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Η αλιεíα στην Ελλάδα 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο ελληνικός αλιευτικός τομέας καταλαμβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πρώτη θέση όσον 
αφορά τον αριθμό των σκαφών, τη δεύτερη όσον αφορά τον αριθμό των αλιέων, την πέμπτη 
όσον αφορά την ισχύ του κινητήρα και τη δωδέκατη όσον αφορά τα αλιεύματα. 
 
Ο αλιευτικός τομέας, παρά τη μικρή συμβολή του στην αξία της γεωργικής παραγωγής (4%) 
και στο ΑΕγχΠ (0,3%) έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη και οικονομική βιωσιμότητα 
πολλών νησιωτικών περιοχών. Η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση σε πολλά νησιά 
εξαρτώνται έντονα από την αλιευτική δραστηριότητα. 
 
Στην Ελλάδα, ο αλιευτικός τομέας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της παράκτιας 
παραδοσιακής αλιείας, την αναπτυσσόμενη υδατοκαλλιέργεια (που παράγει κυρίως τσιπούρες 
και λαβράκια) και μια μεταποιητική βιομηχανία με αρκετά απαρχαιωμένη τεχνολογία. 
 
Ο ελληνικός στόλος αποτελείται κυρίως από μικρά σκάφη κάτω των 12 μέτρων. Ο στόλος είναι 
αρκετά μεγάλης ηλικίας (μέσος όρος 24 έτη). Έχει υποστεί έντονη μείωση, ιδίως των μεσαίων 
και μεγάλων σκαφών, παρότι παρατηρείται και έλλειψη ανανέωσης των μικροτέρων σκαφών. 
 
Η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών προκάλεσε τον υπέρμετρο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό του 
τομέα και έπληξε τους αλιευτικούς πόρους και την παραγωγικότητά τους. Η μείωση της 
αποδοτικότητας της δραστηριότητας διευκόλυνε τη διαρθρωτική προσαρμογή, αλλά 
συρρίκνωσε έντονα την απασχόληση. 
 
Οι αλιευτικές δυνατότητες στην Ελλάδα είναι περιορισμένες παρά το μήκος των ακτών της 
επειδή τα ύδατα δεν είναι πολύ γόνιμα και η υφαλοκρηπίδα είναι πολύ στενή, με εξαίρεση το 
βόρειο Αιγαίο. 
 
Η παράκτια παραδοσιακή αλιεία είναι πολύ σημαντική από απόψεως συμβολής στο στόλο 
(94%), στην απασχόληση στον αλιευτικό τομέα (90%) ή στα αλιεύματα. Τα μεγαλύτερα σκάφη 
αλιεύουν με συρόμενα ή κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι). 
 
Εντείνεται συνεχώς η συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στην οικονομική προσφορά του 
αλιευτικού τομέα και στην απασχόληση που δημιουργεί, ενώ η ποσότητα της παραγωγής της 
έχει ξεπεράσει την ποσότητα των αλιευμάτων. Τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας, κυρίως 
τσιπούρες και λαβράκια, προορίζονται κατά πλειοψηφία στην εξαγωγή. Η ελληνική 
υδατοκαλλιέργεια, μετά από φάση έντονης ανάπτυξης, φαίνεται να εξέρχεται από κρίση 
ωριμότητας. 
 
Κυριότεροι λιμένες είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ενώ πάνω από το 50% του στόλου είναι 
συγκεντρωμένο σε δεκαπέντε λιμένες. Η ETANAΛ (κρατική εταιρεία ανάπτυξης της αλιείας) 
διαχειρίζεται 11 ιχθυόσκαλες, στις οποίες πωλείται από 30 έως 50% των αλιευμάτων. 
 
Παρά την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει αρνητικό ισοζύγιο 
όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο αλιευτικών προϊόντων. 
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Συνολική επιφάνεια 131.940 km2

Χωρικά ύδατα 114.914 km2

Υφαλοκρηπίδα (έως 200 μέτρα βάθος) 1.140 km2

 
Η Ελλάδα έχει ακτές μήκους 13.676 χιλιομέτρων (περίπου 4.000 χιλιόμετρα είναι ηπειρωτικές 
ακτές και περίπου 11.000 χιλιόμετρα οι ακτές 3.500 νησιών). Τα χωρικά ύδατα περιορίζονται 
στα 6 ναυτικά μίλια. 
 
Η αλιεία πραγματοποιείται σε τρεις διαφορετικές ζώνες: το Ιόνιο, τα περί την Κρήτη ύδατα και 
το Αιγαίο, το οποίο προσφέρει τις μεγαλύτερες αλιευτικές δυνατότητες. 
 
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και ο αριθμός των νησιών καθιστούν το Αιγαίο ουσιαστικά 
εσωτερική θάλασσα. Όμως, η απουσία αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στη Μεσόγειο, η 
διαμόρφωση της ηπειρωτικής ακτογραμμής και ο μεγάλος αριθμός των νησιών έχουν ως 
αποτέλεσμα να είναι οι αλιευτικές περιοχές ευρείς διάδρομοι διεθνών υδάτων στους οποίους 
μπορούν να αλιεύουν σκάφη άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών μέχρι του ορίου των 
6 ναυτικών μιλίων. 
 
Το Αιγαίο είναι πολύ μεγάλο και η γεωμορφολογία του πολύ ετερογενής. Για παράδειγμα, το 
Θρακικό πέλαγος (βόρειο Αιγαίο) έχει την ευρύτερη υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας με ύδατα που 
προέρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα και μεγάλους ποταμούς, δημιουργώντας αλιευτικές 
συνθήκες εντελώς διαφορετικές από τις επικρατούσες στις Κυκλάδες ή στον Αργοσαρωνικό. 
 
Στο Αιγαίο υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξαιτίας των χωρικών 
υδάτων. Η πληθώρα νησιών καθιστά δυσχερή ακόμη και την εφαρμογή του κριτηρίου της 
μέσης αποστάσεως. Στις 24 Μαΐου 1977, η Ιταλία και η Ελλάδα υπέγραψαν στην Αθήνα τη 
συμφωνία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. 
 
Από διοικητικής απόψεως, η Ελλάδα διαιρείται σε 51 νομούς που συγκεντρώνονται σε 13 
περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, 
Θεσσαλία και Βόρειο Αιγαίο. 
 
