
Διακρατική Έκθεση

Η στάση και η γνώση των 

εργαζομένων στην αλιεία και 

την υδατοκαλλιέργεια 

αναφορικά με καινοτόμες και

βιώσιμες προσεγγίσεις και 

πρακτικές στον κλάδο τους 

Ιούνιος 2022

EUROPEAN PROFILES Α.Ε.

Αποτέλεσμα Έργου 1: Επικεφαλής Οργανισμός



Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιεχόμενό της

αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της EUROPEAN PROFILES ΑΕ και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

© 2022 EUROPEAN PROFILES SA. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Με άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό προϋποθέσεις.



Εισαγωγή

Καθώς οι θάλασσες της Ευρώπης επιβαρύνονται όλο και περισσότερο από τη ρύπανση και τη μόλυνση με αποτέλεσμα να

υποβαθμίζεται το θαλάσσιο οικοσύστημα και να περιορίζονται δραματικά τα ιχθυοαποθέματα, η κατανόηση του αντικτύπου που

έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο οικοσύστημα, αποκτά βαρύνουσα σημασία. Επί του παρόντος, γνωρίζουμε

ελάχιστα για τη στάση των εργαζομένων στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τον βαθμό υιοθέτησης βιώσιμων

και καινοτόμων πρακτικών στους αντίστοιχους κλάδους.

Η παρούσα διακρατική έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «BLUE-ISLES» (PMM Ref.No.: 2021-1-MT01-KA220-ADU-

000026614), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, με βάση τα αποτελέσματα ερευνών πεδίου που

εκπονήθηκαν από τους εταίρους του έργου σε πέντε χώρες της ΕΕ (Μάλτα, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο και Ιταλία).

Η έκθεση παρουσιάζει τη στάση και τη γνώση των εργαζομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σχετικά με τη

θαλάσσια ρύπανση και τις καινοτόμες, βιώσιμες μεθόδους που αφορούν στους αντίστοιχους κλάδους, καθώς και το επίπεδο

συνεργασίας τους με τους δημοτικούς υπαλλήλους, υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος, στις αντίστοιχες νησιωτικές

κοινότητες των πέντε συμμετεχουσών χωρών.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει αφενός, στην κατανόηση της έκτασης του προβλήματος και αφετέρου, στο σχεδιασμό

ποικίλων λύσεων προκειμένου τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αλιευτικές δραστηριότητες και μονάδες

υδατοκαλλιέργειας, στις ευρωπαϊκές νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες όπου η γαλάζια οικονομία παίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή

και την εύρυθμη λειτουργία τους.



Περίληψη

Οι ευρωπαϊκές θάλασσες και ακτές επιβαρύνονται όλο και περισσότερο από τη

ρύπανση και τη μόλυνση με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται το οικοσύστημα και να

περιορίζονται δραματικά τα ιχθυοαποθέματα. Η κατανόηση του αντικτύπου που

έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο οικοσύστημα, αποκτά βαρύνουσα

σημασία καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν μελετηθεί αφενός, η στάση των εργαζομένων

στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα και

αφετέρου, ο βαθμός υιοθέτησης καινοτόμων και βιώσιμων πρακτικών στους κλάδους

τους. Στόχος της έρευνας είναι να προσδιορίσει τις τάσεις αυτές, στις εν λόγω ομάδες

καθώς και να εξετάσει το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων στους

παραπάνω κλάδους και των δημοτικών υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την

προστασία του περιβάλλοντος.

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων από όλες τις ομάδες-στόχους και από όλες τις χώρες, γνωρίζει πολύ καλά τα

ζητήματα που ανακύπτουν από τα θαλάσσια απορρίμματα τόσο για το οικοσύστημα όσο και για επιμέρους τομείς της καθημερινότητάς τους. Ωστόσο, εξαρτάται

από την κάθε χώρα, το κατά πόσο οι ομάδες-στόχοι έχουν ξεκάθαρη άποψη και σωστή πληροφόρηση σχετικά με τα αίτια του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση,

αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες και δραστικές κινήσεις, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ανακοπούν οι αρνητικές

συνέπειες και να αποκατασταθούν οι ισορροπίες.

Εξάλλου η αρμονική σχέση με τη θάλασσα είναι ουσιώδης και αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής για τις περισσότερες νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες.

Πηγή: Aegean Rebreath 



Γενικά Στοιχεία

Πηγή: www.pexels.com

Ομάδες-στόχοι

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις πέντε συμμετέχουσες 

χώρες επικεντρώθηκε σε δύο κύριες ομάδες-στόχους, ως εξής:

Ομάδα στόχος 1: Εργαζόμενοι στον τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας

Υποομάδα 1α: Εργαζόμενοι στην αλιεία.

Υποομάδα 1β: Εργαζόμενοι στην υδατοκαλλιέργεια.

Ομάδα στόχος 2: Δημοτικοί υπάλληλοι με αρμοδιότητες 

σχετικές με περιβαλλοντικά ζητήματα.

http://www.pexels.com/


Σκοπός της έρευνας:

Ομάδα στόχος 1: Εργαζόμενοι στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

 αξιολόγηση της στάσης των εργαζομένων σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από τρέχουσες πρακτικές στους αντίστοιχους κλάδους,

 αξιολόγηση του βαθμού δέσμευσης για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων,

 διερεύνηση ύπαρξης πρακτικών τοπικού χαρακτήρα, μικρής κλίμακας που εφαρμόζονται επί του παρόντος για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων

απορριμμάτων, κυρίως όσων προέρχονται από δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ομάδα στόχος 2: Δημοτικοί υπάλληλοι με αρμοδιότητες σχετικές με περιβαλλοντικά ζητήματα

 αξιολόγηση της στάσης των δημοτικών υπαλλήλων σε ευρωπαϊκούς, νησιωτικούς και παράκτιους δήμους, σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από

τρέχουσες πρακτικές στον κλάδο,

 διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί υπάλληλοι στην πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων που επηρεάζουν την κοινότητά

