
 

 

 

 

 

 

 

 

   www.litusgo.eu 

 

 

 

LitusGo Δγρεηξίδην 

Δλόηεηα 5  

Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα 

 

 

 

 

 

   
 
Τπεύζπλνο Έθδνζεο:  

Isotech Ltd, Δξεπλεηέο – ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο 
www.isotech.com.cy 

http://www.litusgo.eu/


 

 www.litusgo.eu   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ  

Πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, Multilateral Project for the 

Development of Innovation 2009. Το Εγτειρίδιο ασηό δεζμεύει μόνο 

ηον ζσνηάκηη ηοσ και η Επιηροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί σπεύθσνη 

για οποιαδήποηε τρήζη μπορεί να γίνει ζηις πληροθορίες ποσ 

περιέτονηαι ζε ασηό. 

 

ISBN set 978-9963-720-22-4 

ISBN 978-9963-720-28-6 



 

 www.litusgo.eu   3 

Δηζαγωγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo απνηειεί κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ LitusGo θαη ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηνρώξν www.litusgo.eu. Σν έξγν LitusGo έρεη σο ζηόρν ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

Σνπηθώλ Αξρώλ θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ηεο Παξάθηηαο Εώλεο 

θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, ζε ηνπηθό επίπεδν, ησλ επηπηώζεσλ 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν Δγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή: 

απνηειείηαη από 20 απηνηειείο ελόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ 

είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζύλνιό ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). Σν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο 

ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Διιεληθή, Αγγιηθή, Καιηέδηθε 

θαη Σνπξθηθή. Γηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ 

ηζηνρώξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή, 

ζηελ νπνία ε θάζε ελόηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20 

βηβιηαξάθηα-ελόηεηεο ηνπ θάζε εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

ράξηηλε ζήθε. 

http://www.litusgo.eu/


 

 www.litusgo.eu   4 

Καηάινγνο Δλνηήηωλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo 
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

 

To εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηύρζεθε από ηελ νκάδα 

εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ LitusGo: 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Δλνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ 

ISOTECH Ltd. Θύξηνη ζπγγξαθείο: Ξέληα Η. Ιντδίδνπ, Πνιηηηθόο 

Κεραληθόο/ Αθηνκεραληθόο θαη Κηράιεο Η. Ιντδίδεο, Υεκηθόο 

Κεραληθόο/ Κεραληθόο Πεξηβάιινληνο.  

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ  3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε 

επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιηηηζκνύ/ Πξόγξακκα ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ. Θύξηνη ζπγγξαθείο: 

Γεσξγία Θίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Τπεύζπλε 

Πξνγξάκκαηνο ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΗΓΑΗΟ, Αιέμαλδξνο Κνπηαθηζήο, 

Οηθνλνκνιόγνο Msc Πεξηβαιινληνιόγνο, Ιεσλίδαο Οηθνλνκάθεο, 

Γηεζλεηο θ Δπξσπαηθεο πνπδεο, ΚΑ International Development. 

 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δλόηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα 

ηνπ Θέληξνπ Κειεηώλ θαη Έξεπλαο ΑΘΣΖ. Θύξηνο πγγξαθέαο: 

Θπξηαθή Γεκεηξίνπ, MSc European Studies. Ζ ΑΘΣΖ ήηαλ ππεύζπλε 

γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Θσλζηαληίλν 

Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαθηίσλ Εσλώλ). 

Σν δεκηνπξγηθό ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε από ηελ Αλαζηαζία 

Γεσξγίνπ, απόθνηην Θαιώλ Σερλώλ (MA Sustainable Design). 

 

O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεύζπλνο 

γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ. 
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:   

 

Σν εηαηξηθό ζρήκα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ θπξηόηεξσλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο: 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ύκβνπινη, ΚΘΟ θαη Σνπηθέο Αξρέο. 