Ανεξαρτήτως της συμβολής της στην απόλυτη αξία της αλιευτικής παραγωγής, η εξάρτηση της 
οικονομίας από την αλιεία είναι μέγιστη στη Σάμο, τις Κυκλάδες, τη Λέσβο και τη Λευκάδα. Η 
εξάρτηση της απασχόλησης από την αλιεία είναι μεγαλύτερη στα νησιά και ιδίως στη Λέσβο, 
τη Σάμο, τη Λευκάδα και τη Χίο, παρότι υπάρχουν και ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές, όπως η 
Εύβοια και η Χαλκιδική, οι οποίες εξαρτώνται και αυτές σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία. Η 
εξάρτηση της απασχόλησης από τη μεταποιητική βιομηχανία αλιευτικών προϊόντων είναι 
εντονότερη στους βόρειους νομούς της Καβάλας, της Πέλλας και της Ξάνθης. 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
Κάθε απόπειρα υπολογισμού των θέσεων εργασίας που δημιουργεί η αλιευτική δραστηριότητα 
αντιμετωπίζει δυσχέρειες λόγω της σημασίας της παράκτιας παραδοσιακής αλιείας. Οι 
υπάρχουσες εκτιμήσεις παρουσιάζουν έντονες διαφορές, ανάλογα με τη σημασία που δίνεται 
στη μερική απασχόληση στην παράκτια παραδοσιακή αλιεία και στην απασχόληση άλλων 
μελών της οικογένειας, συχνά χωρίς αμοιβή. 
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Η απασχόληση στον αλιευτικό τομέα εκπροσωπεί το 1,9% της απασχόλησης στον πρωτογενή 
τομέα και το 0,3% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την EUROSTAT, η 
θαλάσσια αλιεία προσέφερε το 2003 14.719 θέσεις απασχόλησης και η υδατοκαλλιέργεια 4.166. 
Συνεπώς, η θαλάσσια αλιεία εκπροσωπεί το 78% της απασχόλησης στον αλιευτικό τομέα και η 
υδατοκαλλιέργεια το 22%. Το 90% της απασχόλησης που δημιουργεί η θαλάσσια αλιεία 

προέρχεται από την παράκτια 
παραδοσιακή αλιεία. 
 
Η εκτέλεση των προγραμμάτων 
μείωσης της χωρητικότητας του 
αλιευτικού στόλου και της 
αλιευτικής δραστηριότητας προς 
όφελος της βιώσιμης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών 
πόρων προξενεί μείωση του 
αριθμού των εργαζομένων στον 
αλιευτικό τομέα. Από το δεύτερο 
ήμισυ της δεκαετίας του ’90, η 
άμεση απασχόληση στις 
εξορυκτικές δραστηριότητες 
περιορίστηκε έντονα, και, ακόμη 
εντονότερα, στην αλιεία οικτής 

θαλάσσης και στην παράκτια παραδοσιακή αλιεία. 

Evolución del empleo en el sector pesquero en 
Grecia 1995=100
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Η απασχόληση όμως στην υδατοκαλλιέργεια αυξήθηκε προοδευτικά μέχρι το 2001 και 
σταθεροποιήθηκε εν συνεχεία γύρω στις 4.200 θέσεις απασχόλησης. Εάν ληφθεί υπόψη η 
δημιουργία έμμεσης απασχόλησης, η υδατοκαλλιέργεια προσφέρει περί τις 11.000 θέσεις 
εργασίας. Παρατηρείται επίσης αύξηση της απασχόλησης στη βιομηχανία μεταποίησης των 
αλιευτικών προϊόντων. 
 

4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Ο υπολογισμός των πραγματικών αλιευμάτων παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες. Ο κυρίαρχος 
χαρακτήρας της παράκτιας παραδοσιακής αλιείας, η γεωγραφική διασπορά της και η πληθώρα 
των αλιευομένων ειδών δημιουργούν προφανή στατιστικά προβλήματα ως προς τον υπολογισμό 
της ποσότητας των αλιευμάτων. Άλλη δυσχέρεια ανακύπτει από τις εμπορικές συνήθειες των 
παράκτιων παραδοσιακών αλιέων. Συχνά, οι αλιείς πουλούν την παραγωγή τους απευθείας σε 
ξενοδοχεία και εστιατόρια ή και ιδιώτες. Το 55% των νωπών ιχθύων διατίθεται μέσω των 
αγορών της ΕΤΑΝΑΛ. Παρουσιάζει επίσης δυσκολίες ο υπολογισμός της πραγματικής 
παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας. Οι άδειες εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν περιορισμό της 

παραγωγής. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις 
προσαρμόζονται στα όρια αυτά, ακόμη 
και όταν η πραγματική παραγωγή είναι 
μεγαλύτερη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα 
είδη με μεγαλύτερο εμπορικό 
δυναμισμό. 

Producción pesquera en Grecia (Tm)
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Η συνολική παραγωγή του αλιευτικού 
τομέα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 
23% την τελευταία 12ετία. Επιπλέον, 
έχει τροποποιηθεί ριζικά η δομή της 

PE 369.028 5



Η αλιεíα στην Ελλάδα 

παραγωγής. Ενώ ο όγκος των εκφορτώσεων έχει μειωθεί κατά 31%, η παραγωγή της 
υδατοκαλλιέργειας έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί. Το 2004, η υδατοκαλλιέργεια εκπροσωπούσε 
το 52% της αλιευτικής παραγωγής και οι εκφορτώσεις το 48%. 

4.1. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
 
Σε γενικές γραμμές, τα ελληνικά ύδατα δεν είναι πολύ γόνιμα. Λόγω του περιορισμένου εύρους 
της υφαλοκρηπίδας στο μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών υδάτων τα σκάφη αλιεύουν πολύ 
κοντά στις ακτές. Το βόρειο Αιγαίο και ειδικότερα το Θρακικό Πέλαγος συνιστά εξαίρεση λόγω 
της έκτασης της υφαλοκρηπίδας και των υδρογραφικών συνθηκών που επικρατούν. 

 
Το 78% των αλιευμάτων προέρχεται από 
το Αιγαίο. Για τους λόγους που 
προαναφέραμε, η κύρια περιοχή αλιείας 
είναι ο Στρυμονικός Κόλπος, η Καβάλα, 
η Θάσος και το Θρακικό Πέλαγος, που 
προσφέρουν το 28% των αλιευμάτων, 
ενώ ακολουθεί ο κόλπος της 
Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική με 25% 
των αλιευμάτων. Οι περιοχές αυτές 
βρίσκονται στις ακτές της Μακεδονίας 
και της Θράκης που χαρακτηρίζονται από 
ευρύτερη υφαλοκρηπίδα. Ο Αργολικός 
και ο Σαρωνικός κόλπος προσφέρουν το 
8% των αλιευμάτων. Στο Ιόνιο, η αλιεία 
επικεντρώνεται στην ακτή της 

Κεφαλονιάς, στη Ζάκυνθο και στον κόλπο της Πάτρας, με 8% των αλιευμάτων. 

Capturas por zonas de pesca

Atlántico; 5%Mar Egeo; 78%

Mar Jónico; 
13%
Creta; 3%

 
Η αλιεία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των αλιευομένων ειδών: αλιεύονται 
πάνω από 80 διαφορετικά είδη. Όμως, κυριαρχούν οι γαύροι και οι σαρδέλες, που εκπροσωπούν 
καθένα πάνω από το 15% του συνόλου των εκφορτώσεων. Κανένα άλλο είδος δεν ξεπερνάει το 
5% του συνόλου. 

 
Η εισαγωγή ηλεκτρονικών 
συσκευών στα σκάφη επέτρεψε 
την εκμετάλλευση περιοχών τις 
οποίες οι αλιείς απέφευγαν στο 
παρελθόν λόγω των ζημιών που 
προκαλούσαν στα αλιευτικά 
εργαλεία. Ως υξήθηκαν 
τα αλιεύματα αλλά μειώθηκαν οι 
περιοχές συ ρω χθυδίων. 
Έτσι, μειώθηκα  προοδευτικά τα 
αλιεύματα. 
 

