της οικονομίας των αλιευτικών κοινωνιών, με τη 
συνεπακόλουθη μετανάστευση αλιέων σε αστικές περιοχές, ή στο εξωτερικό, 

 υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κίνδυνος επιβίωσης των 
προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών,  

 έλλειψη πρόσβασης των Ελλήνων καταναλωτών σε ποιοτικό και φθηνό ψάρι. 
 
Στην Ελλάδα της κρίσης είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε και να πράττουμε 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Είναι καιρός να παραδεχτούμε λοιπόν ότι, η 
ενεργός συμμετοχή των αλιέων και των αλιευτικών κοινωνιών στη διαχείριση των 
ιχθυαποθεμάτων και στην καταπολέμηση της παράνομης και καταστροφικής αλιείας 
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αποτελεί μονόδρομο. Άλλωστε, είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες, τόσο στην Ε.Ε., όσο 
και παγκοσμίως, όπου παρόλο που η αλιεία έχει θεμελιώδη κοινωνικο-οικονομικό ρόλο, δεν 
υπάρχουν διαχειριζόμενες περιοχές αλιείας, που να εξασφαλίζουν την ανάκαμψη των 
ιχθυαποθεμάτων. Όσες λίγες διαχειριζόμενες ή προστατευόμενες περιοχές αλιείας 
υπάρχουν στη χώρα μας, έχουν θεσμοθετηθεί στην πλειονότητά τους τη δεκαετία του ’60 
και έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς στο να προστατεύσουν τα ελληνικά ιχθυαποθέματα.  
 
Στοχεύοντας στη δημιουργία ενός θετικού προηγούμενου στην αλιευτική διαχείριση, το 
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» καταβάλλει εντατικές προσπάθειες 
προετοιμάζοντας τη δημιουργία της πρώτης στην Ελλάδα, συν-διαχειριζόμενης περιοχής 
αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών. Για τον σκοπό 
αυτό, το «Αρχιπέλαγος» διατηρεί μόνιμη ερευνητική ομάδα στο νησί τον τελευταίο 1,5 
χρόνο. 
 
Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για την πιλοτική 
εφαρμογή της πρώτης συν-διαχειριζόμενης ζώνης αλιείας στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι πρόκειται για μία κατεξοχήν παραδοσιακή αλιευτική κοινωνία, με μικρό 
πληθυσμό 750 κατοίκων, η οποία στηρίζει έναν αμιγώς παράκτιο αλιευτικό στόλο. Ωστόσο 
στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται κάθετη μείωση της αλιευτικής 
παραγωγής, ενώ είναι πλέον σχεδόν καθημερινά τα φαινόμενα παράνομης και 
καταστροφικής αλιείας, κυρίως από ψαράδες που προέρχονται από γειτονικά νησιά και 
άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι, ανάμεσα σε άλλες περιοχές όπου το «Αρχιπέλαγος» έχει 
υλοποιήσει αντίστοιχη προεργασία, π.χ. Φούρνοι Κορσεών, θεωρούμε ότι στους Λειψούς οι 
συνθήκες είναι πολύ πιο ώριμες για την πρώτη, πιλοτική εφαρμογή του πλαισίου αλιευτικής 
συν-διαχείρισης.  
 
Η προσπάθεια αυτή είναι αυτοχρηματοδοτούμενη από το «Αρχιπέλαγος» και τον Αλιευτικό 
Σύλλογο Λειψών, ενώ πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου του νησιού. Παρά το 
γεγονός πως δεν υπήρξε έως και σήμερα κάποιο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, 
θεωρήσαμε ότι η κατάσταση των ιχθυαποθέματων στην περιοχή ήταν και παραμένει τόσο 
ανησυχητική, ώστε δεν υπήρχε περιθώριο αναβολής της προσπάθειας μέχρι να βρεθεί η 
κατάλληλη χρηματοδότηση. Έτσι, αν και δύσκολη, η αυτοχρηματοδότηση ήταν η μόνη λύση, 
ώστε να αναστραφεί η πορεία της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των ιχθυαποθεμάτων της 
περιοχής.  
 
Προκειμένου να μπορέσουμε να συντάξουμε την πρόταση του διαχειριστικού σχεδίου της 
αλιείας, είναι απαραίτητη η μελέτη της αλιευτικής παραγωγής του παράκτιου στόλου των 
Λειψών, η οποία καταγράφεται σε καθημερινή βάση από την ερευνητική ομάδα του 
«Αρχιπελάγους» από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και σήμερα. Επίσης, υλοποιείται 
συμπληρωματική έρευνα που περιλαμβάνει: 
 

 την κατηγοριοποίηση του τοπικού αλιευτικού στόλου ανάλογα με τη συχνότητα 
αλιείας (επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης, επαγγελματίες εποχιακής 
απασχόλησης, ανενεργοί επαγγελματίες), 

 την καταγραφή της γενικότερης αλιευτικής δραστηριότητας γύρω από το 
νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών, τόσο από αλιευτικά σκάφη από άλλες 
περιοχές της Ελλάδας, όσο και από τουρκικά αλιευτικά,  

 την χαρτογράφηση των προστατευόμενων οικοτόπων. Η δράση αυτή στοχεύει 
μεταξύ άλλων, στη θεσμοθέτηση ζωνών όπου θα απαγορεύεται η αλιεία με 
συρόμενα εργαλεία, σε περιοχές που υπάρχουν ύφαλοι ροδοφυκών ή 
κοραλλιγενείς, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά έως σήμερα δεν 
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εφαρμόζεται,  

 την καταγραφή βιοποικιλότητας παράκτιων οικοτόπων μέσω Baited Remote 
Underwater Video (BRUV) Census, καθώς και με μεθόδους οπτικής καταγραφής 
μέσω κατάδυσης (visual census) σε 9 σταθμούς παρακολούθησης, 

 τη μελέτη εξάπλωσης εισβολικών ειδών (π.χ. Siganus sp, Caulerpa racemosa var. 
cylindracea), και  

 την καταγραφή της κατανάλωσης αλιευμάτων από την τοπική κοινωνία και τους 
επισκέπτες του νησιού. 
 

Παράλληλα, γίνεται καταγραφή της αλληλεπίδρασης των θαλάσσιων θηλαστικών με τα 
αλιευτικά εργαλεία, καθώς και της συχνότητας και της έκτασης των καταστροφών που τα 
θηλαστικά προκαλούν σε αυτά. Με στόχο τον περιορισμό του αναπόφευκτου 
ανταγωνισμού ανάμεσα στους ψαράδες και τα θαλάσσια θηλαστικά, το «Αρχιπέλαγος» 
συγκεντρώνει πόρους από δωρεές, crowd-funding κλπ. για την αγορά και προσφορά στους 
παράκτιους ψαράδες του νησιού, επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, σε «αντικατάσταση» 
μέρους αυτών που καταστρέφουν τα θαλάσσια θηλαστικά. 
 
Σημαντική πτυχή της συγκεκριμένης δράσης, αποτελεί η στενή συνεργασία που έχει 
αναπτύξει το «Αρχιπέλαγος» με τον Αλιευτικό Σύλλογο Λειψών, αλλά και το σχετικό 
Μνημόνιο Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί, το οποίο εστιάζεται:  
 

 στην ενθάρρυνση των επιλεκτικών αλιευτικών πρακτικών, 

 στον εντοπισμό και την καταπολέμηση περιστατικών παράνομης και 
καταστροφικής αλιείας, σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές,  

 στην καταγραφή δεδομένων από τους αλιείς που σχετίζονται με την αλιευτική 
δραστηριότητα (citizen science) και τη δημιουργία σχετικών χαρτών 
participatory GIS,  

 στην προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών/χελωνών που αλληλεπιδρούν με 
τα αλιευτικά εργαλεία, 

 σε καινοτόμες δράσεις, π.χ. απελευθέρωση υπομεγεθών αλιευμάτων που είναι 
ζωντανά, σε προκαθορισμένο χώρο με στόχο τον εμπλουτισμό των 
ιχθυαποθεμάτων. 
 

Τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης, για τα οποία αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η 
διαβούλευση των ερευνητών με τους αλιείς, περιλαμβάνουν:  
 

 την εποχιακή απαγόρευση χρήσης μανωμένων διχτυών (Οκτώβριος– 
Ιανουάριος), 

 τον καθορισμό ελάχιστου μεγέθους ματιού και μέγιστου μήκους διχτυών ανά 
σκάφος, σε μανωμένα και απλάδια δίχτυα, 

 τον καθορισμό μέγιστου μεγέθους αγκιστριών ανά σκάφος και μεγέθους 
αγκιστριών στα παραγάδια,  

 τον καθορισμό ζώνης πλήρους απαγόρευσης αλιείας, 

 την εφαρμογή της απαγόρευσης αλιείας με μηχανότρατα σε πεδία με υφάλους 
ροδοφυκών ή κοραλλιγενείς  

 την εφαρμογή της απαγόρευσης της αλιείας με βιντζότρατα και γρι-γρι σε πεδία 
με λιβάδια Ποσειδωνίας,  

 την εφαρμογή περιορισμών για την ερασιτεχνική αλιεία.  
 

Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, το «Αρχιπέλαγος» στοχεύει να αναπτύξει ένα θετικό 
προηγούμενο στην Ελλάδα, όπου ψαράδες, επιστήμονες, τοπικές κοινωνίες και αρχές 
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συνεργάζονται ανιδιοτελώς, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάντλησης 
των ιχθυαποθεμάτων, που μαστίζει τις θάλασσές μας εδώ και πολλά χρόνια. Η προσπάθεια 
αυτή αξιοποιεί το υπάρχον νομικό πλαίσιο, αλλά και άρθρα της νέας ΚΑλΠ, (π.χ. ΕΚ 
1380/2013, Άρθρο 8: Ορισμός περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων). 
 
Η προσπάθεια θεσμοθέτησης της πρώτης συν-διαχειριζόμενης περιοχής αποκατάστασης 
ιχθυαποθεμάτων, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών, είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με 
ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να την ενισχύσουν με την 
εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους.  
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Ανασύσταση της αλιευτικής παραγωγής και τυπολογία των 
αλιευτικών παραβάσεων 

 
Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος 

Τμήμα Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

 
Δεν υπάρχει αλιεία χωρίς στοιχεία, γιατί το «αποτύπωμα» της αλιείας, ως κοινωνική 
δραστηριότητα, εμπεριέχεται σε πολλούς τομείς της οικονομίας, όπως η απασχόληση, η 
κατανάλωση, οι απαιτήσεις σε καύσιμα, κ.α. (Pauly et al., 2014). Στο πλαίσιο αυτό τα 
δεδομένα αλιευτικής παραγωγής αποτελούν την πρωταρχική πηγή πληροφόρησης και 
πεδίο έντονης αντιπαράθεσης σχετικά με τη χρησιμότητά τους (Pauly et al. 2013). Επίσης, η 
αξιολόγηση των δεδομένων της παραγωγής, καθώς και οι εκτιμήσεις των παράνομων και 
μη καταγεγραμμένων αλιευμάτων είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αποτύπωση των 
προβλημάτων που συνδέονται με το υφιστάμενο διαχειριστικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτόν 
έγιναν οι πρώτες προσπάθειες για την ανασύσταση της ελληνικής επαγγελματικής 
αλιευτικής παραγωγής από το 1928 μέχρι το 2010 (Tsikliras et al. 2007, Moutopoulos & 
Stergiou 2012) και την αξιολόγησή της (Moutopoulos & Koutsikopoulos 2014), ενώ οι 
προσπάθειες συνεχίζονται, ώστε να συμπεριληφθούν η ερασιτεχνική αλιεία (Moutopoulos 
et al. 2013) και τα απορριπτόμενα αλιεύματα (Moutopoulos et al. 2014), προκειμένου να 
αποτυπωθεί η συνολική αφαιρούμενη βιομάζα από τις ελληνικές θάλασσες. 
 
