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Εισαγωγή 

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε ενόψει του τεχνικού εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί στην 
Κροατία τον Οκτώβριο του 2017 με θέμα τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας στους θαλάσσιους τόπους 
Natura 2000 στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η εκδήλωση αποτελεί συνεργασία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κροατίας, του Υπουργείου Γεωργίας της Κροατίας και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και συμβάλλει στην υπό εξέλιξη διαδικασία που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή 
προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 σε επίπεδο 
βιογεωγραφικής περιοχής, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, στην 
κάλυψη στόχων και προτεραιοτήτων και στην ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργειών1.  
 
Το θέμα του τεχνικού εργαστηρίου - ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

με σκοπό τη στήριξη των στόχων διατήρησης των θαλάσσιων τόπων Natura 2000 – αποτελεί κοινό 

μέλημα των υπεύθυνων για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ), όπως 

επισημάνθηκε στο πρώτο «θαλάσσιο βιογεωγραφικό σεμινάριο» που πραγματοποιήθηκε στο St Malo 

της Γαλλίας το 20152. Πράγματι, οι αλιευτικές δραστηριότητες ασκούν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις 

στις ΘΠΠ και η διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων συνιστά σημαντική πρόκληση. Η σημερινή 

κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) της ΕΕ3 και η οικοσυστημική προσέγγισή της αποτελούν μια από τις 

ευκαιρίες για τη βελτίωση της διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των θαλάσσιων τόπων 

Natura 2000. Οι εθνικές και τοπικές προσεγγίσεις καταδεικνύουν επίσης τρόπους με τους οποίους η 

διαχείριση της αλιείας στους τόπους Natura 2000 θα μπορούσε να συντελέσει στους στόχους 

διατήρησης της φύσης. 

Το τεχνικό εργαστήριο εστιάζεται στη Μεσόγειο Θάλασσα4 και αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή σε συνδυασμό με τις αλιευτικές δραστηριότητες που 

αυτή στηρίζει. Επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι η αλιεία σε υπεράκτια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία 

κρατών μελών της ΕΕ και η παράκτια εμπορική αλιεία μικρής κλίμακας5. Το παρόν έγγραφο 

περιλαμβάνει διάφορους όρους, ωστόσο συνιστάται επίσης χρήση του γλωσσάριου όρων που έχει 

εκπονήσει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ)6. 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερα θέματα και περιλαμβάνει συνεδριάσεις σε πλήρη 
σύνθεση, παρουσιάσεις μελετών κατά περίπτωση (case studies), ομάδες εργασίας, μια επιτόπια 
επίσκεψη και μια «αγορά γνώσεων». Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από τη διαχείριση της αλιείας στους τόπους Natura 2000 και να 
μάθουν με ποιους τρόπους υλοποιείται το έργο της διαχείρισης σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm  
2http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report
_en.pdf  
3 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_el  
4 Ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κρατών μελών της ΕΕ 
5 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006, ως «παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται 
από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής σχετικά με το μητρώο 
του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
6 http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/seminars_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/marine_biogeographical_kick_off_seminar_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_el
http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/
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Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα θέματα του σεμιναρίου παραθέτοντας ορισμένα από τα ζητήματα 
που θα μπορούσαν να συζητηθούν στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας και δίνει 
πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη των συζητήσεων. Το παράρτημα 1 
περιλαμβάνει μια περίληψη της υφιστάμενης κατάστασης των θαλάσσιων οικοτόπων και ειδών που 
προστατεύονται δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ το 
παράρτημα 2 περιλαμβάνει μια επισκόπηση των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη 
διαχείριση της αλιείας στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000 (και τα δύο παραρτήματα είναι 
διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα).  
 
 

 
Στόχοι, θέματα και ομάδες εργασίας του σεμιναρίου 

 
Στόχοι 
 
- Να προσδιορίσει τις κυριότερες πιέσεις στα προστατευόμενα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εμπορική αλιεία στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000 στη Μεσόγειο, 
- Να προσδιορίσει τα ζητήματα προτεραιότητας, τις απαιτήσεις διαχείρισης, τα μέτρα και τις 

πιθανές (προτεινόμενες ή εφαρμοζόμενες) λύσεις για τη διαχείριση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000 στη Μεσόγειο, 

- Να προσδιορίσει τις πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των υπεύθυνων 
για τη διαχείριση των ΘΠΠ, του τομέα της αλιείας, των αρμόδιων αρχών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης των θαλάσσιων τόπων 
Natura 2000 στη Μεσόγειο. 

 
Θέμα 1: Κατανόηση των ζητημάτων 
ΟΕ 1 Παράκτιοι οικότοποι 
ΟΕ 2 Υπεράκτιοι οικότοποι 
ΟΕ 3 Θαλάσσια θηλαστικά/ερπετά 
ΟΕ 4 Θαλάσσια πτηνά 
 
Θέμα 2: Ανεύρεση λύσεων 
ΟΕ 5 Προσεγγίσεις και διαδικασίες 
ΟΕ 6 Είδη μέτρων – στόλοι/εργαλεία/εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες/τόποι 
 
Θέμα 3: Εφαρμογή των μέτρων 
ΟΕ 7 Εφαρμογή των μέτρων βάσει του άρθρου 11 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
ΟΕ 8 Εθνικά μέτρα 
ΟΕ 9 Πλατφόρμες συνεργασίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη 
ΟΕ 10 Χρηματοδότηση της διαχείρισης της αλιείας στις ΘΠΠ 
 
Θέμα 4: Καθορισμός προσεγγίσεων και προτεραιοτήτων για τη Μεσόγειο Θάλασσα 
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Natura 2000 στη Μεσόγειο Θάλασσα 

Οι θαλάσσιοι τόποι Natura 2000 καλύπτουν σήμερα περίπου το 7% των υδάτων της ΕΕ (τα βασικά 

στοιχεία παρατίθενται στο βαρόμετρο Natura 2000 στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του δικτύου 

Natura 20007). Το θαλάσσιο δίκτυο δεν είναι πλήρες, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υφίστανται κενά 

στον χαρακτηρισμό, ιδίως στην υπεράκτια περιοχή πέρα από το 1 ναυτικό μίλι και πιο συγκεκριμένα 

πέρα από τα χωρικά ύδατα (βλ. Πίνακα 1). Το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει σήμερα το 4,9 % των 

υδάτων των κρατών μελών της ΕΕ στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενώ η μεγαλύτερη κάλυψη αφορά την 

περιοχή έως 1 ναυτικό μίλι από την ακτή. Ταυτόχρονα, το δίκτυο Natura 2000 συμβάλλει σημαντικά 

στη συνολική κάλυψη των ΘΠΠ στη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία αντιπροσωπεύει επί του παρόντος 

άνω του 7 % των υδάτων της. 

Πίνακας 1. Το δίκτυο Natura 2000 στη Μεσόγειο Θάλασσα και οι υποπεριοχές του (κατά την 

έννοια της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική), πηγή: Βάση δεδομένων 

Natura 2000 

Οκτώ θαλάσσιοι οικότοποι8 από το παράρτημα I και 12 θαλάσσια είδη (συμπεριλαμβανομένων των 

ανάδρομων ιχθύων) από το παράρτημα II της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) 

περιλαμβάνονται στις θαλάσσιες περιοχές όπου τα κράτη μέλη ασκούν δικαιοδοσία στη Μεσόγειο 

Θάλασσα (δηλαδή, χωρικά ύδατα, ΑΟΖ, άλλες δηλωθείσες θαλάσσιες ζώνες)9 (Πίνακας 2). 