τους,

 διερεύνηση ύπαρξης πρακτικών τοπικού χαρακτήρα, μικρής κλίμακας που εφαρμόζονται επί του παρόντος για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων

απορριμμάτων, κυρίως όσων προέρχονται από δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Γενικά Στοιχεία



Πηγή: www.pexels.com

Μεθοδολογία έρευνας:

Για εργαζόμενους στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: Ποιοτική έρευνα πεδίου με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων

Για Δημοτικούς Υπαλλήλους: Ποιοτική έρευνα πεδίου με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων που βασίστηκαν στη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων

Αριθμός ερωτηματολογίων (ανά χώρα):

Εργαζόμενοι στην αλιεία: τουλάχιστον 25 ερωτηματολόγια

Εργαζόμενοι υδατοκαλλιέργειας: τουλάχιστον 5 ερωτηματολόγια

Δημοτικοί υπάλληλοι: τουλάχιστον 10 ερωτηματολόγια

Γενικά Στοιχεία

http://www.pexels.com/


Επιλογή δείγματος:

Οι αλιείς επιλέχθηκαν μέσω των επαγγελματικών τους φορέων, με έμφαση τόσο στη χωρική κάλυψη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, όσο και

στην αναλογική κάλυψη των τύπων σκαφών που δραστηριοποιούνται στην κάθε χώρα. Στόχος των ερωτηματολογίων ήταν να καλυφθούν οι

περισσότερες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές και να εκπροσωπηθούν οι φορείς με τον μεγαλύτερο αριθμό αλιέων.

Οι εργαζόμενοι στην υδατοκαλλιέργεια επιλέχθηκαν με βάση τις υπάρχουσες μονάδες κάθε χώρας με κριτήριο τη διασπορά τους στις νησιωτικές και

παράκτιες περιοχές. Στόχος των ερωτηματολογίων ήταν να καλυφθούν τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες μονάδες από άποψη μεγέθους ή εσόδων.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι επιλέχθηκαν κατ’ αναλογία και σε αντιστοιχία με τις περιοχές από τις οποίες επιλέχθηκαν οι εργαζόμενοι στην αλιεία και την

υδατοκαλλιέργεια, δηλαδή στους αντίστοιχους Δήμους. Στόχος των ερωτηματολογίων ήταν να συμπληρωθούν από εργαζόμενους που καλύπτουν τόσο

τον τομέα της αλιείας όσο και της υδατοκαλλιέργειας.

Γενικά Στοιχεία



Αποτελέσματα Έρευνας

Πηγή: www.pexels.com

http://www.pexels.com/


Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα

Πηγή: Aegean Rebreath

ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία των αλιέων και των

εργαζομένων στην υδατοκαλλιέργεια γνωρίζει εξαιρετικά καλά τι είναι τα θαλάσσια απορρίμματα.

Οι περισσότεροι αλιείς που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η θαλάσσια περιοχή στην οποία

δραστηριοποιούνται είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη από τη ρύπανση, με τα πλαστικά να αποτελούν την

κύρια κατηγορία θαλάσσιων απορριμμάτων, ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων σε μονάδες

υδατοκαλλιέργειας δήλωσε ότι η θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή τους είναι ελάχιστη έως μηδενική,

όπως και το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων στην περιοχή και τη μονάδα αντίστοιχα.

Τα κύρια προβλήματα που προκαλούνται από τα θαλάσσια απορρίμματα είναι:

Σύμφωνα με τους αλιείς

 Απώλεια ιχθυαποθεμάτων.

 Εμπλοκή στα αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα την απώλεια χρόνου αλίευσης.

 Συσσώρευση στους τόπους αλίευσης, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της θάλασσας και των

αλιευμάτων.

 Καταστροφή του αλιευτικού εξοπλισμού και πρόκληση επί μέρους καταστροφών στα σκάφη.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια

 Συσσώρευση πλαστικών στους κλωβούς.

 Επί μέρους καταστροφές στα σκάφη.

Ωστόσο, η πλειοψηφία και των δύο ομάδων δήλωσε ότι το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων

επιφέρει μικρές έως ελάχιστες οικονομικές συνέπειες στο επάγγελμά τους.



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ

Στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους δημοτικούς

υπαλλήλους, το 100% δήλωσε ότι γνωρίζει καλά έως εξαιρετικά καλά τι

είναι τα θαλάσσια απορρίμματα, με το 90% να δηλώνει ότι τα πλαστικά

είναι τα συνήθη απορρίμματα. Επίσης, και αντίθετα με την άποψη της

αλιευτικής κοινότητας, η πλειοψηφία κατέδειξε τα αλιευτικά εργαλεία ως

συνήθη απορρίμματα.

Επιπλέον, το 90% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι το πρόβλημα των

θαλάσσιων απορριμμάτων είναι από μεγάλο έως εξαιρετικά μεγάλο, το

οποίο μάλιστα δημιουργεί εξίσου μεγάλα προβλήματα στην εργασία τους.

Τα κύρια προβλήματα που προκαλούνται από τα θαλάσσια απορρίμματα

σύμφωνα με τους δημοτικούς υπαλλήλους είναι:

 Παράκτια και θαλάσσια ρύπανση.

 Απειλή για τη θαλάσσια ζωή και υποβάθμιση των υδάτων και των

ακτών.

 Συσσώρευση χαμένων αλιευτικών εργαλείων που καταστρέφουν

τους υφάλους.

 Συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων θαλάσσιων απορριμμάτων

στους λιμένες.



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΜΑΛΤΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι αλιείς και οι εργαζόμενοι στην υδατοκαλλιέργεια είναι

μεν ενήμεροι για τα θαλάσσια απορρίμματα, αλλά δεν γνωρίζουν το ακριβές εύρος του προβλήματος.

Οι νεότερες γενιές φαίνεται να είναι πιο ενεργές σε σχετικά ζητήματα ρύπανσης.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα συνήθη θαλάσσια απορρίμματα που συναντούν καθημερινά είναι:

• Πλαστικό, ο πιο κοινός τύπος θαλάσσιων απορριμμάτων. Πρόκειται για ανθεκτικό υλικό, με μεγάλη

διάρκεια ζωής και ως εκ τούτου, εξαιρετικά επιβλαβές για το περιβάλλον.

• Εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία τα οποία βλάπτουν το θαλάσσιο οικοσύστημα,

καταστρέφουν τον εξοπλισμό των σκαφών και τα εργαλεία των ενεργών αλιέων και επίσης,

προκαλούν τη μείωση του οικονομικού εισοδήματος καθώς παγιδεύουν σημαντικά είδη.

• Εγκαταλελειμμένα σκάφη τα οποία φράσσον τα κανάλια ναυσιπλοΐας, με αποτέλεσμα σημαντικά

οικονομικά ζητήματα. Επίσης, βλάπτουν το οικοσύστημα, καθώς ενδέχεται να περιέχουν καύσιμα ή

άλλα επικίνδυνα υλικά τα οποία δύνανται να διαρρεύσουν στον ωκεανό.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια, οι κυριότερες ανησυχίες είναι:

• Καταστροφή οικοτόπων

• Χημική Ρύπανση

• Ευτροφισμός



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΜΑΛΤΑ

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν άμεση ή έμμεση απειλή και επιφέρουν πλήθος

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με τους

ερωτηθέντες και κυρίως τους εργαζόμενους στην αλιεία, οι οικονομικές επιπτώσεις στην

εργασία τους είναι τεράστιες, με κυριότερες τις ακόλουθες:

1. Απορρίμματα αποτελούμενα από πλαστικές σακούλες και τεμάχια σχοινιών,

μπλέκονται στα πηδάλια και τις προπέλες των σκαφών. Ο καθαρισμός αυτών των

τμημάτων του σκάφους είναι χρονοβόρος, με το ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια ζημιά.

2. Συστάδες από επιπλέοντα απορρίμματα αναγκάζουν τους αλιείς να αλλάξουν τόπο

αλίευσης, διαδικασία που απαιτεί επιπλέον χρόνο ταξιδιού, χωρίς να είναι εγγυημένη η

απόδοση ψαρέματος.

3. Προβλήματα στα αλιευτικά εργαλεία, δίχτυα, κυκλικά δίχτυα, αγκίστρια και πετονιές.

Σύμφωνα με τους αλιείς, τα κυριότερα προβλήματα είναι τα εξής:

• Τα δίχτυα γίνονται εύκολα αντιληπτά από τα ψάρια, με αποτέλεσμα τη μείωση της

απόδοσης.

• Ο καθαρισμός των διχτυών από συσσωρευμένα απορρίμματα είναι χρονοβόρος.

• Οι επί μέρους καταστροφές των αλιευτικών εργαλείων μεταφράζονται σε επένδυση χρημάτων και χρόνου για τους αλιείς,

αυξάνοντας τα έξοδά τους τη στιγμή που μειώνεται το εισόδημά τους.



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΙΣΠΑΝΙΑ (Κανάρια Νησιά)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των αλιέων, των

εργαζομένων στην υδατοκαλλιέργεια και των δημοτικών υπαλλήλων, έχει γνώση

του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης.

Σημαντικό είναι ότι όλες οι ομάδες, και ιδιαίτερα οι δύο πρώτες, είναι αρκετά

ευαισθητοποιημένες και δραστήριες, ενώ προβληματίζονται τόσο για τη διατήρηση

του οικοσυστήματος όσο και για τις οικονομικές συνέπειες που έχει η θαλάσσια

ρύπανση στο εισόδημά τους.

Το σύνολο των ερωτηθέντων ανέφερε ως κύρια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης τα

πλαστικά.

Συγκεκριμένα και ανάλογα με την αντίστοιχη ομάδα των ερωτηθέντων,

αναφέρθηκαν οι ακόλουθες κατηγορίες θαλάσσιων απορριμμάτων:

Σύμφωνα με τους αλιείς: είδη υγιεινής, μέταλλο, ξύλο, κεραμικά, ρούχα, γυαλί,

πίσσα και επίσης, απόβλητα στους λιμένες από επιβατικά και φορτηγά πλοία.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια: αλιευτικά εργαλεία και σε

μικρότερο βαθμό, ξύλο και γυαλί.

Σύμφωνα με δημοτικούς υπαλλήλους: διαρροές λυμάτων σε τουριστικές περιοχές

και κηλίδες πίσσας σε συγκεκριμένες περιοχές όπου διέρχονται τα πλοία.



Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΙΣΠΑΝΙΑ (Κανάρια Νησιά)

Τα κύρια προβλήματα που προκαλούνται από τα θαλάσσια απορρίμματα είναι:

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην αλιεία:

 Κατά τη διάρκεια της αλιείας: απώλεια της βιοποικιλότητας με μείωση ειδών που απαντώνται συχνά

στις αλιευτικές ζώνες και μείωση των αλιευμάτων. Αλιεύματα κακής ποιότητας, περιστασιακά

προβλήματα στα δίχτυα καθώς συσσωρεύονται πλαστικά απορρίμματα και κηλίδες πίσσας.

 Στα λιμάνια: συνεχής καθαρισμός διχτυών από συσσωρευμένα απορρίμματα, μη εμπορεύσιμα

αλιεύματα λόγω κατάποσης θαλάσσιων απορριμμάτων (π.χ. πλαστικό, διαρροές από μεγάλα

σκάφη), με αποτέλεσμα την αυξημένη εργασία για τον καθαρισμό του στόλου.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια:

 κατάποση ορισμένων ουσιών (ιδιαίτερα μικροπλαστικών) από τα ψάρια, προβλήματα στην άνθηση

φυκιών σε ορισμένες περιοχές, συσσώρευση απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις, παρουσία μεγάλου

αριθμού ιχθυοτροφείων.

Σύμφωνα με τους δημοτικούς υπαλλήλους:

 συνεχείς καταγγελίες από τον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τα σκάφη αναψυχής

και τα κρουαζιερόπλοια, απορρίμματα σε παραλίες που εναποτίθενται από τα θαλάσσια ρεύματα,

«αλόγιστη απόρριψη ή συστάδες πλαστικών, κατάποση μικροπλαστικών από ορισμένα είδη».ψ Πηγή: Aegean Rebreath



Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα

Πηγή: Aegean Rebreath

ΚΥΠΡΟΣ

Στην Κύπρο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το πρόβλημα των

θαλάσσιων απορριμμάτων ήταν αναγνωρίσιμο στους ερωτηθέντες.