Στην ανασύσταση χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της αλιευτικής παραγωγής από 
ανεξάρτητους φορείς συλλογής αλιευτικών δεδομένων και τη βιβλιογραφία (Εικ. 1). Κατά 
τη διάρκεια της πρώιμης φάσης (περίοδος του μεσοπολέμου) η μέση ετήσια αλιευτική 
παραγωγή των επαγγελματικών σκαφών (μηχανοκίνητων και μη) ήταν περισσότερο από 10 
φορές μικρότερη από τη μέση παραγωγή των πρόσφατων ετών (> 1990) (Εικ. 1) δείχνοντας 
ότι η περίοδος των αρχών του 20ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί ως περίοδος ελάχιστης 
αλιευτικής πίεσης (Moutopoulos & Stergiou 2011). Οι κύριες φάσεις αλλαγής των τάσεων 
της παραγωγής συμβαδίζουν χρονολογικά με τις σημαντικότερες κοινωνικο-οικονομικές και 
πολιτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο αιώνα 
(Moutopoulos & Stergiou 2011, Μουτόπουλος & Στεργίου 2012), γεγονός που ενισχύει την 
ανάγκη χρησιμοποιήσης μιας πολυεπίπεδης πληροφορίας για τον επανακαθορισμό των 
σημείων αναφοράς της ελληνικής αλιείας. Αν στα παραπάνω στοιχεία συμπεριληφθούν και 
οι εκτιμήσεις των απορριπτόμενων αλιευμάτων και η παραγωγή των ερασιτεχνών αλιέων 
(με σκάφος ή από την ακτή), τότε η τελική ανασυσταμένη παραγωγή είναι περίπου 2 φορές 
υψηλότερη από αυτή που δηλώνει η Ελλάδα στον FAO (Moutopoulos et al. 2014) (Εικόνα 
1). Η τιμή αυτή επιβεβαιώνει τις αντίστοιχες εκτιμήσεις από την ανασύσταση της 
παραγωγής των περισσότερων μεσογειακών κρατών, που κυμαίνονται από 1,6 (Τουρκία: 
Ulman et al. 2013) έως 3 φορές (Πορτογαλία: Leitão et al. 2014) υψηλότερες από τις 
εκτιμήσεις του FAO. 
 
Η ποιότητα των αλιευτικών δεδομένων είναι, επίσης, καθοριστικής σημασίας για τη 
διαχείριση (Hilborn & Walters, 1992). Για το σκοπό αυτό και καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε 
εκτιμηθεί η αξιοπιστία και τα όρια της παρεχόμενης πληροφορίας, επιχειρήθηκε η 
αξιολόγηση των στοιχείων της παραγωγής (Moutopoulos & Koutsikopoulos, 2014), ώστε να 
αποφευχθεί η ανακριβής ή/και μεροληπτική γνωμάτευση για τη δραστηριότητα, τους 
πόρους και τα οικοσυστήματα. Η ανάλυση ανέδειξε μια εμφανή χωρο-χρονική 
διαφοροποίηση του αριθμού των ειδών που εμφανίζονται/απουσιάζουν από τις 
καταγραφές και μεταβολές στον αριθμό των πιο αντιπροσωπευτικών ειδών, οι οποίες 
ενδεχόμενα να μην μπορούν να ερμηνευτούν από οικοσυστημικές μεταβολές, την 
επίδραση φυσικοχημικών παραμέτρων ή/και την εξέλιξη του αλιευτικού στόλου 
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(Moutopoulos & Koutsikopoulos 2014). Επίσης, περισσότερο από το 50% των συνδυασμών 
ειδών/υποπεριοχή της ΕΛΣΤΑΤ εμφάνισαν αύξηση της μέσης παραγωγής μεγαλύτερη από 3 
φορές μεταξύ των ετών 1994-2010 και 1982-1993 (Εικ. 2α). 
 
Οι λόγοι εντοπίζονται σε διοικητικο-τεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν το σχεδιασμό της 
δειγματοληπτικής έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), όπως είναι ο 
διαφορετικός βαθμός οργάνωσης των τοπικών γραφείων που συλλέγουν τα στοιχεία, η 
χρονοκαθυστέρηση στην ενσωμάτωση αλλαγών στο σύστημα καταγραφής των δεδομένων, 
νομοθετικές διατάξεις τοπικής ισχύος και εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η διάθεση του 
καυσίμου. Σχετικά με το τελευταίο παρατηρήθηκε ότι η ραγδαία αύξηση των 
αποπληθωρισμένων τιμών των καυσίμων την τετραετία 1990-1993 συμπίπτει και ενδέχεται 
να μπορεί εν μέρει να εξηγήσει τη ραγδαία αύξηση της συνολικής παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ 
στην ελληνική επικράτεια κατά την ίδια περίοδο (63%) (Εικ. 2β). Αυτό συμβαίνει διότι το 
σύστημα καταγραφής της ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται στη διακίνηση του καυσίμου και συνεπώς έχει 
κυμαινόμενο πληθυσμό αναφοράς (Moutopoulos & Koutsikopoulos 2014), με αποτέλεσμα 
η απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων πιθανά να οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των 
αλιέων που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την παροχή μειωμένης τιμής στα καύσιμα και 
κατά συνέπεια σε αλλαγή του πληθυσμού αναφοράς. 
 
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενσωμάτωση της πληροφορίας των 
παράνομων και αδήλωτων αλιευμάτων. Σχετικά με τις παραβάσεις της επαγγελματικής 
αλιείας η ανάλυση του αριθμού των καταγεγραμμένων αλιευτικών παραβάσεων ανά 
λιμενική αρχή, όπως καταγράφηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, έδειξε ότι η 
διακύμανση του αριθμού των παραβάσεων ήταν σχετικά σταθερή την περίοδο 1999-2012 
(μέση τιμή 1730 παραβάσεις ανά έτος), γεγονός που πιθανά να δηλώνει ότι το σύστημα 
ελέγχου προσέγγισε τη φέρουσα ικανότητά του όσον αφορά στην ένταση των ελέγχων 
(Moutopoulos & Koutsikopoulos submitted). Το χωρικό πρότυπο των παραβάσεων ανέδειξε 
τον σχηματισμό ομάδων λιμενικών αρχών, το οποίο συμβαδίζει με: (α) την κατανομή των 
ειδών και την αλιευτική παραγωγή, (β) την ύπαρξη περιοχών διαβαθμισμένης προστασίας 
και (γ) την ετερογένεια των ακτών. Οι ομαδοποιήσεις αυτές μπορεί να θεωρηθούν ότι 
ανταποκρίνονται και σε οικολογικά πρότυπα αναδεικνύοντας ότι το πρότυπο των 
παραβάσεων ακολουθεί το δίπολο «εύκολη πρόσβαση-εύκολη παράβαση». 
 
Αναφορικά με τα μη καταγεγραμμένα αλιεύματα, αυτά περιλαμβάνουν τις ποσότητες των 
απορριπτόμενων αλιευμάτων και τις παραγωγές της ερασιτεχνικής αλιείας. Λόγω της πολυ-
ειδικής και πολυ-εργαλειακής φύσης της ελληνικής αλιείας, οι εκτιμήσεις των 
απορριπτόμενων διαφέρουν τόσο ανάμεσα στα είδη όσο και ανάμεσα στα αλιευτικά 
εργαλεία (Tsagarakis et al. 2014), ενώ παράλληλα απουσιάζουν αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία 
για τις απορρίψεις. Σχετικά με την παραγωγή της ερασιτεχνικής αλιεία, στις μέχρι στιγμής 
προσπάθειες εκτίμησής της, παρατηρήθηκε ετερογένεια στον αριθμό των αλιέων ανά 
περιοχή, ειδικότερα για τους ερασιτέχνες αλιείς από την ακτή (Moutopoulos et al., 2013). 
Μελλοντικό στόχο, επίσης, αποτελεί και η εκτίμηση των αδήλωτων αλιευμάτων που 
προέρχονται από τους μη συστηματικούς επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι έχουν παράλληλη 
επαγγελματική δραστηριότητα (Tzanatos et al. 2006) και ένα σημαντικό ποσοστό του 
εμπορικού τμήματος της παραγωγής τους δεν διακινείται με τη νόμιμη διαδικασία. 
 
Η ανασύσταση της ελληνικής αλιείας και η σύνδεση της σύγχρονης εποχής με 
προγενέστερες περιόδους, θα αναδείξει τις μεταβολές στη σύνθεση των αλιευόμενων 
ειδών, των προτύπων εκμετάλλευσης και τυχόν οικοσυστημικών αλλαγών, με σκοπό την 
ολοκληρωμένη περιγραφή της διαχρονικής δομής και της δυναμικής της ελληνικής αλιείας. 
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Εικ. 1. Συνολική ανασυσταμένη παραγωγή (σε 10000 τόνους), παραγωγή από τα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη (μηχανοκίνητα και μη) και καταγεγραμμένη παραγωγή από τους επίσημους 
φορείς συλλογής αλιευτικών δεδομένων. Τα ποσοστά υποδεικνύουν τη μέση (2000-2010) 
συμμετοχή της παραγωγής από τα επαγγελματικά σκάφη (μηχανοκίνητα και μη) ανά αλιευτικό 
εργαλείο. Τα πλαίσια υποδεικνύουν την προέλευση των δεδομένων ως ακόλουθα: σκούρα 
πλαίσια για τα δεδομένα της παραγωγής, πλαίσια με οριζόντιες γραμμές για τα δεδομένα της 
παραγωγής των παράκτιων σκαφών με ιπποδύναμη < 19 HP και των λέμβων και πλαίσια με 
κάθετες γραμμές για τα δεδομένα του αριθμού των σκαφών. ΓΣΥΕ: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδας, ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΑΣΥ: Αγροτική Στατιστική Υπηρεσία, Ε: ΕΛΣΤΑΤ, Τ: 
Tsikliras et al. (2007), ΚΑΜ: Κοινό Αλιευτικό Μητρώο. 
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Η ιχθυοπανίδα των Ελληνικών θαλασσών 
 

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου 
τ. Δ/ντής του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

 
Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μία ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή με υψηλή βιοποικιλότητα 
και αριθμό ενδιαιτημάτων. Τα βαθύβια, βαθυπελαγικά και μεσοπελαγικά ενδιαιτήματα 
είναι ελάχιστα γνωστά σε σχέση με τα παράκτια και της υφαλοκρηπίδας, κυρίως, λόγω της 
δυσκολίας μελέτης τους. Πρόσφατα, έχουν αναφερθεί στη Μεσόγειο 17.000 θαλάσσια είδη 
(Coll et al., 2010), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός αλλόχθονων 
ειδών. Οι Galil et al. (2002) εκτιμούν οτι ο αριθμός των αλλόχθονων ειδών υπερβαίνει τα 
1000, ενώ πρόσφατα έχουν προσδιορισθεί σε 986 είδη, τα οποία ταξινομούνται ως μαλάκια 
(215), καρκινοειδή (159), πολύχαιτοι (132), μακρόφυτα (128), ψάρια (126) και άλλοι 
οργανισμοί όπως φοραμινίφερα, εχινοδέρματα, παράσιτα κλπ (Zenetos et al., 2012). Τα 
αλλόχθονα ή ξενικά είδη μεταναστεύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα απο τον Ατλαντικό 
Ωκεανό, τον Ειρηνικο-Ινδικό Ωκεανό ή την Ερυθρά θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα, μέσω 
του Στενού του Γιβραλτάρ, του Καναλιού του Σουέζ και της Θάλασσας του Μαρμαρά, 
αντίστοιχα (Εικ. 1). Τα είδη που μεταναστεύουν μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ 
εγκαθίστανται κυρίως στη Δυτική Μεσόγειο, ενώ όσα έχουν προέλευση τη Μαύρη 
Θάλασσα εγκαθίστανται στο Β. Αιγαίο, το οποίο δρα ως φράγμα στην προς νότο εξάπλωσή 
τους. Τα θαλάσσια είδη που διέρχονται διά μέσου του Καναλιού του Σουέζ ονομάζονται 
Λεσσεψιανοί μετανάστες και μετακινούμενα κατά μήκος των ακτών του Ισραήλ, Λιβάνου 
και της Ν.Τουρκίας, καταλήγουν στα Δωδεκάνησα. Η ελληνική χερσόνησος και τα μεγάλα 
βάθη του Ιονίου πελάγους περιορίζουν και επιβραδύνουν σημαντικά την εξάπλωσή τους 
προς τη Δ. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τα είδη αυτά να απαντώνται, κυρίως, στην                             
Α. Μεσόγειο.   
 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η γνώση της ιχθυοπανίδας της Μεσογείου 
λόγω της ανάπτυξης της θαλάσσιας και αλιευτικής έρευνας και της επέκτασής της σε 
μεγαλύτερα βάθη και γεωγραφικές περιοχές. Τα τελευταία 60 χρόνια έχει δημοσιευθεί 
μεγάλος αριθμός καταλόγων ιχθύων διαφορετικών περιοχών της Μεσογείου, αλλά και της 
Μεσογείου στο σύνολό της, χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο συνεχώς αυξανόμενος 
αριθμός των ειδών τους. Ο Tortonese (1958) αναφέρει 543 είδη, ενώ το 1987 τα 
επαναπροσδιορίζει σε 579 (Tortonese, 1987). Ο Quignard (1978) περιγράφει 562 είδη και οι 
Whitehead et al. (1984,1986) απαριθμούν 589 είδη. Οι Quignard & Tomasini (2000) 
αναφέρουν 664 είδη, ενώ τέλος oι Psomadakis et al. (2012) 684 είδη (602 οστεϊχθύες, 79 
χονδιχθύες, 3 άγναθοι). 
 
Η εκτεταμένη ακτογραμμή της Ελλάδας με τη μεγάλη ποικιλομορφία της (βραχώδεις και 
αμμώδεις ακτές, λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κλπ.), η περιορισμένη υφαλοκρηπίδα, 
οι φυσικοχημικές συνθήκες των ελληνικών θαλασσών και η χαμηλή βιολογική 
παραγωγικότητά τους, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική τους θέση στη Μεσόγειο 
Θάλασσα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα οικοσυστήματα των ελληνικών 
θαλασσών και την ιχθυοπανίδα τους. 
 
Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και η επίδρασή τους στις κλιματικές αλλαγές των 
τελευταίων ετών έχουν γίνει αισθητές στις ελληνικές θάλασσες, στις οποίες η θερμοκρασία 
αυξάνεται βαθμιαία από τις αρχές του 1990, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις αλλαγές 
της ιχθυοπανίδας τους. Ως επακόλουθο αυτών των αλλαγών πολλοί βενθικοί και πελαγικοί 
θαλάσσιοι οργανισμοί της Μεσογείου Θαλάσσης διαφοροποιούνται και επεκτείνουν τη 
γεωγραφική τους εξάπλωση στις ελληνικές θάλασσες, ενώ συγχρόνως παρόμοιες 
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μετακινήσεις λαμβάνουν χώρα και εντός των ελληνικών θαλασσών. Έτσι, υποτροπικά και 
τροπικά είδη μετακινούνται ή πρόκειται να μετακινηθούν βορειότερα, ενώ η εξάπλωση και 
ο αριθμός των βορειότερων ειδών εκτιμάται ότι θα ελλατωθεί, λόγω του ανταγωνισμού και 
περιορισμού του ωφέλιμου χώρου εξάπλωσής τους. Παρόμοιες αλλαγές έχουν ήδη 
παρατηρηθεί με την μετακίνηση θερμόφιλων ειδών στο Β. Αιγαίο (π.χ. Lambris guttatus) και 
λεσσεψιανών μεταναστατών (π.χ. Tylosurus crocodilus crocodilus, Lagocephalus sceleratus). 
Τέλος, η συχνότερη εμφάνιση διαφόρων ειδών καρχαριών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες, ενισχύει την παραπάνω άποψη. Ο Papaconstantinou (2014) αναφέρει την παρουσία 
42 ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία 60 χρόνια από τα οποία τα 32 είναι 
λεσσεψιανοί μετανάστες, 7 ατλαντικής προέλευσης, και 3 είδη εγκαταστάθηκαν λόγω των 
ιχθυοκαλλιεργειών. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει μόνο ένδεκα λεσσεψιανούς μετανάστες 
στις ελληνικές θάλασσες το 1990 (Papaconstantinou, 1990). 

 

 
Eικ. 1. Διάδρομοι μετανάστευσης των θαλάσσιων αυτόχθονων οργανισμών στη Μεσόγειο 

Θάλασσα. 
 
Από τους έμβιους οργανισμούς που μελετήθηκαν περισσότερο στην Ελλάδα φαίνεται να 
είναι τα ψάρια. Από τις αρχές του 19ου αιώνα πολλοί συγγραφείς μελέτησαν την 
ιχθυοπανίδα των ελληνικών θαλασσών, ενώ χαρακτηριστικό των μελετών αυτών είναι ο 
συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ειδών (Πίνακας 1). 
 
Για τη μελέτη της πανίδας και την ταξινόμηση των ειδών που απαντούν σε μιά περιοχή 
είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη: (α) ακριβής ταξινόμηση και έλεγχος της παρουσίας / 
απουσίας των ειδών στη συγκεκριμένη περιοχή με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία, (β) 
ακριβής και λεπτομερής επανέλεγχος της παλαιάς βιβλιογραφίας, η οποία περιλαμβάνει, 
συνήθως, λανθασμένες αναφορές στην αναγνώριση/ταξινόμηση των ειδών και (γ) 
επανέλεγχος των παλαιών συνωνύμων των ειδών και ταυτοποίησή τους με τα σύγχονα 
ονόματα. Στην τελευταία από τις παραπάνω μελέτες (Paconstantinou 2014) τα παραπάνω 
προβλήματα αντιμετωπίσθηκαν με τη χρήση του “The Catalog of Fishes:                                
Genera, Species Reference”, (Eschmeyer, Εds, 2013), 
(http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), και της 
τελευταίας έκδοσης της FishBase (www.fishbase.org), (Froese and Pauly, Eds, 2012) τα 
οποία σήμερα αποτελούν τα περισσότερο επικαιροποιημένα εργαλεία για παρόμοια 
εγχειρήματα. 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
http://www.fishbase.org/
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Πίνακας 1. Σύγχρονες μελέτες της ιχθυοπανίδας των ελληνικών θαλασσών.  

 

Συγγραφέας ΄Αγναθοι Χονδιχθύες Οστεϊχθύες Σύνολο 

Bory de Saint Vincent(1832) 0 0 35 35 

Erchard (1859) 0 16 154 170 

Heldreich (1879) 0 23 243 246 

Apostolides (1883) 1 28 176 205 

Hofman & Jordan (1892) 1 30 174 205 

Ondrias (1971) 1 58 321 380 

Economidis (1973) 1 56 310 367 

Papaconstantinou (1988) 1 63 383 447 

Papaconstantinou (2014) 1 68 443 512 

 
Ειδικότερα, ο Papaconstantinou (2014) στην ιχθυοπανίδα των ελληνικών θαλασσών 
(Πίνακας 2) υπολόγισε την παρουσία 512 ειδών (443 οστεϊχθύες, 68 χονδριχθύων, 1 
αγνάθος), τα οποία ανήκουν σε 321 γένη (280 οστεϊχθύων, 40 χονδριχθύων και 1 αγνάθου) 
και 142 οικογένειες (117 οστεϊχθύων, 24 χονδριχθύων και 1 αγνάθου). Το σύνολο των ειδών 
αυτών είναι παράκτια, πελαγικά και βαθυπελαγικά, ενώ αβυσαία είδη δεν απαντώνται. Οι 
ελληνικές θάλασσες χαρακτηρίζονται από υποτροπικά και λιγότερο από τροπικά και βόρεια 
είδη, τα οποία είναι Ατλαντικο-Μεσογειακής προέλευσης, κοσμοπολιτικά και ενδημικά της 
Μεσογείου. Επίσης, ορισμένα είδη προέρχονται από τον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό, των 
οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι λεσσεψιανοί μετανάστες (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2. Προέλευση των θαλασσίων ιχθύων των ελληνικών θαλασσών 

 
Προέλευση ειδών Αριθμός ειδών % 

Ατλαντικο-Μεσογειακά είδη 310 60.5 

Κοσμοπολιτικά είδη 105 20.5 

Ενδημικά είδη της Μεσογείου 52 10.2 

Ελιδη προέλευσης Μαύρης Θάλασσας 12 2.3 

Λεσσεψιανοί μετανάστες 32 6.2 

Αλλόχθονα είδη, προέλευσης Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού  1 0.3 

Σύνολο 510 100.0 
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H συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

 

Ναταλία Ρουμελιώτη 
Δίκτυο Μεσόγειος SOS 

 
Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (τουρισμός, βιομηχανία, δόμηση, ναυτιλία, αλιεία, 
ιχθυοκαλλιέργεια κλπ.) συχνά επηρεάζουν αρνητικά, άμεσα ή έμμεσα, το παράκτιο και 
θαλάσσιο περιβάλλον, επενεργώντας ποικιλοτρόπως στα φυσικά, χημικά, βιολογικά, 
υδρολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του. Τα αποτελέσματα της «με κάθε 
κόστος» και χωρίς φραγμούς ανάπτυξης, είναι ακόμα πιο ορατά σε μια χώρα όπως η 
Ελλάδα, που διαθέτει εκτεταμένη και πολυσχιδή ακτογραμμή. Το παράκτιο και θαλάσσιο 
περιβάλλον συντηρεί σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας, παρέχει σημαντικές 
οικοσυστημικές υπηρεσίες και αγαθά, φιλοξενεί είδη και οικοτόπους που χρήζουν 
προστασίας και δέχεται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις. Τα ελληνικά νησιά, κυρίως τα 
μικρά και πιο απομονωμένα, παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι το 
ιδιόµορφο και ευαίσθητο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η διατήρηση -και 
αποκατάσταση- αυτής της (συχνά διαταραγμένης) εύθραυστης ισορροπίας και η 
δημιουργία νέων ευκαιριών (βιώσιμης αυτήν τη φορά) ανάπτυξης και απασχόλησης χρήζει 
μιας ολιστικής προσέγγισης, που αντιμετωπίζει τα νησιά ως αποτελούμενα από ένα 
μωσαϊκό διαφόρων τύπων οικοσυστημάτων και τοπίων και λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. 
 
Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
ενεργοποίηση των κατοίκων σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και 
προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παγκοσμίως, ιδίως τα τελευταία 
χρόνια, αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερες πρωτοβουλίες που καθιστούν τους 
πολίτες συμμάχους στην επιστημονική έρευνα. Από την ορνιθοπαρατήρηση μέχρι και τη 
συλλογή δεδομένων με τη χρήση σύγχρονων μέσων (εφαρμογές για «έξυπνα» κινητά 
τηλέφωνα), οι πολίτες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στην παρατήρηση και καταγραφή 
του περιβάλλοντός τους (είτε αυτό αφορά λ.χ. στη βιοποικιλότητα της αυλής τους, στην 
ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί ο τόπος τους, είτε στην καταγραφή φυσικοχημικών 
παραμέτρων ποιότητας των υδάτων, αλλά και στοιχείων σχετικά με τα θαλάσσια 
απορρίμματα που καταλήγουν στην αγαπημένη τους παραλία). Με αυτόν τον τρόπο, 
συμβάλλουν στη συλλογή πολύτιμων πρωτογενών δεδομένων και μέσα από την 
ενασχόλησή τους με το φυσικό περιβάλλον, αντιλαμβάνονται τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν για την προστασία του και ενθαρρύνονται στην ανάληψη δράσεων σε 
άμεση σύνδεση με τον τόπο τους.  
 
Ωστόσο, μόνο εάν συνδυαστούν οι προσπάθειες αυτές με την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
επικοινωνιακών διαύλων και συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών 
εταίρων και τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων, μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την 
εξισορρόπηση των αναπτυξιακών αναγκών με την προστασία και διατήρηση των φυσικών 
πόρων που υποστηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις 
που αφορούν την κοινότητά τους αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικότητας, καθώς και εγγύηση 
βιωσιμότητας κάθε πρωτοβουλίας που αναλαμβάνεται με στόχο την προστασία της φύσης 
και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι συμμετοχικές διαδικασίες και η ενεργή 
εμπλοκή των ντόπιων στη διαβούλευση επιτρέπουν την κατάθεση όλων των απόψεων, τη 
διευθέτηση πιθανών διαφορών και ανταγωνισμών και το συγκερασμό τους, 
διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν αποτελούν προϊόν συναίνεσης και άρα, 
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θα εφαρμοστούν. Δυστυχώς, όμως, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα η έννοια του 
διαλόγου και της χάραξης πολιτικών από κοινού με τους πολίτες αποτελεί «άγνωστο τόπο», 
ενώ η διαβούλευση γίνεται αποσπασματικά και είναι συχνά προσχηματική. 
 
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία του ολοκληρωμένου πλαισίου, που σήμερα λείπει από την 
ελληνική πραγματικότητα, δεν είναι μόνο απαραίτητη, αλλά και εφικτή και φυσικά 
προϋποθέτει μια μακροπρόθεσμη επένδυση από όλους μας. Θα πρέπει δε να 
περιλαμβάνει, εκτός από την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της 
περιοχής, στοχευμένες δράσεις για την ενημέρωση, εκπαίδευση και εν γένει την παροχή 
εφοδίων και εργαλείων στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης και υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης στάσης στην 
καθημερινή ζωή, καθώς και τη δημιουργία της δομής εκείνης που θα επιτρέπει, όχι μόνο τη 
συνδιαμόρφωση, αλλά και την υλοποίηση, ενός κοινού οράματος για τον τόπο τους. 
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Deep and sensitive marine ecosystems 
 

Chris Smith 
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Hellenic Center for Marine Research  

 
For the European Union deep seas are often taken as deeper than 200 m, but in general for 
fisheries in deep waters, we consider waters in which we have little interactions and in 
Greece this could be considered as being waters deeper than 500 m depth.  
 
In the Mediterranean, deep waters predominate with over half the Mediterranean being 
deeper than 1000 m, with several pits exceeding 4000 m. This deep water characteristic is 
also found in Greece particularly in the Ionian, and the Southern Aegean where depths can 
exceed 2000 m. In terms of the trawl fishery, which is one of the most impacting activities to 
the seabed, in Greece there is a strong correlation between commercial trawling effort (seen 
from VMS data) and the 50-500 depth zone with trawling noticeably dropping off towards 
500 m depth and rarely going beyond. Passive gears are used in waters exceeding 500 m 
depth, including nets and hook arrangements, but dropping off beyond 800 m depth. 
 