Επιπλέον, στα μεσογειακά θαλάσσια ύδατα των κρατών μελών υπάρχουν εξήντα έξι είδη θαλάσσιων 

και υδρόβιων πτηνών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά, καθώς και 

αποδημητικά πτηνά που απαντώνται τακτικά, για τα οποία πρέπει να εξετάζεται η δημιουργία ΖΕΠ 

(Ζωνών Ειδικής Προστασίας) . Συνολικά, αυτοί είναι οι οικότοποι και τα είδη προς χάριν των οποίων 

                                                            
7 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat41_en.pdf 
8 Για τους ορισμούς των τύπων οικοτόπων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_1_habitat.pdf 
9 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/appendix_2_listing_species_habitats.pdf 

Ευρωπαϊκές περιφερειακές 

θάλασσες και υποπεριοχές 

(κατά την έννοια του ΟΠΘΣ) 

Τμήμα της 

θάλασσας 

της ΕΕ 

(km2) 

Περιοχή 

που 

καλύπτεται 

από το 

N2000 

(km2) 

Σύνολο 

τόπων 

N2000 

% υδάτων 

της ΕΕ που 

καλύπτεται 

από N2000 

% ζώνης 0-

1 ναυτικών 

μιλίων που 

καλύπτεται 

από N2000 

% ζώνης 

1-12 

ναυτικών 

μιλίων 

που 

καλύπτετ

αι από 

N2000 

% ζώνης 

12 

ναυτικών 

μιλίων έως 

το τέλος 

που 

καλύπτεται 

από N2000 

Μεσόγειος Θάλασσα 1 274 892 62 941 1 169 4.9 31 11 1 

Δυτική Μεσόγειος Θάλασσα 659 989 44 926 524 6.8 53 20 1 

Ιόνιο Πέλαγος και Κεντρική 

Μεσόγειος Θάλασσα 
240 068 6 667 155 2.8 29 6 1 

Αδριατική Θάλασσα 120 069 6 531 361 5.4 37 5 0 

Αιγαίο Πέλαγος-Ανατολική 

Μεσόγειος Θάλασσα 
190 382 4 818 137 2.5 14 2 0 
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πρέπει να χαρακτηριστούν θαλάσσιοι τόποι Natura 2000. Τα περισσότερα κράτη μέλη συμμετέχουν επί 

του παρόντος σε προγράμματα που στοχεύουν στην κάλυψη των κενών όσον αφορά τους 

χαρακτηρισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θαλάσσιο δίκτυο Natura 2000, 

συμπεριλαμβανομένου του απεικονιστή (viewer) Natura 2000, επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_

en.htm 

Άλλα είδη χωρικών (area-based) μέτρων διατήρησης συμβάλλουν στο δίκτυο Νatura 2000 και ενίοτε 

αλληλεπικαλύπτουν το εν λόγω δίκτυο στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτά περιλαμβάνουν τις εθνικά 

χαρακτηρισμένες περιοχές καθώς και αυτές που έχουν δηλωθεί ως τμήματα περιφερειακών ή διεθνών 

συμφωνιών και πρωτοβουλιών, όπως οι «ειδικά προστατευόμενες περιοχές μεσογειακού 

ενδιαφέροντος» (SPAMI) δυνάμει της σύμβασης της Βαρκελώνης, οι «απαγορευμένες περιοχές 

αλιείας» (FRA) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) ή οι τόποι παγκόσμιας 

κληρονομιάς. Επίσης, υπάρχουν επιστημονικές επισημάνσεις για γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές, 

όπως οι «οικολογικά και βιολογικά σημαντικές περιοχές» (EBSA) 10 και οι «σημαντικές περιοχές για 

θαλάσσια θηλαστικά» (IMMA)11.  

Πίνακας 2. Θαλάσσιοι οικότοποι και θαλάσσια είδη (εκτός των πτηνών· περιλαμβάνονται στα 

παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους) προς χάριν των οποίων πρέπει 

να χαρακτηριστούν τόποι Natura 2000 στη Μεσόγειο Θάλασσα  

Κωδικός Τύπος οικοτόπου 

1110 Αμμοσύρτεις 

1120 Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση από φύκια (ποσειδωνίες) 

1130 Ποταμόκολποι 

1140 Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται 
κατά την άμπωτη 

1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 

1170 Ύφαλοι 

1180 Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι από εκπομπές αερίων 

8330 Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας 

Κωδικός Είδος 

1349 Tursiops truncatus 

1351 Phocoena phocoena 

1366 Monachus monachus 

1224 Caretta caretta 

1227 Chelonia mydas 

1095 Petromyzon marinus 

1099 Lampetra fluviatilis 

                                                            
10 http://www.medmpaforum.org/sites/default/files/medpan-forum_mpa_2016_-_brochure_a4_en_web.pdf 
11 https://www.marinemammalhabitat.org/activities/immas/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/knowledge_base/212_marine_regions_en.htm
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1100 Acipenser naccarii 

1101 Acipenser sturio 

1102 Alosa alosa 

1103 Alosa fallax 

2578 Gibbula nivosa 

 

Από τη βάση δεδομένων MAPAMED (MedPAN) προκύπτει ότι, τον Οκτώβριο του 2016, τουλάχιστον 76 

ΘΠΠ στη Μεσόγειο Θάλασσα είχαν το λιγότερο μία ζώνη στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση ή η 

απόληψη ή η αλιεία, με συνολική έκταση 976 χλμ2. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,04% της 

Μεσογείου.  

 

Ο χαρακτήρας της αλιείας στη Μεσόγειο 

Η αλιεία αποτελεί βασική εμπορική δραστηριότητα για τον τοπικό κοινωνικοοικονομικό ιστό των 

παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Το 2014, ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ στη Μεσόγειο αριθμούσε 

περίπου 33 205 ενεργά σκάφη και ένα εκτιμώμενο σύνολο 91 409 θέσεων απασχόλησης που 

αντιστοιχούν σε 74 287 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ)12. Την ίδια χρονιά, το βάρος και η αξία 

των εκφορτώσεων ανήλθαν σε περίπου 398 620 τόνους και 1,48 δισ. EUR αντίστοιχα. 

Εννέα κράτη μέλη ασχολούνται με την αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή ως 

προς το βάρος και την αξία των εκφορτώσεων (το 2014) αποτελούν η Ιταλία, η Ισπανία και η Κροατία13. 

Το 2014, τα πέντε σημαντικότερα είδη ως προς το βάρος ήταν η σαρδέλα, ο γαύρος, ο μερλούκιος, το 

κυδώνι και η κόκκινη γαρίδα. Δράγες, τράτες, αγκιστρωτά εργαλεία, παγίδες, δίχτυα και γρίποι 

συγκαταλέγονται στις κυριότερες αλιευτικές μεθόδους της εμπορικής αλιευτικής δραστηριότητας που 

στοχεύει στα βενθοπελαγικά και τα πελαγικά είδη14. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η μεγάλη 

διαφοροποίηση εργαλείων και τεχνικών, οι μεταβαλλόμενες μορφές χρήσης στον χρόνο και στον χώρο, 

ο κυμαινόμενος βαθμός εξάρτησης των αλιέων από την αλιευτική δραστηριότητα και η ύπαρξη 

τοπικών παραδοσιακών γνώσεων διατήρησης και διαχείρισης της αλιείας. Οι πλοίαρχοι μπορεί επίσης 

να εναλλάσσουν εργαλεία ανάλογα με τις συχνές εποχιακές και χωρικές αλλαγές προκειμένου να 

προσαρμόζονται στην κυμαινόμενη διαθεσιμότητα των πόρων15. 