Οι πιο διαδεδομένοι τύποι θαλάσσιων απορριμμάτων που συναντούν σε

καθημερινή βάση, είναι τα αποτσίγαρα, οι πλαστικές σακούλες και τα

περιτυλίγματα τροφίμων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως

παράδειγμα, τα αλιευτικά σκάφη κ.λπ. Το πλαστικό είναι το πιο κοινό υλικό σε

προϊόντα καθημερινής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης

τροφίμων και του ιατρικού εξοπλισμού. Το πλαστικό μπορεί να διεισδύσει στο

θαλάσσιο περιβάλλον με ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της

ελλιπούς συλλογής των απορριμμάτων στην ξηρά, της αλόγιστης ρίψης και της

απορροής των όμβριων υδάτων. Πρόκειται για ανθεκτικό υλικό, μακράς

διάρκειας και γι' αυτό, εξαιρετικά επιβλαβές για το περιβάλλον. Δεν

αποσυντίθεται με τον ίδιο τρόπο που αποσυντίθενται άλλα υλικά και επιπλέον,

όταν εκτίθεται στον ήλιο, το θαλασσινό νερό και τη μηχανική κίνηση των

κυμάτων, διασπάται σε μικρότερα θραύσματα, γνωστά ως μικροπλαστικά.



Πηγή:TDM 2000 ODV

Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΙΤΑΛΙΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 25% των αλιέων δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο

για τα προβλήματα που προκαλούνται από τα θαλάσσια απορρίμματα, ενώ ένα άλλο 25%

δηλώνει ότι έχει επαρκή πληροφόρηση και γνωρίζει το θέμα. Ένα 25% θεωρεί ότι είναι πολύ

καλά ενημερωμένο και το υπόλοιπο 25% εργάζεται σε προγράμματα για την προστασία του

θαλάσσιου περιβάλλοντος, προτείνοντας εργαλεία και ιδέες.

Το πλαστικό δε θεωρείται γενικά ως σημαντικό πρόβλημα από τους αλιείς, παρόλο που

συμφωνούν ότι η ποσότητα των πλαστικών σακουλών και φιαλών αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό,

με αποτέλεσμα να ξεβράζονται στις ακτές από τα θαλάσσια ρεύματα.

Οι αλιείς της Δυτικής Ακτής δήλωσαν ομόφωνα ότι οι πλημμύρες αποτελούν σημαντικό

πρόβλημα καθώς συμβάλλουν στην αύξηση της ρύπανσης και των απορριμμάτων που

εισέρχονται στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, ορισμένοι αλιείς ανέφεραν ότι στο παρελθόν έχουν

«αλιεύσει» μεγάλα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα, παλιά ψυγεία ή άλλο οικιακό εξοπλισμό.

Οι πλημμύρες θεωρούνται μείζον πρόβλημα και για τη ρύπανση των λιμανιών επίσης.



Πηγή :TDM 2000 ODV

Θαλάσσια απορρίμματα – Προβλήματα
ΙΤΑΛΙΑ

Όσον αφορά στους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια, δήλωσαν ότι έχουν εξαιρετική

ενημέρωση και γνώση για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης.

Το πλαστικό είναι το πιο κοινό είδος απορριμμάτων. Άλλοι παράγοντες ρύπανσης είναι οι

υδρογονάνθρακες και οι ουσίες που απελευθερώνονται από τα διυλιστήρια πετρελαίου καθώς

επίσης και διάφορα οικοδομικά υλικά που απορρίπτονται παράνομα στις θάλασσες και τις

λίμνες.

Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους είναι ο επιπλέον

καθαρισμός που απαιτείται στα σημεία εκτροφής μυδιών και στρειδιών.

Στα νότια της Σαρδηνίας, το σύνολο των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας που ερωτήθηκαν, δε

θεωρούν το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή.

Η πλειονότητα των δημοτικών υπαλλήλων δήλωσε ότι έχει επαρκείς και γενικές γνώσεις για

τη θαλάσσια ρύπανση και συμφώνησε ότι η κατάσταση της θαλάσσιας περιοχής της

Σαρδηνίας, σε επίπεδο ρύπανσης, είναι εξαιρετική χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Και για αυτήν την ομάδα-στόχο, το πιο κοινό είδος απορριμμάτων είναι το πλαστικό.

Δεδομένης της φύσης της εργασίας των δημοτικών υπαλλήλων και των σταθερών αποδοχών τους, δεν θεωρούν ότι η θαλάσσια

ρύπανση έχει άμεσες επιπτώσεις στην εργασία τους ή στις αποδοχές τους ή ότι στο μέλλον θα ανακύψουν προβλήματα στην εργασία

τους λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης.



ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των αλιέων και των εργαζομένων στην υδατοκαλλιέργεια, κύρια πηγή προέλευσης των θαλάσσιων απορριμμάτων στα

νησιά/παράκτιες περιοχές και στους τόπους αλίευσης όπου δραστηριοποιούνται, είναι οι ποικίλες χερσαίες δραστηριότητες (π.χ. χωματερές,

ποτάμια και εκβολές ποταμών, όμβρια ύδατα, πλημμύρες, βιομηχανική δραστηριότητα, αποχετεύσεις, αστικά λύματα, τουρισμός), ενώ οι δημοτικοί

υπάλληλοι, πέρα από τις χερσαίες δραστηριότητες, κατέταξαν στην πρώτη θέση τα εμπορικά πλοία και την υδατοκαλλιέργεια.