Our knowledge of deep waters and sensitive habitats originally came from general 
topographical knowledge from hydrographic surveys over the last centuries, with a large 
increase in knowledge in the last decades from precision mapping, sampling and the more 
widespread use of underwater camera systems. The use of underwater vehicles has shown 
some strong differences between interpolated bathymetry maps and the reality of seabed 
topography, between for example, mapped slopes and actual cliffs and outcrops. 
 
Description of rare or sensitive species traditionally came from commercial or scientific 
catches or other scientific remote sampling, but again with use of modern camera systems 
we can now observe species in situ, recording their behaviour and observing complete 
habitats at the microscale. Through traditional studies it has been known for some time that 
deep water species tend to have low production and can be long-lived and we now know 
that some of the biologically characterised habitats or habitat forming species (e.g. corals) 
are also sensitive and vulnerable to impacts.  
 
Hotspots of biodiversity often exist when there is a change in the normal bottom habitat 
(flat soft sediments) with related increases in microtopography. These can be associated 
with rock or reef outcrops or other geological phenomena, corals (solitary or in gardens) and 
in wrecks or other anthropogenic objects (even small litter objects can be colonised or 
attract a single fish). These form aggregation points allowing attachment for sessile 
organisms, feeding, reproduction, refuge and general focus points. Hotspots may be 
physically localised over only a few metres, but may influence much larger areas.  
 
Under the EU deep sea access regime there is a call within the EC to phase out deep water 
bottom trawling as deep water stocks have been heavily impacted in the Atlantic and 
sustainable levels of exploitation are probably too low to support an economically viable 
fishery. In the Mediterranean there is already a common ban on all trawling deeper than 
1000 m. Not many Greek trawlers operate deeper than 500 m depth, although there are 
commercially important species that occur deeper that are targeted outside of national 
waters defined by the 6 mile limit, in the Ionian and Aegean by non-Greek vessels. Some 
Greek fishermen work with passive gears (hook lines and nets) between 500-1000 m depth 
and they may target sensitive habitats, as this is where their target species can congregate 
(e.g. Polyprionamericanus and Pagellusbogaraveo). This leads to the removal of species, and 
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potentially direct damage to the habitat, introduction of litter and lost gears and potential 
ghost fishing. 
 
It is very clear that we still know very little about our deep water habitats and we need to 
keep our new knowledge coming in through targeted projects (e.g. the EU projects 
CoralFish, HERMIONE, HERMES, INTERREG Deep, RESHIO, DeepFish, DeepFishMan, ALIPOR, 
MATER and CINCS) and incidental (general survey, service contracts, archaeological studies 
and expeditions).  
 
The Convention on Biological Diversity Strategic Action Plan for Biodiversity 2011-2020, has 
set a number of targets (Aichi Biodiversity Targets) to maintain or increase biodiversity 
levels. Strategic Goal C (improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, 
species and genetic diversity) has set Target 11 that requires that by 2020, at least 10 
percent of coastal and marine areas, are conserved through systems of protected areas). 
The strategic action plan for biodiversity under the Barcelona Convention also has lists of 
protected and regulated species with current requests to update these in the 
Mediterranean. Recently some deep watercoral species have been added in the 
Mediterranean. There are also many other calls for protection proposed and/or supported 
by IUCN, UNEP/MAP, Barcelona Convention and various other stakeholders. Greek scientists 
need to continue to map and highlight candidate areas and species for protection. Greece 
would do well to follow the Irish example with a full mapping survey of Greek waters and 
potential EEZ. This will help in the future allowing for safeguarding of unique ecosystems and 
sustainable exploitation of deep water resources. 
 

  
Fig. 1. Wreckfish (Polyprionamericanus) taking 

cover under a cold water coral (Leiopathes 
glaberrima), south Crete, 450 m. 

Fig. 2. Coral garden (Antipathes spp.) in 
Antikythira straits 630 m. 
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Νεαρά στάδια ζωής – Αλιευτική Ωκεανογραφία 
 

Στέλιος Σωμαράκης 
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 
 

To μέγεθος ενός ιχθυοαποθέματος καθορίζεται από τους παράγοντες εκείνους, που 
αφαιρούν άτομα από τον πληθυσμό, δηλαδή τη φυσική και αλιευτική θνησιμότητα και 
αυτούς που αυξάνουν τη βιομάζα, όπως η σωματική αύξηση και η στρατολόγηση. Η 
στρατολόγηση είναι η εισαγωγή νέων ατόμων στον πληθυσμό κάθε χρόνο και εξαρτάται 
από το αναπαραγωγικό δυναμικό, δηλαδή τον αριθμό των αυγών που παράγονται από τον 
πληθυσμό, αλλά κυρίως από την επιβίωση κατά τα νεαρά στάδια. Τα περισσότερα ψάρια 
χαρακτηρίζονται από εξωτερική γονιμοποίηση και σύνθετες ιστορίες ζωής που 
περιλαμβάνουν αυγά και ιχθυονύμφες, που αποτελούν μέλη του πλαγκτού. Η θνησιμότητα 
κατά τα πλαγκτονικά αυτά στάδια (ιχθυοπλαγκτόν) και το μετέπειτα στάδιο του ιχθυδίου 
είναι μεγάλη, επηρεάζεται άμεσα από τις κλιματικές και ωκεανογραφικές συνθήκες και 
παρουσιάζει έντονη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο.  
 
Σήμερα, μόνο η γνώση που αφορά στο ήδη στρατολογημένο τμήμα του πληθυσμού 
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των αποθεμάτων. Ωστόσο, για να βελτιωθεί η εκτίμηση 
των ιχθυοαποθεμάτων, είναι επιτακτικό να χρησιμοποιηθεί και η βιολογική γνώση που 
αφορά στα νεαρά στάδια της ζωής. Οι κύριοι στόχοι της σχετικής έρευνας στο ΙΘΑΒΙΠΕΥ 
επικεντρώνονται: 
 

 Στον καθορισμό των περιόδων και πεδίων αναπαραγωγής των ελληνικών 
αποθεμάτων 

 Σε εκτιμήσεις βιομάζας ιχθυοπληθυσμών με ιχθυοπλαγκτονικές μεθόδους, π.χ. 
μεθόδους παραγωγής αυγών 

 Στoν προσδιορισμό των παραγόντων που καθορίζουν τις διακύμανσεις στη 
στρατολόγηση και τα μεγέθη των πληθυσμών 

 Στην ανάπτυξη μοντέλων κύκλου ζωής (full life cycle fish models) για την 
προσομοίωση της επίδρασης εναλλακτικών διαχειριστικών και κλιματικών 
σεναρίων. 

 
Το ΙΘΑΒΙΠΕΥ έχει μακρά παράδοση και μοναδική εμπειρία σε δειγματοληψίες 
ιχθυοπλαγκτού και στην ταξινομική αναγνώση των αυγών και των ιχθυονυμφών. Έχουμε 
αναπτύξει μια βάση δεδομένων που περιέχει όλη την υπάρχουσα γνώση για την 
ταυτοποίηση των αυγών και των ιχθυονυμφών στην Μεσόγειο. Πρόσφατα αναλάβαμε τη 
διαχείριση και την ανάπτυξη της LARVALBASE, μιας παγκόσμιας βάσης δεδομένων για τα 
νεαρά στάδια των ψαριών, που συνδέεται με τη γνωστή σε όλους FISHBASE. 
 
Τα δεδομένα της κατανομής και αφθονίας των αυγών και των ιχθυονυμφών 
χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των αναπαραγωγικών και 
ιχθυονυμφικών ενδιαιτημάτων και σε μελέτες βιοποικιλότητας και δομής των πολυειδικών 
συναθροίσεων ψαριών. 
 
Μια από τις σημαντικές δραστηριότητες στο ΙΘΑΒΙΠΕΥ είναι η ανάπτυξη ιχθυοπλαγκτονικών 
μεθόδων για την εκτίμηση της βιομάζας των αποθεμάτων. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε 
δύο ανεξάρτητες δειγματοληψίες: μια δειγματοληψία πλαγκτού για την εκτίμηση της 
αφθονίας αυγών και την έκταση των πεδίων ωοτοκίας και μια δειγματοληψία ενηλίκων για 
την εκτίμηση της γονιμότητας και της αναλογίας φύλου.   
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Για παράδειγμα, η μέθοδος της Ημερήσιας Παραγωγής Αυγών (DEPM- Daily Egg Production 
Method) εφαρμόζεται στο Αιγαίο Πέλαγος, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (της λεγόμενης δειγματοληψίας ‘ΜEDIAS’), με σκοπό την 
εκτίμηση της βιομάζας γεννητόρων του γαύρου (Engraulisencrasicolus). Η δειγματοληψία 
περιλαμβάνει ένα δίκτυο σταθμών πλαγκτού, καθώς και συλλογή δειγμάτων ενηλίκων με 
πελαγική τράτα, απ’ όπου εκτιμώνται ο αριθμός των αυγών που ελευθερώνονται στη 
θάλασσα κάθε μέρα (Εικ. 1) και η ποσότητα των ψαριών που τα ελευθερώνει. Η DEPM 
εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την ακουστική μέθοδο και οι δύο ανεξάρτητες από την αλιεία 
εκτιμήσεις βιομάζας (βιομάζα γεννητόρων και ολική βιομάζα αντίστοιχα) χρησιμοποιούνται 
απ’ ευθείας, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των αλιευτικών εκφορτώσεων, για την 
εκτίμηση της κατάστασης του αποθέματος γαύρου στο Αιγαίο και την υποστήριξη του 
Διαχειριστικού Σχεδίου των γρι-γρι. 
 
Τέλος, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πολλές έρευνες σχετικές με την κατανόηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν την επιβίωση κατά τα νεαρά στάδια των ψαριών. 
Μελετάμε την ηλικία και αύξηση των ιχθυονυμφών και των ιχθυδίων με ανάλυση της 
μικροδομής των ωτολίθων (otolith microstructure analysis), καθώς και τη διατροφική 
σύνθεση και κατανάλωση τροφής, με δειγματοληψίες που καλύπτουν το τροφικό πλέγμα 
απ’ άκρη σε άκρη (end-to-end), από τα βακτήρια έως το μεσοζωοπλαγκτό. Σκοπός είναι να 
κατανοήσουμε πως η δομή και λειτουργία του τροφικού πλέγματος επηρεάζουν την 
επιλεκτικότητα λειών, τις ποσότητες τροφής που καταναλώνονται και τη σωματική αύξηση. 
Οι εκτιμήσεις των ρυθμών αύξησης και των διαφόρων τροφικών παραμέτρων 
συσχετίζονται με τις ωκεανογραφικές παραμέτρους με απώτερο στόχο την πρόβλεψη των 
συνθηκών που ευνοούν την αυξημένη επιβίωση ιχθυονυμφών και ιχθυδίων. 
 
Η βιολογική γνώση που συσσωρεύεται από τις μελέτες πεδίου χρησιμοποιείται για την 
ανάπτυξη, παραμετροποίηση και αξιολόγηση μαθηματικών μοντέλων ψαριών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη διαχειριστικών και κλιματικών σεναρίων. Ένα τέτοιο 
μοντέλο είναι το μοντέλο ολικού κύκλου ζωής του γαύρου που αναπτύξαμε πρόσφατα για 
το Βόρειο Αιγαίο σε συνεργασία με το Ιντιτούτο Ωκεανογραφίας και την ομάδα του                
Δρ. Γ. Τριανταφύλλου. 
 
Το μοντέλο ψαριού (Εικ. 2) περιλαμβάνει όλα τα στάδια ανάπτυξης, από το αυγό έως το 
ενήλικο, είναι τρισδιάστατο και αμφίδρομα συνδεδεμένο με το επιχειρησιακό 
υδροδυναμικό-βιογεωχημικό μοντέλο του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, που καθορίζει το βιοτικό και 
αβιοτικό περιβάλλον του ψαριού (ρεύματα, θερμοκρασία, συγκέντρωση τροφής). 
Περιλαμβάνει ένα βιοενεργητικό μοντέλο, ένα μοντέλο αναπαραγωγής, μοντέλο 
κίνησης/μεταναστεύσεων και ένα πληθυσμιακό και αλιευτικό μοντέλο. 
 
Το σύνθετο αυτό μοντέλο έχει αξιολογηθεί ως προς τα βασικά του στοιχεία με όλα τα 
διαθέσιμα δεδομένα πεδίου. Για παράδειγμα, η προσομοίωση της κατανομής των αυγών 
κατά την αναπαραγωγική περίοδο είναι σε συμφωνία με την υπάρχουσα γνώση σχετικά με 
την κατανομή των αναπαραγωγικών πεδίων του είδους και το μέγεθος πληθυσμού που 
προβλέπει το μοντέλο είναι σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της βιομάζας από την ακουστική 
μέθοδο. Τέλος, η παραγωγή αυγών συμφωνεί με τις αντίστοιχες μετρήσεις στο πεδίο από 
την εφαρμογή της Μεθόδου της Ημερήσιας Παραγωγής Αυγών (DEPM). 
 