 

πληνληζηήο / Γηθαηνύρνο:  

ISOTECH Ltd. Δξεπλεηέο / ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο 

www.isνtech.com.cy 

 

Θύπξνο: 

Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy 

ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy  

 

Διιάδα: 

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ 

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr 

ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

www.onisis.gr 

 

Κάιηα:  

Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt 

 

Οιιαλδία:  

Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net 

 

 

http://www.is�tech.com.cy/
http://www.pafos.org.cy/
http://www.akti.org.cy/
http://www.ellet.gr/
http://www.egaio.gr/
http://www.onisis.gr/
http://www.kirkop.gov.mt/
http://www.eucc.net/
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Δλόηεηα 5 

Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα 

 

 

1| Θεωξεηηθό ππόβαζξν     

 

Ζ ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ, κε ηα 46.000 ρικ αθηνγξακκήο, είλαη κηα 

από ηηο 25 πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηελ παγθόζκηα 

βηνπνηθηιόηεηα. Παξόιν πνπ θαηαιακβάλεη κόιηο ην 0,8% ηεο 

παγθόζκηαο ζαιάζζηαο έθηαζεο θαη ην 0,3% ηνπ όγθνπ ησλ 

ζαιαζζώλ ηνπ θόζκνπ, ε Κεζόγεηνο θηινμελεί ηνλ εληππσζηαθό 

αξηζκό ηνπ 7%-8% όισλ ησλ γλσζηώλ ζαιάζζησλ εηδώλ, ελώ 

πεξηζζόηεξα από 12,000 είδε έρνπλ αλαγλσξηζηεί! ύκθσλα κε ην  

Plan Bleu 2009, ηα κηζά από απηά ηα είδε είλαη ελδεκηθά είδε ηνπ 

Αηιαληηθνύ, ην 4% είλαη “ππνιεηκκαηηθά” είδε, ην 17% έρεη θζάζεη 

ζηε Κεζόγεην από ηελ Δξπζξά ζάιαζζα, ελώ κόιηο ην 25% είλαη είδε 

ηεο Κεζνγείνπ.  

 

Από ηα 519 ελδεκηθά ζαιάζζηα είδε θαη ππνείδε όπσο εθηηκώληαη ζηε 

Κεζνγεηαθή Θόθθηλν Βίβιν 2011 ηνπ IUCN, ηα 43 είδε απεηινύληαη κε 

εμαθάληζε (8.3%), κε ηνπο θαξραξίεο θαη ζαιάρηα λα απνηεινύλ ηελ 

πιεηνςεθία ζηηο πςειόηεξεο, κε βάζε ην βαζκό απεηιήο, θαηεγνξία.   
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Πίλαθαο 1. αξηζκόο απηόρζνλσλ ζαιάζζησλ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν ησλ 

νζηεσδώλ όζν θαη ησλ ρνλδξντρζύσλ ζε θάζε  κηα από ηηο θαηεγνξίεο ηνπ Θόθθηλνπ 

Βηβιίνπ ηνπ IUCN (IUCN, 2001). 

 
Καδί κε ηνπο ρνλδξντρζύεο (ρίκαηξεο, ζαιάρηα θαη θαξραξίεο), 

αλάκεζα ζηα πεξηζζόηεξν απεηινύκελα είδε ζηε Κεζόγεην 

ζπγθαηαιέγεηαη ε θώθηα Κνλάρνπο Κνλάρνπο (Monachus 

Μonachus). Σν είδνο απηό είρε πνιύ ζπρλή παξνπζία ζηηο 

κεζνγεηαθέο αθηέο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ελώ ζήκεξα 

πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ πιεζπζκό ηεο ηάμεο 350-450 αηόκσλ, θπξίσο 

ζηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ (UNEP/MAP, 2009).    

 

Οξηζκέλα ζηνηρεία: 

 ην 52% ησλ παγθόζκησλ ηρζπναπνζεκάησλ αιηεύεηαη, θαη από ηα 

ππόινηπα ην 24% είηε ππεξαιηεύεηαη, είηε έρεη εμαληιεζεί ή 

βξίζθεηαη ζε ζηάδηα αλάθακςεο 

 πεξίπνπ ην 90% όισλ ησλ κεγάισλ ςαξηώλ έρνπλ ήδε αιηεπζεί 

 αλ ε παξνύζα θαηάζηαζε δε βειηησζεί, ηα απνζέκαηα από όια ηα 

είδε πνπ αιηεύνληαη απηή ηε ζηηγκή γηα ηξνθή πξνβιέπεηαη λα 

θαηαξξεύζνπλ ην 2048. 