                                                            
12 ΕΤΟΕΑ(2016). Ετήσια οικονομική έκθεση 2016 σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (ΕΤΟΕΑ 16-11)· Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο· ISBN 978-92-79-64633-1; doi:10.2788/842673. 
13 Ετήσια οικονομική έκθεση 2016 σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (ΕΤΟΕΑ 16-11) Επιστημονικές εκθέσεις και εκθέσεις 
πολιτικής του ΚΚΕρ. 
14 https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier 
15 Colloca F., et al., 2004. Structure and evolution of the artisanal fishery in a southern Italian coastal area. (Δομή και εξέλιξη της 
παραδοσιακής αλιείας σε μια παράκτια περιοχή της νότιας Ιταλίας.) Fish. Res., 69: 359-369; Forcada A., et al., 2010. Structure 
and spatio-temporal dynamics of artisanal fisheries around a Mediterranean marine protected area. (Δομή και χωροχρονική 
δυναμική της παραδοσιακής αλιείας σε μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Μεσογείου) ICES J. Mar. Sci., 67: 191-203; 
Tzantos, E., et al., 2006. Identifying and classifying small-scale fisheries métiers in the Mediterranean: A case study in the 
Patraikos Gulf, Greece. (Προσδιορισμός και ταξινόμηση των εξειδικευμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας στη 
Μεσόγειο: Μια κατά περίπτωση μελέτη στον Πατραϊκό Κόλπο, Ελλάδα.) Fish. Res., 81: 158-168. 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1491449/_2016-10_STECF+16-19+-+EU+Aquaculture_JRCxxx.pdf
https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/fishing-activity-metier


 

6 
 

Στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι στόλοι μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 70 % του 

αριθμού των σκαφών και ποσοστό 63 % της αλιευτικής προσπάθειας, ενώ όσον αφορά τις εκφορτώσεις 

αντιπροσωπεύουν μόλις ποσοστό 12 % του βάρους και 23 % της αξίας των εκφορτώσεων. Αυτό το 

τμήμα του στόλου είναι επομένως πολύ σημαντικό από κοινωνικής άποψης δεδομένου ότι 

αντιπροσωπεύει ποσοστό σχεδόν 61 % της απασχόλησης ΙΠΑ στην περιοχή.  

Έχουν προσδιοριστεί διάφοροι τύποι αλιευτικής δραστηριότητας και έντασης. Για παράδειγμα, χρήση 

τράτας βυθού παρατηρείται σε ευρείες περιοχές στον Κόλπο των Λεόντων, στο Λιγυρικό-Τυρρηνικό 

Πέλαγος, στο Στενό της Σικελίας και τις όμορες περιοχές, στην Αδριατική Θάλασσα και κατά μήκος των 

ακτών της Ελλάδας (Εικόνα 1), με «θερμά σημεία» χρήσης τράτας (εντάσεις που υπερβαίνουν τις 10 

φορές ετησίως) τις περιοχές κατά μήκος των ακτών της Ιταλίας και ευρύτερα τμήματα της Αδριατικής 

Θάλασσας16.  

 

Εικόνα 1. Χάρτης πίεσης από τις τράτες βυθού σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκτυο ΘΠΠ (πηγή: 

Oceana17) 

 

                                                            
16 Eigaard et al., 2016. The footprint of bottom trawling in European waters: distribution, intensity and seabed integrity. (Το 
αποτύπωμα των τρατών βυθού στα ευρωπαϊκά ύδατα: κατανομή, ένταση και ακεραιότητα του θαλάσσιου βυθού.) ICES 
J.Mar.Sci. doi:10.1093/icesjms/fsw194 
17 http://eu.oceana.org/sites/default/files/msfd_report_2017.pdf 
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Η εμπορική αλιεία ως πίεση στους οικοτόπους και στα είδη Natura 2000 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αξιολόγηση της κατάστασης όλων των θαλάσσιων οικοτόπων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και τις όμορες περιοχές, η Μεσόγειος Θάλασσα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (32 %) των 
απειλούμενων θαλάσσιων οικοτόπων18. Στον πιο πρόσφατο κύκλο υποβολής εκθέσεων δυνάμει του 
άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους, το οποίο προβλέπει την εκτίμηση της διατήρησης των 
τύπων οικοτόπων που περιλαμβάνει το παράρτημα Ι και των ειδών που περιλαμβάνουν τα 
παραρτήματα ΙΙ, ΙV και V της οδηγίας για τους οικοτόπους, η «αλιεία και η συλλογή υδρόβιων πόρων» 
αναφέρθηκε ως «υψηλή» πίεση για περίπου το 25 % των ειδών του παραρτήματος ΙΙ και το 18 % των 
θαλάσσιων οικοτόπων του παραρτήματος Ι (σε όλες τις βιογεωγραφικές περιοχές). Στη βιογεωγραφική 
περιοχή της Μεσογείου, αυτή η πίεση αναφέρθηκε ως «υψηλή» για λίγο παραπάνω από το 25 % των 
ειδών και το 12 % των οικοτόπων. Η κατανομή της πίεσης της αλιείας για κάθε έναν από τους οκτώ 
τύπους θαλάσσιων οικοτόπων και κάθε ένα από τα 16 θαλάσσια είδη στη Μεσόγειο Θάλασσα (εκτός 
των ανάδρομων ιχθύων) που θεωρήθηκαν ως προτεραιότητας από το πρώτο θαλάσσιο βιογεωγραφικό 
σεμινάριο19 (με γνώμονα την ύπαρξη των οικοτόπων που περιλαμβάνει το παράρτημα Ι και των ειδών 
που περιλαμβάνουν τα παραρτήματα II και IV στα κράτη μέλη, τη δυσμενή κατάσταση διατήρησης και 
την τάση διατήρησης), έχει ως εξής20:  
 

 Εκτιμώμενο ποσοστό οικοτόπου ή είδους 
όπου η αλιεία και η συλλογή υδρόβιων 
πόρων αναφέρονται ως «ιδιαιτέρως 
σημαντική» πίεση στη Μεσόγειο 

Οικότοποι 

Αμμοσύρτεις 16,7 % 

Ύφαλοι  28,6% 

Ποταμόκολποι   Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι   Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις  Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Θαλάσσια σπήλαια 14,3% 

Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia 
(ποσειδωνίες)  

28,6% 

Υποθαλάσσιοι σχηματισμοί δημιουργούμενοι 
από εκπομπές αερίων 

Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Είδος 

Tursiops truncatus (Παράρτημα II+IV) 40% 

Delphinus delphis (Παράρτημα IV) 66,7% 

Caretta caretta  (Παράρτημα II+IV) 33,3% 

Grampus griseus (Παράρτημα IV)  100% 

Ziphius cavirostris (Παράρτημα IV) Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

                                                            
18 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf 
19 Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των ειδών ενόψει του πρώτου θαλάσσιου βιογεωγραφικού σεμιναρίου δεν περιλάμβανε 
τα είδη των ανάδρομων ιχθύων 
20http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/documents/first_marine_biogeographical_process_seminar/
prescop_doc_marine_fact_sheets_en.pdf 
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Physeter catodon (Παράρτημα IV) 28,6% 

Stenella coeruleoalba (Παράρτημα IV) 100% 

Balaenoptera physalus (Παράρτημα IV) Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Chelonia mydas (Παράρτημα II+IV) 23,1% 

Dermochelys coriacea (Παράρτημα IV) 22,2% 

Globicephala melas (Παράρτημα IV) Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Orcinus orca (Παράρτημα IV) 33,3% 

Monachus monachus (Παράρτημα II+IV) 50% 

Pinna nobilis (Παράρτημα IV) 8,3% 

Balaenoptera acutorostrata (Παράρτημα IV) 66,7% 

Lepidochelys kempii (Παράρτημα IV) 25% 

Patella ferruginea (Παράρτημα IV) 20% 

Lithophaga lithophaga (Παράρτημα IV) Η αλιεία δεν αναφέρεται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική πίεση 

Phocoena phocoena (παράρτημα ΙΙ και IV) Δεν αναφέρεται πίεση  

 

Αρκετά είδη εργαλείων μπορεί να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ως προς την αλληλεπίδρασή τους με 

τους οικοτόπους και τα είδη Natura 200021. 