Το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και να χρησιμοποιηθεί για 
προβλέψεις της απόκρισης των αποθεμάτων σε διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής ή 
διαφορετικά σενάρια αλιευτικής διαχείρισης. Για παράδειγμα, σε μια προκαταρκτική 
ανάλυση που κάναμε, τρέξαμε το σύνθετο βιοφυσικό μας μοντέλο για την περίοδο 1980-
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2000 και 2080-2100, βασιζόμενοι σε συγκεκριμένο σενάριο εκπομπής CO2 της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Aλλαγή (A1BIPCCscenario). Τοποθετήσαμε 
πληθυσμούς γαύρου σε τρεις περιοχές της Μεσογείου (τη Δυτική Μεσόγειο, την Αδριατική 
και το Β. Αιγαίο). Σύμφωνα με το μοντέλο, η επιφανειακή θερμοκρασία θα αυξηθεί στη 
Μεσόγειο κατά μέσο όρο 2.5oC το 2080 σε σχέση με το 1980, η στρωματοποίηση των 
υδάτων θα αυξηθεί κατά 17 m, η πρωτογενής παραγωγή θα μειωθεί κατά 15% και η 
συγκέντρωση μεσοζωοπλαγκτού κατά 12%. Η διαθέσιμη ποσότητα τροφής για τον γαύρο 
θα μειωθεί ελαφρώς, αλλά το ψάρι θα ζεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες και το μέσο 
σωματικό βάρος και η βιομάζα του πληθυσμού θα μειωθούν. Η μείωση της βιομάζας 
μπορεί να εξηγηθεί με όρους βιοενεργητικούς: Η αναπνοή (ο μεταβολισμός) αυξάνεται 
σημαντικά με τη θερμοκρασία, ενώ η κατανάλωση τροφής μειώνεται στις υψηλότερες 
θερμοκρασίες. 
 

 
Εικ. 1. Eφαρμογή της Μεθόδου της Ημερήσιας Παραγωγής Aυγών (DEPM) τον Ιούνιο του 2006. 
Κατανομή και αφθονία των αυγών του γαύρου (Engraulisencrasicolus) σε σχέση με την 
επιφανειακή αλατότητα. 

 

 
Εικ. 2. Σχηματική παρουσίαση του μοντέλου ολικού κύκλου ζωής του γαύρου 
(Engraulisencrasicolus) στο Αιγαίο. Το μοντέλο περιλαμβάνει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του 
ψαριού, είναι τρισδιάστατο και συνδέεται αμφίδρομα με το υδροδυναμικό-βιογεωχημικό μοντέλο 
(POM-ERSEM) του Επιχειρησιακού Συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ του ΕΛΚΕΘΕ.  
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Αλιεία και διαχείριση μεγάλων πελαγικών ειδών 
 

Γιώργος Τσερπές  
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών 

 
Στα εμπορικά μεγάλα πελαγικά είδη συμπεριλαμβάνονται ο ξιφίας και δύο είδη τόνων 
(κόκκινος και μακρόπτερος). Αναφορικά με την κατάσταση των αποθεμάτων αυτών των 
ειδών δεν είναι δυνατό να αναφερθούμε μόνο στη χώρα μας, λαμβανομένου υπόψη ότι 
αυτά τα είδη είναι μεταναστευτικά και ο βιολογικός τους κύκλος ολοκληρώνεται σε 
ολόκληρη την Μεσόγειο ή ακόμη και τον Ατλαντικό. Για αυτό, το λόγο τα αποθέματα τους 
θεωρούνται διεθνή και η εκτίμηση της κατάστασης τους γίνεται από τον διεθνή οργανισμό 
για την διαχείριση των τονοειδών (ICCAT).   
 
Η αλιεία του ξιφία στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και η Ελλάδα μαζί με την 
Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισπανία είναι οι κυριότεροι παραγωγοί ξιφία στη Μεσόγειο. Η 
τελευταία εκτίμηση της κατάστασης του μεσογειακού αποθέματος ξιφία από το ICCAT 
δείχνει την ύπαρξη μιας σταθερής κατάστασης την τελευταία 15ετία, όσον αφορά το 
μέγεθος του αποθέματος, το οποίο όμως είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της 
δεκαετίας του 1980 (Εικ. 1). Γενικά το απόθεμα θεωρείται υπέρ-εκμεταλλευμένο και έχουν 
ληφθεί μια σειρά από αλιευτικά διαχειριστικά μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ανάκαμψή του. Αυτά περιλαμβάνουν κυρίως χρονικούς περιορισμούς στην αλιεία και 
καθορισμό ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους σύλληψης. 
 
Ο κόκκινος τόνος έχει ιδιαίτερα υψηλή εμπορική αξία στις διεθνείς αγορές και μέχρι τα 
μέσα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα μας υφίστατο υψηλή αλιευτική πίεση με 
αποτέλεσμα το κοινό απόθεμα Μεσογείου – Α. Ατλαντικού να πέσει σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Την τελευταία όμως 10ετία η αλιεία του είδους περιορίσθηκε δραστικά εξαιτίας 
της επιβολής ποσοστώσεων και περιορισμών στον αριθμό αδειών αλιείας. Επιπλέον 
επιβλήθηκαν χρονικοί περιορισμοί στην αλιεία, καθώς και τεχνικά μέτρα, όπως το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο μέγεθος σύλληψης. Η λήψη των παραπάνω διαχειριστικών μέτρων οδήγησε 
στην σταδιακή ανάκαμψη του αποθέματος, το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται πλέον σε υγιή 
επίπεδα (Εικ. 2). 
 
Ο μακρόπτερος τόνος αλιεύεται σε εποχιακή βάση, ιδιαίτερα στην κεντρική και ανατολική 
Μεσόγειο και είναι ένα είδος με σχετικά χαμηλή εμπορική αξία. Τα υπάρχοντα αλιευτικά 
και βιολογικά δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα και δεν έχουν επιτρέψει αξιόπιστη 
εκτίμηση της κατάστασης του μεσογειακού αποθέματος. Πάντως, σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες ενδείξεις, φαίνεται ότι αυτό βρίσκεται κοντά στα όρια της 
υπερεκμετάλλευσης.   
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Εικ. 1. Χρονικές μεταβολές στρατολόγησης (Rec), αναπαραγωγικής βιομάζας (SSB), παραγωγής 
(Catch) και αλιευτικής θνησιμότητας (Harvest) του μεσογειακού αποθέματος ξιφία, σύμφωνα 
με την τελευταία εκτίμηση (2014) του ICCAT. 

 

 
Εικ 2. Χρονικές μεταβολές αλιευτικής θνησιμότητας (F2.5 & F10), στρατολόγησης (Recruits) και 
αναπαραγωγικής βιομάζας (SSB) του κοινού αποθέματος Μεσογείου – Α. Ατλαντικού του 
κόκκινου τόνου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση (2014) του ICCAT.   
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Αλιευτικά αποθέματα βενθοπελαγικών ειδών 
 

Γιώργος Τσερπές  
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών  

 
Τα βενθοπελαγικά είδη (ζουν πάνω ή κοντά στον βυθό) περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό 
εμπορικών ειδών, περισσότερα από 100 στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία και απαρτίζουν 
ένα μεγάλο τμήμα (~40%) της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής. Σε αυτήν την κατηγορία 
κατατάσσονται μερικά από τα σπουδαιότερα από εμπορικής πλευράς είδη, όπως ο 
μπακαλιάρος ή κουτσομούρα, το μπαρμπούνι, ο σαργός, το φαγκρί, οι γαρίδες κλπ.  
 
Η αλιεία των παραπάνω ειδών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ελληνικές θάλασσες με μια 
μεγάλη ποικιλία στόλων και αλιευτικών εργαλείων, τα οποία είναι συνήθως πολυειδικά 
(στοχεύουν περισσότερα από ένα είδη). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κάνουν ιδιαίτερα 
δύσκολη τη διαχείριση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων, δεδομένου ότι τα μέτρα 
διαχείρισης πρέπει να να ικανοποιούν συγκεκριμένους στόχους και να λαμβάνουν υπόψη 
τους μια σειρά από διαφορετικούς περιορισμούς. Για αυτόν τον λόγο, η λήψη 
διαχειριστικών μέτρων πρέπει να βασίζεται σε επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και να 
γίνεται μέσα από διαφανείς διαδικασίες, στις οποίες να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς στην αλιεία. 
 
Συνοπτικά, ένα διαχειριστικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 Καθορισμό στόχων (συνήθως βιολογικοί, οικονομικοί) 

 Καταγραφή περιορισμών (περιβαλλοντικοί, οικολογικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί) 

 Ανάπτυξη στρατηγικών (μέτρα) για την επίτευξη των στόχων 

 Αξιολόγηση διαχειριστικών μέτρων 
 
Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης παρουσιάζονται στις Εικόνες 1 και 2 τα 
προκαταρκτικά βιολογικά αποτελέσματα ενός υπό ανάπτυξη διαχειριστικού σχεδίου της 
αλιείας με μηχανότρατα, το οποίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

 Στόχος: Μεγιστοποίηση οικονομικής αειφορίας 

 Περιορισμός: Διατήρηση αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα (σε αυτή την περίπτωση 
αναφέρεται στα υπερ- εκμεταλλευμένα αποθέματα μπακαλιάρου) 

 Στρατηγικές: ρύθμιση αλιευτικής προσπάθειας και τεχνικά μέτρα 
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Εικ. 1. Αναμενόμενες τάσεις στρατολόγησης (recruits), αναπαραγωγικής βιομάζας (SSB), 
παραγωγής (Catch) και αλιευτικής θνησιμότητας (Harvest) του αποθέματος μπακαλιάρου στο 
Αιγαίο, κάτω από την τρέχουσα κατάσταση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 2. Αναμενόμενες τάσεις στρατολόγησης (recruits), αναπαραγωγικής βιομάζας (SSB), 
παραγωγής (Catch) και αλιευτικής θνησιμότητας (Harvest) του αποθέματος μπακαλιάρου στο 
Αιγαίο, ύστερα από μείωση του αλιευτικού δυναμικού κατά 20%.  
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Αλιευτική κακοδιαχείριση στις Ελληνικές θάλασσες 
 

Αθανάσιος Τσίκληρας 
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

 
Athanassios Tsikliras, Mismanaging Greek marine fisheries: One of the main objectives of 
fisheries management is the reduction of fishing capacity and effort at a global scale, since 
most stocks are suffering from overexploitation. The (trawl and purse-seine) fishers and the 
fisheries officials in Greece do not share the same views with the majority of scientists and 
continue to oppose to sustainable management practices. Here, I will present three cases of 
fisheries mismanagement in Greek waters that were recently uncovered: (i) the off season 
fishing in international waters by trawlers and purse-seiners that increases fishing effort, (ii) 
the management plan for trawling, which fails to decrease fishing effort, and (iii) the lack of 
initial stock assessment for the majority of stocks within the framework of Marine Strategy 
Framework Directive (MSFD) that may lead to shifting baseline syndrome during the stock 
monitoring step. 
 

Αλιευτική διαχείριση ή κακοδιαχείριση; 
 
Ο όρος αλιευτική κακοδιαχείριση (fisheries mismanagement) άρχισε να χρησιμοποιείται 
μετά το 1980 και αναφέρεται στη λειτουργία της αλιείας εκτός νόμων και κανονισμών και 
στην επιβολή πολιτικών αντί επιστημονικών πρακτικών (Longhurst 2010). H χρήση του όρου 
κορυφώθηκε στη δεκαετία 1990 με την κατάρρευση του αποθέματος του ατλαντικού γάδου 
(Gadus morhua). 
 
Στη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων εμπλέκονται οι ψαράδες, οι επιστήμονες, οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες και οι ελεγκτές αλιείας. Από αυτούς, άμεσο όφελος από την 
εκμετάλλευση των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων έχουν μόνο οι ψαράδες, οι οποίοι όμως 
συχνά χαρακτηρίζονται από απληστία και καιροσκοπισμό, κυρίως οι επιχειρηματίες 
ψαράδες, όχι οι παραδοσιακοί. Έτσι πιέζουν, συνήθως παρασκηνιακά, τους πολιτικούς και 
κατά συνέπεια τους υπηρεσιακούς παράγοντες για ευνοϊκή μεταχείριση, σε αντίθεση με 
διεθνείς επιστημονικές πρακτικές. Εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις διαφθοράς 
και ανήθικων χειρισμών με μέτρα που δεν αποσκοπούν στο δημόσιο καλό, αλλά στην 
εξυπηρέτηση συμφερόντων, θεωρώ ότι η κακοδιαχείριση οφείλεται στη συγκαταβατική ή 
εξυπηρετική υπεραλίευση (convenience overfishing: Froese 2004), δηλαδή στην προτίμηση 
της δημόσιας διοίκησης και των ελεγκτικών μηχανισμών να ρισκάρουν την κατάρρευση των 
αποθεμάτων, παρά να ρισκάρουν κοινωνικές και πολιτικές αντιδικίες.  
 