 

Θάπνηεο από ηηο κεγαιύηεξεο απεηιέο ζηε ζαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα 

είλαη νη αθόινπζεο: α) ζηνρεπκέλε αιηεία, β) παξάπιεπξα αιηεύκαηα 

(by-catch), γ) Ρύπαλζε θαη απώιεηα ελδηαηηεκάησλ, δ) μεληθά είδε 

θαη είδε εηζβνιείο, ε) αλζξώπηλε όριεζε.  



 

 www.litusgo.eu   9 

Σα κεζνγεηαθά αιηεύκαηα απηή ηε ζηηγκή θηάλνπλ ζηνπο 1,500,000 

κε 1,700,000 ηόλνπο αλά έηνο, κε ην 85% ηεο παξαγσγήο λα 

πξνέξρεηαη από 6 ρώξεο (Ηηαιία, Σνπξθία, Διιάδα, Ηζπαλία, Σπλεζία 

θαη Αιγεξία). Οη πνζόηεηεο απηέο αληαπνθξίλνληαη κόλν ζην 1/3 ηεο 

δήηεζεο ζηα παξόρζηα θξάηε. Σαπηόρξνλα, απνηέιεζκα ηεο 

ππεξαιίεπζεο απνηειεί ην γεγνλόο όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο εηδώλ 

εκπνξηθήο ζεκαζίαο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ. 

(UNEP/MAP, 2009:94). 

 

Κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο ιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε 

απμαλόκελε δήηεζε ρσξίο λα επηβαξύλεη ηελ ήδε ππεξαιηεπόκελε 

Κεζόγεην είλαη ε πδαηνθαιιηέξγεηα. Ζ πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη ε 

θαιιηέξγεηα πδξόβησλ νξγαληζκώλ, όπσο είλαη ηα ςάξηα, ηα καιάθηα, 

ηα κύδηα θαη άιια είδε, θαη απνηειεί ηνλ ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελν 

ηνκέα παξαγσγήο ηξνθήο ζηνλ θόζκν. Όκσο ε βησζηκόηεηα ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε: παξόιν πνπ απαζρνιεί 

πεξηζζόηεξνπο από 80,000 εξγαδόκελνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

57,000 ζέζεηο πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη παξόιν πνπ είλαη κηα 

ηαρύηαηα αλαπηπζζόκελε επηρείξεζε κε εηήζην ξπζκό αλάπηπμεο 

8,4% από ην 2002 κέρξη ην 2004, ε πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη πνιιέο 

θνξέο ε αηηία ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ ξύπαλζεο, αθόκα θαη 

θαηαζηξνθήο επαίζζεησλ παξάθηησλ ελδηαηηεκάησλ θαη απνηειεί 

ζπρλά απεηιή ζηελ πδξόβηα βηνπνηθηιόηεηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

βξεζεί ε θαηάιιειε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά νθέιε από 

ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη ζηα πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί.   
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2| ηόρνο        

 

ηε Κεζόγεην ν αιηεπηηθόο ζηόινο είλαη απηή ηε ζηηγκή κεγαιύηεξνο 

(δηπιάζηνο) από εθείλν πνπ ε ζάιαζζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κε 

βηώζηκν ηξόπν, (πνπ ζεκαίλεη όηη νη άλζξσπνη παίξλνπλ πνιύ 

πεξηζζόηεξα ςάξηα από ηε ζάιαζζα από όηη κπνξνύλ λα 

αλαπιεξσζνύλ από ηα ελαπνκείλαληα ςάξηα). Δπίζεο, νη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο, είηε ζηελ ελδνρώξα είηε ζηελ παξάθηηα δώλε, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηερλεηέο δσνηξνθέο, νπόηε ε απμεκέλε παξαγσγή 

ζπλνδεύεηαη κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο ξύπαλζεο από ηηο ηξνθέο 

απηέο. Δπηπιένλ, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο, παξόιν πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζαλ κηα ιύζε ζηελ θξίζε ηεο αιηείαο, κεξηθέο θνξέο δεκηνπξγνύλ 

αθόκα κεγαιύηεξε πίεζε ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ςαξηώλ θαζώο 

πνιιά από ηα είδε πνπ θαιιηεξγνύληαη είλαη ζαξθνθάγα θαη άξα 

απαηηνύλ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κηθξόηεξσλ ςαξηώλ γηα λα ηξαθνύλ.  