Τα κινητά εργαλεία βενθοπελαγικής αλιείας, όπως οι δράγες και οι τράτες, διαταράσσουν το 

υπόστρωμα, αποσπούν και εξαλείφουν είδη και, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και το είδος του 

εργαλείου, μπορούν να μεταβάλλουν την τοπογραφία του θαλάσσιου βυθού και τη θολότητα των 

υπερκείμενων υδάτων για ποικίλα χρονικά διαστήματα. Η σύνθεση των ειδών και η πολυμορφία των 

κοινοτήτων του θαλάσσιου βυθού, για παράδειγμα στους υφάλους, πλήττονται εξίσου και μπορεί να 

αλλάζουν ως αποτέλεσμα της χρήσης κινητών εργαλείων βενθοπελαγικής αλιείας. Οι ευμεγέθεις 

ευάλωτοι εδραίοι οργανισμοί, όπως τα κοράλλια και τα σφουγγάρια, κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τις 

επιπτώσεις αυτών των ειδών εργαλείων. Μια ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις στην ακεραιότητα του 

θαλάσσιου βυθού (ένταση αλιείας με τράτα, με βάση την ευαισθησία του θαλάσσιου βυθού στη χρήση 

τράτας) σε τμήμα της ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με δεδομένα της περιόδου 2010-2012, 

παρουσιάζεται παρακάτω (Εικόνα 2). Επισημαίνεται ότι ο λεγόμενος «κανονισμός για τη Μεσόγειο» 

(βλ. επόμενο κεφάλαιο) απαγορεύει ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες με σκοπό την προστασία 

των απειλούμενων οικοτόπων. 

Επιπλέον, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω από 200 000 θαλάσσια πτηνά 

πεθαίνουν ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα (bycatch) στα αλιευτικά εργαλεία22. Οι αλιευτικές 

δραστηριότητες με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως τα παραγάδια βυθού και επιφανείας, προκαλούν 

ανησυχία λόγω των σχετιζόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών, για παράδειγμα 

ειδών όπως ο μύχος των Βαλεαρίδων (Puffinus mauretanicus) και ο μύχος της Μεσογείου (Puffinus 

                                                            
21 Π.χ. Ecosystem effects of fishing in the Mediterranean: an analysis of the major threats of fishing gear and practices to 
biodiversity and marine habitats. (Επιπτώσεις της αλιείας στα οικοσυστήματα της Μεσογείου: ανάλυση των σημαντικότερων 
απειλών των αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών για τη βιοποικιλότητα και τους θαλάσσιους οικοτόπους) Μελέτες και 
Ανασκοπήσεις. Γενική επιτροπή αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Αρ. 74 Ρώμη, FAO. 2004. 44σ. 
22 Žydelis, R., Small, C., French, G., 2013. The incidental catch of seabirds in gillnet fisheries: A global review. (Τα παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα θαλάσσιων πτηνών στην αλιεία με απλάδια: Συνολική επισκόπηση.) Biological Conservation, 162, 76–88. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320713000979
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yelkouan). Είναι επίσης γνωστό ότι αυτά τα είδη αλιευτικών εργαλείων καταλήγουν στην 

παρεμπίπτουσα αλίευση χελωνών και θαλάσσιων θηλαστικών. Οι ίδιες ομάδες ειδών είναι επίσης 

ευάλωτες στην εμπλοκή σε δίχτυα (ποντισμένα και παρασυρόμενα) και γρίπους καθώς και σε 

εγκαταλειμμένα και απολεσθέντα δίχτυα (άδηλη αλιεία). Μία σύσταση της ΓΕΑΜ23 περιλαμβάνει μέτρα 

για τον περιορισμό της παρεμπίπτουσας αλίευσης (bycatch) θαλάσσιων πτηνών στις Μεσογειακές 

αλιευτικές δραστηριότητες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο κανονισμό τεχνικών 

μέτρων24 προβλέπει τη χρήση μέτρων για την αποφυγή της παρεμπίπτουσας αλίευσης θαλάσσιων 

πτηνών σε παραγάδια και απαιτεί τη χρήση μέσων για τη μείωση της τυχαίας σύλληψης κητωδών. 

 

Εικόνα 2.   Βαθμός ακεραιότητας του θαλάσσιου βυθού (Sea Bed Integrity, SBI) που αντιστοιχούν στις 

εντάσεις της χρήσης τράτας σε υποεπιφανειακό επίπεδο (τριβή ιζήματος ≥2 εκ.), στην 

ιταλική και στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Για την SBI, 0 = επιπτώσεις σε όλες 

τις ταξινομικές βαθμίδες και 1 = επιπτώσεις σε καμία ταξινομική βαθμίδα. Οι λευκές 

περιοχές δείχνουν τα τετραγωνίδια στα οποία δεν έγινε χρήση τράτας (από Eigaard  et al, 

2016) 

 

Το πλαίσιο διαχείρισης της αλιείας στους τόπους Natura 2000 

Οι οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους προβλέπουν μέτρα διατήρησης που 

ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις οικοτόπων και ειδών προς χάριν των οποίων έχουν 

                                                            
23 http://www.fao.org/3/a-ax377e.pdf 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:134:FIN 
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χαρακτηριστεί οι τόποι Natura 2000, και συμβάλλουν στην αποφυγή της υποβάθμισης και των 

ενοχλήσεων αυτών των στοιχείων (άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους). Συχνά απαιτείται από τη 

διαχείριση της αλιείας να επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό στόχων διατήρησης και μέτρων διατήρησης στους 

τόπους Natura 2000, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των τόπων 

Natura 2000, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

Αυτές οι νομικές υποχρεώσεις πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου 

διακυβέρνησης στη Μεσόγειο. Οι περισσότερες χώρες που περιβάλλουν τη Μεσόγειο Θάλασσα έχουν 

ορίσει τα χωρικά τους ύδατα. Γενικά, πρόκειται για μια ζώνη που εκτείνεται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια 

(NM) από την ακτή, ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο περιορισμένη (π.χ. ζώνη 6 ναυτικών 

μιλίων στην Ελλάδα). Μερικές χώρες έχουν διεκδικήσει αποκλειστική αλιευτική ζώνη (π.χ. Μάλτα), ενώ 

υπάρχουν επίσης ορισμένες διμερείς συμφωνίες σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας (π.χ. 

ανάμεσα στη Γαλλία και το Μονακό). Οι περισσότερες μεσογειακές χώρες της ΕΕ, ιδίως στη δυτική 

Μεσόγειο, έχουν διεκδικήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) ή αλιευτική ζώνη πέραν όλων των 

χωρικών υδάτων τους25. 

Ο συντονισμός της διαχείρισης της αλιείας για τα κοινά ανά περιφέρεια αποθέματα ιχθύων, με 

εξαίρεση τα τοννοειδή, αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και τη 

Μαύρη Θάλασσα (ΓΕΑΜ). Οι τόννοι και τα τοννοειδή υπάγονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Διεθνούς 

Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Ο τομέας της αλιείας των κρατών 

μελών εμπίπτει στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), στην Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική της ΕΕ και στις εθνικές διατάξεις.  

Η διαχείριση της αλιείας στους τόπους Natura 2000 ρυθμίζεται και καθοδηγείται από πληθώρα 

διεθνών, περιφερειακών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων, προγραμμάτων και συμφωνιών που δεν 

έχουν στο σύνολό τους συγκεκριμένη αρμοδιότητα στη διαχείριση της αλιείας. Από τις υπερεθνικές 

διατάξεις, αυτές που αφορούν κυρίως το παρόν τεχνικό εργαστήριο είναι:  

- Οι οδηγίες της ΕΕ για τους οικοτόπους26 και τα πτηνά27 που ορίζουν τις βασικές νομικές απαιτήσεις 

για τη διαχείριση των θαλάσσιων τόπων Natura 2000, 

 

- Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τη θαλάσσια στρατηγική28 η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 

συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματα μέτρων τους μέτρα προστασίας του χώρου που συμβάλλουν 

στη δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων ΘΠΠ και στην επίτευξη καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ),  

- Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι να διασφαλίσει ότι οι κλάδοι της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμοι. Η 

ΚΑλΠ επιδιώκει να θέσει τέλος στην εξάντληση των αποθεμάτων ιχθύων και να καταστήσει τους 

                                                            
25 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/maritime-zones-mediterranean-report_en.pdf 
26 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043 
27 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0147 
28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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αλιευτικούς στόλους πιο επιλεκτικούς ως προς τα αλιεύματά τους. Προάγει μια συνεκτική 

οικοσυστημική προσέγγιση για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες, η οποία περιλαμβάνει την 

απαίτηση για συμβολή στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ειδικοί κανόνες ισχύουν για 

την έγκριση των μέτρων διατήρησης που είναι αναγκαίοι προς την συμμόρφωση με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Αυτοί οι κανόνες προβλέπονται στο άρθρο 11 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1380/201329 («βασικός κανονισμός» της ΚΑλΠ). Δυνάμει του εν λόγω άρθρου, όταν ένα 

κράτος μέλος θεωρεί ότι τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας είναι αναγκαία προς τη συμμόρφωση με 

τις υποχρεώσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 και άλλα κράτη μέλη δεν έχουν άμεσο διαχειριστικό 

συμφέρον για την αλιεία η οποία επηρεάζεται από τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη μέλη 

εξουσιοδοτούνται να τα εγκρίνουν. Διαφορετικά, τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας που εγκρίνονται 

για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

της ΕΕ· στις περιπτώσεις που άλλα κράτη μέλη έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον για την αλιεία 

που επηρεάζεται, αυτά τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν κοινή σύσταση στην Επιτροπή 

προκειμένου αυτή να εγκρίνει τα εν λόγω μέτρα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Το παράρτημα 2 

περιλαμβάνει ένα σύντομο έγγραφο διερεύνησης που εξετάζει τις συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της αλιείας στους τόπους Natura 2000 (μόνο 

στην αγγλική γλώσσα). 

Στο πλαίσιο της ΚΑλΠ, ειδικά για τη Μεσόγειο Θάλασσα, συστάθηκε ο λεγόμενος «κανονισμός για 

τη Μεσόγειο» (ΕΚ) 1967/200630που περιέχει σειρά διατάξεων στα άρθρα 3, 4, 7 και 13 σχετικά με 

τους περιορισμούς στην αλιεία για προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, με σκοπό τη στήριξη της 

εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι βυθοί της Μεσογείου με θαλάσσια βλάστηση, 

ιδίως οι λειμώνες με βλάστηση από φύκια Posidonia oceanica τα κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και οι 

ασβεστοφυκικοί βυθοί, προστατεύονται δυνάμει αυτού του κανονισμού που εισήγαγε μια γενική 

απαγόρευση για ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να προστατεύονται οι 

απειλούμενοι οικότοποι στο σύνολο της θαλάσσιας επικράτειας όπου βρίσκονται. Όσον αφορά την 

προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων, είναι δυνατόν 

υπό την ευθύνη των κρατών μελών και υπό την επίβλεψη της Επιτροπής να εξασφαλιστούν 

παρεκκλίσεις από αυτούς τους κανόνες.  

Υπό το φως της αναθεωρημένης ΚΑλΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε πρόσφατα νέα πρόταση-

πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα διατήρησης (σύνολο κανόνων που προβλέπουν πώς, πού και πότε 

επιτρέπεται η αλιεία στους αλιείς), τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις συνέργειες 

με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. 

- Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), μια περιφερειακή οργάνωση για τη διαχείριση 

της αλιείας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του 

ΟΗΕ. Κύριος στόχος της είναι να εξασφαλίζει τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση, σε 

περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, των ζώντων θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο 

και τη Μαύρη Θάλασσα. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, κάθε χρόνο η ΓΕΑΜ εγκρίνει δεσμευτικές 

αποφάσεις για τη διατήρηση και τη διαχείριση της αλιείας στο πεδίο εφαρμογής της31, 

 
                                                            
29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013R1380 
30 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32006R1967 
31 http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/ 

http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/
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- Η σύμβαση της Βαρκελώνης32 που περιλαμβάνει το πρωτόκολλο για τις περιοχές ειδικής 

προστασίας και τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο (πρωτόκολλο SPA/BD), το οποίο προβλέπει τη 

δημιουργία, την προστασία και τη διαχείριση ειδικά προστατευόμενων περιοχών (SPA), την 

κατάρτιση ενός καταλόγου με ειδικά προστατευόμενες περιοχές μεσογειακού ενδιαφέροντος 

(SPAMI) και την προστασία και τη διατήρηση ορισμένων ειδών, 

 

- Η συμφωνία για την προστασία των κητωδών της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και της 

παρακείμενης Ατλαντικής περιοχής (ACCOBAMS, 2001)33 που συνδράμει τις διεθνείς προσπάθειες 

διατήρησης και τις επιστημονικές έρευνες για τα κητώδη. 

 

Οι κυριότερες προκλήσεις 

Οι προκλήσεις ως προς τον προσδιορισμό, τη θέσπιση και την επιβολή μέτρων διαχείρισης της αλιείας 

με ειδικό τοπικό χαρακτήρα στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000 της Μεσογείου είναι κοινές σε όλο 

το δίκτυο Natura 2000. Αυτές οι προκλήσεις σχετίζονται συνήθως με κενά όσον αφορά τα στοιχεία και 

τις πληροφορίες, με περιορισμένους (οικονομικούς και ανθρώπινους) πόρους σε όλα τα στάδια της 

διαδικασίας, καθώς και με τις πρακτικές προκλήσεις που ενέχει η εργασία στο θαλάσσιο περιβάλλον.  

Παράλληλα με τα ζητήματα που αφορούν τη βάση γνώσεων και τις επιστημονικές μεθοδολογίες, όπως 

η εκτίμηση κινδύνων, η συγκρότηση των κατάλληλων δομών για την επίτευξη της διαχείρισης και τη 

διασφάλιση της ορθής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σπανίως είναι απλή, κυρίως επειδή η 

διαχείριση της αλιείας εμπίπτει στην αρμοδιότητα εθνικών/περιφερειακών διοικήσεων διαφορετικών 

από αυτών που συμμετέχουν στη διαχείριση των τόπων Natura 2000. Για παράδειγμα, μπορεί να 

απαιτείται πολύς χρόνος για τη διαβούλευση και την επίτευξη συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο, αλλά 

μερικές φορές ακόμη και για την επίτευξη μιας συνεκτικής προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο ή και μεταξύ 

των κρατών μελών. 

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών έχει από καιρό αναγνωριστεί ως καίριος παράγοντας για την 

επιτυχή διαχείριση των ΘΠΠ. Τούτο ισχύει τόσο για τον τομέα της αλιείας όσο και για κάθε άλλο τομέα. 

Συνήθως, η συμμετοχή μπορεί να πάρει τη μορφή διαβούλευσης σε διαφορετικά στάδια της 

διαδικασίας, ωστόσο η συν-διαχείριση μπορεί επίσης να αποτελέσει το κλειδί για τη στήριξη, την 

εφαρμογή και την επιβολή των μέτρων διαχείρισης της αλιείας. Μια επανεξέταση της συμμετοχής των 

αλιέων μικρής κλίμακας στη διαχείριση των ΘΠΠ της Μεσογείου κατέδειξε ότι η συν-διαχείριση ήταν 

δύσκολη κυρίως λόγω του νομικού πλαισίου που ενδεχομένως δεν εξασφαλίζει στους αλιείς επίσημη 

εξουσία λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ των άνω προς τα 

κάτω, υπερβολικά συγκεντρωτική και ελεγχόμενη από το κράτος34. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αλιείς 

που δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή (artisanal) αλιεία συνδέονται με συγκεκριμένα 

                                                            
32 http://ec.europa.eu/environment/marine/international-cooperation/regional-sea-conventions/barcelona-
convention/index_en.htm 
33 http://www.accobams.org/documents-resolutions/agreement-text/ 
34 Di Franco A et al., 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas. (Συμμετοχή αλιέων, ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας της 
διαχείρισης της παραδοσιακής αλιείας στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.) MedPAN North Project. 
WWF Γαλλίας. 135 σελίδες. 
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οικοσυστήματα και συγκεκριμένους πόρους. Συνεπώς, το έργο της κατανόησης και της διαχείρισης 

αυτών είναι συμβατό με τοπικού επιπέδου δομές διοίκησης και διαχείρισης. Τουτέστιν, οι δομές λήψης 

αποφάσεων εκ των κάτω προς τα άνω για αυτόν τον τομέα αλιείας φαίνονται πιο προσιτές από μια 

συγκεντρωτική προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω 35. Από την άλλη πλευρά, κάποια καθοδήγηση εκ 

των άνω προς τα κάτω είναι αναγκαία για την εξασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης εντός και 

μεταξύ των χωρών. 

Η δομή του τομέα της αλιείας και τα ζητήματα δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο επαυξάνουν τις προκλήσεις 

σε συνδυασμό με το πλήθος των κυρίως παράκτιων αλιευτικών δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας. Η 

πλημμελής επίβλεψη, η ανεπαρκής εφαρμογή των κανονισμών και η απουσία σχεδίων διαχείρισης των 

ΘΠΠ συγκαταλέγονται ανάμεσα στα ζητήματα που, όπως έχει διαπιστωθεί, χρήζουν αντιμετώπισης 

παράλληλα με την καλύτερη συνεργασία με τους αλιείς στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των 

ΘΠΠ στη Μεσόγειο36. 

 

Προσεγγίσεις και λύσεις 

Η διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο βασίζεται, επί του παρόντος, κυρίως στον έλεγχο της αλιευτικής 

προσπάθειας, στα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, στις χωροχρονικές κλειστές περιοχές (για 

την προστασία ευαίσθητων οικοτόπων και/ή ιχθυδίων ή αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων) και στους 

περιορισμούς στα χαρακτηριστικά των εργαλείων (π.χ. μέγεθος ματιών, διαστάσεις εργαλείων)37. Τα 

ίδια εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση των ειδών και των οικοτόπων Natura 2000, για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα LIFE σχεδίων προκειμένου i) να 

μειωθούν τα ποσοστά θνησιμότητας της θαλάσσιας χελώνας στην εμπορική αλιεία και ii) να προωθηθεί 

η χρήση συσκευών αντιμετώπισης της τράτας με σκοπό την αποκατάσταση των εκτάσεων θαλάσσιας 

βλάστησης με Posidonia (ποσειδωνίες)38. Συνήθως, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες αλληλένδετες 

προσεγγίσεις, που συχνά ορίζονται και εναρμονίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ: 

Σχέδια διαχείρισης: Αυτά ορίζουν συνήθως γενικούς στόχους και διατάξεις για τη διαχείριση της 

θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής με προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης της αλιείας που 

ενσωματώνονται στο πλαίσιο αυτό.  

Συστήματα διαχωρισμού σε ζώνες: Πολλοί θαλάσσιοι τόποι Natura 2000 στη Μεσόγειο διαθέτουν 

συστήματα διαχωρισμού σε ζώνες. Αυτά συνήθως περιλαμβάνουν καθορισμένα ολοκληρωμένα 

καταφύγια/περιοχές πολλαπλής χρήσης, καθώς και ζώνες ανάσχεσης και ζώνες απαγόρευσης 

απόληψης (π.χ. νήσοι Medes, Ισπανία· Port Cros, Γαλλία· και εθνικό πάρκο Brijuni, Κροατία). Έτσι 

τίθεται ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της αλιείας και άλλων δραστηριοτήτων εντός των 

προστατευόμενων περιοχών.  

                                                            
35 Guyader et al., 2013 Small scale fisheries in Europe:A comparative analysis based on a selection of case studies. (Αλιεία 
μικρής κλίμακας στην Ευρώπη: Μια συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε επιλεγμένες περιπτωσιολογικές μελέτες.) Fisheries Res. 
140:1-13. 
36 http://www.rac-spa.org/sites/default/files/doc_medmpanet/final_docs_regional/8_mediterranean_mpa_2020_roadmap.pdf 
37 Ετήσια οικονομική έκθεση 2016 σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ (ΕΤΟΕΑ 16-11) Επιστημονικές εκθέσεις και εκθέσεις 
πολιτικής του ΚΚΕρ. 
38 LIFE12 NAT/IT/000937 Tartalife και LIFE09 NAT/ES/000534 Posidonia Andalucia 
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Χωρικοί περιορισμοί: Συνήθως σχετίζονται με τα συστήματα διαχωρισμού σε ζώνες. Οι περιοχές μπορεί 

να είναι μονίμως, προσωρινά ή εποχικά κλειστές σε όλους ή σε συγκεκριμένους τύπους αλιείας. Οι 

στόχοι διατήρησης της φύσης περιλαμβάνουν την πρόληψη ζημίας στις κοινότητες του θαλάσσιου 

βυθού όπως οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (ποσειδωνίες) και τα κοραλλιογενή είδη, 

και τη μείωση του κινδύνου των επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη (για παράδειγμα, αποφυγή 

ενόχλησης των αποικιών θαλάσσιων πτηνών κατά την περίοδο φωλεασμού, π.χ. Levante de Mallorca - 

Cala Ratjada, Ισπανία και Cerbére-Banyuls, Γαλλία). Τέτοια μέτρα μπορεί επίσης να εναρμονίζονται με 

τους στόχους διαχείρισης των αποθεμάτων ιχθύων, όπως η πρόληψη ζημίας σε τόπους ή αποθέματα 

αναπαραγωγής.  

Περιορισμοί σχετικά με τα εργαλεία: Συνδέονται επίσης μερικές φορές με τα συστήματα διαχωρισμού 

σε ζώνες με σκοπό την προστασία ειδών και οικοτόπων που είναι ευαίσθητοι στις επιπτώσεις από 

συγκεκριμένα είδη αλιευτικών εργαλείων. Για παράδειγμα, στη Ζάκυνθο (Ελλάδα) απαγορεύεται η 

χρήση τράτας και γρι-γρι σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ στο Muntanyes d'Artà (Ισπανία) 

απαγορεύεται η βιομηχανική αλιεία39 καθώς και η χρήση τράτας βυθού, γρι-γρι, παραγαδιών 

επιφανείας και βαθέων υδάτων από παραδοσιακούς αλιείς. Η εθνική νομοθεσία μπορεί επίσης να 

στηρίζει τη διαχείριση των ΘΠΠ μέσω περιορισμών στα εργαλεία που συνδέονται με την παρουσία 

ορισμένων οικοτόπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απαγόρευση της χρήσης τράτας, δραγών 

και γρι-γρι σε εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (ποσειδωνίες) σε όλα τα ισπανικά ύδατα. 

Αυτή η απαγόρευση αποτελεί μεταφορά του κανονισμού για τη Μεσόγειο (άρθρο 4) στο ισπανικό 

δίκαιο 40. 

Άδεια χρήσης: Αυτές οι διατάξεις μπορεί να περιορίζουν τον αριθμό και το είδος των σκαφών που 

δραστηριοποιούνται εντός ενός τόπου Natura 2000, να διαθέτουν τα αλιευτικά δικαιώματα (για 

παράδειγμα, δίνοντας προτεραιότητας στους τοπικούς αλιείς) ή απλώς να λειτουργούν ως μητρώο για 

την καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας (π.χ. νήσος Tabarca, Ισπανία, Portofino, Ιταλία). Για 

παράδειγμα, ο περιορισμός στον αριθμό και στο είδος των αλιευτικών σκαφών που 

δραστηριοποιούνται στους τόπους Natura 2000 (π.χ. Cerbére-Banyuls, Γαλλία, όπου υπάρχουν το πολύ 

15 αλιείς που δραστηριοποιούνται στην παραδοσιακή αλιεία, ενώ δίνεται προτεραιότητα στους 

τοπικούς αλιείς) ή ο καθορισμός ορίων αλιευμάτων. 

Έλεγχος εισροών ή εκροών: Αυτός μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους: Για παράδειγμα, στο 

εθνικό πάρκο Kornati στην Κροατία υπάρχει ημερήσιο όριο αλιευμάτων 5 κιλών για τα μαλακόστρακα 

κατά την αλιευτική περίοδο. 

 

Το σχήμα διαχείρισης, οι νομικές ρυθμίσεις, οι πόροι, καθώς και η συμμετοχή και η στήριξη των 

ενδιαφερόμενων μερών αποτελούν βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την επιτυχία της διαχείρισης της 

αλιείας (και άλλα τομεακών συμφερόντων) στις ΘΠΠ συμπεριλαμβανομένων των τόπων Natura 2000. 

Για παράδειγμα, μια ανάλυση της αλιείας μικρής κλίμακας στις ΘΠΠ της Μεσογείου βάσει 

                                                            
39 Η ΓΕΑΜ ορίζει τη βιομηχανική αλιεία ως εξής: «Αλιευτική δραστηριότητα κατά την οποία η αλίευση, η εκφόρτωση και η 
εμπορία απαιτούν βιομηχανική κατεργασία: αυτή η αλιευτική δραστηριότητα στοχεύει κυρίως σε είδη διεθνούς 
ενδιαφέροντος». http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/glossary/en/ 
40 https://www.global-regulation.com/translation/spain/1441267/order-arm-143-2010%252c-of-25-january%252c-by-which-
establishes-a-comprehensive-management-plan-for-the-conservation-of-fishery-resources-in-the-mediterra.html 
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περιπτωσιολογικών μελετών κατέδειξε ότι όσο περισσότεροι αλιείς εμπλέκονται στις διαδικασίες 

διαχείρισης, τόσο πιο επιτυχημένη είναι η διαχείριση. Άλλα βασικά στοιχεία ήταν η ορθή εφαρμογή 

των κανονισμών και η ύπαρξη ενός σχεδίου διαχείρισης των ΘΠΠ41. Πράγματι, η ενεργός ανάμιξη των 

αλιέων θεωρήθηκε ως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 

διαχείρισης. Η συμμετοχή του αλιευτικού τομέα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενθαρρύνεται 

σήμερα μέσω δομών σε περιφερειακό επίπεδο όπως το Μεσογειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (MEDAC), 

μέσω τοπικών μηχανισμών όπως οι Cofradia στην Ισπανία και Prud'homie στη Γαλλία ή μέσω 

πρωτοβουλιών συν-διαχείρισης σε επίπεδο μεμονωμένων τόπων.  

 

Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες στο τεχνικό εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν λεπτομερώς τα 

τέσσερα θέματα και να ενημερωθούν για τα συμπεράσματα από όλες τις συνεδριάσεις στο πλαίσιο της 

συνάντησης. Επίσης, θα εκπονηθεί έκθεση σχετικά με το τεχνικό εργαστήριο μετά το πέρας αυτού. Στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας, συνιστούμε στους συμμετέχοντες να εξετάσουν κάθε θέμα με γνώμονα την 

πείρα τους και, αν είναι δυνατόν, να προσέλθουν εφοδιασμένοι με παραδείγματα που αποτυπώνουν 

τα σημεία που επιθυμούν να θίξουν. Αυτά μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 

εργαστηρίου και να αποτελέσουν αφορμή για συζητήσεις και άντληση διδαγμάτων παρουσία 

ευρύτερου κοινού.  

ΘΕΜΑ 1: Κατανόηση των ζητημάτων  

Υπάρχει ένα σημαντικό σώμα επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση και τις 

επιπτώσεις των διαφορετικών εξειδικευμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ποικίλους θαλάσσιους 

οικοτόπους και θαλάσσια είδη, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προστατεύονται από το δίκτυο 

Natura 2000. Επίσης, υπάρχουν εκτεταμένες πληροφορίες, ορισμένες εξ αυτών μάλιστα συλλέγονταν 

επί σειρά δεκαετιών, σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων διαχείρισης της αλιείας σε οικοτόπους και 

είδη στις ΘΠΠ της Μεσογείου.  

Στόχος του ΘΕΜΑΤΟΣ 1 είναι να επιτευχθεί κατανόηση σχετικά με τις επιπτώσεις της αλιείας στα 

προστατευτέα αντικείμενα και τους τόπους του δικτύου Natura 2000 στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 

Στόχος αυτών των συνεδριάσεων είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η καλύτερη κατανόηση: 

• των πιέσεων, των απειλών και των επιπτώσεων από τις διαφορετικές αλιευτικές 
δραστηριότητες στα είδη και στους οικοτόπους της Μεσογείου στους τόπους και το δίκτυο 
Natura 2000· 

• των σωρευτικών επιπτώσεων των διαφορετικών τύπων αλιείας και ενδεχομένως των 
συνεργειών με άλλους τομείς δραστηριοτήτων στα είδη και στους οικοτόπους Natura 2000· 

                                                            
41 Di Franco A et al., 2014. Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal fisheries 
management in Mediterranean marine protected areas. (Ενεργός ανάμιξη αλιέων, ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας της 
διαχείρισης της παραδοσιακής αλιείας στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.) MedPAN North Project. 
WWF Γαλλίας. 135 σελίδες. 
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• των συνεπειών από προηγούμενες, σημερινές και πιθανά μελλοντικές αλιευτικές 
δραστηριότητες στους στόχους διατήρησης των τόπων Natura 2000· 

• των σημείων αβεβαιότητας ή ελλιπών γνώσεων σχετικά με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις 
αλιευτικές δραστηριότητες και στα είδη και στους οικοτόπους/τόπους Natura 2000 και στις 
πιθανές λύσεις. 
 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ: 

- Πόσο γνωστή είναι η κλίμακα, η ποικιλομορφία και η κατανομή της εμπορικής αλιείας στη 
Μεσόγειο Θάλασσα; 

- Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι αλιευτικής δραστηριότητας (εργαλεία, μέγεθος), οι οποίοι θα 
πρέπει να μας ανησυχούν ιδιαίτερα λόγω των πραγματικών/δυνητικών επιπτώσεών τους στα 
είδη και τους οικοτόπους Natura 2000 στη Μεσόγειο; 

- Ποια κενά υπάρχουν στις γνώσεις μας όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις των οικοτόπων/ειδών 
με τις αλιευτικές δραστηριότητες ή πού εντοπίζουμε σήμερα δεδομένα των οποίων η ποιότητα 
και αξιοπιστία ποικίλλουν; 

- Πόσο καλά μπορούμε να διακρίνουμε μεταβολές της κατάστασης διατήρησης που σχετίζονται 
με την αλιευτική δραστηριότητα από εκείνες που αντανακλούν φυσικές διακυμάνσεις; 

- Ποιες μεταβολές που σχετίζονται με την αλιευτική δραστηριότητα μπορεί να αποτελούν 
υποβάθμιση ή σημαντική ενόχληση; 

- Πώς λαμβάνονται υπόψη τα «χαρακτηριστικά είδη» και οι «υπο-τύποι οικοτόπων» όταν 
εξετάζονται οι δυνητικές επιπτώσεις από τους διάφορους τύπους και κλίμακες αλιευτικής 
δραστηριότητας; 

- Στην πράξη, πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης εκεί όπου υπάρχει 
έλλειψη γνώσεων, λαμβανομένων υπόψη των νομικών απαιτήσεων;  

- Πώς θα πρέπει οι στόχοι του δικτύου Natura 2000 να ενσωματωθούν στην ΟΠΘΣ και στον 
ευρύτερο χωρικό σχεδιασμό για την αλιεία και τη διατήρηση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα 
είδη με μεγάλη ακτίνα δράσης;  

 

ΟΕ 1: Οικότοποι - παράκτιοι (διαπαλιρροϊκοί/υποπαράλιοι παρακείμενοι στην ακτή οικότοποι) 
ΟΕ 2: Οικότοποι – υπεράκτιοι (μόνο υποπαράλιοι οικότοποι)  
ΟΕ 3: Θαλάσσια θηλαστικά/ερπετά 
ΟΕ 4: Θαλάσσια πτηνά 

 

 

ΘΕΜΑ 2: Ανεύρεση λύσεων  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι κατά τον σχεδιασμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

εξετάζονται οι συνέπειες σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 

της φύσης. Εντός των τόπων Natura 2000 υπάρχει επίσης η νομική υποχρέωση της θέσπισης μέτρων 

διαχείρισης της αλιείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν οι στόχοι της διατήρησης 

των τόπων. Τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας που είναι συμβατά με το δίκτυο Natura 2000 πρέπει να 

βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων του δικτύου Natura 2000, 

ωστόσο ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση των εμπορικών αποθεμάτων 

ιχθύων.  
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Οι στόχοι αυτής της συνεδρίασης είναι: 

 Να προσδιορίσει προσεγγίσεις και διαδικασίες για τη διαχείριση της αλιείας σε σχέση με τα 

προστατευτέα αντικείμενα του δικτύου Natura 2000, τους τόπους και το δίκτυο Natura 2000. 

 Να προσδιορίσει τα κυριότερα τεχνικά μέτρα που μπορούν να ωφελήσουν τα προστατευτέα 

αντικείμενα του δικτύου Natura 2000 και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων διατήρησης των 

τόπων. 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ: 

 

ΟΕ 5: Προσεγγίσεις και διαδικασίες 

 Ποιες χρήσιμες μέθοδοι υπάρχουν για α) τον προσδιορισμό, β) τον χωρικό/χρονικό σχεδιασμό και 
γ) την ιεράρχηση των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης της αλιείας; 

 Με ποιο τρόπο συνδέονται καλύτερα τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης με τους στόχους Natura 
2000; 

 Υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας της «δέουσας εκτίμησης» (δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους) σε σχέση με τις αλιευτικές δραστηριότητες; 

 Υπάρχουν χρήσιμες προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των σωρευτικών επιπτώσεων των απειλών 
και των πιέσεων από τις αλιευτικές δραστηριότητες; 

 Πώς μπορεί να συνδυαστεί επωφελώς ο προσδιορισμός γενικών αλιευτικών πιέσεων/επιπτώσεων 
και η προστιθέμενη αξία του προσδιορισμού των απειλών και των πιέσεων ανά τόπο; 

 Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η ιδέα της προσαρμοζόμενης διαχείρισης (adaptive management); 
 
 
ΟΕ 6: Είδη μέτρων-στόλοι/εργαλεία/ τόποι 

 Ποια είδη μέτρων διαχείρισης είναι τα πλέον χρήσιμα στο πλαίσιο του άρθρου 6, π.χ. εφαρμογή 
συγκεκριμένων τεχνικών μέτρων, αποφυγή υποβάθμισης ή «δέουσα εκτίμηση» (δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους) σε σχέση με τις αλιευτικές 
δραστηριότητες; 

 Ποια χρήσιμα μέτρα υπάρχουν όσον αφορά τους στόλους, τα εργαλεία και τους τόπους, 
προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων διατήρησης του Natura 2000 για 
συγκεκριμένα είδη ή συγκεκριμένους οικοτόπους; Ποια από αυτά τα μέτρα τυγχάνουν στήριξης 
από τον κλάδο της αλιείας; 

 Πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα σε κίνητρα και σε θεσμικά μέτρα που είναι σε 

όφελος του δικτύου Natura 2000 και της αλιείας; 

 

ΘΕΜΑ 3: Εφαρμογή των μέτρων  
 
ΟΕ 7: Εφαρμογή των μέτρων βάσει του άρθρου 11 της ΚΑλΠ  

 Τι εμπειρία υπάρχει μέχρι στιγμής από τον νέο κανονισμό της ΚΑλΠ όσον αφορά τα μέτρα 
διαχείρισης της αλιείας για τη στήριξη του θαλάσσιου δικτύου Natura 2000;  

 Ποιοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση και εφαρμογή από κοινού 
μέτρων διαχείρισης της αλιείας, π.χ. παράκτιας/υπεράκτιας, μεταξύ διαφορετικών χωρών, εντός 
της Μεσογείου; 
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ΟΕ 8: Εθνικά μέτρα  

 Ποιες προσεγγίσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης 
της αλιείας στους τόπους Natura 2000; 

 Υπάρχουν παραδείγματα ορθής πρακτικής που έχουν εφαρμοστεί εντός των κρατών μελών 
(θεσμική υποστήριξη, μέτρα επιβολής κ.λπ.) και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την ευρύτερη 
προώθησή τους; 

 Υπάρχουν τρόποι να καθοριστούν και να αναπτυχθούν μέτρα διαχείρισης της αλιείας με 
αξιοποίηση της εμπειρογνωσίας του κλάδου της αλιείας; 

 
ΟΕ 9: Πλατφόρμες συνεργασίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη 

 Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι βελτίωσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών του 
κλάδου της αλιείας σε όλα τα στάδια διαχείρισης της αλιείας στους τόπους Natura 2000 στη 
Μεσόγειο; 

 Πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν η έρευνα, η εκπαίδευση και η ενημέρωση σχετικά με τα 
προτεινόμενα μέτρα προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων των 
αλιέων); 

 Ποιες είναι οι δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται διαχείριση αλιείας 
με σκοπό τη στήριξη του δικτύου Natura 2000; 

 Υπάρχουν τρόποι να βελτιωθεί η συμμετοχή του κλάδου της αλιείας και των αλιευτικών αρχών στη 
διαδικασία; 

 
ΟΕ 10: Χρηματοδότηση της διαχείρισης της αλιείας στις ΘΠΠ 

 Τι είδους χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή των 
μέτρων διαχείρισης της αλιείας που στηρίζουν τους στόχους του θαλάσσιου δικτύου Natura 2000; 
Σε ποιο βαθμό αυτοί οι μηχανισμοί είναι γνωστοί και πώς μπορούν να διαδοθούν καλύτερα σε 
εθνικό επίπεδο; 

 Ποια είναι τα μέχρι τώρα διδάγματα από τα προγράμματα INTERREG, ΕΤΑ, ΕΤΘΑ ή LIFE όσον αφορά 
την εκπόνηση και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της αλιείας που στηρίζουν την εφαρμογή του 
θαλάσσιου δικτύου Natura 2000 στη Μεσόγειο;  

 Πόσο σημαντική ήταν η χρηματοδότηση της ΕΕ σε σχέση με τους εθνικούς πόρους για την 
εφαρμογή διαχείρισης της αλιείας στους θαλάσσιους τόπους Natura 2000; 

 Ποιες δυνατότητες θα μπορούσαν να υπάρχουν για συμπληρωματικούς μηχανισμούς συντονισμού 
στα προγράμματα χρηματοδότησης; 

 

ΘΕΜΑ 4: Καθορισμός προσεγγίσεων και προτεραιοτήτων για τη Μεσόγειο Θάλασσα 

Βάσει των προηγούμενων συζητήσεων, στόχος αυτού του θέματος είναι να καθορίσει τις δράσεις 

προτεραιότητας που θα πρέπει να αναληφθούν για να συμβάλουν στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης 

αλιείας στους τόπους Natura 2000 στη Μεσόγειο Θάλασσα, ενδεχομένως με τον καθορισμό επόμενων 

δράσεων στο πλαίσιο της βιογεωγραφικής διαδικασίας Natura 2000.  
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