ΜΑΛΤΑ

Στη Μάλτα, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η πλειονότητα των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχεται από ψυχαγωγικές δραστηριότητες του

ντόπιου πληθυσμού και των τουριστών εξίσου. Στις εν λόγω δραστηριότητες δημιουργούνται απορρίμματα που απορρίπτονται στο θαλάσσιο

περιβάλλον είτε σκόπιμα είτε από λάθος. Επιπλέον πηγές θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν η αλιεία, η βιομηχανία των θαλάσσιων μεταφορών και οι

υδατοκαλλιέργειες.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Κανάρια Νησιά)

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η θαλάσσια ρύπανση των Καναρίων Νήσων οφείλεται στη γεωγραφική τους θέση, καθώς όλα τα

θαλάσσια απορρίμματα από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούνται νότια και καταλήγουν στις ακτές των Νήσων, μέσω του Gulf Stream

και του Κανάριου Ρεύματος. Επιπλέον, οι Κανάριοι Νήσοι αποτελούν γεωστρατηγικό σημείο για τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς το πέρασμα

ανάμεσα στο αρχιπέλαγος και την αφρικανική ακτή είναι μία από τις τρεις πιο πολυσύχναστες διαδρομές στον κόσμο και συγκεκριμένα, αποτελεί την

υποχρεωτική διαδρομή για περισσότερα από 1.500 πετρελαιοφόρα ετησίως.

Θαλάσσια απορρίμματα - Πηγές προέλευσης



ΚΥΠΡΟΣ

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η πλειονότητα των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Κύπρο προέρχεται από δραστηριότητες αναψυχής

συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, των θαλάσσιων μεταφορών και της υδατοκαλλιέργειας, δραστηριότητες δημοφιλείς τόσο στους ντόπιους όσο

και στους τουρίστες.

ΙΤΑΛΙΑ

Στην Ιταλία, οι αλιείς συμφωνούν ομόφωνα ότι τα απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα και τις λίμνες προέρχονται κυρίως από χερσαίες

δραστηριότητες. Ορισμένοι αναφέρουν επίσης, ότι τουριστικά ή/και επιβατικά πλοία απορρίπτουν κάποια απορρίμματα στις θάλασσες.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια, οι κύριες πηγές ρύπανσης είναι οι ακόλουθες με φθίνουσα σειρά: Εμπορική θαλάσσια

διέλευση φορτηγών πλοίων και πετρελαιοφόρων, τουριστική ναυσιπλοΐα και ναυσιπλοΐα αναψυχής, επαγγελματική αλιεία, ανθρωπογενείς

δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές και, τέλος, η ίδια η υδατοκαλλιέργεια.

Όσον αφορά στις απαντήσεις των δημοτικών υπαλλήλων, οι κύριες πηγές ρύπανσης κατά αύξουσα σειρά είναι οι εμπορικές θαλάσσιες

διελεύσεις, ο αλιευτικός τουρισμός, οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές, η τουριστική κίνηση και η υδατοκαλλιέργεια.

Θαλάσσια απορρίμματα - Πηγές προέλευσης



Πηγή: Aegean Rebreath

ΕΛΛΑΔΑ

Στα ερωτήματα που τέθηκαν σε επίπεδο πρόληψης και διαχείρισης των

θαλάσσιων απορριμμάτων, υπήρξε σχετική ομοφωνία από την αλιευτική

κοινότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, διαθέτει

αναγνωριστικά στοιχεία και σημάνσεις για τα αλιευτικά εργαλεία, ώστε αν

χαθούν να μπορούν να εντοπιστούν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι

περισσότεροι, θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν τα δίχτυα και τα

παραγάδια τους, στην περίπτωση που χαθούν κατά τη διάρκεια του

ψαρέματος, είτε με τη χρήση ειδικών εργαλείων (όπως μικρές άγκυρες,

τρίαινα, βαρούλκο κ.λπ.) είτε ειδοποιώντας το λιμεναρχείο.

Αντίστοιχα, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε ότι αν εάν βρει χαμένο

αλιευτικό εξοπλισμό άλλου συναδέλφου, θα τον περισυλλέξει και θα τον

απορρίψει στους κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης.

Δυστυχώς, το 100% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία

ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των θαλάσσιων

απορριμμάτων.

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



Πηγή: www.pexels.com

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση
ΕΛΛΑΔΑ

Σε αντίστοιχα ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο πρόληψης και διαχείρισης

των θαλάσσιων απορριμμάτων από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, το 80%

του συνόλου απάντησε ότι συλλέγει, απομακρύνει και ανακυκλώνει τα φερτά

απορρίμματα που τυχόν συσσωρεύονται στις μονάδες.

Επίσης, το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα

μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παραγωγής απορριμμάτων, μέσω της

συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, του καθημερινού ελέγχου και της ορθής

διαχείρισης με καθημερινές καταγραφές, χωριστά ρεύματα και συμβάσεις με

εταιρείες ανακύκλωσης.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί από

τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων,

αξιολογώντας την πληροφόρηση ως εξαιρετικά ικανοποιητική.

http://www.pexels.com/


Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση
ΕΛΛΑΔΑ

Η πλειοψηφία των δημοτικών υπαλλήλων δήλωσε ότι συνεργάζεται με τον Ελληνικό Οργανισμό

«Aegean Rebreath», συμμετέχοντας ενεργά στο Δίκτυο Μπλε Δήμων, έχοντας εγκαταστήσει σταθμούς

συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων που λειτουργούν ως κόμβοι υλοποίησης πλήθους δραστηριοτήτων,

όπως υποβρύχιοι και παράκτιοι καθαρισμοί, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και διεξαγωγή

εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό των δήμων έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την ενημέρωση

στοχευμένων ομάδων όπως είναι οι αλιείς, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι τουριστικοί πράκτορες, τα

σκάφη κ.λπ., μέσω δράσεων και συναφών ανακοινώσεων.

Το σύνολο των συμμετεχόντων απάντησε θετικά στην προοπτική εκπαίδευσής του γύρω από το ζήτημα

των θαλάσσιων απορριμμάτων, προκειμένου να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν και να παρέχουν ανάλογες

κατευθύνσεις βέλτιστων πρακτικών στην αλιευτική κοινότητα, τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια

και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.



