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 Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων διοργανώθηκαν διαδραστικά συμμετοχικά 
τραπέζια, όπου οι συμμετέχοντες χωρίζονταν σε ομάδες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε 
τραπέζι να υπάρχουν ισάριθμοι διαφορετικοί εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων και 
ομάδων πολιτών. Κάθε τραπέζι είχε τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας έργου που συντόνιζε τη 
συζήτηση και κατέγραφε τα αποτελέσματα. Τα διαδραστικά συμμετοχικά τραπέζια ξεκινούσαν 
με το προσδιορισμό του προβλήματος της παρεμπίπτουσας αλιείας και την εύρεση των κύριων 
αιτιών του από τους εμπλεκόμενους. Το μέλος της ομάδας έργου σημείωνε όλες τις απαντήσεις 
με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με την ομάδα πολιτών/φορέα που εκπροσωπούσε ο κάθε 
εμπλεκόμενος. Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες πρότειναν λύσεις για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, οι οποίες επίσης καταγράφονταν με διαφορετικό χρώμα, ώστε να είναι εμφανές 
από τον εκπρόσωπο ποιας εμπλεκόμενης ομάδας πολιτών ή φορέα προέρχεται. Τα 
αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε αρχείο excel και αναλύονται παρακάτω. 
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Και στα δύο λιμάνια οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν το πρόβλημα της παρεμπίπτουσας αλιείας 
χελωνών και καρχαριών ως χωροχρονικό πρόβλημα, καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
συμπίπτουν με περιοχές ενδιαφέροντος για τα είδη αυτά. Επιπλέον, αναδείχθηκε η έλλειψη 
ενημέρωσης και γνώσης των εμπλεκομένων σχετικά με το πρόβλημα και τη σημασία των 
χελωνών και των καρχαριών για το θαλάσσιο περιβάλλον. 
 
Αιτίες ανά φορέα/ομάδα πολιτών 

Αιτίες 
Αριθμός 

απαντήσεων 

MKO 12 

Αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές   1 

Άλλα 1 

Έλλειψη ενημέρωσης εμπλεκομένων  3 

Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 1 

Θαλάσσια απορρίμματα 1 

Ιχθυοκαλλιέργιες  1 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 4 

Διοίκηση 7 

Αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές   3 

Ελλειπής έλεγχος 1 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 3 

ΕΛΚΕΘΕ 13 

Αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές   1 

Ελλειπής έλεγχος 1 

Έλλειψη ενημέρωσης εμπλεκομένων  1 

Έλλειψη επιστημονικής γνώσης  3 

Κλιματική αλλαγή 1 

Υπεραλίευση 3 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 3 

Επαγγελματίας αλιέας 6 

Αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές   1 

Άλλα 1 

Ελλειπής έλεγχος 1 

Έλλειψη ενημέρωσης εμπλεκομένων  1 

Υπεραλίευση 1 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 1 
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Ερασιτέχνης αλιέας 5 

Αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές   2 

Άλλα 1 

Έλλειψη ενημέρωσης εμπλεκομένων  1 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 1 

Ιδρύματα 2 

Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 1 

Υπεραλίευση 1 

ΙΝΑΛΕ 6 

Έλλειψη ενημέρωσης εμπλεκομένων  1 

Έλλειψη επιστημονικής γνώσης  2 

Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 1 

Υπεραλίευση 1 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 1 

Λιμενικό 2 

Έλλειψη ενημέρωσης εμπλεκομένων  1 

Υπεραλίευση 1 

ΥΠΑΑΤ 1 

Αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές   1 

Φορέας Διαχείρισης 1 
Χωρο-χρονική ταύτιση αλιείας και άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων με 
καρχαρίες και χελώνες 1 

 
Όσον αφορά τις προτεινόμενες λύσεις, οι περισσότεροι φορείς πιστεύουν πως απαιτείται 
εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων σχετικά με το ζήτημα, ενώ τα δύο 
ερευνητικά κέντρα επιμένουν πως απαιτείται συστηματικότερη έρευνα, αλλά και η πιλοτική 
χρήση τροποποιημένων εργαλείων. Αντίθετα, οι αλιείς προτείνουν να υπάρξουν ανταποδοτικά 
οφέλη στους ίδιους, ώστε να απελευθερώνουν αυτά τα είδη και παράλληλα να αποζημιώνονται 
για τυχούσες ζημιές, κυρίως από τις χελώνες. 
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Λύσεις 
Αριθμός 

απαντήσεων 

ΕΛΚΕΘΕ 8 

Ανταποδοτικά οφέλη στους αλιείς 1 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση 1 

Έλεγχος χρόνου παραμονής εργαλείων 1 

Εποχικές ρυθμίσεις στα εργαλεία και τα σκάφη 1 

Έρευνα 1 

Χρήση συσκευών διαφυγής  3 

Επαγγελματίας αλιέας 7 

Ανταποδοτικά οφέλη στους αλιείς  2 

Αύξηση ελέγχων 2 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση 1 

Να οριοθετήσουμε την ΑΟΖ μας  1 

Χωροχρονικές απαγορεύσεις  1 

Ιδρύματα 1 

Νέες ΘΠΠ και No Take Zones 1 

ΙΝΑΛΕ 5 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση 2 

Να οριοθετήσουμε την ΑΟΖ μας  1 

Συστηματική καταγραφή 2 

Λιμενικό 1 

Να ρίχνουμε γόνο στη θάλασσα 1 

ΜΚΟ 13 

Ανταποδοτικά οφέλη στους αλιείς 1 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση 7 

Ενημέρωση καταναλωτών, επιχειρηματιών 1 

Ομάδες σε τοπικό επίπεδο, πιλοτικές δράσεις σε λιμάνια, πόλεις, νησιά κτλ 1 

Συγκέντρωση και ψηφιοποίηση αρχείων  1 

Χρήση καμερών σε αλιευτικά εργαλεία 1 

Χρήση συσκευών διαφυγής  1 

ΥΠΑΑΤ 1 

Έρευνα 1 
 