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της αλιευτικής διαχείρισης είναι η μείωση της 
αλιευτικής ικανότητας και προσπάθειας σε περιπτώσεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί 
υπεραλίευση (Anticamara et al. 2011). Αυτή η πρακτική εφαρμόζεται, τόσο σε παγκόσμια 
κλιμακα, καθώς ο αλιευτικός στόλος είναι τουλάχιστον διπλάσιος από αυτόν που θα 
επέτρεπε ανανέωση των αποθεμάτων (Pauly et al. 2002), όσο και τοπικά, με σκοπό να 
επανακάμψουν τα υπεραλιευμένα αποθέματα (Tsikliras et al. 2013a). Φαίνεται όμως ότι τις 
πρακτικές αυτές δεν συμμερίζονται όλοι οι ψαράδες μέσης αλιείας και οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται περιπτώσεις αλιευτικής 
κακοδιαχείρισης ή συγκαταβατικής υπεραλίευσης. Μερικές τέτοιες περιπτώσεις που 
αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και αφορούν την ελληνική αλιεία θα αναλυθούν παρακάτω. Η 
πρώτη περίπτωση αφορά την αλιεία μηχανοτρατών και γρι-γρι στα διεθνή ύδατα σε 
περίοδο απαγόρευσης στα χωρικά, η δεύτερη το διαχειριστικό σχέδιο της μηχανότρατας, 
που αποτυγχάνει να μειώσει την αλιευτική προσπάθεια μηχανοτρατών και η τρίτη την 
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αρχική αξιολόγηση των εμπορικών αποθεμάτων ψαριών και ασπόνδυλων στο πλαίσιο της 
Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική. 
 
Και οι τρεις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης που θα αναφερθούν, σχετίζονται με το 
ανθρώπινο δυναμικό: των υπηρεσιακών παραγόντων (οι δύο πρώτες) και των επιστημόνων 
(η τρίτη). 
 

 

Εικ. 1. Χάρτης χωρικών υδάτων 6 ναυτικών μιλίων Ελλάδας (μπλέ) και Τουρκίας (κόκκινο). Με 
λευκό τα διεθνή ύδατα (τροποποιημένος από Wilson 1979, Touscoz 1988). 

 

Αλιεία στα διεθνή ύδατα 
 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 1519, 4-5-2012, τ. Β, σελ. 23688), τα γρι-γρι 
επιτρέπεται να ψαρεύουν από την 1η Μαρτίου μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, με 
εξαίρεση δυο ημέρες πριν, κατα τη διάρκεια και δυο ημέρες μετά την πανσέληνο, δηλαδή 
περίπου 240 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Παρομοίως, οι μηχανότρατες επιτρέπεται να 
ψαρεύουν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Μαΐου, δηλαδή επίσης 240 ημέρες ανά 
ημερολογιακό έτος. 
 
Πριν από 2-3 χρόνια μερικοί πλοιοκτήτες μηχανοτρατών στο βόρειο Αιγαίο ανακάλυψαν 
ένα νομικό παράθυρο προκειμένου να επεκτείνουν την αλιευτική τους δραστηριότητα και 
το καλοκαίρι, όταν δηλαδή απαγορεύεται η αλιεία με μηχανότρατα (Tsikliras et al. 2013α), 
με την προϋπόθεση ότι θα ψαρεύουν στα διεθνή ύδατα (σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 
ναυτικών μιλίων από την ακτή) και όχι στα χωρικά (Εικόνα 1). Οι άδειες για αλιεία στα 
διεθνή ύδατα εκδίδονται από τις Περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό, η αλιευτική προσπάθεια 
κάθε σκάφους αυξήθηκε κατά 30 έως 60 ημέρες ανά έτος (=20%). Πρόσφατα οι πλοιοκτήτες 
γρι-γρι στις ίδιες περιοχές του βόρειου Αιγαίου, που είναι το σημαντικότερο αλιευτικό 
πεδίο για την αλιεία του γαύρου (Engraulis encrasicolus) και της σαρδέλας (Sardina 
pilchardus), κατάφεραν να εξασφαλίσουν άδεια αλιείας στα διεθνή ύδατα κατά τη διάρκεια 
της πανσελήνου, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την αλιευτική προσπάθεια κάθε σκάφους 
κατά 45 ημέρες ανά έτος (=20% αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας ανά σκάφος). Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι η πραγματική αλιευτική προσπάθεια είναι υψηλότερη από αυτήν 
που χρησιμοποιείται στα αλιευτικά μοντέλα για σχεδόν όλα τα σκάφη μέσης αλιείας που 
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ελλιμενίζονται στη βόρεια ακτογραμμή του Αιγαίου (περιλαμβάνεται η Θάσος και η 
Σαμοθράκη). 
 
Προφανώς και δεν υπάρχουν διεθνή ψάρια, ούτε ελληνικά, ούτε τούρκικα. Δεν υπάρχουν 
σύνορα στη θάλασσα και τα αποθέματα του Αιγαίου μετακινούνται ελεύθερα μεταξύ 
ελληνικών και τουρκικών χωρικών υδάτων, με ενδιάμεσο πέρασμα από τα διεθνή, όπου 
αυτά υπάρχουν. Είναι αυτονόητο ότι οι μετακινήσεις των ψαριών καθορίζονται από την 
ωκεανογραφία και όχι την πολιτική. Ψαρεύοντας εκτός αλιευτικής περιόδου, οι ελληνικές 
μηχανότρατες στο βόρειο Αιγαίο ψαρεύουν τα ίδια ψάρια που θα έπιαναν λίγους μήνες 
μετά. Μόνο που το καλοκαίρι τα αλιεύουν σε μικρότερο μέγεθος και τα βαφτίζουν ‘διεθνή’. 
Εκτός από την προφανή οικολογική ζημιά, που προκαλείται από την αυξητική υπεραλίευση 
στην οποία υπόκεινται πολλά αποθέματα, οι ψαράδες και οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν 
αντιλαμβάνονται ούτε την οικονομική ζημιά που προκαλούν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι τα 
υπομεγέθη ψάρια που συλλαμβάνονται το καλοκαίρι θα αποτελούσαν την πλειονότητα των 
φθινοπωρινών συλλήψεων, πλην όμως σε μεγαλύτερο μέγεθος, άρα το κέρδος ανά ταξίδι 
θα ήταν μεγαλύτερο (Tsikliras & Polymeros 2015). 

 

Διαχειριστικό της μηχανότρατας 
 
Οι παρασκηνιακές κινήσεις των πλοιοκτητών μέσης αλιείας έχουν αποδόσει, κάτι που 
αποδεικνύεται από διαχειριστικό σχέδιο για τη μηχανότρατα που δημοσιεύτηκε τον 
Ιανουάριο 2014. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, η συνολική αλιευτική προσπάθεια του 
στόλου των μηχανοτρατών μειώνεται κατά δύο εβδομάδες τον χρόνο (περίπου 6% μείωση): 
κατά μια εβδομάδα από 24 έως 31 Δεκεμβρίου (μέσα στο καταχείμωνο και στις διακοπές 
των Χριστουγέννων, άραγε πόσες από αυτές τις μέρες ψαρεύουν;) και κατά μια εβδομάδα 
στο τέλος Μαΐου. Στο ίδιο διαχειριστικό σχέδιο (της μηχανότρατας) περιλαμβάνονται μέτρα 
για τους παράκτιους ψαράδες (!), οι οποίοι πλέον απαγορεύεται να ψαρεύουν μπακαλιάρο 
(Merluccius merluccius) τον Φεβρουάριο κάθε έτους. Με βάση τις εκτιμήσεις των 
παραβενθικών αποθεμάτων (Colloca et al. 2013) και τη συνολική κατάσταση των 
αποθεμάτων (Tsikliras et al. 2013β) στην Μεσόγειο, ένα αξιοπρεπές διαχειριστικό σχέδιο θα 
μείωνε προληπτικά την αλιευτική προσπάθεια των μηχανοτρατών κατά 30% (αν ψαρεύουν 
μόνο τις καθημερινές και όχι το Σαββατοκύριακο), κατά 25% (αν ψαρεύουν από Οκτώβριο 
μέχρι και Μάρτιο), ή ακόμη και κατά 12.5% (αν ψαρεύουν από Οκτώβριο μέχρι και 
Απρίλιο). Αντίθετα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες επιλέγουν τη λύση της εξυπηρέτησης 
(συγκαταβατική ή εξυπηρετική υπεραλίευση κατά Froese 2004) για να αποφύγουν τη 
σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέροντα. 
 

Αρχική αξιολόγηση των αποθεμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική 
 
Στη συνοδευτική τεχνική έκθεση για την αξιολόγηση των αποθεμάτων στο πλαίσιο της 
Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Descriptor 3, Marine Strategy Framework Directive), 
θα έπρεπε να γίνει εκτίμηση όλων των εμπορικών αποθεμάτων ψαριών και ασπόνδυλων με 
σκοπό να υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς (baselines) για συγκεκριμένους δείκτες πριν 
την παρακολούθηση και το πρόγραμμα μέτρων. Αντί λοιπόν να εκτιμηθεί η κατάσταση 
έστω και μέρους των αποθεμάτων, οι ερευνητές που ανέλαβαν αυτό το καθήκον έκαναν 
απλώς μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και χρησιμοποίησαν δεδομένα από προηγούμενες 
εκτιμήσεις του SGMED-JRC. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι συντάκτες της έκθεσης 
αποφάσισαν πως η κατάσταση όλων των ελληνικών αποθεμάτων ήταν καλή ή μετρια, χωρίς 
να αναφέρουν τις τιμές αλιευτικής θνησιμότητας πάνω στις οποίες βασίστηκε η απόφασή 
τους αυτή. Η σύγκριση με τα αρχικά δεδομένα του SGMED-JRC (τα οποία υπενθυμίζω ότι 
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χρησιμοποίησαν οι συντάκτες της έκθεσης) τους διαψεύδει, αφού αποθέματα για τα οποία 
υπάρχουν σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις τα μεσογειακά αποθέματα θεωρούνται 
υπεραλιευμένα σε ποσοστό 81% (Colloca et al. 2013), δηλαδή μάλλον σε κακή κατάσταση. 
Αυτή η διαφορετική «ερμηνεία», που πιθανώς οφείλεται σε δογματική αντίληψη (faith-
based) της επιστήμης, μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο μετατοπισμένου σημείου 
αναφοράς (Pauly 1995). Το εσφαλμένο σημείο αναφοράς της αρχικής κατάστασης των 
αποθεμάτων, θα δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα σε αυτούς που θα κληθούν να 
εκτιμήσουν την κατάσταση των αποθεμάτων στο στάδιο της παρακολούθησης. Θα φανεί 
δηλαδή ότι η κατάσταση των αποθεμάτων έχει χειροτερέψει από την αρχική αξιολόγηση, 
μέσα σε 2-3 χρόνια, ενώ μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έτσι θα απαιτηθεί να 
ληφθούν μέτρα (π.χ. μείωση στόλου) στο στάδιο του προγράμματος μέτρων, εξαιτίας της 
ανικανότητας ορισμένων να διαβάσουν τα δεδομένα με επιστημονικό τρόπο ή της επιβολής 
της αξιολόγησης από κάποιους που νομιζουν ότι ζούνε στην κομμουνιστική Κίνα (Watson & 
Pauly 2001).  
 

Το κόστος της κακοδιαχείρισης 
 
Το κόστος της κακοδιαχείρισης είναι τεράστιο, καθώς η οικονομική βιωσιμότητα της 
παγκόσμιας αλιευτικής δραστηριότητας συνεχώς μειώνεται και η αλιευτική βιομηχανία 
παραμένει ελλειμματική (World Bank 2008). Η αθροιστική χρηματική απώλεια εξαιτίας της 
αλιευτικής κακοδιαχείρισης έχει υπολογιστεί σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια (USD) από το 
1980 για το σύνολο των θαλασσών και του στόλου, εκτίμηση που θεωρείται συντηρητική 
(World Bank 2008).  
 