Πηγή: Epsilon Malta Ltd

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση
ΜΑΛΤΑ

Για την προστασία της θάλασσας από τη ρύπανση υπάρχουν δύο επιλογές, η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον ωκεανό ή/και η

αποτροπή εισχώρησής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ο καθαρισμός των ωκεανών είναι μια επιλογή, ωστόσο

δεν αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης καθώς θεωρούν ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στην πηγή του. Όλα τα θαλάσσια απορρίμματα που επιβαρύνουν τις ακτές και βλάπτουν το περιβάλλον θα μπορούσαν

να διοχετευτούν εκ νέου στην οικονομία. Επομένως, η καλύτερη λύση για το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης είναι η προσέγγιση της κυκλικής

οικονομίας, η οποία αποτρέπει την παραγωγή απορριμμάτων, προωθώντας την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων. Η

στάση μας αποτελεί βασικό παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει, σε συνδυασμό με τη γνώση, προς ασφαλείς συμπεριφορές και πρακτικές,

φιλικές στο περιβάλλον, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των θαλάσσιων απορριμμάτων. Το σύνολο σχεδόν, των εργαζομένων στην αλιεία και την

υδατοκαλλιέργεια συμφώνησαν ότι, λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, έτειναν να χρησιμοποιούν κακές πρακτικές,

επιβλαβείς για το περιβάλλον.



ΜΑΛΤΑ

Ο αλιευτικός κλάδος παράγει ποικίλες μορφές θαλάσσιων απορριμμάτων,

συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών εργαλείων, των οικιακών απορριμμάτων και επίσης,

εργαλείων χρήσης κατά την αλίευση τα οποία μπορεί να χαθούν από λάθος ή να απορριφθούν

εσκεμμένα στη θάλασσα, τα λιμάνια και τις ακτές.

Σύμφωνα με τους αλιείς, τα απορριπτόμενα αλιευτικά εργαλεία έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο

θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι η συνεχής αλίευση ή παγίδευση των θαλάσσιων ειδών και η

διατάραξη των θαλάσσιων οικοτόπων. Το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα αλιευτικά

εργαλεία επισημαίνονται με τις προσωπικές τους πληροφορίες. Η ύπαρξη ενός κατάλληλου

συστήματος διαχείρισης των αλιευτικών εργαλείων, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος

πρόληψης της εγκατάλειψής τους με καταστροφικά αποτελέσματα για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην απαγόρευση της υπερβολικής χρήσης και στην πρόληψη

της παράνομης απόρριψης αλιευτικών εργαλείων για την παρακολούθηση και τον περιορισμό

της χρήσης των αλιευτικών διχτυών και παγίδων.

Πηγή: Epsilon Malta Ltd

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



Πηγή: Epsilon Malta Ltd

ΜΑΛΤΑ

Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας εγείρει ανησυχίες για τη διαχείριση και την προστασία του παράκτιου

περιβάλλοντος. Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας διαχειρίζεται τα

απορρίμματα είναι:

1. Τα στερεά απόβλητα των ιχθυοκαλλιεργειών διοχετεύονται για την παραγωγή λιπασμάτων κατάλληλων

για τη γεωργία και τις καλλιέργειες.

2. Επαναχρησιμοποίηση απορριπτόμενων παραγώγων που προκύπτουν μετά την αλίευση, πολλά από τα

οποία αποτελούν βιολογικά απορρίμματα των αλιευμάτων (ολόκληρα αλιεύματα ή τμήματα αυτών μετά από

επεξεργασία).

3. Παραγωγή υδροπονικών φυτών ή κομποστοποίηση για εφαρμογές στις καλλιέργειες.

Μια σύγχρονη προσέγγιση που προτάθηκε από τον έναν συμμετέχοντα, είναι η χρήση ενός συστήματος

aquaponic. Σε αυτήν την περίπτωση, η παραγωγή ψαριών και φυτών βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία σε ένα

κλειστό κύκλωμα όπου τα θρεπτικά συστατικά από τα απόβλητα των ψαριών χρησιμοποιούνται για την

καλλιέργεια λαχανικών και το νερό στο οποίο ζουν τα εκτρεφόμενα είδη, καθαρίζεται από τα φυτά πριν

επανακυκλοφορήσει.

Οι ερωτηθέντες επεσήμαναν επίσης, ότι η υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιεί εκτεταμένα το πλαστικό τόσο

στον εξοπλισμό όσο και στη συσκευασία. Αυτές οι τεράστιες ποσότητες πλαστικού, εισέρχονται συχνά στο

περιβάλλον κατά τη διάρκεια των εργασιών. Προκειμένου την αποφυγή ατυχημάτων, οι εταιρείες δίνουν

ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: Διαχείριση των απορριμμάτων, κατάλληλες εγκαταστάσεις και συντήρηση,

ανακύκλωση, παροπλισμός φάρμας, κατάλληλη εκπαίδευση, ακραίες καιρικές συνθήκες.

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση
ΙΣΠΑΝΙΑ (Κανάρια Νησιά)

Εργαζόμενοι στην αλιεία:

Στα σχετικά ερωτήματα για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, η

συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δήλωσε ότι τα αλιευτικά τους εργαλεία

έχουν τις απαιτούμενες σημάνσεις, ώστε να μπορούν να βρεθούν στην περίπτωση

που χαθούν. Το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σε περίπτωση απώλειας του

εξοπλισμού, ενημερώνουν τον κυβερνήτη του σκάφους και τον ιδιοκτήτη, καθώς και

τον σύλλογο αλιέων που δραστηριοποιείται στην περιοχή, ενώ κάποιοι ενημερώνουν

και τις αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, απάντησαν ότι εάν έβρισκαν χαμένο αλιευτικό εργαλείο θα το

μετέφεραν στο λιμάνι ώστε να ελεγχθεί αν διαθέτει αναγνωριστικές σημάνσεις ή όχι.

Εάν δεν αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη, το μεταφέρουν σε κατάλληλο σημείο

αποκομιδής απορριμμάτων και, στην περίπτωση που δε διαθέτει σήμανση, ελέγχουν

αρχικά, αν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί (συνήθως όχι) και στη συνέχεια το

μεταφέρουν στο αντίστοιχο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Κάποιοι

συμπληρώνουν σε καταλόγους τα εργαλεία που βρίσκουν, τους οποίους διαβιβάζουν

στις αρχές, εάν τους ζητηθεί.

