
 

 
 

 

 Το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας 
«Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», 
Προϋπολογισμός 49.690 ευρώ. Δικαιούχος: MEDASSET Ελλάς, Συνεργάτης: iSea.  
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“Δίχτυ ασφαλείας” για θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες 

Το πρόβλημα των τυχαίων συλλήψεων αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για τη θαλάσσια 
βιοποικιλότητα παγκοσμίως και αναφέρεται σε σπάνια φαινόμενα σύλληψης ή παγίδευσης στο 
αλιευτικό εργαλείο θαλασσίων οργανισμών που δεν αποτελούν αντικείμενο της αλιευτικής 
δραστηριότητας, όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και καρχαρίες. Με γνώμονα την 
κρισιμότητα του προβλήματος, εγκαινιάστηκε πρόσφατα το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και 
Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση», που υλοποιείται από το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος 
για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, σε συνεργασία με την iSea και τη χρηματοδότηση του 
Πράσινου Ταμείου. 

Βασικός στόχος του έργου, που επικεντρώνει στο πρόβλημα των τυχαίων συλλήψεων και της άδηλης 
αλιείας των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών, είναι η ευρεία και σε βάθος ενημέρωση των αλιέων 
ούτως ώστε από μέρος του προβλήματος να μετατραπούν σε βασικό παράγοντα για την επίλυσή του. 
Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που εφαρμόζει μια multi-taxa προσέγγιση για τις 
τυχαίες συλλήψεις θαλασσίων χελωνών και καρχαριών, καθώς και ένα από τα πρώτα στη Μεσόγειο. Το 
έργο υλοποιείται πιλοτικά σε πέντε (5) βασικά λιμάνια που καλύπτουν σημαντικό τμήμα της αλιευτικής 
παραγωγής της χώρας και πιο συγκεκριμένα στον Πειραιά, τη Μηχανιώνα, την Πάτρα, την  Καβάλα και 
την Αλεξανδρούπολη. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στα παραπάνω 
λιμάνια, στη διάρκεια των οποίων, μέσα από ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις των αλιέων, 
επιχειρείται εποικοδομητική ανατροφοδότηση χρήσιμων δεδομένων και αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης σε σχέση με τη λειτουργία του αλιευτικού κλάδου, την καταγραφή των αντιλήψεων των 
ενδιαφερόμενων μερών, την ανάλυση των αλιευτικών πρακτικών που επικρατούν και τη συνεισφορά 
τους στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών.  

Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος επισκέψεων και στα 5 στα λιμάνια υλοποίησης, με εξαιρετικά 
θετικό πρόσημο σε σχέση με την εμπλοκή των αλιέων και τη διάθεσή τους να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος.  Απαντήθηκαν δύο τύποι ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, 
ένα για τους επαγγελματίες  αλιείς και ένα για τις οικείες λιμενικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς, 
ούτως ώστε να υπάρξει οριζόντια και ολιστική προσέγγιση του προβλήματος. Η επόμενη περίοδος 
υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τη διοργάνωση επιμορφωτικών workshops, στα οποία θα 
επιδιωχθεί η ενδελεχής εκπαίδευση αλιέων και άλλων κλάδων που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια, σε 
σχέση με τα είδη καρχαριών και θαλάσσιων χελωνών, την ανάγκη και νομική υποχρέωση προστασίας 
τους, καθώς και τις μεθόδους ασφαλούς απελευθέρωσής τους από ενεργά και χαμένα αλιευτικά 
εργαλεία. 
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