 

Σν LitusGo ζηνρεύεη λα ζπλεηζθέξεη  ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ θελνύ πνπ 

ππάξρεη ηόζν ζηελ πιεξνθόξεζε όζν θαη ζηελ θαηάξηηζε ζηα ζέκαηα 

ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηε Κεζόγεην ζε ηνπηθό 

επίπεδν. Ζ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηώλ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπ LitusGo.    
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3| Πξνβιήκαηα    

 

Σν πην θνηλό πξόβιεκα ηεο αιηείαο είλαη ε παξάλνκε αιηεία θαη ε 

ππεξαιίεπζε, ε νπνία δελ κπνξεί πάληα λα είλαη επηηπρώο 

ειεγρόκελε ή δηαρεηξίζηκε από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ηηο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

Όπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα παξαθάησ, νη πην ζνβαξέο απεηιέο γηα 

ηα ςάξηα ζηε Κεζόγεην είλαη: α) ε θαηεπζπλόκελε αιηεία, β) ηα 

παξάπιεπξα αιηεύκαηα γ) ηα μέλα είδε/εηζβνιείο, δ) ε ξύπαλζε, ε 

απώιεηα ελδηαηηεκάησλ θαη νη νριεξέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο.  

 

 

 
Πίηηα 1. ύλνςε ησλ απεηιώλ γηα όια ηα 519 απηόρζνλα ςάξηα ζηε ζάιαζζα ηεο 

Κεζνγείνπ 

(IUCN, 2001 and Abdul Malak, D. et al. 2011). 
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i. Καηεπζπλόκελε αιηεία: Ζ αιηεία είλαη κηα από ηηο ιίγεο 

δξαζηεξηόηεηεο θπλεγηνύ πνπ έρνπλ απνκείλεη από ηελ 

Παιαηνιηζηθή Δπνρή, θαη είλαη καθξάλ ε πην ζεκαληηθή. (Salat J. 

& Franquesa R., 1999). Όκσο, ιόγσ ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο ηεο αιηεπηηθήο ηαρύηεηαο, ε αιηεία ζήκεξα έρεη 

κεηαηξαπεί από πξσηνγελώο ρεηξνλαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε 

εληαηηθή βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζε (Goni et al. 2000, όπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Abdul Malak, D. et al. 2011). Σν απνηέιεζκα 

είλαη ζήκεξα, ε πιεηνςεθία ησλ κεζνγεηαθώλ εκπνξηθώλ 

αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ λα ππεξαιηεύνληαη. Οη αιηεπηηθέο 

κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο ηξάηεο, νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα ζαιάζζηα ελδηαηηήκαηα. 

 

ii. Παξάπιεπξα αιηεύκαηα: Όηαλ αιηεύνληαη θαη ςάξηα πνπ δελ 

απνηεινύλ ζηόρν, απηό νλνκάδεηαη παξάπιεπξε αιίεπζε (by-

catch). Δθηηκάηαη όηη απνηεινύλ ην 40% ησλ παγθόζκησλ 

ζπλνιηθώλ αιηεπκάησλ (Davies et al. 2009, όπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Abdul Malak, D. et al. 2011) θαη επεξεάδεηαη ην 18% ησλ 

κεζνγεηαθώλ εηδώλ. Σν ςάξεκα κε ηξάηα θαη παξαζπξόκελα 

δίρηπα έρνπλ ηα πην ςειά πνζνζηά παξάπιεπξσλ αιηεπκάησλ.  

