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Οδηγός Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, βατών και θαλάσσιων χελωνών

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ο Οδηγός Πολίτη είναι ένα τεχνικό κείμενο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την 
εμπλοκή τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την προστασία των θαλάσσιων χε-
λωνών, των καρχαριών και των σαλαχιών. Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ. 

ΤΕΧΝΙΚΌΙ ΌΡΌΙ 

Γενικοί όροι
Παρεμπίπτουσα αλιεία – Η ομάδα ειδών που συλλαμβάνεται τυχαία κατά τη διάρκεια μιας 
αλιευτικής δραστηριότητας, εκτός από τα είδη-στόχους. Μπορεί να αναφέρεται σε άλλα 
εμπορικά αλιεύματα που δεν αποτελούν στόχο, σε αλιεύματα  που δεν μπορούν να εκ-
φορτωθούν είτε λόγω μειωμένου/μηδενικού εμπορικού ενδιαφέροντος είτε λόγω μικρού 
μέγεθος ή τραυματισμού, καθώς και σε παρεμπίπτοντα αλιεύματα απειλούμενων, ευάλω-
των ή σπάνιων ειδών (πχ θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες και θαλάσσια θηλαστικά) (GFCM, 
2018a).

Στοχευμένη Αλιεία – Η αλιεία συγκεκριμένου και προκαθορισμένου είδους-στόχου. 

Ιχθυαποθέματα – Η υποομάδα ενός είδους με συγκεκριμένο τόπο αναπαραγωγής, κοινό 
γονιδιακό απόθεμα και ρυθμών μεταβολης αύξησης και θνησιμότητας.

Αλιευόμενο απόθεμα – Η ποσότητα των ψαριών που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από ένα 
ελάχιστο επιπτρεπόμενο μέγεθος το οποίο θεωρείται αλιευτικά εκμεταλλεύσιμο.

Απορριπτόμενα – Το μέρος των αλιευμάτων, το οποίο αφού έρθει πάνω στο πλοίο, πε-
τιέται ή επιστρέφεται πίσω στη θάλασσα. Τα απορριπτόμενα μπορεί να είναι είδη στόχοι 
ή άλλα είδη, εμπορικά και μη, ζωντανά ή νεκρά και δεν περιλαμβάνουν φυτικά υλικά ή 
υλικά που προέρχονται από τη μετέπειτα επεξεργασία του αλιεύματος (όπως εντόσθια) 
(Kelleher 2005, GFCM, 2018a).

ΓΕΑΜ (GFCM) – Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) είναι ένας περιφερει-
ακός οργανισμός διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) που ιδρύθηκε το 1949 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου XIV του Συντάγματος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO).

ICCAT – Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού είναι ένας 
διακυβερνητικός οργανισμός αλιείας που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των τόνων 
και των τονοειδών στον Ατλαντικό Ωκεανό και τις παρακείμενες θάλασσές του.

IUCN – Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης είναι μια διεθνής οργάνωση που ασχο-
λείται με τη διατήρηση των ειδών και την προστασία της φύσης και εκδίδει τον Κόκκινo 
Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του κόσμου. 4
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Νομικοί όροι 
Νομικοί όροι που απαντώνται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κανονισμός – O Κανονισμός είναι πράξη γενικής ισχύος, δεσμευτική ως προς όλα τα 
μέρη της και ισχύει άμεσα. Οι αποδέκτες στους οποίους εφαρμόζεται (ιδιώτες, κράτη μέλη, 
θεσμικά όργανα της Ένωσης) πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν. Ο κανονισμός 
ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του (την ημέρα που 
ορίζεται ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, την εικοστή ημέρα μετά από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και δεν απαιτείται η μεταφορά του 
στο εθνικό δίκαιο. Επίσης, ο κανονισμός υπερισχύει εθνικών νόμων μη συμβατών με τις 
ουσιαστικές διατάξεις του.

Η Οδηγία – Η Οδηγία είναι δεσμευτική για κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, 
όσον αφορά στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ωστόσο η επιλογή του τύπου και των μέσων 
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών. Η Οδηγία δεν ισχύει άμεσα, καθώς 
απαιτείται πράξη μεταφοράς,προσαρμογή και έγκρισή της εντός προθεσμίας στο εθνικό 
δίκαιο ( «εθνικό εφαρμοστικό μέτρο»). Σε περίπτωση που το κράτος δεν έχει προχωρήσει 
σε έγκριση της πράξης μεταφοράς της Οδηγίας (παράλειψη νόμιμης ενέργειας), οι πολίτες 
έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά του κράτους ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο λαμβάνονται υπόψη οι 
ειδικές εθνικές συνθήκες. 

Συστάσεις και Γνωμοδοτήσεις – Οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις δε θεμελιώνουν δι-
καιώματα και υποχρεώσεις για τους αποδέκτες τους, παρέχουν όμως στοιχεία για την 
ερμηνεία και το περιεχόμενο του δικαίου της Ένωσης.

Νομικοί όροι που απαντώνται στο διεθνές δίκαιο

Διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς συνθήκες –  Βασική πηγή διεθνούς δικαίου είναι οι διε-
θνείς συμβάσεις (conventions) ή διεθνείς συνθήκες (treaties). Συνθήκη ή σύμβαση είναι 
μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών ή κρατών και διεθνών 
οργανισμών ή διεθνών οργανισμών μεταξύ τους, που περιέχει κανόνες συμπεριφοράς 
δεσμευτικούς για τα δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβάσεις ή συνθήκες 
είναι συνήθως γραπτά κείμενα που συνήθως αποτελούνται από ένα προοίμιο και διατακτι-
κό (το κατεξοχήν υποχρεωτικό μέρος), που αποτελείται από σειρά άρθρων. Επικύρωση 
Συνθήκης ονομάζεται η έγκριση του περιεχομένου της (όποιας) Συνθήκης από τα συνταγ-
ματικώς αρμόδια όργανα εκάστου μέρους των συμβαλλομένων χωρών. Όλες οι Συνθήκες 
αμέσως μετά την υπογραφή τους υπό των Αρχηγών ή των επισήμων αντιπροσώπων των 
χωρών υποβάλλονται προς επικύρωση προς τα αρμόδια εθνικά όργανα εκάστης Χώρας 
δια των οποίων και εκφράζεται η οριστική συγκατάθεση της εκάστης των συμβαλλομένων 
Πολιτείας, στον καταρτισμό της διεθνούς αυτής δικαιοπραξίας. Συνεπώς, η επικύρωση και 
όχι η υπογραφή είναι εκείνη που παρέχει στη Συνθήκη την οριστική της ισχύ.
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Νομικοί όροι που απαντώνται στο ελληνικό δίκαιο

Προεδρικό Διάταγμα –  Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί νόμο και εκδίδεται από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας ως αρχηγό του Κράτους. 

Βιολογικοί όροι
Φωλεοποίηση – Η κατασκευή φωλιάς από τα ζώα που ωοτοκούν.

Ωοτοκία – Η μέθοδος αναπαραγωγής όπου τα ζώα γεννούν αυγά (ωά).

Ζωοτοκία – Η μέθοδος αναπαραγωγής όπου τα ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί μεγαλώ-
νουν και τρέφονται και γεννιούνται μέσα στον αμνιακό σάκο.

Ωοζωοτόκα – Η μέθοδος αναπαραγωγής όπου τα ωάρια που έχουν γονιμοποιηθεί διατη-
ρούνται εντός του ζώου, αλλά δεν έχουν αλληλεπιδράσεις όσον αφορά στη διατροφή από 
τον γονέα. Η λήψη τροφής γίνεται από το περιεχόμενο του αυγού που είναι προσκολλημέ-
νο στο νεαρό άτομο μέσω αγγείων.

Ωοτόκα – Ονομάζονται τα ζώα που γεννούν αυγά (ωά) με καθόλου ή πολύ μικρή εμβρυϊκή 
ανάπτυξη.

Ελασμοβράγχια – Τα ελασμοβράγχια είναι η μία εκ των δύο υφομοταξιών των χονδρι-
χθύων (ο σκελετός τους είναι από χόνδρο) και σε αυτή ανήκουν οι καρχαρίες και οι βάτοι.

Γεννητική ωρίμανση – Το στάδιο της ζωής κατά το οποίο το άτομο του είδους είναι ικανό 
να αναπαραχθεί.

Οδηγός Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, βατών και θαλάσσιων χελωνών
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ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ 
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι ερπετά, που περνούν τη ζωή τους στη θάλασσα και μόνο οι 
θηλυκές χελώνες βγαίνουν στις παραλίες για να ωοτοκήσουν τα αυγά τους σε φωλιά σκά-
βοντας την άμμο. Έχουν μακρύ κύκλο ζωής, , αναπτύσσονται αργά και στη διάρκεια της 
ζωής τους ζουν σε ευρύ φάσμα οικοτόπων μεταναστεύοντας. Διαθέτουν αναπνευστικό 
σύστημα με πνεύμονες, ως εκ τούτου αναδύονται στην επιφάνεια για να εξασφαλίσουν το 
απαιτούμενο οξυγόνο. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι από τους παλαιότερους κατοίκους των 
θαλασσών, καθώς περιπλανώνται σε αυτές εδώ και 110 εκατομμύρια χρόνια. Θεωρούνται 
είδη με τεράστια οικολογική σημασία, που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη σταθερότητα 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς κατέχουν υψηλή θέση στα θαλάσσια τροφικά 
πλέγματα και κυρίως μέσω της θήρευσης, κρατούν τους πληθυσμούς άλλων οργανισμών 
υπό έλεγχο. Πρόκειται για ευάλωτα είδη που αντιμετωπίζουν φυσικούς κινδύνους, ωστό-
σο  οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η αλιεία, η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η 
υποβάθμιση των παραλιών ωοτοκίας, οι συγκρούσεις με σκάφη και το παράνομο εμπόριο 
είναι οι κύριες απειλές για την επιβίωσή τους. 

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν τα τρία είδη θαλάσσιων χελωνών που απαντώνται 
συχνότερα στη Μεσόγειο, την Καρέτα καρέτα (Caretta caretta), την Πράσινη χελώνα 
(Chelonia mydas) και τη Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea). Η Καρέτα καρέτα εντο-
πίζεται συχνά στην Ελλάδα, για λόγους αναπαραγωγής και φωλεοποίησης, αλλά και για 
αναζήτηση τροφής ή περιοχή διαχείμανσης. Η Πράσινη χελώνα εντοπίζεται κυρίως λόγω 
τροφοληπτικών πεδίων, ενώ η Δερματοχελώνα αποτελεί τακτικό επισκέπτη προς ανα-
ζήτηση τροφής. Μάλιστα, η Ελλάδα φιλοξενεί μερικές από τις σημαντικότερες παραλίες 
ωοτοκίας της Καρέτα καρέτα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, με τις σημαντικότερες περιοχές 
να βρίσκονται στο Ιόνιο (Κόλπος Λαγανά στη Ζάκυνθο στην πρώτη και Νότιος Κυπαρισ-
σιακός Κόλπος στη δεύτερη θέση κατάταξης αντίστοιχα σε όλη τη Μεσόγειο), αλλά και 
στην Κρήτη (Ρέθυμνο στην πέμπτη θέση κατάταξης στη Μεσόγειο) (Casale et al., 2018). 
Ωστόσο, σποραδική ωοτοκία καταγράφεται ετησίως σχεδόν σε όλο το εύρος της χώρας 
(ηπειρωτική και νησιωτική ακτογραμμή). 

Αναφορικά με την κατάσταση διατήρησης κατά της Διεθνούς Ένωσης της Προστασίας της 
Φύσης (IUCN), η Καρέτα καρέτα χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (Vulnerable) με το Μεσογειακό 
Υποπληθυσμό της να χαρακτηρίζεται ως «Μειωμένου Ενδιαφέροντος (Least Concern)», 
αλλά εξαρτώμενος από προγράμματα και μέτρα διατήρησης και αποκατάστασης του εί-
δους και των οικοτόπων του, η Πράσινη χελώνα ως «Κινδυνεύον (Endangered)» και η 
Δερματοχελώνα ως «Τρωτό (Vulnerable)».

