
Επαγγελματική αλιεία
Η αλιεία στη Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική πηγή διατροφής, απασχόλησης και εισοδήματος για τον 
πληθυσμό των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. O ελληνικός αλιευτικός στόλος είναι ο πολυπληθέ-
στερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 15.683 αλιευτικά σκάφη (2015). Όμως τα τελευταία χρόνια η αλιεία 
στη Μεσόγειο απειλείται από την υπεραλίευση των ιχθυαποθεμάτων. Το 2011 η συνολική παραγωγή 
αλιευμάτων θαλάσσιας αλιείας είχε μειωθεί κατά 30% περίπου σε σχέση με το 2005. Η εξασθένιση των 
αποθεμάτων επιδεινώνεται από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη ρύπανση.

•	 Τα	σκάφη	που	αλιεύουν		
με	στατικά	εργαλεία	

 αποτελούν το 96,5% του αλιευτι-
κού στόλου. Δραστηριοποιούνται 
όλον τον χρόνο στην παράκτια 
ηπειρωτική ακτογραμμή της 
χώρας και στη νησιωτική ζώνη. 
Ασκούν πολυειδική (γόπα, μαρίδα, 
κουτσομούρα, μπαρμπούνι κ.λπ.) 
και πολυσυλλεκτική αλιεία. 

•	 Τα	σκάφη	που	αλιεύουν		
με	συρόμενα	εργαλεία		
(μηχανότρατες)	

	 αποτελούν το 1,8% του ελληνικού 
αλιευτικού στόλου. Δραστηριο-
ποιούνται στα ελληνικά και στα 
διεθνή ύδατα στην Ελλάδα ή σε 
τρίτες χώρες. Αλιεύουν κυρίως 
κουτσομούρες, μπαρμπούνια, 
μπακαλιάρους και καρκινοειδή.

•	 Τα	γριγρι,	δηλαδή	τα	σκάφη	
που	αλιεύουν	με	κυκλικά	δίχτυα	

 αποτελούν το 1,6% του αλιευτικού 
στόλου. Δραστηριοποιούνται στα 
εθνικά ή διεθνή ύδατα του Αιγαίου 
και του Ιονίου, στοχεύοντας δια-
φορετικά πελαγικά είδη, κυρίως 
γαύρο και σαρδέλα.

O ελληνικός αλιευτικός στόλος διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
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Επαγγελματική αλιεία
Οι ελληνικές θάλασσες χωρίζονται σε 16	αλιευτικές	ζώνες, ενώ ελληνικά σκάφη ψαρεύουν επίσης στον Ατλαντικό 
και στις ακτές της Αφρικής.  Το Β. Αιγαίο είναι το σημαντικότερο αλιευτικό πεδίο της χώρας

Απασχόληση,	παραγωγή	και	αξία	αλιευμάτων
Το 2005-2011 η μικρής ιπποδύναμης θαλάσσια αλιεία (<19hp) παρουσίασε μικρή αυξητική τάση. Αντίθετα, η θαλάσ-
σια αλιεία άνω των 20hp στο ίδιο διάστημα συρρικνώθηκε με ετήσιο ρυθμό 2% - 2,6%, ανάλογα με την κατηγορία 
του αλιευτικού σκάφους. Το 2011 στα σκάφη άνω των 20hp απασχολούνταν 10.846 εργαζόμενοι και σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, στα σκάφη <19hp περίπου 16.631 άτομα. 

Μέση	ετήσια	μεταβολή	2005-2011	του	αριθμού	μηχανοκίνητων	αλιευτικών	σκαφών	
(>20hp)	και	απασχόλησης	ανά	κατηγορία
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Επαγγελματική αλιεία

Τάσεις
Οι τάσεις της επαγγελματικής αλιείας είναι συνολικά πτωτικές τόσο όσον αφορά την ποσότητα αλλά και την αξία 
των αλιευμάτων ανά εργαζόμενο. Εκτιμάται ότι ο κλάδος θαλάσσιας αλιείας θα συνεχίσει να συρρικνώνεται αλλά με 
μικρότερο ρυθμό σε σχέση με την περίοδο 2005-2011. 

Π
ηγ

ή:
 Ε

Λ
ΣΤ

ΑΤ
Π

ηγ
ή:

 Ε
κτ

ίμ
ησ

η 
με

λε
τη

τώ
ν



Επαγγελματική αλιεία



Επαγγελματική αλιεία



Επαγγελματική αλιεία



Επαγγελματική αλιεία



Επαγγελματική αλιεία



Διάδραση	με	άλλους	τομείς

Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η αλιεία αλληλεπιδρά θετικά με τον παράκτιο τουρισμό (προμήθεια αλιευμάτων και 
μελλοντικές ευκαιρίες για αλιευτικό τουρισμό), υπάρχουν περιπτώσεις συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες. Οι 
κυριότερες προκύπτουν από περιορισμούς στην άσκηση της αλιείας λόγω της δέσμευσης εκτάσεων από άλλες δρα-
στηριότητες σε ισοβαθείς εντός των 500 m, όπως καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια αιολικά πάρκα,  υδατοκαλλιέργειες 
ή και εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

Η δημιουργία θαλάσσιων αιολικών πάρκων μπορεί να έχει και θετικές έμμεσες επιπτώσεις στην αλιεία, μέσω της 
δημιουργίας τεχνητών υφάλων στις βάσεις των ανεμογεννητριών και την ανάκαμψη των αποθεμάτων μέσω των 
ζωνών απαγόρευσης αλιείας. Υπάρχει επίσης προφανής ανταγωνισμός μεταξύ επαγγελματικής παράκτιας και ερα-
σιτεχνικής αλιείας, για τα αλιεύματα.

Η αλιεία επηρεάζεται αρνητικά και από χερσαίες δραστηριότητες όπως η γεωργία και η βιομηχανία, λόγω των απορ-
ροών που έχουν επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, ιδιαίτερα σε κλειστούς κόλπους. 

Επαγγελματική αλιεία

© Γιώργος Παξιμάδης / WWF Ελλάς



© Γιώργος Ρηγούτσος / WWF Ελλάς



Επαγγελματική αλιεία

Αποτελεσματική	και	βιώσιμη	διαχείριση	των	αλι-
ευτικών	πόρων	μέσα	από	την:
•  Προώθηση της οικοσυστημικής προσέγγισης στη δια-

χείριση των αλιευτικών πόρων με βιώσιμα διαχειριστι-
κά σχέδια ανά στόλο/τύπο αλιείας. 

•  Προώθηση προτύπων πιστοποίησης βιωσιμότητας αλιείας 
όπως το Marine Stewardship Council (MSC). 

Ανάπτυξη	και	υιοθέτηση	μιας	ολοκληρωμένης	και	
δεσμευτικής	Εθνικής	Στρατηγικής	Αλιείας	με	κε-
ντρικό	στόχο	έναν	υγιή	και	ανταγωνιστικό	ελληνι-
κό	αλιευτικό	στόλο	που	αλιεύει	με	βάση	τη	βιωσι-
μότητα	των	ιχθυαποθεμάτων.

Έμφαση	στην	ανάπτυξη	της	οικοσυστημικής	προ-
σέγγισης	και	 της	συνδιαχείρισης	 των	αλιευτικών	
πόρων	με	τη	θεσμοθετημένη	συμμετοχή	των	αλιέ-
ων,	έχοντας	ως	βάση	την	επιστημονική	έρευνα	και	
συμβουλή,	και	με	μέτρα	που	θα	περιλαμβάνουν:	
• τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών, 

• την αύξηση επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, 
• τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας, 
• τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αλιευτικών στόλων, 
• την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, την εκπαί-

δευση και κατάρτιση των αλιέων, 
• την κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της αλιευτικής 

νομοθεσίας, και 
• την εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω ελέγχου και παρα-

κολούθησης. 

Τέλος, η πίεση που ασκείται από την ερασιτεχνική αλιεία 
στα ιχθυαποθέματα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αμε-
λητέα. Η	ερασιτεχνική	αλιεία	πρέπει	να	αδειοδο-
τείται,	να	ελέγχεται	και	να	ρυθμίζεται	όσον	αφορά	
στις	ποσότητες,	και	τα	μέτρα	πρέπει	να	εφαρμό-
ζονται	με	μεγαλύτερη	συνέπεια. Χρειάζεται έρευνα 
των επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας ώστε να επα-
νεξεταστούν οι υπάρχουσες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις 
και να αναπτυχθεί κώδικας ορθών πρακτικών.
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των περιβαλλοντικών 
δράσεων του WWF Ελλάς 
εντάσσεται στις παγκόσμιες 
προτεραιότητες του WWF.

80%

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
έχουμε 11.000 υποστηρικτές.

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές 
σε ετήσια βάση από το 1995.

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv http://www.facebook.com/WWFGreece http://twitter.com/WWF_Greece

Η αποστολή του WWF Ελλάς 
είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλό-
τητα της Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο 
της Μεσογείου και να παρεμποδίσει – και 
μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υπο-
βάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την 
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Λεμπέση 21, 
117 43 Αθήνα

Τηλ.: 210 3314893
Fax: 210 3247578 

e-mail: support@wwf.gr
www.wwf.gr

Η έκθεση «Γαλάζια Ανάπτυξη στη Μεσόγειο: Η πρόκληση της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης - Ελλάδα» συντάχθηκε από τη σύμπραξη μελετητικών γραφείων και μελε-
τητών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ», «Όμικρον ΕΠΕ», «Β. Δομιτσόγλου, 
Σ. Διαμαντίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «Νίκος Γιαννάκης, Δρ. Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος» 
για λογαριασμό και σε συνεργασία με το WWF Ελλάς στα πλαίσια του προγράμματος 
Med (MED PROGRAMME http://www.programmemed.eu/en) με κωδικό 1M-MED14-08 
MEDTRENDS και τίτλο: «MedTrends – Μελλοντικές Τάσεις στη Μεσόγειο Θάλασσα» 
που χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 25% από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόγραμμα υλοποιεί το WWF, ως δικαιούχος.

MEDTRENDS

MEDMARITIME
INTEGRATED PROJECTS

http://www.wwf.gr
http://www.programmemed.eu/en