Σχεδόν το 70% των εργαζομένων στην αλιεία απάντησε ότι έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές για το πώς να

αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια απορρίμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.



ΙΣΠΑΝΙΑ (Κανάρια Νησιά)

Εργαζόμενοι υδατοκαλλιέργειας:

Στα σχετικά ερωτήματα για την πρόληψη και διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων

από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ακολουθούν

προκαθορισμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται κυρίως, για τη διατήρηση των μονάδων, είναι οι έλεγχοι για

υπολείμματα πετρελαίου και λαδιών καθώς και υπολειμμάτων από τα είδη εκτροφής, η

μέτρηση επιπέδων των διαφορετικών ουσιών του νερού, η ανακύκλωση, όπου είναι εφικτή

και η ασφαλής απόθεση των μεικτών, μη ανακυκλώσιμων, απορριμμάτων.

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές για τον τρόπο

αντιμετώπισης των θαλάσσιων απορριμμάτων κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας για τη

μονάδα. Ανέφεραν ότι υπάρχουν ελάχιστες καμπάνιες ενημέρωσης και περισσότερος

έλεγχος με σκοπό όμως, την επιβολή κυρώσεων και όχι την ενημέρωση.

Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



ΙΣΠΑΝΙΑ (Κανάρια Νησιά)

Δημοτικοί υπάλληλοι

Οι δημοτικοί υπάλληλοι απάντησαν ότι οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τα

απορρίμματα, το διαχειρίζονται παρέχοντας τηλεφωνικές πληροφορίες,

συντάσσοντας σχετικές εκθέσεις και παρακολουθώντας ανάλογες συναντήσεις.

Το 70% των δημοτικών υπαλλήλων απάντησε ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα

με τους αλιείς και τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, σε σχέση με τα θαλάσσια

απορρίμματα. Τα προβλήματα που κυρίως αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη

ενημέρωσης και τα ζητήματα που ανακύπτουν έπειτα από ελέγχους.

Η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε θετικά στο να εκπαιδευτεί γύρω από το

ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, προκειμένου να είναι σε θέση να

εκπαιδεύσει τους εργαζομένους στους τομείς της αλιείας και της

υδατοκαλλιέργειας και να διαδώσει καλές πρακτικές στην αλιευτική κοινότητα και

στους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο

ενδιαφερόμενο μέρος προκειμένου την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανση.

Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση
ΚΥΠΡΟΣ

Τα θαλάσσια απορρίμματα προκαλούν πλήθος προβλημάτων και κινδύνων, άμεσων

και έμμεσων, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών

συνεπειών. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα τους αλιείς, ο οικονομικός

αντίκτυπος στην εργασία τους είναι σημαντικός. Απορρίμματα, όπως πλαστικές

σακούλες, τεμάχια σχοινιών ή πετονιές, μπλέκονται στα πηδάλια και στις προπέλες

των σκαφών. Ο καθαρισμός αυτών των τμημάτων του σκάφους απαιτεί χρόνο, με το

ενδεχόμενο να προκληθεί κάποια ζημιά. Επιπλέον, η παρουσία συστάδων από

απορρίμματα οδηγεί τους αλιείς να μεταφερθούν σε άλλο τόπο αλίευσης, διαδικασία

που απαιτεί περισσότερο χρόνο χωρίς ωστόσο, να έχουν κάποια βεβαιότητα για την

απόδοση.

Τα αλιευτικά εργαλεία (όπως δίχτυα, σκοινιά), τα οικιακά (πλαστικά μπουκάλια,

συσκευασίες τροφίμων) και μεικτά απορρίμματα, είναι όλα παραδείγματα θαλάσσιων

απορριμμάτων που παράγονται και από τον τομέα της αλιείας (π.χ. πλαστικά ή υλικά

συσκευασίας). Ο αλιευτικός εξοπλισμός, τα οικιακά και μεικτά απορρίμματα είναι

πιθανό να χαθούν ή να απορριφθούν σκόπιμα στη θάλασσα, τα λιμάνια και τις ακτές.

Η θαλάσσια ρύπανση είναι δύσκολο να μετρηθεί και επίσης, δεν υπάρχουν έγκυρα

δεδομένα ώστε να εκτιμηθεί η ποσότητα των θαλάσσιων απορριμμάτων που

παράγονται από τον αλιευτικό τομέα.



Πηγή: Aegean Rebreath

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση
ΚΥΠΡΟΣ

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η υδατοκαλλιέργεια, συμβάλλει σημαντικά στην

αύξηση των πλαστικών με τη χρήση πλαστικού εξοπλισμού και συσκευασιών. Το

πλαστικό χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια επειδή είναι ελαφρύ,

ανθεκτικό και οικονομικό υλικό που αντέχει στη διάβρωση από το θαλασσινό νερό.

Τεράστιες ποσότητες πλαστικού χάνονται συχνά μέσω των δραστηριοτήτων της

υδατοκαλλιέργειας, καταλήγοντας στο περιβάλλον.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εισροής πλαστικού στο θαλάσσιο περιβάλλον, η

ευαισθητοποίηση, τόσο των αρχών, όσο και των εργαζομένων, κρίνεται

αποφασιστικής σημασίας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και για να βελτιωθεί το επίπεδο

γνώσεων, απαιτείται η διοργάνωση κατάλληλων, εκπαιδευτικών και σεμιναρίων μέσα

σε συγκεκριμένα πλαίσια πολιτικών σχεδιασμών.

Πέρα από τη γνώση, η στάση απέναντι στο πρόβλημα είναι βασικός παράγοντας που επηρεάζει προς ασφαλείς, περιβαλλοντικές, συμπεριφορές και

πρακτικές, και ως εκ τούτου τη μείωση του ποσοστού των θαλάσσιων απορριμμάτων. Σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

δήλωσαν ότι έτειναν να υιοθετούν κακές πρακτικές, βλαπτικές για το περιβάλλον λόγω έλλειψης πληροφόρησης.