Οδηγός Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, βατών και θαλάσσιων χελωνών
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ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ 
Οι καρχαρίες αποτελούν οργανισμούς ιδιαίτερης σημασίας, όντας ανώτεροι θηρευτές και 
ακρογωνιαίοι λίθοι της δομής και της ισορροπίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Είναι 
από τους αρχαιότερους οργανισμούς των θαλασσών με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη νοημο-
σύνη και κοινωνική δομή. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αποτελούν το πλέον παρεξηγημένο 
θαλάσσιο είδος, κυρίως λόγω αβάσιμων και αντιεπιστημονικών στερεοτύπων κινηματο-
γραφικών ταινιών και αφηγήσεων στα μέσα ενημέρωσης στα οποία παρουσιάζονται ως 
«άμυαλοι και αδυσώπητοι θηρευτές». Η αντίληψη του κοινού, σε συνδυασμό με τα βιολο-
γικά χαρακτηριστικά τους (πολύ μικρούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς: 2-4 μικρά ανά έτος, 
εκτεταμένη διάρκεια ζωής) και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας της αλιείας, της 
ρύπανσης και της υποβάθμισης των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, έχουν οδηγήσει σε τερά-
στια μείωση των πληθυσμών τους παγκοσμίως. Στην πρόσφατη έκθεσή του, ο IUCN συ-
μπεραίνει ότι περισσότερο από το 50% των ειδών καρχαριών της Μεσογείου κινδυνεύουν 
με κατάρρευση του πληθυσμού τους, χαρακτηρίζοντας τη Μεσόγειο ως ένα από τα τρία 
πιο επικίνδυνα μέρη σε όλο το κόσμο για καρχαρίες. Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν 
σημαντική βιοποικιλότητα καρχαριών με τουλάχιστον 36 είδη να έχουν καταγραφεί έως 
σήμερα. Από αυτά, τα 17 είδη προστατεύονται από την Εθνική Νομοθεσία, τις Διεθνείς 
Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, ενώ με βάση την πρόσφατη έκθεση του 
IUCN, 24 κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυρίως λόγω της αλίευσής τους ως παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα. 

ΒΑΤΌΙ
Οι βάτοι είναι μία υφομοταξία των ελασμοβράγχιων που αποτελούνται από τα σαλάχια και 
τις ράγιες. Παρουσιάζουν μεγάλη μορφολογική ποικιλομορφία, ενώ συνήθως χαρακτηρί-
ζονται από μεγάλα θωρακικά πτερύγια που τους βοηθούν στην κίνησή τους όταν κολυ-
μπούν. Αντίστοιχα με τους καρχαρίες, πρόκειται για είδη με τεράστια οικολογική σημασία, 
που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη σταθερότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 
Όπως οι θαλάσσιες χελώνες και οι καρχαρίες, έτσι και οι βάτοι την τελευταία δεκαετία 
προσελκύουν την προσοχή του καταδυτικού τουρισμού σε όλο τον κόσμο, και σε ορι-
σμένες περιοχές αποτελούν κινητήρια δύναμη της τοπικής οικονομίας παρέχοντας έως 
και εκατομμύρια δολάρια. Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα 
βατών, με τουλάχιστον 30 είδη να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Από αυτά, τα 9 είδη 
προστατεύονται με βάση την Εθνική Νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρω-
παϊκούς Κανονισμούς, ενώ με βάση την πρόσφατη έκθεση του IUCN, 16 κινδυνεύουν με 
εξαφάνιση κυρίως λόγω της αλίευσής τους ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα. 

ΧΙΜΑΙΡΕΣ
Οι χίμαιρες ανήκουν στην υφυμοταξία των ολοκέφαλων και μαζί με τα ελασμοβράγχια 
(καρχαρίες και βάτοι) αποτελούν την ομοταξία των χονδριχθύων. Παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
μορφολογικά χαρακτηρικά και εντοπίζονται κυρίως σε βαθυπελαγικές ζώνες. Οι βασικές 
απειλές που δέχονται είναι η παρεμπίπτουσα αλίευσή τους με τράτα βυθού, καθώς και 
το με παραγάδι βυθού. Στη Μεσόγειο απαντώνται περίπου δύο είδη χίμαιρων, ενώ στην 
Ελλάδα έχει καταγραφεί μόνο το ένα.  Ωστόσο, για τον ελληνικό πληθυσμό, δεν υπάρχουν 
αρκετά δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί το καθεστώς διατήρησής του.
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ΤΌ ΠΡΌΒΛΉΜΑ
Πολλές τεχνικές αλίευσης τείνουν να είναι οικολογικά μη βιώσιμες, επιδρώντας αρνητικά 
στα ιχθυαποθέματα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και ειδικότερα προστατευόμενων ειδών.

Οι θαλάσσιες χελώνες και πολλά είδη ελασμοβράγχιων αποτελούν συχνά παρεμπίπτον 
αλίευμα, καθώς εγκλωβίζονται σε αλιευτικά εργαλεία. Σε πολλές περιπτώσεις τα είδη αυτά 
τραυματίζονται σοβαρά, και παρότι μπορεί να απελευθερωθούν πίσω στη θάλασσα, συχνά 
καταλήγουν νεκρά. Πολλές φορές ο τραυματισμός τους είναι ηθελημένος, στηριζόμενος 
στη λανθασμένη θεώρηση ότι πρόκειται για ζήτημα ανθρώπινης ασφάλειας, ενώ άλλες 
φορές οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένοι εκ των αλιέων δεν γνωρίζουν σωστές τεχνικές 
απελευθέρωσης.

Επιπλέον, πολλά είδη ελασμοβράγχιων, τα οποία αλιεύονται τυχαία, καταλήγουν σε αγορές 
σε όλη την Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει λόγω ελλιπούς γνώσης των αλιέων και 
των ελεγκτικών αρχών, σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει τα προστατευόμενα είδη 
ελασμοβράγχιων στην Ελλάδα[1]. Σαν αποτέλεσμα προστατευόμενα είδη καταλήγουν στο 
πιάτο του καταναλωτή δίχως ο καταναλωτής ή οι εμπλεκόμενοι αλιείς και έμποροι να 
αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για τέτοιο. Μελέτες έδειξαν ότι περίπου το 60% των προϊόντων 
των ελασμοβράγχιων που βρέθηκαν σε αγορές της Βόρειας Ελλάδας, ανάμεσά τους 
σημαντικός αριθμός αλίευσης προστατευόμενων ειδών καρχαριών και βάτων, έφεραν 
λανθασμένη σήμανση κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης 1750/32219/2015 – 
ΦΕΚ 475/Β/27-3-2015. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι πολλά είδη 
καρχαριών πωλούνται ως γαλέος ή ως άλλα είδη, όπως ξιφίας, με στόχο την αύξηση 
της τιμής του προϊόντος. Αντίστοιχα, πολλοί βάτοι πωλούνται ως ρίνα, είδος το οποίο η 
αλίευση και η πώληση του απαγορεύεται ως προστατευόμενο[2].

Η νομοθεσία όσον αφορά στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών είναι ξεκάθαρη, 
καθώς προστατεύονται όλα τα είδη στις ελληνικές θάλασσες. Η αλιεία θαλάσσιων χελωνών 
απαγορεύεται κατά το Π.Δ. 617/1980 (Α΄163), ενώ το Π.Δ. 67/1981 (Α΄23) απαγορεύει 
τη σύλληψη, το εμπόριο, την κακοποίηση, τη θανάτωση και την κατοχή. Αντίθετα, για τα 
ελασμοβράγχια υπάρχει μεγάλη σύγχυση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους (αλιείς, 
αρμόδιες αρχές, ελεγκτικοί φορείς, έμποροι), λόγω της πολύπλοκης νομοθεσίας και του 
μεγάλου αριθμού ειδών (66 είδη) που διαβιούν στις ελληνικές θάλασσες. Η ύπαρξη δε 
εντύπων με λανθασμένες πληροφορίες για το ποια είδη συνιστούν προστατευόμενα και 
ποια όχι, εντείνει περαιτέρω τη σύγχυση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από το εθνικό πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών 
δεδομένων, όσον αφορά στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, έχουν μεγάλες αποκλίσεις 
από σχετικές ειδικές έρευνες που πραγματοποιούνται και εστιάζουν συγκεκριμένα στο 
πρόβλημα της παρεμπίπτουσας αλιείας των ελασμοβράγχιων. Αυτό οφείλεται αφενός στη 
χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, αφετέρου στον αποκλεισμό από 
την έρευνα των αλιευτικών σκαφών της παράκτιας αλιείας, με αποτέλεσμα, τα ποσοστά 
των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση από τις πραγματικές 
ποσότητες αλιευμάτων, οι οποίες αλιεύονται παράπλευρα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι θαλάσσιες χελώνες και τα περισσότερα ελασμοβράγχια 
έχουν παρόμοια βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως η μεγάλη ηλικία πρώτης Γεννητικής  
ωρίμανσης και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα είδη αυτά είναι ιδιαίτερα διάσημα, όμως 
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πολλές φορές συγκεντρώνουν την προσοχή της κοινής γνώμης για τους λάθος λόγους. 
Οι θαλάσσιες χελώνες και οι βάτοι εμφανίζονται συνήθως ως συμπαθή θαλάσσια είδη, σε 
αντίθεση με τους καρχαρίες, για τους οποίους έχει σχηματιστεί η εικόνα του επικίνδυνου, 
για τον άνθρωπο, είδους. Η αλήθεια είναι ότι όπως οι χελώνες, έτσι και τα ελασμοβράγχια, 
αποτελούν οργανισμούς κλειδιά για το θαλάσσιο οικοσύστημα και πρέπει να αναδειχθούν 
ως «είδη – σημαία», σε ό,τι αφορά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ανάγκη της προστασίας τους.

Παρόλο που στην Ελλάδα οι θαλάσσιες χελώνες δεν αποτελούν είδη-στόχοι της αλιείας, 
τοπικά είναι ένα κοινό παρεμπίπτον αλίευμα που εγκλωβίζεται σε αλιευτικά εργαλεία, 
αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο πνιγμού και προκαλεί αναπόφευκτα ζημιές σε αλιευτικά 
εργαλεία. Ιδιαίτερα, η μέση αλιεία με τη χρήση τράτας και η παράκτια αλιεία, φαίνεται πως 
έχουν το μεγαλύτερο αποτύπωμα στους πληθυσμούς τόσο των χελωνών, όσο και των 
ελασμοβράγχιων. 

Με βάση πρόσφατη έκθεση της IUCN περίπου τα μισά είδη καρχαριών και βάτων (23 
από τα 41 είδη καρχαριών και 16 από τα 32 είδη βάτων που εντοπίζονται στη Μεσόγειο) 
απειλούνται με εξαφάνιση κυρίως λόγω υπεραλίευσης. Στην Ελλάδα έχει τεκμηριωθεί 
η ύπαρξη 36 ειδών καρχαριών και 30 ειδών βάτων, αλλά δυστυχώς οι διαθέσιμες 
πληροφορίες για την κατάσταση των πληθυσμών τους, της κατανομής τους αλλά και τις 
πιέσεις που δέχονται είναι περιορισμένες. 

Ή ΕΥΘΥΝΉ ΜΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Το 1985 τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προστασία 
του Καταναλωτή των Ηνωμένων Εθνών τα 8 δικαιώματα των καταναλωτών που είχε 
ανακοινώσει ο Διεθνής Οργανισμός Καταναλωτών. Τα επόμενα χρόνια, στα δικαιώματα αυτά 
ενσωματώθηκαν τα δικαιώματα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Σύμφωνα με 
τον McGregor[4,5] δε δύναται να υπάρχουν δικαιώματα καταναλωτών, χωρίς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι 
καταναλωτές, εάν δεν είμαστε και υπεύθυνοι άνθρωποι. Τη συγκεκριμένη νοοτροπία 
υιοθετήσαν και τα Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.), που μαζί με τα δικαιώματα των καταναλωτών, 
δημιούργησαν και τις αντίστοιχες καταναλωτικές υποχρεώσεις. Οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την προστασία των καταναλωτών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες πλέον με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών, με μία μόνο εξαίρεση, της βιώσιμης 
κατανάλωσης, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι της αλυσίδας της αγοράς, από τον παραγωγό 
μέχρι τον τελικό καταναλωτή, μοιράζονται την ευθύνη.

Σύμφωνα με το«άρθρο 1α παρ. 1» του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των 
Καταναλωτών, ως καταναλωτής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο που συναλλάσσεται 
για να καλύψει προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες. Μεταξύ των σκοπών του νόμου 
συγκαταλέγεται και η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων 
ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι τα καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα δεν 
είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα με τους παγκόσμιους πόρους να εξαντλούνται ραγδαία. 
Για το λόγο αυτό, το 2015, όλες οι χώρες μέλη των Η.Ε. υιοθέτησαν τους 17 Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο στόχος 12 «Βιώσιμη κατανάλωση 
και παραγωγή» με σκοπό την εξασφάλιση της βιώσιμης κατανάλωσης και των βιώσιμων 
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προτύπων παραγωγής.

Με βάση το Διεθνές Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης, η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως «η 
ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακινδυνέψει την ικανότητα 
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Με τον όρο βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή, που αποτελούν βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ορίζεται η πρόκληση για παραγωγούς και καταναλωτές για «περισσότερα αποτελέσματα 
με λιγότερα μέσα».