Σα πνζνζηά απηά είλαη, ζύκθσλα κε ηε Greenpeace (2006), γηα 

ηηο ηξάηεο 20% - 70% ησλ αιηεπκάησλ, ελώ κε ηα 

παξαζπξόκελα δίρηπα, παξόιν πνπ πξαθηηθά είλαη απαγνξεπκέλα 

ζηε Κεζόγεην, αιιά παξόι’ απηά είλαη αθόκα ζε ρξήζε ζε πνιιέο 

πεξηνρέο, εθηηκάηαη πσο ην 85% ησλ ςαξηώλ πνπ πηάλνληαη ζηα 

δίρηπα είλαη by-catch θαη ξίρλνληαη πίζσ ζηε ζάιαζζα (Abdul 

Malak, D. et al. 2011).  
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Φωηνγξαθία 1. Υειώλα πνπ αιηεύζεθε κε ηξάηα βπζνύ (By-catch) [8] 

 

iii. Ξέληθά είδε/εηζβνιείο: καδί κε ηα μεληθά είδε πνπ εηζβάινπλ 

ζηε ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ από ηελ Δξπζξά ζάιαζζα κέζσ ηεο 

Γηώξπγαο ηνπ νπέδ, νη πδαηνθαιιηέξγεηεο απνηεινύλ επίζεο 

έλαλ κείδνλα ιόγν ηεο εηζαγσγήο λέσλ εηδώλ ζηελ πεξηνρή.  

 

iv. Ρύπαλζε, απώιεηα ελδηαηηεκάηωλ θαη αλζξώπηλε όριεζε: 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ξαγδαίαο αύμεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

πιεζπζκνύ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο, καδί κε ηελ 

ππεξαιίεπζε θαη ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηε κόιπλζε ησλ πεγώλ ηεο ηξνθήο ησλ ζαιάζζησλ 

εηδώλ θαη ηελ απώιεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπο. Ζ Κεζόγεηνο είλαη 

κηα εκη- θιεηζηή ζάιαζζα κε πεξηνξηζκέλε αλαλέσζε ησλ 

πδάησλ ηεο, νπόηε δελ είλαη δύζθνιν λα θαηαιάβνπκε γηαηί 

ζεσξείηαη ζήκεξα κηα από ηηο πεξηζζόηεξν ξππαζκέλεο 

εκίθιεηζηέο ζαιάζζηεο ιεθάλεο ηνπ θόζκνπ. 
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4| Πώο αληηκεηωπίδνπκε ην πξόβιεκα    

 

Από ηε ζθνπηά ησλ αλζξώπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηαηήξεζε 

ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε ιύζε δελ βξίζθεηαη ζην λα ζηακαηήζεη 

ε αιηεία, αιιά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ηεο, θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε πνιηηηθή βνύιεζε γηα ηελ αλάιεςε επζύλεο πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζαιάζζησλ ζπζηεκάησλ. 

πλδπάδνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηελ 

αγνξαζηηθή ηνπο δύλακε κε ηελ δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ζα κπνξνύζε όλησο λα εμαιεηθζεί ε πίεζε ζε πνιιά 

ζαιάζζηα είδε θαη λα επηηξαπεί ε επαθόινπζε αλάθακςε. εκαληηθή 

ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα ήηαλ ε βνύιεζε ησλ θέληξσλ ιήςεσλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα σνηνθία, ηξνθή, θαη κεηαλάζηεπζε κέζα από ηα ζαιάζζηα 

απνζέκαηα, θαζώο θαη ε ζύλαςε δηεζλώλ ζπκθσληώλ ή ε ελίζρπζε 

ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλώλ αιηεπηηθώλ πόξσλ.  

 

Απηό δε ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα νξηζηεί κόλν ην νπζηαζηηθό 

αιηεπηηθό ελδηαίηεκα ησλ ςαξηώλ, αιιά  λα ππάξμεη επηκνλή ζηηο 

πξνζπάζεηεο θαη λα θαζνξηζηνύλ απζηεξώο θαη εληζρπκέλα 

Πξνζηαηεπόκελεο Θαιάζζηεο Πεξηνρέο [Marine Protected Areas 

(MPAs)]. Υσξίο ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ λα αλαιακβάλνπλ 

κεγαιύηεξε επζύλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ ελδηαηηεκάησλ, ε αιηεία θαη ε ζαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα ζα 

δηαθηλδπλεύζνπλ κόληκα (Agardy T, 2000). Δπηπιένλ, ιύζεηο ζα 

πξέπεη λα δνζνύλ ζην ζέκα ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ. Γεληθόηεξα, νη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο έρνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηελ παξαγσγή ηξνθήο 

θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο γηα ηνπο πιεζπζκνύο πνπ δνπλ ζηηο 
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παξάθηηεο πεξηνρέο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο 

πην θησρνύο ηνπ θόζκνπ. Θα πξέπεη λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία 

κεηαμύ ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ηνπ θόζηνπο γηα ην πεξηβάιινλ 

από ηελ παξαγσγή ηξνθήο. (Emerson, 1999). 