Γνωρίζουν τα «θαλάσσια απορρίμματα» και τα ρύπανση που αυτά προκαλούν. Ωστόσο, επειδή το πρόβλημα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας,

είναι πρόθυμοι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια από ειδικούς. Από την άλλη, ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι,

ανέφεραν ότι η θαλάσσια ρύπανση δεν είχε καμία επίδραση και ότι η εκπαίδευση στο θέμα είναι περιττή.



ΙΤΑΛΙΑ

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, ο εξοπλισμός και τα αλιευτικά εργαλεία των

αλιέων στον κόλπο του Κάλιαρι, φέρουν σημάνσεις ή αναγνωρίσιμους κωδικούς που

έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης. Σε περίπτωση απώλειας

αλιευτικών εργαλείων (κάτι εξαιρετικά σπάνιο), απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία, με

αναφορά στις αρχές. Παρόλα αυτά, η διαδικασία συνήθως δεν ακολουθείται καθώς

θεωρείται αναποτελεσματική. Όποτε κάποιος αλιέας ανασύρει χαμένο εξοπλισμό από τη

θάλασσα, τον επιστρέφει άμεσα στον νόμιμο ιδιοκτήτη, καθώς, ως επί το πλείστων,

γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους και μπορούν να αναγνωρίσουν τον εξοπλισμό κάποιου

συναδέλφου.

Όσον αφορά στη δυτική ακτή της Σαρδηνίας, δεν υπάρχουν αναγνωριστικά στοιχεία στα

αλιευτικά εργαλεία. Σε περίπτωση πλημμύρας ή απώλειας εξοπλισμού μέσα στη

λιμνοθάλασσα, οι αλιείς ερευνούν το συντομότερο δυνατό, συγκεκριμένες περιοχές όπου

καταλήγουν οι ροές.

Πηγή:TDM 2000 ODV

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



ΙΤΑΛΙΑ

Το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις

δήλωσε ότι για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, λαμβάνει σχετική

πληροφόρηση από το δημόσιο τομέα. Παρόλο που κάποιοι από τους αλιείς θεωρούν ότι η

πληροφόρηση είναι επαρκής, κάποιο άλλοι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετή.

Οι εργαζόμενοι στην υδατοκαλλιέργεια, αναφέρθηκαν κυρίως στη νομοθεσία, τους

κανονισμούς και τις σχετικές διαδικασίες για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων,

η μη τήρηση των οποίων, μπορεί να επιφέρει οικονομικές κυρώσεις. Ομάδες εργασίας

συνεργάζονται με τις αρχές, αρμόδιες για τη συλλογή και την ασφαλή απόρριψη των

απορριμμάτων που προέρχονται από βιομηχανική επεξεργασία.

Πηγή:TDM 2000 ODV

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



ΙΤΑΛΙΑ

Μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών για την προώθηση της σωστής

ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την καταπολέμηση

της ρύπανσης που προέρχεται από τον αλιευτικό κλάδο, ήταν η ίδρυση των

«Κέντρων Βοήθειας Αλιείας». Πρόκειται για φορείς με συμβουλευτικό

χαρακτήρα που βοηθούν τους αλιείς και τους συνεταιρισμούς

υδατοκαλλιέργειας σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς τους, από τις νομικές και

κανονιστικές διαδικασίες, μέχρι τις αμιγώς τεχνικές.

Μεταξύ των τοπικών πρωτοβουλιών που προτάθηκαν από τους δημόσιους

λειτουργούς, είναι οι ενημερωτικές συναντήσεις με θεματικές γύρω από τη

θαλάσσια ρύπανση, που απευθύνονται σε καταναλωτές και τελικούς χρήστες

προκειμένου να τους κατευθύνουν σε παραγωγούς, ευαισθητοποιημένους

γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επιπλέον, προτάθηκε η δημιουργία

εκπαιδευτικών ενοτήτων για μαθητές που διαμένουν σε παράκτιες περιοχές ή

στις οποίες η αλιεία είναι πιο διαδεδομένη, προκειμένου την προετοιμασία των

μελλοντικών γενεών στην αλιεία.

Πηγή: TDM 2000 ODV

Θαλάσσια απορρίμματα - Διαχείριση



Πηγή: www.pexels.com

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις πέντε συμμετέχουσες χώρες, για να μπορέσουν οι

δημοτικοί υπάλληλοι να εκπαιδεύσουν, να υποστηρίξουν και να δώσουν τις ορθές κατευθύνσεις

στην κοινότητά τους για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, πρέπει να εκπαιδευτούν

κατάλληλα στους εξής τομείς:

 Διαφορετικοί τύποι και κατηγορίες θαλάσσιων απορριμμάτων.

 Πηγές προέλευσης και τόποι συσσώρευσης θαλάσσιων απορριμμάτων.

 Το πρόβλημα για το οικοσύστημα στο παρόν και στο μέλλον.

 Το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

 Σχετικοί υφιστάμενοι νόμοι και κανονισμοί.

 Τρόποι αντιμετώπισης, διαχείρισης και πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης.

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης και η επίδρασή της στα οικοσυστήματα.

 Εγκάρσιες δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων: τι είναι και πώς μπορούν να αποκτηθούν.

 Διαπολιτισμική επικοινωνία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 Εργαλεία για τη συλλογή και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διεθνές πλαίσιο.

 Δημιουργία δικτύου: πώς χτίζετε, ξεκινώντας από τον ορισμό των θεμάτων.

 Διαχείριση δικτύου και συντονισμός δραστηριοτήτων: εργαλεία και στρατηγικές

Προτεινόμενο σχέδιο κατάρτισης για τους δημοτικούς υπαλλήλους

http://www.pexels.com/


Παραρτήματα

Πηγή: Aegean Rebreath

Παράρτημα 1 - Κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογία 

έρευνας

Παράρτημα 2 - Ερωτηματολόγια Υποομάδα 1α: 

Εργαζόμενοι στην αλιεία

Παράρτημα 3 - Ερωτηματολόγια Υποομάδα 1β: 

Εργαζόμενοι υδατοκαλλιέργειας

Παράρτημα 4 - Ερωτηματολόγια δομημένης συνέντευξης 

Ομάδας στόχου 2: Εργαζόμενοι σε Δήμους που 

ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα