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή έχουν οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη 
ως τα εξής:

1)      Να κάνει βιώσιμη χρήση κοινών αγαθών και υπηρεσιών
2)      Να καταναλώνει με ασφάλεια
3)      Να ενημερώνεται
4)      Να επιλέγει προσεκτικά και συνειδητά
5)      Να ακούγεται η άποψή του
6)      Να απαιτεί επανόρθωση
7)      Να απαιτεί αντίστοιχη εκπαίδευση ως καταναλωτής
8)      Να χτίσει ένα υγιές περιβάλλον

Οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με το περιβάλλον, αποδεικνύοντας 
ότι οι καταναλωτικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το φυσικό περιβάλλον.

Η βιώσιμη συμπεριφορά είναι πολυδιάστατη έννοια, στην οποία εμπεριέχονται συνήθειες 
όπως η χρήση οικολογικών προϊόντων και η κατανάλωση βιώσιμων προϊόντων που 
έχουν παραχθεί με ηθικό τρόπο. Ο υπεύθυνος καταναλωτής συχνά αναρωτιέται υπό 
ποιες συνθήκες και υπηρεσίες τού προσφέρονται τα συγκεκριμένα αγαθά, εάν είναι 
βιώσιμα, παράνομα, ηθικά ή όχι. Για την κριτική αυτή σκέψη όμως, πρέπει πρώτα να του 
προσφερθεί η κατάλληλη γνώση, αλλά και να έχει ο ίδιος τη θέληση και τη δυνατότητα να 
γίνει υπεύθυνος καταναλωτής και να ενημερωθεί, για να μπορεί παράλληλα να διεκδικεί 
τα δικαιώματα του ως καταναλωτής, αλλά και ως άνθρωπος.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έρχεται να καλύψει την έλλειψη γνώσεων που έχουν οι 
καταναλωτές όσον αφορά προϊόντα που προέρχονται από ελασμοβράγχια και θαλάσσιες 
χελώνες. Μέσω του οδηγού ο καταναλωτής θα συνειδητοποιήσει τη σημασία των ειδών 
αυτών στο περιβάλλον και το ρόλο που εν δυνάμει διαδραματίζει ο ίδιος στη διατήρησή 
τους. Στη συνεχεία μέσω των γνώσεων που του παρέχονται, έχει τη δυνατότητα να γίνει 
υπεύθυνος καταναλωτής μέσω της παραγωγικής κριτικής, πρώτα στον εαυτό του και στη 
συνέχεια στον ίδιο τον παραγωγό. Επιπλέον, ρόλος του υπεύθυνου καταναλωτή είναι να 
αποφεύγει προϊόντα που έχουν παραχθεί με ανήθικες διαδικασίες, αλλά και να καταγγέλλει 
όσα έχουν παραχθεί παράνομα.

Ταυτόχρονα, ο παρόν οδηγός συγκεράζει τις κατευθυντήριες γραμμές που οι δημόσιοι 
φορείς διοίκησης και ελέγχου της θαλάσσιας προστασίας οφείλουν να ακολουθούν με 
στόχο την αειφορική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Ο περιβαλλοντικά υπεύθυνος καταναλωτής α) κατανοεί τις περιβαλλοντικές συνέπειες 
των καταναλωτικών του συνηθειών και β) αναγνωρίζει την ατομική και κοινωνική 
ευθύνη για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος για 
τις μελλοντικές γενιές. 



ΠΩΣ ΜΠΌΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙΣ ΔΡΑΣΉ
*Εντοπίσατε θαλάσσια χελώνα ή προστατευόμενο είδος καρχαρία ή βάτου;

Α) Σε σκάφος - Ιχθυόσκαλα - Λιμάνι
Επικοινωνήστε με το κατά τόπον Λιμεναρχείο - 
Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι για την ακριβή ώρα και τόπο 
όπου το εντοπίσατε.

Ευρετήριο των Λιμενικών αρχών με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα https://www.hcg.gr/el/epikoinwnia/limenikes-arxes/ του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κεντρική, εποπτική αρχή των Λιμεναρχείων είναι η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) 
του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία συντονίζει και παρακολουθεί 
το έργο των Λιμενικών Αρχών όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση της αλιευτικής 
νομοθεσίας, την προστασία των αλιευτικών πόρων και τη διατήρηση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και αποθεμάτων. Πληροφορίες για την ΔΕΛΑΛ μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα https://alieia.hcg.gr/

Χρήσιμα  στοιχεία επικοινωνίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 
Γραφείο Πολίτη:
Τηλ.: +30 2131371480, +30 2131371481, 
Email: contact@yna.gov.gr, ddy.b@yna.gov.gr 
Τηλεφωνικό κέντρο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής): +30 2131371700 
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Β) Ιχθυαγορά - Λιανικό Εμπόριο - Εστιατόριο 
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου 
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
 
Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος Πραγματοποίησης Ελέγχων: +30 2109287134, syg013@
minagric.gr

Τηλ. επικοινωνίας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων: +30 
2109287131 

Πληροφορίες για τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://
www.alieia.minagric.gr/ 

Στοιχεία επικοινωνίας Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας: +30 2109287103, email: syg001@mi-
nagric.gr

Τηλ. Κέντρο ΥΠΑΑΤ: 2102124000, εναλλακτικά μπορείτε να αφήσετε μηνυμα στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/index.php/el/contact-us-gr
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*Εντοπίσατε εμπόριο ή διακίνηση ειδών CITES;

 Η εμπορία και η διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, 
ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων) γίνεται μέσω ενός 
ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής τους, που 
εκδίδονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Manage-
ment Authorities) των μερών της Σύμβασης CITES. Για περισσότερες πληροφορίες για τη 
σύμβαση CITES, δείτε παρακάτω (Παράρτημα Πίνακα).

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Διακίνησης και εμπορίας δασικών προϊόντων και ειδών 
CITES (Ελληνική Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES), της διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Δασικής Πολιτικής, της Γενικής διεύθυνσης ανάπτυξης και προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος Διακίνησης 
και εμπορίας δασικών προϊόντων και ειδών CITES: email: grcitesma@minagric.gr

Πληροφορίες για την εφαρμογή και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της σύμβασης 
CITES στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας: https://ypen.gov.gr/perivallon/dasi/efarmogi-symvasis-cites/

Οδηγός Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, βατών και θαλάσσιων χελωνών
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*Δημοσίευση προστατευόμενου είδους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Βήμα 1ο. Εντοπισμός της περιοχής όπου εκτίθεται.

Βήμα 2ο. Εντοπισμός του χώρου όπου εκτίθεται (π.χ. σκάφος ή ιχθυαγορά) 

Βήμα 3ο. Αναγνώριση εάν το προφίλ του χρήστη, από το οποίο πραγματοποιήθηκε η 
σχετική δημοσίευση είναι δημόσιο και η σχετική δημοσίευση είναι επίσης δημόσια και

Βήμα 4ο. Ενημέρωση των αντίστοιχων αρχών (π.χ. λιμεναρχείο για τη σχετική δημοσίευση, 
όχι για το πρόσωπο που υποθέτετε ότι είναι κάτοχος του εκάστοτε προφίλ, καθώς αρμόδια 
για περαιτέρω διερεύνηση είναι η αντίστοιχη αρχή).

Οδηγός Πολίτη για την Προστασία των καρχαριών, βατών και θαλάσσιων χελωνών
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Χονδριχθύες 
που µπορεί να απαντώ

νται 
στην Ελλάδα

Κοινό όνοµα 
ελληνικά

ΚΑΡΧΑΡIΕΣ
HEXANCHIFORM

ES
Hexanchidae

1. Heptranchias perlo (HXT)
2. Hexanchus griseus (SBL)
3. Hexanchus nakam

urai (HXN)
LAM

NIFORM
ES

Odontaspididae
4. Carcharias taurus (CCT)
5. Odontaspis ferox (LOO)

Lam
nidae

6. Carcharodon carcharias (W
SH)

7. Isurus oxyrinchus (SM
A)

8. Lam
na nasus (POR)

Cetorhinidae
9. Cetorhinus m

axim
us (BSK)

Alopiidae
10. Alopias superciliosus (BTH)
11. Alopias vulpinus (ALV)
CARCHARHINIFORM

ES
Pentanchidae

12. Galeus m
elastom

us (SHO)
Scyliorhinidae

13. Scyliorhinus canicula (SYC)
14. Scyliorhinus stellaris (SYT)

Triakidae
15. M

ustelus asterias (SDS)
16. M

ustelus m
ustelus (SM

D)
17. M

ustelus punctulatus (M
PT)

18. Galeorhinus galeus (GAG)
Carcharhinidae

19. Carcharhinus brachyurus (BRO)
20. Carcharinus brevipinna (CCB)
21. Carcharhinus obscurus (DUS)
22. Carcharhinus plum

beus (CCP)
23. Prionace glauca (BSH)
24. Rhizoprionodon acutus (RHA)

Sphyrnidae
25. Sphyrna lew

ini (SPL)
26. Sphyrna m

okarran (SPK)
27. Sphyrna tudes (SPQ)
28. Sphyrna zygaena (SPZ)
SQUALIFORM

ES
Dalatiidae

29. Dalatias licha (SCK)
Etm

opteridae
30. Etm

opterus spinax (ETX)
Som

niosidae
31. Centroscym

nus coelolepis (CYO)
32. Som

niosus rostratus (SOR)
Oxynotidae

33. Oxynotus centrina (OXY)
Centrophoridae 

34. Centrophorus cf. uyato
Squalidae

35. Squalus acanthias (DGS)
36. Squalus blainville (QUB) 

Echinorhinidae
37. Echinorhinus brucus (SHB)
SQUATINIFORM

ES
Squatinidae

38. Squatina aculeata (SUA)
39. Squatina oculata (SUT)
40. Squatina squatina (AGN)

Επταβράγχιος ή Επτακαρχαρίας
Εξαβράγχιος ή Εξακαρχαρίας
Μ

εγαλόµατος εξαβράγχιος 

Ταυροκαρχαρίας
Αγριοκαρχαρίας

Λευκός καρχαρίας
Ρυγχοκαρχαρίας
Λάµια

Σαπουνάς ή Καρχαρίας Προσκυνητής

Αλόπιας ο µεγαλόµατος
Αλεπού ή Αλεπόσκυλος

Μ
ελανόσκυλος ή Μ

ελανόστοµος 

Σκυλοψαράκι 
Γατοψαράκι 

Αστρογαλέος 
Γκριζογαλέος
Στικτογαλέος
Γαλέος ∆ροσίτης ή Σκυλογαλέος

Καρχαρίνος Βραχύουρος
Βραχύπτερος Καρχαρίνος
Σκοτεινός καρχαρίας
Σταχτοκαρχαρίας
Γλαύκος ή Μ

πλε Καρχαρίας 
Πριονοδοντοκαρχαρίας

Κτενοζύγαινα
Μ

εγαλοζύγαινα
Μ

ικροζύγαινα
Ζύγαινα

Σκυµνοσκυλόψαρο

Μ
αυραγκαθίτης 

Πορτογαλικό σκυλόψαρο ή κεντρόσκυµνο
Λαίµαργος 

Αχινόγατος

Μ
ικροκεντροφόρος

Κεντρόνι
Γκριζοκεντρόνι 

Αχινοσκυλόψαρο

Ακανθορίνα
Μ

ατορίνα
Αγγελοκαρχαρίας ή Ρίνα

Εθνική 
Νοµοθεσία

Προεδρικό ∆ιάταγµα 
67/1981

∆ιεθνείς Συµβάσεις

Σύµβαση της Βαρκελώ
νης*

& Κανονισµός 2102/2015
Σύµβαση της Βέρνης

Σύµβαση της Βόννης 
για τη διατήρηση τω

ν 
αποδηµητικώ

ν ειδώ
ν που 

ανήκουν στην άγρια πανίδα

Σύµβαση CITES 
(παράρτηµα I & II)

Κανονισµός 605/2013

Ευρω
παϊκή Νοµοθεσία

Κανονισµός 92/2021
Κανονισµός 1241/2019

Κανονισµός 2107/2017



Χονδριχθύες 
που µπορεί να απαντώ

νται 
στην Ελλάδα

Κοινό όνοµα 
ελληνικά

ΒΑΤΟΙ
TORPEDINIFORM

ES
Torpedinidae

1. Tetronarce nobiliana (TTO)
2. Torpedo m

arm
orata (TTR)

3. Torpedo torpedo (TTV)
RHINOPRISTIFORM

ES
Rhinobatidae

4. Rhinobatos rhinobatos (RBX)
Glaucostegidae

5. Glaucostegus cem
iculus (RBC)

Pristidae
6. Pristis pristis (RPP)
7. Pristis pectinata (RPR)
RAJIFORM

ES
Rajidae

8. Dipturus batis (RJB)
9 Dipturus oxyrinchus (RJO)
10. Leucoraja circularis (RJI)
11. Leucoraja fullonica (RJF)
12. Leucoraja m

elitensis (JAM
)

13. Leucoraja naevus (RJN)
14. Raja asterias (JRS)
15. Raja brachyura (RJH)
16. Raja clavata (RJC)
17. Raja m

iraletus (JAI)
18. Raja m

ontagui (RJM
)

19. Raja polystigm
a (JAY)

20. Raja radula (JAR)
21. Raja undulata (RJU)
22. Rostroraja alba (RJA)
M
YLIOBATIFORM

ES
Dasyatidae

23. Bathytoshia lata
24. Dasyatis m

arm
orata (RDQ)

25. Dasyatis pastinaca (JDP)
26. Dasyatis tortonesei (JDP)
27. Pteroplatytrygon violacea (PLS)

Gym
nuridae

28. Gym
nura altavela (RGL)

Aetobatidae
29. Aetom

ylaeus bovinus (M
PO)

M
yliobatidae

30. M
yliobatis aquila (M

YL)
Rhinopteridae 

31. Rhinoptera m
arginata (M

RM
) 

M
obulidae

32. M
obula m

obular (RM
M

)

ΧΊΜ
ΑΙΡΕΣ

CHIM
AERIFORM

ES
Chim

aeridae
1. Chim

aera m
onstrosa (CM

O)

Μ
αυροµουδιάστρα

Μ
αρµαροµουδιάστρα

Μ
ατοµουδιάστρα

Κοινός Ρινόβατος ή Κιθάρα

Μ
αυρορινόβατος

Πρίστης ή πριονόψαρο
Πρίστης ή πριονόψαρο

Γκριζόβατος, κοινό σαλάχι 
Νόνα
Ράγια στρογγυλή ή Στρογγυλόβατος
Ακανθόβατος
Βάτος ή ράτζα της Μ

άλτας
Ψ

ηφιδόβατος
Αστρόβατος
Ξανθόβατος
Καλκανόβατος
Μ

ατόβατος
Κηλιδόβατος
Στικτόβατος
Τραχύβατος
Κυµατόβατος
Λευκόβατος

Τρυγόνα

Βατοτρυγόνα
Μ

ουντρίτζα
Γλαυκοτρύγονα

Πλατυσέλαχο

Ρυγχαετόψαρο

Αετόψαρο

Ριναετόψαρο

∆ιαβολόψαρο ή κερατάς

Χίµαιρα

Εθνική 
Νοµοθεσία

Προεδρικό ∆ιάταγµα 
67/1981

∆ιεθνείς Συµβάσεις

Σύµβαση της Βαρκελώ
νης*

& Κανονισµός 2102/2015
Σύµβαση της Βέρνης

Σύµβαση της Βόννης 
για τη διατήρηση τω

ν 
αποδηµητικώ

ν ειδώ
ν που 

ανήκουν στην άγρια πανίδα

Σύµβαση CITES 
(παράρτηµα I & II)

Κανονισµός 605/2013

Ευρω
παϊκή Νοµοθεσία

Κανονισµός 92/2021
Κανονισµός 1241/2019

Κανονισµός 2107/2017

Αυστηρό καθεστώ
ς απαγόρευσης 

Περιορισµοί σχετικοί µε τα όρια αλιευµάτω
ν, τις ζώ

νες/περιοχές αλίευσης, τη χρήση ή µη συγκεκριµένω
ν αλιευτικώ

ν εργαλείω
ν 

Είδος προστατευόµενο σύµφω
να µε την αντίστοιχη συνθήκη, για το οποίο η Ελλάδα ω

ς συµβαλλόµενο µέρος έχει υποχρέω
ση να λάβει µέτρα για την προστασία του 
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Θαλάσσιες χελώ
νες που 

απαντώ
νται συχνότερα στην 

Ελλάδα
Κοινό όνοµα 
ελληνικά

Chelonidae
1. Caretta caretta
2. Chelonia m

ydas
Derm

ochelyidae
3. Derm

ochelys coriacea

Καρέττα καρέττα ή καρέττα
Πράσινη χελώ

να ή πρασινοχελώ
να

∆ερµατοχελώ
να

Εθνική Νοµοθεσία

 Π.∆. 617/1980 

∆ιεθνείς Συµβάσεις

Σύµβαση της Βαρκελώ
νης*

& Κανονισµός 2102/2015
 Π.∆. 67/1981 (Α΄23)

Σύµβαση της Βόννης 
για τη διατήρηση τω

ν 
αποδηµητικώ

ν ειδώ
ν που 

ανήκουν στην άγρια πανίδα

Σύµβαση CITES 
(παράρτηµα I)

Κανονισµός 1967/2006

Ευρω
παϊκή Νοµοθεσία

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
Κανονισµός 1241/2019

Κανονισµός 2107/2017

Αυστηρό καθεστώ
ς απαγόρευσης 

Περιορισµοί σχετικοί µε τα όρια αλιευµάτω
ν, τις ζώ

νες/περιοχές αλίευσης, τη χρήση ή µη συγκεκριµένω
ν αλιευτικώ

ν εργαλείω
ν 

Είδος προστατευόµενο σύµφω
να µε την αντίστοιχη συνθήκη, για το οποίο η Ελλάδα ω

ς συµβαλλόµενο µέρος έχει υποχρέω
ση να λάβει µέτρα για την προστασία του 

Σύµβαση της Βέρνης
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Παράρτημα Πίνακα

Η Σύμβαση CITES -Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flo-
ra ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση. Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων 
αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα 
είδη που απειλούνται με εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας 
αφανισμού τους (Παραρτήματα Ι και ΙΙ). H εμπορία και διακίνηση ειδών CITES (συμπεριλαμβανομένων 
υβριδίων, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων) γίνεται μέσω 
ενός ενιαίου συστήματος αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής τους, που εκδίδονται 
αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES των μερών της Σύμβασης.

Η Σύμβαση της Βόννης – Σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια 
πανίδα, έχει στόχο τη διεθνή συνεργασία για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στο Παράρτημα I περιλαμβάνονται τα μεταναστευτικά είδη, στα οποία τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν 
άμεσα να προστατεύσουν, ενώ στο Παράρτημα II περιλαμβάνονται τα μεταναστευτικά είδη, στα οποία τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες για την προστασία και διαχείριση τους.

Η Σύμβαση της Βέρνης – Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης έχει στόχο την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων για τη διατήρηση της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντός τους, και  την προστασία των απειλούμενων 
αποδημητικών ειδών. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν τα κατάλληλα 
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των ειδών άγριας χλωρίδας τα οποία ορίζονται στο 
Παράρτημα I (είδη χλωρίδας υπό αυστηρή προστασία) και τη διατήρηση και προστασία  των ειδών άγριας 
πανίδας τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα II (είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία) και στο Παράρτημα 
III (είδη πανίδας υπό προστασία).

Η Σύμβαση της Βαρκελώνης – Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των 
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου έχει  ως σκοπό το συντονισμό των δράσεων και τη λήψη όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της ρύπανσης της Μεσογείου και τη 
βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας χερσαίας ζώνης της. Στο Παράρτημα II του 
Πρωτοκόλλου σχετικά με τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο “Πρωτόκολλο 
της Σύμβασης της Βαρκελώνης”,  περιλαμβάνεται η Λίστα με τα απειλούμενα ή κινδυνεύοντα είδη. Ο 
Κανονισμός 2015/2102 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες 
διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (γενική επιτροπή αλιείας για τη Μεσόγειο)» 
εφαρμόζεται για όλες τις δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πραγματοποιούν αλιευτικά 
σκάφη της ΕΕ και υπήκοοι των κρατών μελών στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ και υπό το άρθρο 16ι 
(Προστατευόμενοι καρχαρίες και σελάχια) απαγορεύει τη διατήρηση επί σκάφους, τη μεταφόρτωση, την 
εκφόρτωση, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την πώληση ή την έκθεση των ειδών καρχαριών και σαλαχιών 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του πρωτοκόλλου σχετικά με τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας και 
Βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο (“Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης”). Επιπλέον, υπό τη παρ. 2 
του ίδιου άρθρου ορίζει πως τα αλιευτικά σκάφη που έχουν αλιεύσει παρεμπιπτόντως καρχαρίες και βάτους 
των ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτοκόλλου πρέπει να τα ελευθερώνουν αμέσως 
ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς.

Ο Κανονισμός 92/2021 «σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και 
ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά 
αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα» καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες στα ενωσιακά 
ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, για ορισμένα αποθέματα 
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων για το 2021. Στο πλαίσιο καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων 
(ήτοι όρια αλιευμάτων, όρια αλιευτικής προσπάθειας κ.λπ.)  εισάγει μεταξύ άλλων αυστηρές απαγορεύσεις 
ή περιορισμούς στην αλίευση (ή/και στη διατήρηση επί σκάφους/μεταφόρτωση/εκφόρτωση) ορισμένων 
ιχθύων (μεταξύ των οποίων και ελασμοβράγχιων), βλ. σχετικά άρθρ. 20 και 57. Μεταξύ άλλων περιορισμών, 
θέτει απαγόρευση αλίευσης σε συγκεκριμένα ύδατα (π.χ. στην περιοχή της σύμβασης SEAFO) ή/και στην 
αλίευση με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία (π.χ. παραγάδια ή γρι- γρι) για ορισμένα είδη ιχθύων (μεταξύ 
των οποίων και ελασμοβράγχιων).



Ο Κανονισμός 1241/2019 «σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2019/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, 
(ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) 
αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου» εισάγει τεχνικά μέτρα σχετικά με την αλίευση και 
εκφόρτωση θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων, και την αλληλεπίδραση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το Παράρτημα I συμπεριλαμβάνει είδη 
ιχθύων (μεταξύ των οποίων και ελασμοβράγχιων) των οποίων απαγορεύεται η αλίευση,  η διατήρηση επί 
σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση, η έκθεση ή η προσφορά προς πώληση.

Ο Κανονισμός 2017/2107 «για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που 
εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 
και (ΕΚ) αριθ. 520/2007» θεσπίζει διατάξεις για τη διαχείριση, τη διατήρηση και τον έλεγχο όσον αφορά την 
αλιεία άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων που διαχειρίζεται η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των 
Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Μεταξύ άλλων εισάγει απαγορεύσεις που συνίστανται στη διατήρηση 
επί σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση ολόκληρου ή τεμαχίου ιχθύος που έχει αλιευθεί σε συνδυασμό με 
τύπο αλιείας καλυπτόμενο από την ICCAT.

Ο Κανονισμός 605/2013 «για την για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 του Συμβουλίου 
σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους» απαγορεύει την αφαίρεση των πτερυγίων 
καρχαρία επί του σκάφους και τη διατήρηση επί του σκάφους, τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση των 
πτερυγίων του καρχαρία.

Το Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας 
συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ` αυτών.» κηρύσσει προστατευόμενα είδη αυτοφυούς χλωρίδας 
(Πίνακας Α) και Άγρια Πανίδας (Πίνακας Β).
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Η iSea είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. 
Ο πρωταρχικός στόχος της οργάνωσης είναι η διατήρηση, η προστασία και η αποκατάσταση της πολύτιμης 
κληρονομιάς του υδάτινου οικοσυστήματος μέσω της έρευνας, της ευαισθητοποίησης και της προώθησης 
πολιτικών προστασίας. Οι δράσεις της iSea δραστηριοποιούνται σε τέσσερεις κύριους πυλώνες: - Ευάλωτα 
είδη – Επιστήμη των Πολιτών - Υδάτινα Απορρίμματα - Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα. Η οργάνωση 
αποτελείται από μια νέων επιστημών από διαφορετικά πεδία με εμπειρία στην έρευνα, την εκπαίδευση, την 
θαλάσσια προστασία και με αγάπη για την φύση.

MEDASSET
Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) ιδρύθηκε το 1988 
στην Αγγλία και το 1993 στην Ελλάδα. Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και Σωματείο μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που έχει στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη την 
Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ενημερωτικών εκστρατειών 
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Από την ίδρυσή του συνεργάζεται με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) και είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης 
της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης) από το 1988.

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών άρχισε το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τους τρεις κύριους άξονες του 
υδάτινου περιβάλλοντος και των οργανισμών που διαβιούν σε αυτό, την επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση 
και τη διοίκηση. Οι δραστηριότητες των μελών του τμήματος εκτείνεται σε ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων που 
αφορούν στη γνώση της δομής, της δυναμικής και της λειτουργίας της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και 
των αλιευτικών πόρων και της καταγραφής, αξιολόγησης και διακίνησης της πληροφορίας που απορρέει από 
τα παραπάνω συστήματα ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τους επαγγελματίες. 
Το τμήμα έχει ενεργή συμμετοχή και πρωταγωνιστικό ρόλο σε Διεθνείς Οργανισμούς που ασχολούνται με τη 
διαχείριση των υδάτινων βιολογικών πόρων και τα μέλη του πρωτοπορούν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών 
οικολογικής αξιολόγησης, αλλά και ορθών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποκατάστασης. 
Παράλληλα, το τμήμα έχει στενή επαφή τόσο με διοικητικούς φορείς όσο και με τις παραγωγικές τάξεις των 
επαγγελματιών του χώρου.