 
Οη Σνπηθέο Αξρέο κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα βηώζηκε αιηεία κε:  

 

 Σελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ/ επαηζζεηνπνίεζε: Οη ηνπηθέο 

αξρέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα νξγαλώζνπλ: 

 ηνρεπκέλα ζεκηλάξηα γηα ηνπο αιηείο, πνπ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθά θηιηθνύ αιηεπηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο (π.τ. θαιέο πξαθηηθέο αιηείαο, θαηάιιειε 

απόξξηςε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ αιηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ, ρξήζε 

βηνδηαζπώκελσλ αιηεπηηθώλ γξακκώλ, πξνώζεζε ηεο 

αιηεπηηθήο παξαγσγήο θηι).  

 Ζ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ/ επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπηθώλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ (π.τ. θνηλσλία ησλ πνιηηώλ (ΚΘΟ) 

θηι), ζηηο δπλαηόηεηεο ηεο βηώζηκεο αιηείαο, ηε ζεκαζία ηεο 

ύπαξμεο πεξηνρώλ ζαιάζζηαο πξνζηαζίαο (MPAs) ζηηο 

δεκνηηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο θηι.  

 

 Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα δηθηπσζνύλ ηόζν κε ηνπο 

ηνπηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, όζν θαη κε ηνλ επξύηεξν 

επξσπατθό θαη δηεζλή ρώξν γηα ηελ θαηάιιειε λνκνζεζία θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθήο θαζώο θαη γηα ηε κεηαθνξά θαιώλ 

πξαθηηθώλ 
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 Τπνζηήξημε βηώζηκεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Ζ 

ηρζπνθαιιηέξγεηα είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο. Αλ ειέγρεηαη θαηάιιεια ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί 

από ηηο Σνπηθέο Αξρέο.  

 Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα κπνξνύζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο αιηείο 

ζηελ θαηεπζείαλ εκπνξία ησλ θξέζθσλ ςαξηώλ θαη ησλ ςαξηώλ 

από ηρζπνθαιιηέξγεηεο.  

 Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησ 

ζαιάζζηωλ Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ. Γεκηνπξγία 

αζθαιώλ ζαιάζζησλ δσλώλ θαη θιεηζηώλ πεξηνρώλ γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο πιεζπζκνύο λα επαλέιζνπλ από ηελ 

ππεξαιηεία. Κε ην λα κέλνπλ ηα αιηεπηηθά ζθάθε εθηόο 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ ηεο ζάιαζζαο, είηε κε ηε βνήζεηα ησλ 

λόκσλ ή κέζσ ακνηβαίσλ ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ αιηέσλ, 

επηηξέπεη ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ λα 

έρνπλ κηα αζθαιή πεξηνρή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, γεγνλόο πνπ 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιύηεξα θαη πγηέζηεξα ςάξηα γηα ηελ 

αιηεία [10]. 

 

Παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο: 

Ο ζπλεηαηξηζκόο ArtesanalPesca, ησλ ςαξάδσλ ζηελ εζίκπξα ηεο 

Πνξηνγαιίαο: κε έλα πνιύ επέιηθην ζρήκα νη ςαξάδεο κηθξήο 

θιίκαθαο ηεο πεξηνρήο ηεο εζίκπξα ζηελ Πνξηνγαιία πηνζεηνύλ θαη 

εθαξκόδνπλ θαιέο πξαθηηθέο αιηείαο θαη πεηπραίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο αλάπηπμε κέζα από ηελ αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ ηνπηθώλ 

αιηεπκάησλ [9]. 
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