Παρόμοιες τακτικές κοντόφθαλμου καιροσκοπισμού από ψαράδες και διαχειριστές έχουν 
διαπιστωθεί κατά καιρούς σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Τουρκία, όπου 
πλέον απαιτούνται άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί η κατάρρευση των αποθεμάτων 
(Ulman 2014). Είναι γνωστό ότι οι πλοιοκτήτες μέσης αλιείας κινούνται παρασκηνιακά για 
να πετύχουν τους σκοπούς τους και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τους 
γραφειοκράτες της Ελλάδας και της Ε.Ε. Οι γραφειοκράτες όμως φαίνεται ότι δεν έχουν 
διδαχθεί από την οικονομική κρίση, που προκλήθηκε από την απληστία κάποιων 
τραπεζιτών και επηρέασε ολόκληρη την κοινωνία και είναι μάλλον ανίκανοι να 
σταματήσουν την αλιευτική κρίση, που θα προκληθεί από άπληστους ψαράδες και θα 
αφανίσει θαλάσσιους πόρους και οικοσυστήματα (Tsikliras et al. 2013γ).  
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Γενικά 
 
Η Ελλάδα διαθέτει την τέταρτη μεγαλύτερη ακτογραμμή ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες 
μετά τη Σουηδία, την Μεγάλη Βρετανία και την Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένων και των 
χωρών της Μαύρης Θάλασσας και είναι η 11η στον κόσμο. Επίσης, διαθέτει τον δεύτερο 
καλύτερο δείκτη ακτογραμμής προς εμβαδόν στις χώρες αυτές (104.6 m/km²) μετά την 
Δανία (172.4 m/km²). Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα διατηρεί μια πυκνότητα 
πληθυσμού στις παράκτιες ζώνες που φτάνει τους 100 κατοίκους/km² και σε σύνολο περί 
τους 4.700.000 κατοίκους (2009). Μάλιστα σε μια ζώνη 50 km από την ακτή, το ποσοστό 
κατοίκησης αγγίζει το 98%. Η οικονομία των παράκτιων ζωνών της Ελλάδος είναι εξαιρετικά 
σημαντική, καθώς συνδέεται με οικονομικές δραστηριότητες μείζονος σημασίας για την 
οικονομία της χώρας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών (πχ. τουρισμός και αλιεία 
αντίστοιχα).  
 

Η παράκτια ζώνη 
 
Η διάσταση της παράκτιας ζώνης καθορίζεται με τους εθνικούς νόμους. Ωστόσο, ιδιαίτερα 
σημαντική για μια ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης, είναι η γνώση του συνόλου 
του πλέγματος αλληλεπίδρασης των οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 
ταυτόχρονα στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και ανταγωνίζονται ως προς την εκμετάλλευση των 
φυσικών του πόρων. Η σύγχρονη αυτή αντίληψη περί της «ολιστικής προσέγγισης της 
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης» αποτελεί μετεξέλιξη παλαιότερης προσέγγισης που 
βασιζόταν σε μερικά μοντέλα (partial models). Η προηγούμενη αυτή προσέγγιση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί λανθασμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και τεχνολογικές δυνατότητες 
της εποχής (κυρίως λογισμικό) και την περιορισμένη πρόσβαση σε επιστημονικά στοιχεία 
για την τροφοδότηση των μοντέλων αυτών. 
 

 

Εικ. 1. Πλέγμα οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη. 
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Ωστόσο, αποδείχθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι η χρήση τους οδήγησε σε λανθασμένα 
συμπεράσματα, επειδή βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του χρήστη να 
συμπεριλάβει τις παραμέτρους που απαιτούνται για τον όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
περιορισμό της αβεβαιότητας. Σήμερα έχει τεθεί η βάση για την εκπόνηση ολιστικών 
μοντέλων - που θα περιλαμβάνουν πολλές ή όλες τις παραμέτρους - και θα οδηγήσουν 
μελλοντικά σε αξιόπιστα συστήματα υποστήριξης διαχειριστικών αποφάσεων (Decision 
Support Systems), όπως για παράδειγμα οι τεχνικές GAM, fuzzylogic, neural networks και 
Bayesian systems. 
 
Το πλέγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη απεικονίζεται 
παραστατικά στην Εικόνα 1. Στο κέντρο του πλέγματος βρίσκονται οι κύριες οικονομικές 
δραστηριότητες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά 
(σύγκρουση συμφερόντων). Το ιδιαίτερο σημείο είναι ότι ορισμένες από τις 
αλληλεπιδράσεις αυτές είναι εποχιακά θετικές ή αρνητικές, όπως για παράδειγμα η σχέση 
παράκτιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το πώς συμπεριφέρεται κάθε μια 
δραστηριότητα κατά μόνας ή σε σχέση με τις άλλες, εξαρτάται από πέντε εξωγενείς 
παράγοντες, οι οποίοι είναι οι εξής: 
 

1. Η τοπική οικονομία. Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει την πληροφορία για την 
απόδοση των δραστηριοτήτων σε σχέση μεταξύ τους, ως κύριο εργαλείο 
διαχειριστικής απόφασης για το που θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στήριξη από 
τη διοίκηση, αλλά και την οικονομική δυνατότητα του κοινωνικού περιβάλλοντος 
να δεχθεί τις υπηρεσίες/προϊόντα. 

2. Οι κοινωνικές δομές. Η παραδοσιακότητα, αλλά και οι δομές της κοινωνίας της 
ευρύτερης περιοχής επηρεάζουν το ποια/ποιες δραστηριότητα(ες) έχουν τη 
μεγαλύτερη αποδοχή. 

3. Η εθνική νομοθεσία και οι Ευρωπαικές πολιτικές. Αυτές αποτελούν το πλαίσιο 
ρύθμισης και λειτουργίας κάθε δραστηριότητας και επομένως έχουν άμεσο 
αποτέλεσμα στην εξέλιξη τους και στη μεταξύ τους σχέση.  

4. Το διεθνές περιβάλλον. Αν και φαίνεται μικρή η επίπτωση αυτή, δεν συμβαίνει 
αυτό. Ο παράγοντας αυτός είναι ίσως ο κυριότερος που μπορεί να αυξήσει 
σημαντικά την αβεβαιότητα σε ένα ολιστικό σχήμα διαχείρισης, καθώς είναι 
δύσκολο να προβλεφθεί η έκταση και η ισχύς της επίπτωσής της στο παράκτιο 
σχήμα, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρέμβει κανείς σε αυτό. Για παράδειγμα, 
οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που επηρεάζουν το κόστος των πάντων ή 
γεγονότα, όπως η τουριστική δυσφήμιση και οι απεργίες. 

5. Οι κλιματικές αλλαγές. Πρόκειται για μια νέα σύγχρονη παράμετρο, που 
προστέθηκε στη λίστα των παραγόντων που επηρεάζουν δυναμικά την παράκτια 
ζώνη και δυσκολεύουν σημαντικά τη διαχείριση της (και το κόστος αυτής). Ωστόσο, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ακτών είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι 
κλιματικές αλλαγές και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις τους στην ακτή και κυρίως η 
άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η άνοδος της θερμοκρασίας και η αύξηση της 
έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινόμενων (με παράλληλη 
μείωση του χρόνου αντίδρασης που έχουμε σε αυτά).  

 

Ερευνητικές πρωτοβουλίες  
 
Σημαντικά επιστημονικά και ερευνητικά έργα έχουν εκπονηθεί με τη συμμετοχή του 
Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και σχετίζονται με την 
διαχείριση παράκτιων ζωνών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό (Αδριατική 
Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα). Ορισμένα από αυτά μάλιστα έθεσαν τις μεθοδολογικές 
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βάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης. Για παράδειγμα: 
 

 PEGASO: People for Ecosystem-based Governance in Assessing Sustainable 
development of Ocean and coast στις Κυκλάδες 

 ARCH: Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons στον 
Αμβρακικό Κόλπο 

 Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού σχεδίου 
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 

 Κοινωνική και οικονομική ανάλυση του σχεδίου δράσης για την πρώτη εκτίμηση για 
την εφαρμογή της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική στην Ελλάδα (2008/56) 

 ΚΡΗΠΙΣ: Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και 
της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης 

 MESMA: Παρακολούθηση κι αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης σε 
χωροθετηµένες περιοχές 

 Συλλογή κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (2003-2014) 

 Συλλογή περιβαλλοντικών, οικολογικών, ωκεανογραφικών και αλιευτικών 
δεδομένων για την περιοχή του Αργολικού Κόλπου 

 JAKFISH: Γνώμη και γνώση στην αλιεία με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων 
εταίρων 

 Τεχνικές ενασχόλησης στην παράκτια αλιεία 

 ECODOM: Advancing understanding of carbon cycling and colored dissolved organic 
matter dynamics in European wetlands & coastal ecosystems through integration of 
observations and novel modeling approaches 

 Μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας των υγροτόπων της Αττικής 

 Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κουμουνδούρου και 
σχεδιασμός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης 

 Ταχεία εμπειρογνωμοσύνη του πιθανού ευτροφισμού οφειλόμενου στις 
υδατοκαλλιέργειες στον Κόλπο Αργοστολίου Κεφαλλονιάς 

 Προμελέτη και κατασκευή των τεχνητών υφάλων Πρέβεζας, Φαναρίου, Ιερισσού 
και Κώ-Καλύμνου 

 Πραγματογνωμοσύνη για την σημερινή κατάσταση του τεχνητού υφάλου Αγ. 
Ιωάννη Πάργας 

 Προμελέτη κατασκευής τεχνητών υφάλων Πιερίας και Μονεμβασιάς 
 

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης και παράκτια αλιεία  
 
Το αποτέλεσμα της διαχείρισης της αλιείας, εν γένει, αλλά και εν μέρει (με στόχο 
συγκεκριμένο εργαλείο) επηρεάζεται από πολιτικές και μακρο-οικονομικές συνάφειες, 
καθώς και από μικρο-οικονομικές και τοπικές ιδιαιτερότητες συμπεριλαμβανομένων και 
των αλληλεπιδράσεων με άλλους οικονομικούς τομείς. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι 
γενικεύσεις στην αλιευτική διαχείριση σε ανώτερα επίπεδα (μακρο-οικονομικό, 
κυβερνητικό κλπ.) και με μεσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι εύκολο να γίνουν, αλλά 
οι πρακτικές λύσεις με τοπικό χαρακτήρα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υιοθετηθούν και να 
επιφέρουν τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα που αναμένονται. Η αειφόρος διαχείριση της 
αλιείας είναι ένα πρόβλημα με δύο τμήματα: (α) το απόθεμα και το περιβάλλον του και (β) 
την κοινωνία και ιδιαίτερα τα τμήματα αυτής που σχετίζονται οικονομικά με το απόθεμα. Η 
αλιευτική διαχείριση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης είναι 
επομένως ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, που απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση. 
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Βιο-οικολογική διάσταση 
Η επίτευξη της αειφορίας στην επίπτωση της αλιείας στο απόθεμα και το περιβάλλον του 
απαιτεί βασική γνώση της βιοφυσικής του οικοσυστήματος. Η περιβαλλοντική προστασία 
των αποθεμάτων και των οικοσυστημάτων τους δεν αποτελεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της 
διαχείρισης, αλλά τη βάση, με την οποία το βιολογικό σύστημα είναι ικανό να προσφέρει 
συνεχώς στους αλιείς που το εκμεταλλεύονται. Επομένως η περιβαλλοντική προστασία 
είναι στόχος της αλιευτικής διαχείρισης. Ωστόσο, στην περίπτωση της αλιείας, έχουμε την 
χρήση του ίδιου περιβάλλοντος και μέσου και από άλλους χρήστες, που ανταγωνίζονται την 
αλιεία και των οποίων η δραστηριότητα οδηγεί στη ρύπανση και επομένως έχει αρνητικές 
επιπτώσεις. Η ίδια η αλιεία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της, που σήμερα 
έχουν φθάσει σε τέτοιο βαθμό, που αναγνωρίζονται ακόμα και από τους ίδιους τους αλιείς. 
 
Βιολογικά όρια αποθεμάτων 
Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια πολλά εμπορικά αποθέματα έχουν φτάσει και 
ξεπεράσει το βιολογικό τους όριο ανανέωσης, με αποτέλεσμα να έχουμε παραδείγματα 
υπερ-αλίευσης και κατάρρευσης αποθεμάτων σε πολλά σημεία του κόσμου, αλλά και στην 
Ελλάδα, όπως δεικνύουν τοπικές μελέτες. Ωστόσο, οι ελλείψεις του κεντρικού συστήματος 
παρακολούθησης της αλιείας δεν επιτρέπει να γίνει αυτό κατανοητό και αντιληπτό, αλλά 
είναι φανερό ότι πολλά είδη έχουν εξαφανιστεί από διάφορες περιοχές και έχουν 
αντικατασταθεί από εισαγόμενα ή από προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Η γενικότερη άποψη 
που επικρατεί είναι ότι σήμερα υφίστανται νέες ανάγκες στην αλιευτική διαχείριση, οι 
οποίες δεν είναι άμεσα διακριτές εξαιτίας της έλλειψης αξιόπιστων και συνεχών αλιευτικών 
στατιστικών δεδομένων και της διαφάνειας στην αλιεία.  
 
Περιβαλλοντική μεταβλητότητα και διαχείριση ρίσκου 
Υψηλό ρίσκο υφίσταται στα αποτελέσματα της αλιευτικής διαχείρισης όταν βασίζουμε το 
σύστημα σε μακρο-οικονομικά χαρακτηριστικά και μεσο- και μακρο-πρόθεσμους στόχους, 
όπως γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Συγκρίνοντας την χρονική κλίμακα της μεταβλητότητας 
των αποθεμάτων και του περιβάλλοντός τους είναι προφανές ότι η χρονική ασυμφωνία 
που υφίσταται μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά διαχειριστικά λάθη. Το οικοσύστημα ενός 
αποθέματος είναι ικανό να μεταβάλλεται μεταξύ κάποιων σημείων ισορροπίας ως 
αποτέλεσμα: (α) φυσικών επιδράσεων, όπως το φαινόμενο ElNiño και (β) ανθρωπογενών 
επιδράσεων, όπως η ρύπανση κλπ. Επειδή οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν εύκολα να 
ποσοτικοποιηθούν ή να προβλεφθούν, το διαχειριστικό πλαίσιο λειτουργεί με έναν βαθμό 
αβεβαιότητας. Όπως προαναφέρθηκε, οι ελλείψεις στη συλλογή και αξιοποίηση αλιευτικών 
δεδομένων στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, συμβάλλει στην αύξηση της αβεβαιότητας με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα αποθέματα ως συνέπεια μιας 
συγκεκριμένης και σταθερής πολιτικής ρύθμισης της αλιείας με διάφορα μέτρα. Το γεγονός 
αυτό παρατηρείται άμεσα στους αλιείς και στην άποψη που έχουν για την σημερινή 
κατάσταση της αλιείας, όπου ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, καθώς και οι οργανώσεις τους, 
επικεντρώνουν σαν κύριο πρόβλημα την αλιευτική διαχείριση ως αίτιο για την δομή του 
αλιεύματος. Είναι φανερό, ότι αν κοιτάξει κανείς τα λιγοστά στοιχεία που υπάρχουν όσον 
αφορά τη δομή του αλιεύματος και κυρίως στην παράκτια αλιεία φαίνεται ότι η δομή του 
αλιεύματος έχει μεταβληθεί τα τελευταία 50 χρόνια, με κύριο αποτέλεσμα την μείωση ή 
εξαφάνιση ειδών πρώτης κατηγορίας και υψηλής εμπορικής αξίας και αντικατάστασή τους 
με άλλα χαμηλότερης κατηγορίας και αξίας.  
 
Τεχνολογική διάσταση της αλιείας 
Η βελτίωση της τεχνολογίας στην αλιεία έχει δύο βασικές διαστάσεις: (α) τη βελτίωση των 
εργαλείων και της απόδοσής τους, με παράλληλη προστασία των αποθεμάτων και (β) τη 
βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού και των προϊόντων. Η 
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αύξηση της αποδοτικότητας των εργαλείων αποτέλεσε ένα από τα βασικά ενδιαφέροντα 
στον αλιευτικό κλάδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τη Συνθήκη του Ρίο. 
Ταυτόχρονα με την βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαλείων λάμβανε χώρα και η 
επιδότηση τέτοιων επενδύσεων από τις κυβερνήσεις με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα 
σημείο υπερ-επένδυσης στο στόλο (over-investment), κατακόρυφη αύξηση της αλιευτικής 
του ικανότητας (over-capacity), το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στη σειρά των 
προγραμμάτων. Ένα άλλο αποτέλεσμα της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαλείων, 
αλλά και του κόστους αλιείας είναι η ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ των εργαλείων για το 
ίδιο απόθεμα ή τον ίδιο γεωγραφικό χώρο αλιείας. Το βασικό πρόβλημα με την τεχνολογία 
είναι ότι οι τεχνολογικές λύσεις εφαρμόζονται χωρίς κανέναν προηγούμενο έλεγχο, όσον 
αφορά την επίπτωσή τους στα αποθέματα.  
 
Οικονομική διάσταση 
Είναι περιττό να τονιστεί ότι η αλιεία είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Τα παραδοσιακά 
διαχειριστικά πλαίσια αποσκοπούσαν στην επίτευξη οικονομικών στόχων, στην απόδοση 
της αλιείας για έναν αλιέα, με χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, τα οποία έχουν ως βασικό 
χαρακτηρισμό την βραχυπρόθεσμα βέλτιστη σχέση κόστους/ωφέλειας, λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος αλιείας. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη και το 
κόστος έρευνας, διαχείρισης και επιβολής του νόμου. Σήμερα υπάρχουν ιδιαίτερα 
πολύπλοκα, ανά τον κόσμο, συστήματα διαχείρισης της αλιείας, που λαμβάνουν υπόψη τα 
ανωτέρω, όπως τα συστήματα TAC/QUOTA, την αρχή χρέωσης του χρήστη (user-pay 
principle) κλπ, που ενώ αρχικά εφαρμόζονταν στους μη ντόπιους ή γηγενείς μιας χώρας, 
επεκτάθηκαν και στους ντόπιους χρήστες. Η δυσκολία στη διαχείριση εδώ είναι ότι θα 
πρέπει να βελτιστοποιηθούν οικονομικές αρχές, που λειτουργούν σε βραχυπρόθεσμο (πχ. η 
σχέση κόστους/ωφέλειας) και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (πχ η αειφορία στα αποθέματα). 
Όσον αφορά την αλιεία, έχει χαρακτηριστεί ως δύσκολος ο υπολογισμός των 
προεξοφλημένων αποδόσεων των επενδύσεων ως συνέπεια της αβεβαιότητας στη 
διαχείριση (βλ. παραπάνω). Ταυτόχρονα δεν είναι εύκολος ο προσδιορισμός της 
πραγματικής οικονομικής αξίας των αποθεμάτων (πχ. μεταβλητότητα, διαχρονικότητα, 
βιομάζα, μελλοντική απόδοση, κατάσταση), ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
επανεξέτασης των εναλλακτικών λύσεων εκτός του αλιευτικού κλάδου. Δηλαδή η λύση να 
βασίζονται τα σχέδια εναλλακτικής απασχόλησης στα αποθέματα και στην αγορά (αξία, 
διαθεσιμότητα, εμπορικότητα συγκεκριμένων ειδών) και όχι στους ίδιους τους αλιείς και 
την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, θα μπορούσε δυνητικά να δώσει μεγαλύτερη 
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στα διαχειριστικά σχέδια, αν δεν υφίστατο η 
αβεβαιότητα όσον αφορά τα αποθέματα. 
 
Κοινωνικο-οικονομική διάσταση 
Κάτι που δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αλιευτική διαχείριση και αποτελεί ένα 
σημαντικό τμήμα των μακροπρόθεσμων στόχων είναι η κοινωνική και οικονομική διάσταση 
της εσωτερικής μετανάστευσης προς τις ακτές. Είναι γενικό το φαινόμενο σε όλον τον 
πλανήτη να υπάρχει διαρκής ροή πολιτών προς παράκτια κέντρα και όχι απαραίτητα 
πρωτεύουσες κρατών. Οι ανάγκες διατροφής των ανθρώπων σε αυτά τα μητροπολιτικά 
κέντρα που δημιουργούνται, θα ωθήσουν περιφερειακά διάφορες κοινωνικές ομάδες στην 
αλιεία. Τα μέτρα μείωσης του στόλου, που λαμβάνονται σήμερα, αφήνουν μελλοντικά 
ακάλυπτο έναν κλάδο, που θα πρωταγωνιστήσει στην εξεύρεση και προσφορά πρώτης 
ποιότητας τροφίμων για τη νέα κοινωνική πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Ήδη στην 
Ελλάδα διαφαίνονται αυτά τα προβλήματα σε διάφορες περιοχές που απογυμνώθηκαν 
λόγω των αποσύρσεων από τον στόλο τους, αφήνοντας αλιευτικά πεδία μερικώς 
ανεκμετάλλευτα. Η αύξηση του ορίου ηλικίας των επαγγελματιών αλιέων, η διαφυγή των 
νεότερων μελών των νοικοκυριών σε μη χειρωνακτικές εργασίες (πχ. τουρισμός, 
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υπηρεσίες), τα ελκυστικά μέτρα απόσυρσης και πρόωρης συνταξιοδότησης και η 
χαρακτηριστική και παραδοσιακή κοινωνική αποστασιοποίηση των αλιέων (social 
alienation), αποδεικνύουν ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην 
Ελλάδα και ίσως θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί το σύστημα διαχείρισης από νέα σκοπιά, η 
οποία δεν θα αφορά αποκλειστικά την επαγγελματική τακτοποίηση των θιγόμενων 
ομάδων, αλλά το ευρύτερο όφελος του κοινωνικού συνόλου από μια διαχρονική αλιευτική 
βιομηχανία.  
 
Χρονική ανακολουθία 
Η εξέλιξη και διάρκεια ζωής των αποθεμάτων, των σκαφών/στόλων, των συστημάτων 
διαχείρισης και των αλιευτικών κοινοτήτων γίνεται με διαφορετικούς ρυθμούς. Η 
ανάκαμψη ενός αποθέματος σε παλαιότερα επίπεδα – αν είναι εφικτή – μπορεί να 
διαρκέσει από λίγους μήνες στα τροπικά συστήματα, έως και μερικά χρόνια σε εύκρατα ή 
βορειότερα ή βαθύτερα συστήματα. Ο εκσυγχρονισμός του στόλου ή οι δομικές μεταβολές 
τους έχουν ορίζοντα μίας έως δύο δεκαετιών. Η ανάκαμψη του περιβάλλοντος (σχετικά 
γεωγραφικά περιορισμένου) είναι της τάξεως της μιας ή περισσότερων δεκαετιών ανάλογα 
με το είδος και το βαθμό επίπτωσης. Η αλλαγή στις απόψεις και στον τρόπο σκέψεως των 
ανθρώπων στις κοινότητες απαιτεί τουλάχιστον μια γενεά, δηλαδή δύο με τρεις δεκαετίες. 
Οι αποφάσεις των αλιέων βασίζονται στην προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί το 
βραχυπρόθεσμο όφελος και να γίνει η εκμετάλλευση της αγοράς και των συνθηκών. Σε 
κυβερνητικό επίπεδο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μικρότερο ορίζοντα από αυτό των 
αλιέων και με γνώμονα τα πολιτικά οφέλη. Είναι προφανές ότι αυτή η χρονική 
ανακολουθία στην εξέλιξη των διαφόρων συστατικών διαχείρισης παρεμποδίζει την 
βέλτιστη απόδοση των διαφόρων μέτρων και στόχων. Για παράδειγμα, όσο να 
εκσυγχρονιστεί ο στόλος μπορεί το απόθεμα-στόχος να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση που 
να μην μπορεί να συντηρήσει τις νέες επενδύσεις ή ακόμα και να απωλεσθεί λόγω του 
εκσυγχρονισμένων εργαλείων.  
 
Χωρική ανακολουθία 
Τα αποθέματα και ο στόλος – με βάση τα εργαλεία και την τεχνολογία του – μπορούν να 
εκμεταλλευτούν ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Τα μεν αποθέματα συνήθως 
κατανέμονται μεταξύ των παράκτιων περιοχών συγκέντρωσης των νεαρών ατόμων 
(nurseries), τις κύριες γεωγραφικές περιοχές εξάπλωσης λόγω διατροφικών αναγκών και τις 
ζώνες αναπαραγωγής. Τα δε αλιευτικά εργαλεία (ακόμα και αυτά του παρόντος έργου) 
έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, κύρια 
χαρακτηριζόμενο από το βάθος του και τη μορφολογία του πυθμένα του. Είναι προφανές 
ότι ένα διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να εκτείνεται στα κοινά και μη κοινά γεωγραφικά 
πεδία εξάπλωσης του αποθέματος και κάλυψης των εργαλείων, ώστε να λαμβάνει υπόψη 
του όλες τις παραμέτρους ταυτόχρονα. Προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι τέτοιες 
ανακολουθίες υφίστανται σε πολλές περιπτώσεις, όπως τα μεταναστευτικά ψάρια (ξιφίας 
και τόνος) και τα αποθέματα που βρίσκονται υπό καθεστώς συνεκμετάλλευσης από δύο ή 
περισσότερα κράτη.  
 
Λειτουργικές ανακολουθίες 
Λειτουργικές ανακολουθίες μπορούν να συμβούν όταν το διαχειριστικό σύστημα δεν 
λαμβάνει υπόψη του τις διεργασίες που οδηγούν στην αειφορία. Τέτοιο παράδειγμα είναι 
και το διαχειριστικό σύστημα της χώρας μας. Ειδικά στον τομέα της αλιείας αυτό 
μεταφράζεται στο ότι τα μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές διεργασίες στα 
οικοσυστήματα, όπως σχέσεις θηράματος-θηρευτή, ανταγωνισμός μεταξύ και εντός των 
ειδών, σχέσεις αφθονίας και πυκνότητας κλπ. Έτσι, ενώ θεωρητικά η υπεραλίευση 
εκλαμβάνεται ως απευθείας αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών διεργασιών, η 
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καταπολέμηση του φαινομένου αυτού γίνεται μέσω τεχνικών μέτρων βασισμένων σε 
βιολογικές διεργασίες. Λειτουργικές ανακολουθίες δημιουργούνται επίσης, όταν υφίσταται 
υπερδιάσπαση αρμοδιοτήτων μεταξύ πολλών φορέων και υπηρεσιών, όσον αφορά τη 
διαχείριση του αλιευτικού κλάδου. 
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