 συνέπεια, α

γκέντ σης ι
ν

 σταθεροποίηση των 
τέλη 

 

Η
εκφορτώσεων από τα της 
δεκαετίας του ’90 μπορεί να 

αποδοθεί, με ορισμένες επιφυλάξεις, στη μείωση της χωρητικότητας του στόλου. Όμως, δεν 
μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι η αποδοχή αυτής της πολιτικής οφείλεται στην επιδείνωση 
των οικονομικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας. 

Desembarques en Grecia (Tm)
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Principales especies desembarcadas en Grecia 
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Τα μικρά πελαγικά είδη (σαρδέλες και 
γαύροι) εκπροσωπούν το 25% των 
εκφορτώσεων και το 29% των 
εκφορτώσεων ιχθύων. Είναι επομένως 
καθοριστικά για την εξέλιξη των 
συνολικών αλιευμάτων. Τα μαλάκια 
εκπροσωπούν το 9% των εκφορτώσεων 
και τα καρκινοειδή το 5%. Έχουν 
μειωθεί όλα τα αλιεύματα αλλά με 
διαφορετική μείωση για κάθε είδος. Οι 
εκφορτώσεις μικρών πελαγικών ιχθύων 
έχουν μειωθεί κατά 32% από το 1992, 
των καρκινοειδών κατά 24% και των 
μαλακίων κατά 13%. 
 

Από την άλλη πλευρά, η ελάχιστη ποσότητα μαλακίων αλιεύτηκε κατά την περίοδο 1997 έως 
2001, ενώ μεταγενέστερα ανέκαμψαν σημαντικά. Όσον αφορά τα καρκινοειδή, η ελάχιστη 
ποσότητα αλιεύτηκε από το 1999 έως το 2002, και παρότι υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης η 
κατάσταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο στην περίπτωση των μαλακίων. Είναι πιθανό η 
ανάκαμψη των εκφορτώσεων καρκινοειδών να οφείλεται στην εκμετάλλευση νέων ιχθυοτόπων. 

 
Desembarques de anchoa y sardina en Grecia (Tm)
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Οι πληθυσμοί γαύρου 
καταδεικνύουν τις κές 
διακυμάνσεις των μικρών 
πελαγικών ιχθύων. Μέχρι το 2002 
μειώθηκαν προοδευτικά οι 
αλιευόμενες π σότητες κα  το μέσο 
μέγεθος των ιχθύων. Όμως, από το 
2003 παρατηρείται ανάκαμψη 
παρότι δεν έχει ληφθεί κανένα 
ειδικό μέτρο διαχείρισης. Η 
μακροπρόθεσμη όμως τάση είναι 
προς τη μείωση των αλιευμάτων. 

 χαρακτηριστι

ο ι

 

 
Πράγματι, η ανάλυση των τάσεων 

καταδεικνύει μείωση κατά 15% από το 1992 έως το 2004. Οι βασικές περιοχές αλιείας γαύρου 
είναι το βόρειο Αιγαίο (κόλπος Θεσσαλονίκης, Χαλκιδική) και το Θρακικό Πέλαγος. Ο γαύρος 
αλιεύεται τόσο με τράτες βυθού όσο και με κυκλικά δίχτυα ή γρίπους ακτής. 
 
Οι εκφορτώσεις σαρδέλας καταδεικνύουν ανησυχητικότερη εξέλιξη. Δεν παρατηρούνται 
ενδείξεις ανάκαμψης και η τάση μείωσης των εκφορτώσεων είναι πολύ εντονότερη. Οι 
εκφορτώσεις σαρδέλας μειώθηκαν κατά 45% από το 1992 έως το 2004. 

4.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Στις κυριότερες περιοχές αλιείας (βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο) και στα ύδατα της Κρήτης, οι 
ποσότητες που αλιεύουν καθημερινά οι τράτες μειώνονται προοδευτικά, καταδεικνύοντας 
μείωση των βαθύβιων πόρων στις περιοχές αυτές. Τα καθημερινά αλιεύματα με κυκλωτικά 
δίχτυα και, ειδικότερα, με σκάφη άνω των 15 μέτρων καταδεικνύουν επίσης μείωση των 
πληθυσμών μικρών πελαγικών ιχθύων. 
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Όσον αφορά τα είδη που αλιεύονται με περισσότερες της μιας μεθόδους, παρατηρούνται 
αρνητικές τάσεις για την κυριότερη μέθοδο στους σημαντικότερους τόπους αλιείας. Οι 
ποσότητες γαύρου που αλιεύονται καθημερινώς με κυκλικά δίχτυα μειώνονται στους 
κυριότερους τόπους αλιείας (βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και Ιόνιο). Οι ποσότητες σαρδέλας 
που αλιεύονται καθημερινώς με κυκλικά δίχτυα μειώνονται και αυτές στο Ιόνιο και στα ύδατα 
της Κρήτης, παρότι φαίνονται να διατηρούνται σταθερές στο βόρειο Αιγαίο, που αποτελεί και 
τον κυριότερο τόπο αλίευσης τους. 
 
Η αλιεία σαυριδιών (Trachurus spp.) και γόπας (Boops boops) είναι σημαντική στις νότιες 
περιοχές. Οι ποσότητες που αλιεύονται καθημερινά με τράτες βυθού, κυκλικά δίχτυα ή από την 
παράκτια παραδοσιακή αλιεία σημειώνουν και αυτές αρνητική εξέλιξη στο νότιο Αιγαίο και 
στα ύδατα της Κρήτης. Αρνητική τάση καταδεικνύει και ο μπακαλιάρος, που αλιεύεται με 
τράτες βυθού ή παραγάδια στα ίδια ύδατα. Τα αποθέματα μπακαλιάρου στο Ιόνιο φαίνεται να 
είναι αυτά που υφίστανται την εντονότερη εκμετάλλευση. 
 
Οι ποσότητες κεφάλων (Mullus barbatus) ή καραβίδας (Nephrops norvegicus) που αλιεύονται 
καθημερινά με τράτες μειώνονται σε διάφορες υποπεριοχές. Τα μπαρμπούνια (Mullus 
surmuletus) εκπροσωπούν σημαντικό μέρος των αλιευμάτων με τράτες βυθού στα νότια ύδατα. 
Όμως, οι ποσότητες που αλιεύονται καθημερινά μειώνονται στο νότιο Αιγαίο και στα ύδατα της 
Κρήτης. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και τα λυθρίνια (Pagellus erythrinus) στα ύδατα της 
Κρήτης. 

4.3. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
Η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει περίπου το ήμισυ της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας 
στη Μεσόγειο. Τα λαβράκια (Dicentrarchus labrax), οι τσιπούρες (Sparus aurata) και τα μύδια 
(Mytilus galloprovincialis) αποτελούν τα κύρια προϊόντα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Τα 
τρία αυτά προϊόντα εκπροσωπούν το 95% της παραγωγής της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. 
Όσον αφορά τα είδη του γλυκού νερού, σημαντικότερο είναι η πέστροφα (Oncorhynchus 
mykiss), η οποία όμως εκπροσωπεί μόνο το 2% της ελληνικής παραγωγής προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας. 
 
Έχουν εισαχθεί ορισμένα είδη όπως το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), η ούγαινα (Diplodus 
puntazzo) και ο σαργός (Diplodus sargus), χωρίς όμως να έχουν εδραιωθεί. Σήμερα, η Ελλάδα 
αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό στην ΕΕ (62% της παραγωγής τσιπούρας και 61% της 
παραγωγής λαβρακιού). 

 
Ο συνημμένος πίνακας καταδεικνύει την 
παραγωγή της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας 
βάσει στοιχείων της EUROSTAT. Πάντως, 
τα στοιχεία που υποβάλλει η Ένωση 
Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών στην 
Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών 
Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) είναι αρκετά 
μεγαλύτερα (17% για τα λαβράκια και 23% 
για τις τσιπούρες). Αυτό μάλλον οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι δηλώσεις παραγωγής των 
υδατοκαλλιεργητών προσπαθούν να 
προσαρμοστούν στην εγκεκριμένη 

παραγωγή, παρότι η πραγματική παραγωγή είναι μεγαλύτερη. 

Producción de la acuicultura en Grecia (Tm)
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Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, παρότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη 
σημειώθηκε την επόμενη δεκαετία. Η ανάπτυξη του κλάδου κατά τη δεκαετία του ’90 οφείλεται 
σε κλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες ευνοϊκές για την εκτροφή ευρύαλων ιχθύων, σε 
συνδυασμό με κρατικές επιδοτήσεις, τη μείωση των αλιευτικών πόρων, τους περιορισμούς που 
επιβλήθηκαν στην αλιεία και τις χρηματοδοτήσεις των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
αύξηση της παραγωγής συνοδεύτηκε από πολλαπλασιασμό των μικρών παραγωγών. 
 
Μεγάλο μέρος της παραγωγής πωλείται στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Αυξήθηκε 
όμως και η παραγωγή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκαλώντας σημαντική πτώση των τιμών, 
ιδίως το 2001 και 2002. Σε λιγότερο από οκτώ έτη οι τιμές μειώθηκαν κατά σχεδόν 40%, 
φτάνοντας το 2001 και 2002 τις κρίσιμες τιμές των 3,5 € το κιλό οι τσιπούρες και των 3,9 € το 
κιλό τα λαβράκια. Σε μερικές περιπτώσεις σημειώθηκαν πωλήσεις ακόμη και κάτω από αυτό το 
επίπεδο, δηλαδή κάτω από την τιμή κόστους. 
 
Η ζήτηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας εξαρτάται από τον όγκο των αλιευμάτων, αλλά είναι 
ελαστική όσον αφορά τις τιμές. Η πτώση των τιμών προκάλεσε αύξηση της ζήτησης, με 
συνέπεια να αυξηθούν και πάλι οι τιμές, χωρίς όμως να φτάσουν τα επίπεδα που προκάλεσαν 
την ανάπτυξη του τομέα. 
 
Η πτώση των τιμών και οι συνέπειες επί της οικονομίας των επιχειρήσεων προκάλεσαν την 
αναδιάρθρωση της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, γεγονός που επέτρεψε την εδραίωση των 
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες χαίρουν του πλεονεκτήματος των οικονομιών 
κλίμακος κατά την παραγωγή. Σημαντικό μέρος της παραγωγής συγκεντρώνουν πέντε μεγάλοι 
όμιλοι (Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε., Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι Α.Ε., Interfish 
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και Νηρεύς Α.Ε.), που είναι εγγεγραμμένοι στο χρηματιστήριο. Ενίοτε 
αναπτύσσουν δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας και εκτός Ελλάδος ή επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους σε άλλους τομείς του κλάδου των τροφίμων. Ακόμη και έτσι η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές. 
 

Υπάρχουν περίπου 300 επιχειρήσεις στον τομέα της 
ιχθυοκαλλιέργειας και πάνω από 40 στον τομέα της 
παραγωγής ιχθυδίων. Πάνω από το 80% της παραγωγής 
λαβρακιού και τσιπούρας προέρχεται από επιχειρήσεις της 
Ένωσης Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών. Ο συνημμένος 
χάρτης κ ταδεικνύει την ποθε ία αυτών τω επιχειρή εων. 
Η παραγωγή αβ ακιού και τσιπούρας ξεκίν σε στους 
νομούς της Φωκίδας, της Ευβοίας, της Κεφαλονιάς και της 
Χίου. Παρό ι μεταγενέστερα επεκτάθηκε κάπως η 
παραγωγή, το μεγαλύτερο μέρος της εξακολουθεί να 
προέρχεται από τις περιοχές αυτές. 

α  το σ ν σ
λ ρ η

τ

 
Λόγω του κλειστού χαρακτήρα πολλών περιοχών στις οποίες 
εγκαταστάθηκαν επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας και λόγω 
της ανάπτυξής της, προκλήθηκαν συγκρούσεις συμφερόντων 
με την παράκτια παραδοσιακή αλιεία, τον τουριστικό τομέα 
και ομάδες υπεράσπισης του περιβάλλοντος. 
 

Η διάρθρωση του κόστους είναι πολύ διαφορετική μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν 
ολοκληρωθεί καθέτως και των επιχειρήσεων παραγωγής δολώματος. Η διατροφή των ιχθύων 
εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη δαπάνη, ενώ ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση το κόστος των 
ιχθυδίων. Οι διακυμάνσεις των τιμών της τροφής σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής 
πώλησης της τσιπούρας και του λαβρακιού είχαν άμεση επίπτωση επί της κερδοφορίας της 
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επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η παραγωγή ιχθυδίων λαβρακιού και τσιπούρας σημείωσε 
ποσοστά ετήσιας ανάπτυξης που ξεπερνούσαν το 30% κατά τη δεκαετία του ’90. Η παραγωγή 
ιχθυδίων ξεπερνάει τα 300 εκατ. μονάδες. Οι καθέτως ολοκληρωμένες επιχειρήσεις πωλούν 
περί το 70% της παραγωγής τους σε άλλες επιχειρήσεις. 
 
Εξάγεται πάνω από το 50% της παραγωγής λαβρακιού και τσιπούρας (κυρίως προς άλλες χώρες 
της ΕΕ) μέσω εμπορικών δικτύων που έχουν διασυνδέσεις με μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. 
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξάγουν απευθείας σημαντικό μέρος της παραγωγής τους, 
μειώνοντας το ποσοστό τους στην αγορά της Ελλάδας. 

5. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 
 
Στον ελληνικό αλιευτικό στόλο κυριαρχούν τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας, δεδομένου ότι 
από σύνολο 18.900 σκαφών πάνω από 17.300 έχουν μήκος μικρότερο των 12 μέτρων. Πάνω 
από το 21% των σκαφών του κοινοτικού στόλου είναι νηολογημένα στην Ελλάδα. Όμως, λόγω 
του μικρού τους μεγέθους, εκπροσωπούν μόλις το 5% της χωρητικότητας και το 8% της ισχύος. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά καταδεικνύουν επίσης τη βασική δραστηριότητα του ελληνικού 
στόλου, που επικεντρώνεται στην αλιεία παράκτιων ειδών γύρω από τα νησιά και μερικών 
άλλων ειδών πέρα από την υφαλοκρηπίδα. Μικρή μόνο ομάδα ελληνικών αλιευτικών σκαφών 
(γύρω στα 35 που εκπροσωπούν περίπου 12.000 μικτούς τόνους και 23.000 Kw) αλιεύουν 
σήμερα σε διεθνή ύδατα ιχθύες και καρκινοειδή στον κεντρικό Ατλαντικό και στη δυτική ακτή 
της Αφρικής. 
 
Για λόγους περιφερειακής τυποποίησης, το Γενικό Συμβούλιο για την Αλιεία στη Μεσόγειο 
αποφάσισε κατά την 21η σύνοδό του, να θεσπίσει τα 15 μέτρα ως όριο για την εφαρμογή της 
συμφωνίας για την προώθηση της τήρησης των διεθνών μέτρων προστασίας και ταξινόμησης 
από τα σκάφη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα. Σύμφωνα με την ανωτέρω συμφωνία, τα 
ελληνικά σκάφη άνω των 15 μέτρων πρέπει να θεωρούνται βιομηχανικά. Σήμερα, το 96% του 
ελληνικού αλιευτικού στόλου (17.643 σκάφη) είναι κάτω των 15 μέτρων, και, βάσει του 
κριτηρίου που χρησιμοποιεί το Γενικό Συμβούλιο για την Αλιεία στη Μεσόγειο, πρέπει να 
θεωρούνται παραδοσιακής αλιείας. Υπάρχει κατά συνέπεια επιλογή όσον αφορά το κριτήριο για 
τον ορισμό της παράκτιας παραδοσιακής αλιείας (το μήκος των 12 ή 15 μέτρων). Στην 
περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχουν 420 σκάφη μήκους 12 έως 15 μέτρων, τα οποία 
εκπροσωπούν το 2% του ελληνικού στόλου. 

Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος 
έχει περίεργη θέση ως προς το 
σύνολο του κοινοτικού στόλου. 
Παρότι το 22% των σκαφών 
είναι νηολογημένα στην Ελλάδα, 
εκπροσωπούν μόνο το 5% της 
ολικής χωρητικότητας και το 8% 
της συνολικής ισχύος. Αυτό 
οφείλεται στην κυριαρχία των 
σκαφών κάτω των 12 μέτρων 
στον ελληνικό στόλο. Τα σκάφη 
αυτά αντιπροσωπεύουν το 25% 
του αριθμού των σκαφών, το 
21% της ολικής χωρητικότητας 
και το 16% της ισχύος αυτού του 
τμήματος του κοινοτικού 
στόλου. 
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Τα υπόλοιπα σκάφη αποτελούν πολύ μικρότερο ποσοστό του κοινοτικού στόλου. Μόνο η 
ομάδα των σκαφών μήκους από 24 έως 30 μέτρα είναι κάπως σημαντική, αντιπροσωπεύοντας 
το 9% των κοινοτικών σκαφών και το 8% της ολικής χωρητικότητας ή της ισχύος της ομάδας 
αυτής. 

 
Ο ελληνικός στόλος παρουσιάζει και 
άλλη ιδιαιτερότητα. Σε γενικές γραμμές, 
τα σκάφη έχουν ολική χωρητικότητα και 
ισχύ μικρότερες από αυτές του 
κοινοτικού στόλου. Αυτό είναι εμφανές 
στο σύνολο του στόλου, λόγω της 
κυριαρχίας των σκαφών κάτω των 12 
μέτρων στον ελληνικό στόλο. Ακόμα 
και σε αναλύσεις των ομάδων σκαφών 
ανά μήκος, η χωρητικότητα και ισχύς 
των ε ηνικών σκαφ  είναι μικρότερες 
σε σύγκριση με ον κοινοτικό στόλο. 
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η άδα των 
σκαφών από 36 έως 42 μέτρα, στα οποία 
η μέση χωρητικότητα του ελληνικού 

στόλου είναι ελαφρώς μεγαλύτερη της χωρητικότητας του κοινοτικού στόλου. 
 

 

λλ ών
 τ

ομ

 

ι ασυνήθιστα χαμηλές τιμές για τα σκάφη μήκους άνω των 42 μέτρων εξηγείται από την 

5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

Κατανομή του ελληνικού στόλου κατά είδος αλιείας. Χωρητικότητα και ισχύς 
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Ο
αρχαιότητα των σκαφών αυτών του ελληνικού στόλου, τα οποία έχουν μέση ηλικία 40 ετών. 

 

Είδος αλιείας Αριθμός σκαφών Χωρητικότητα (TB) Ισχύς κινητήρος (Kw.) 
Σταθερά αλεία  αλιευτικά εργ 94% 44% 65% 
Συρόμενα εργαλεία 6% 56% 35% 
Πηγή: Εκπονήθηκε από το συντάκτη βάσει σ ίων του μητρώου το οτικού αλιευτικού στότοιχε υ κοιν λου 

 
 κυριαρχία του στόλου παραδοσιακής αλιείας καταδεικνύει και την κυριαρχία των σταθερών 

Κατανομή του ελληνικού στόλου ανά μήκος. Μέση χωρητικότητα και ισχύς 

Η
εργαλείων αλιείας έναντι των συρόμενων εργαλείων ως προς τον αριθμό των σκαφών. Όμως τα 
σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία εκπροσωπούν το 44% της ολικής χωρητικότητας 
και το 65% της συνολικής ισχύος. Το 94% του ελληνικού αλιευτικού στόλου αποτελείται από 
σκάφη κάτω των 12 μέτρων, εκπροσωπώντας 39% της χωρητικότητας και 61% της ισχύος. 
Άλλος σημαντικός δείκτης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με το μητρώο του κοινοτικού 
αλιευτικού στόλου, μόνον 356 σκάφη (το 2% του ελληνικού αλιευτικού στόλου) δηλώνει ότι 
δεν χρησιμοποιεί κινητήρα. 
 

   μ. με % Σκάφη >12 m % Σκάφη <12 m % Σκάφη <12
κινητήρα 

Αριθμός σκαφών 6% 94% % 92
Χωρητικότητα (TB) 63% 37% 37% 
Ισχύς (Kw.) 39% 61% 61% 

Μέση Χωρητικότητα (TB/σκάφος) 5 52 2 
Μέση ισχύς (Kw./σκάφος) 30 185 19 

Πηγή: Εκπονήθηκε από το συντάκτη βάσει στοιχεί  μητρώου του κ ικού αλιευτικού στόλων του οινοτ ου 
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Τα σκάφη του ελληνικού στόλου έχουν μέση ηλικία 24 ετών, με μεγάλες διαφορές αναλόγως 

τον ελληνικό στόλο κυριαρχούν τα ξύλινα σκάφη (77%). Τα πλαστικά σκάφη είναι πολύ 

ενικώς, τα πλαστικά σκάφη είναι περισσότερο διαδεδομένα στα μήκη περί τα 6 μέτρα, ενώ το 

5.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

πό το 1991, ο αριθμός των 

 α
 

 πρώτη μείωση παρατηρήθηκε 

αι Έ

ος λ

πό το 2002, μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ξεκίνησε διαδικασία 

Εξέλιξη του ελληνικού στόλου κατά ομάδες μήκους. 1991/2004 

του μήκους. Η μέση ηλικία των σκαφών άνω των 12 μέτρων είναι τα 18 έτη. Τα 228 σκάφη άνω 
των 24 μέτρων έχουν μέση ηλικία 7 έτη. Όμως, τα τρία σκάφη μήκους άνω των 42 μέτρων 
έχουν μέση ηλικία τα 40 έτη. 
 
Σ
λιγότερο διαδεδομένα (22%), ενώ τα μεταλλικά σκάφη εκπροσωπούν μόνο το 2% του 
ελληνικού στόλου. Η κατάσταση αλλάζει ριζικά στην περίπτωση των σκαφών που ξεπερνούν τα 
12 μέτρα. Σε αυτή την ομάδα σκαφών το 70% είναι ξύλινα και το 24% μεταλλικά, ενώ μόνο το 
5% έχει κύτος πλαστικό. 
 
Γ
μεταλλικό κύτος είναι συνηθέστερο σε αυτά που ξεπερνούν τα 24 μέτρα. Και στις δύο 
περιπτώσεις, τα σκάφη σπάνια είναι άνω των 25 ετών. 

 
Α
σκαφών του ελληνικού στόλου 
έχει μειωθεί κατά 16%, η ολική 
χωρητικότητα κατά 21% και η 
συνολική ισχύς κατά 24%. 
Σύμφωνα με στοιχεία της 
EUROSTAT, η μείωση υτή 
σημειώθηκε σε τρία στάδια : 
 
Η
το 1993, και έπληξε εξίσου τον 
αριθμό των σκαφών, τη 
χωρητικότητα κ  την ισχύ. ως 
το 1998, ο ελληνικός αλιευτικός 
στόλος διατηρήθηκε σταθερός. 
 του στό ου. 

 
Όμως, το 1999 σημειώθηκε έντονη μείωση, κυρίως της ισχύ

Α
προοδευτικής μείωσης του στόλου, που έπληξε κυρίως τη χωρητικότητα, παρότι μειώθηκαν 
επίσης τόσο ο αριθμός των σκαφών όσο και η συνολική ισχύς. 
 

Μεταβολές TB/σκάφος Kw./σκάφος 
  Σκάφη T σκάφος 1991 2004 1  B/σκάφος Kw/ 991 2004
0-5,9 μ. -29% 0% 18% 1 1 7 9 
6-11,9 μ. -3% -4% -18% 3 3 32 26 
12-17,9 μ. -32% -3% -10% 19 18 120 108 
18-23,9 μ. -19% -1% -11% 51 51 265 236 
24-29,9 μ. 16% 6% -10% 105 111 336 303 
30-35,9 μ. 208% -  13% -30% 230 200 523 366 
36-41,9 μ. -75% 22% 18% 336 409 683 807 
> 42 μ. -77% -16% -13% 656 553 883 769 
ΣΥΝΟΛΟ -16% -6% -9% 5 5 33 30 
Πηγή: Εκπονήθηκε από τ τη βάσ  του υ του κοι ικού αλιευτικού στ  ο συντάκ ει στοιχείων μητρώο νοτ όλου

Evolución dela flota pesquera griega 1991=100
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 μείωση του στόλου δεν πραγματοποιήθηκε κατά ομοιογενή τρόπο σε όλες τις ομάδες μήκους. 

αυτά 

 σαφής αναδιάρθρωση. Όλο και περισσότερα 

 στον 

Η ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 

Περιφερειακή κατανομή του ελληνικού αλιευτικού στόλου 

Η
Πράγματι, ο αριθμός των σκαφών μήκους από 30 έως 36 μέτρα αυξήθηκε έντονα (από 12 σε 37 
σκάφη). Κατά την περίοδο αυτή άλλαξε σημαντικά η ομάδα σκαφών αυτού του μήκους, 
δεδομένου ότι η μέση χωρητικότητα ανά σκάφος μειώθηκε κατά 13% και η μέγιστη ισχύς κατά 
30%. Η ομάδα σκαφών μήκους από 24 έως 30 μέτρα αυξήθηκε και αυτή (16%), από 159 σε 184 
σκάφη. Η μέση χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 6%, ενώ η μέση ισχύς μειώθηκε κατά 10%. 
 
τα σκάφη μήκους άνω των 36 μέτρων παρατηρείται αντίθετη εξέλιξη. Τα σκάφη Σ

μειώθηκαν προοδευτικά έως κατά 76% (από 50 σκάφη το 1991 σε 12 το 2004). Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις σημειώθηκαν το 1993 και μετά το 2002, ενώ μεταξύ των ετών αυτών σημειώθηκε 
προοδευτική μείωση. Η συρρίκνωση αυτής της ομάδας σκαφών οφείλεται στις εντεινόμενες 
δυσχέρειες πρόσβασης του ελληνικού στόλου σε ύδατα άλλων χωρών. Τα σκάφη μήκους 18 
έως 30 μέτρων μειώθηκαν κατά 9% (46 σκάφη). Όμως, η μέση χωρητικότητα τους αυξήθηκε 
κατά 10% ενώ η ισχύς μειώθηκε κατά 9%. 
 
τα σκάφη μικρότερου μήκους παρατηρείταιΣ

σκάφη έχουν μήκος από 6 έως 12 μέτρα. Είναι σαφής η μη ανανέωση των σκαφών παράκτιας 
παραδοσιακής αλιείας κάτω των 6 μέτρων, τα οποία μειώθηκαν από το 1991 έως το 2004 κατά 
29%, παρότι η μέση ισχύς αυξήθηκε κατά 18%. Ο στόλος από 6 έως 12 μέτρα υπέστη ελαφρά 
μείωση του αριθμού των σκαφών (-3%) και εντονότερη μείωση της μέσης ισχύος (-18%). 
 
ν ολίγοις, ο στόλος σκαφών μέσου και μεγάλου μεγέθους για αλιεία στη Μεσόγειο καιΕ

Ατλαντικό αποτέλεσε την ομάδα σκαφών που υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση. Παρότι η μείωση 
της κερδοφορίας και τα κίνητρα της πολιτικής για την προσαρμογή της χωρητικότητας του 
στόλου είναι καθοριστικά για το μέγεθος αυτής της μείωσης, ο καταλύτης της διαδικασίας 
συρρίκνωσης αυτής της ομάδας σκαφών του στόλου ήταν οι εντεινόμενες δυσχέρειες όσον 
αφορά την πρόσβαση σε ύδατα άλλων χωρών. Δεν μπορεί πάντως να αγνοηθεί η αύξηση του 
αριθμού των σκαφών μήκους 24 έως 30 μέτρων, με πιο σύγχρονο σχεδιασμό και 
αποτελεσματικότερους κινητήρες. 

5.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜ
 

  % του συνόλου του στόλου  

 
Αριθμ Ισχύς TB / 

σ  
Kw. / 
σ  

ός Χωρητικότητα 
σκαφών (TB) (Kw.) κάφος κάφος

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 5% 7% 6% 7,4 41,5 
Αττική 11% 24% 17% 10,7 43,9 
Δυτική Ελλάδα 5% 3% 4% 3,3 25,2 
Ιόνια Νησιά 9% 4% 6% 2,6 20,6 
Ήπειρος 4% 1% 2% 1,8 15,0 
Κεντρική Μακεδονία 11% 18% 18% 8,4 48,5 
Κρήτη 5% 5% 4% 4,4 24,3 
Νότιο Αιγαίο 13% 11% 12% 4,6 27,7 
Πελοπόννησος 10% 6% 7% 3,2 21,3 
Στερεά Ελλάδα 11% 9% 11% 4,1 27,5 
Θεσσαλία 5% 4% 5% 4,4 28,2 
Βόρειο Αιγαίο 12% 7% 8% 2,8 19,2 
ΣΥΝΟΛΟ 100% 1  1  00% 00% 5,1 29,5 
Π ήθηκε από το συντάκτη βά χείων του μ  του κοινο λιευτικο ου ηγή: Εκπον σει στοι ητρώου τικού α ύ στόλ
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Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου εδρεύει στο Αιγαίο και σε πολύ μικρότερο βαθμό στο Ιόνιο ή 

6. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού στόλου (που έχει μικρότερο μέγεθος) αφιερώνεται στην 

6.1. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

το συνημμένο πίνακα καταδεικνύονται τα αλιευτικά εργαλεία που έχουν δηλωθεί δυνάμει του 

Κύρια αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ελληνικός αλιευτικός στόλος 
Εργαλείο 1: Κύ

την Κρήτη. Οι περιοχές του βόρειου Αιγαίου (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο και Θεσσαλία) συγκεντρώνουν το ένα τρίτο του ελληνικού 
αλιευτικού στόλου. Η Αττική αποτελεί το νομό με το μεγαλύτερο αριθμό σκαφών (11%). 
Επίσης, ο στόλος της έχει διαστάσεις πολύ ανώτερες του μέσου όρου. Αυτά τα δύο γεγονότα 
οφείλονται αφενός στη σημασία του λιμένα του Πειραιά και αφετέρου στο γεγονός ότι εκεί έχει 
νηολογηθεί ο ωκεάνιος ελληνικός στόλος. Πέραν της Αττικής, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, 
στη Λέσβο, στη Δωδεκάνησο και στη Θεσσαλονίκη έχουν νηολογηθεί πάνω από 1.000 σκάφη. 

 
Τ
παράκτια παραδοσιακή αλιεία. Τα μεγαλύτερα σκάφη αφιερώνονται στην αλιεία με κυκλικά 
δίχτυα, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τους μικρά πελαγικά είδη (κυρίως σαρδέλες και γαύρους) 
και στην αλιεία με τράτες βυθού. Ο ωκεάνιος στόλος χρησιμοποιεί κυρίως τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι αλιευτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Γουινέα Κόνακρι, τη 
Γουινέα Μπισσάου, τη Σενεγάλη και τη Μαυριτανία. 

 
Σ
Κανονισμού (ΕΚ) 26/2004 για το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
 

ριο εργαλείο 
λείο Εργαλείο 2: Δευτερεύον εργα

Κωδικός Εργαλείο Σκάφη 
ο 1 

Σκάφη 
ο 2 

Σύνολο % Σκάφη 
 

% Σκάφη 
 Εργαλεί Εργαλεί Εργαλείο 1 Εργαλείο 2

DRB Δράγες λέμβου 25 70 95 0% 0% 
Δράγες 25 70 95 0% 0% 
FPO Κιούρτοι 101 228 329 1% 1% 
Παγίδες 101 228 329 1% 1% 
GNS Στάσιμα απλάδια 4.129 10.756 14.885 23% 59% 

GTN Συνδυασμός απλαδιών - 
μανωμένων διχτυών 

59 141 200 0% 1% 

GTR Μανωμένα δίχτυα 1 0 1 0% 0% 
Απλάδια και δίχτυα 4  10 7 15.086  εμπλοκής .189 .89 23% 59% 
LHP Πετονιές χειρός 823 1.068 1.891 4% 6% 
LLD Παρασυρόμενα παραγάδια 396 66 462 2% 0% 
LLS Παραγάδια 1  16.543 1.743 4.800 64% 26% 
LTL Συρτές 1 8 9 0% 0% 
Πετονιές και αγκίστρια 12 3 .96 5.942 18.905 71% 32% 
PTB Ζευγαρωτές τράτες 1 0 1 0% 0% 

OTB Τράτες με πόρτες 3  365 55 10 2% 0% 

Τράτες 356 10 366 2% 0% 
PS Κυκλωτικά δίχτυα με 

στίγγους 
299 242 541 2% 1% 

Κυκλωτικά δίχτυα 299 242 541 2% 1% 
SB Γρίποι 401 18 419 2% 0% 
Γριπόδικτα 401 18 419 2% 0% 
NK Άγνωστα εργαλεία (1) 0 0 0 0% 0% 
NO Χωρίς εργαλεία (2) 0 927 927 0% 5% 
Κ (ΕΚ) 26/2004 
(1) Δεν ισχύει για τα  που δηλώθηκαν  1ης Ιανουαρίου 2003. σκάφη του στόλου ή  από
(2) Ισχύει μόνο για τα δευτερεύοντα εργαλεία αλιείας. 
Πηγή: Εκπονήθηκε από το συντάκτη βάσει στοιχείων του μητρώου του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 
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Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα παραγάδια (64% των σκαφών) 

 χρησιμοποίηση των διαφόρων εργαλείων, κύριων και δευτερευόντων, εξαρτάται εν μέρει από 

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον ελληνικό στόλο αναλόγως του μεγέθους των σκαφών 

και τα στάσιμα απλάδια (23%). Αμφότερα συνιστούν το κύριο εργαλείο του 87% των σκαφών 
του ελληνικού στόλου. Τα στάσιμα απλάδια κυριαρχούν ως δευτερεύοντα εργαλεία (59% των 
σκαφών), ενώ τα παραγάδια χρησιμοποιούνται ως δευτερεύοντα εργαλεία μόνον από το 26% 
των σκαφών. 
 
Η
το μέγεθος των σκαφών. Στο συνημμένο πίνακα εκτίθεται το ποσοστό των σκαφών μήκους άνω 
και κάτω των 12 μέτρων που χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία αλιείας. 
 

  εύον εργαλείο   Πρωτεύον εργαλείο Δευτερ

Κωδικός γαλείο % ν %  Ερ σκαφών % σκαφώ
< 12m. > 12m. 

σκαφών % σκαφών
< 12m. > 12m. 

FPO Κιούρτοι 1% 0% 1% 0% 
Παγίδες 1% 0% 1% 0% 
GNS Στάσιμα απλάδια 24% 8% 60% 25% 
GTN Συνδυασμός απλαδιών - μανωμένων διχτυών 0% 0% 1% 1% 
Απλάδια και δίχτυα εμπλοκής 24% 8% 61% 25% 
LHP Πετονιές χειρός 5% 2% 6% 1% 
LLD Παρασυρόμενα παραγάδια 2% 3% 0% 0% 
LLS Παραγάδια 66% 25% 23% 18% 
Πετονιές και αγκίστρια 73% 29% 30% 20% 
OTB Τράτες με πόρτες 0% 31% 0% 1% 
Τράτες 0% 31% 0% 1% 
PS Κυκλωτικά δίχτυα με στίγγους 0% 26% 0% 11% 
Κυκλωτικά δίχτυα 0% 26% 0% 11% 
SB Γρίποι 2% 6% 0% 1% 
Γριπόδικτα 2% 6% 0% 1% 
NK Άγνωστα εργαλεία (1) 0% 0% 0% 0% 
NO Χωρίς εργαλεία (2) 0% 0% 7% 42% 
Κ (ΕΚ) 26/2004 
(1) Δεν ισχύει για τα σκάφη του στόλου ή που δηλώθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2003. 
(2) Ισχύει μόνο για τα δευτερεύοντα εργαλεία αλιείας. 
Πηγή: Εκπονήθηκε από το συντάκτη βάσει στοιχείων του μητρώου του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

 
Τα κυριότερα εργαλεία διαφέρουν ανάλογα με το μήκος του σκάφους. Το βασικό εργαλείο που 

αρατηρούνται επίσης διαφορές μεταξύ των ομάδων σκαφών του στόλου όσον αφορά τη 

α σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια ως πρωτεύον εργαλείο έχουν μέσο μήκος 6,8 μέτρων, 

χρησιμοποιείται συχνότερα σε σκάφη κάτω των 12 μέτρων είναι τα παραγάδια (66% των 
σκαφών αυτής της ομάδας), ακολουθούμενα από τα στάσιμα απλάδια (24%). Στα σκάφη άνω 
των 12 μέτρων, κυρίαρχο πρωτεύον εργαλείο είναι οι τράτες με πόρτες (31% των σκαφών 
αυτής της ομάδας του στόλου), ακολουθούμενο από τα κυκλωτικά δίχτυα με στίγγους (26%) 
και τα παραγάδια (25%). 
 
Π
χρήση δευτερευόντων εργαλείων. Στο μέγεθος κάτω των 12 μέτρων δηλώνουν στάσιμα απλάδια 
το 60% των σκαφών και παραγάδια το 23%. Στα σκάφη άνω των 12 μέτρων επικρατεί 
μεγαλύτερη ποικιλία. Το εργαλείο που δηλώνεται περισσότερο είναι τα στάσιμα απλάδια (25% 
των σκαφών άνω των 12 μέτρων), ακολουθούμενα από τα παραγάδια (18%) και τα κυκλωτικά 
δίχτυα με στίγγους (11%). 
 
Τ
μέση χωρητικότητα 2,4 τόνων και μέση ισχύ 20,8 kW. Το μέσο μήκος των σκαφών που 
χρησιμοποιούν στάσιμα απλάδια ως πρωτεύον εργαλείο είναι τα 6,6 μέτρα, η μέση 
χωρητικότητα 2,1 τόνοι και η μέση ισχύς 19,1 kW. Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τράτες με 
πόρτες ως πρωτεύον εργαλείο είναι μεγαλύτερου μήκους. Το μέσο μήκος είναι 25,2 μέτρα, η 
μέση χωρητικότητα 106,3 τόνοι και η μέση ισχύς 305,3 kW. Κυκλωτικά δίχτυα με στίγγους 
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χρησιμοποιούν κυρίως τα σκάφη με μέσο μήκος τα 19 μέτρα, μέση χωρητικότητα 40,5 τόνους 
και μέση ισχύ 180,1 kW. 
 
Οι περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται δευτερεύοντα εργαλεία 

6.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ράτες βυθού 

 υφαλοκρηπίδα στα ελληνικά ύδατα είναι πολύ στενή με εξαίρεση το βόρειο Αιγαίο. Κατά 

το Ιόνιο ψαρεύει το 11% των τρατών βυθού, αλιεύοντας μπακαλιάρο, καλαμαράκια, 

ο 87% αυτού του τμήματος του στόλου ψαρεύει στο Αιγαίο γαρίδες, μπακαλιάρους, 

ο Θρακικό πέλαγος αποτελεί το σημαντικότερο ιχθυότοπο των ελληνικών υδάτων για τις 

όνο το 2% των τρατών βυθού ψαρεύει στα νερά της Κρήτης με κύριο στόχο μπακαλιάρους, 

 αριθμός των τρατών έχει μειωθεί έντονα (κατά 18% από το 1991 έως το 2003, σύμφωνα με 

ρώτο σημείο τριβών μεταξύ της αλιείας με τράτες βυθού και της παράκτιας παραδοσιακής 

καταδεικνύουν κάποια ειδίκευση σε δύο μόνο είδη αλιείας. Πρόκειται για το 60% των τρατών 
και το 40% των σκαφών αλιείας με γρίπο. 

 
Τ
 
Η
συνέπεια, οι τράτες βυθού έχουν πολύ περιορισμένο πεδίο δράσης. Κυριότερα αλιευόμενα είδη 
είναι ο μπακαλιάρος, τα μπαρμπούνια, οι γαρίδες, οι καραβίδες και κεφαλόποδα. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι συρρικνώνονται μερικά από τα αποθέματα των αλιευομένων ιχθύων, όπως 
μπακαλιάρου και οι καραβιδών. Τα αποθέματα όμως μπαρμπουνιών φαίνονται να είναι πιο 
σταθερά. 
 
Σ
κέφαλους, γαρίδες, γόπες, μαρίδα και φιγγιά. Πάνω από τις μισές τράτες που ψαρεύουν στο 
Ιόνιο είναι νηολογημένες στην Πάτρα, το σημαντικότερο αλιευτικό λιμένα της Δυτικής 
Ελλάδας, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται σε λιμένες ήσσονος σημασίας. 
 
Τ
κέφαλους, βατραχόψαρα, χταπόδια και καραβίδες. Σημαντικότεροι λιμένες τρατών βυθού στο 
Αιγαίο είναι ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη (32% και 28% του στόλου τρατών στο Αιγαίο). Στη 
Χαλκιδική και στην Εύβοια υπάρχουν νηολογημένα το 11% των τρατών του Αιγαίου και στην 
Καβάλα ή την Αλεξανδρούπολη το 7%, ενώ στους λιμένες των Κυκλάδων είναι νηολογημένο 
μόνο το 4% των σκαφών. 
 
Τ
μηχανότρατες. Κυριότεροι λιμένες είναι η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Σε καθένα από 
αυτούς έχει νηολογηθεί το 40% των τρατών που ψαρεύουν στο Θρακικό πέλαγος. Στο Θρακικό 
πέλαγος ψαρεύουν και τράτες άλλων περιοχών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη. 
 
Μ
κέφαλους και γαρίδες. Η στενή υφαλοκρηπίδα περιορίζει την πρακτική των τρατών βυθού. Γι’ 
αυτό έχουν νηολογηθεί λίγες μόνο τράτες σε λιμένες της βόρειας ακτής της νήσου. 
 
Ο
το Υπουργείο Γεωργίας). Αυτό το τμήμα του στόλου υφίσταται την πίεση της εφαρμογής των 
μέτρων του Κανονισμού (ΕΚ) 1626/94 και του συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης των 
σκαφών (VMS). Επιπλέον, η μείωση των κερδών λόγω του περιορισμού των αλιευμάτων 
παρότρυνε την προσφυγή στα προγράμματα μείωσης της χωρητικότητας του στόλου. 
 
Π
αλιείας υπάρχει στο Ιόνιο εξαιτίας της παράνομης αλιείας σε βάθη μικρότερα των 50 μέτρων. 
Το σύστημα VMS θα λύσει το πρόβλημα και εξηγεί την αντίθεση των τρατών να εφαρμόσουν 
το σύστημα αυτό. 
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Οι πελαγικές τράτες απαγορεύονται στην Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι μερικές τράτες στο βόρειο 
Αιγαίο αλιεύουν γαύρους στο ανοιχτό πέλαγος, προκαλώντας συγκρούσεις με τους αλιείς των 
γρι-γρι. 
 
Απαγορεύεται η αλιεία με τράτες βυθού από 1ης Ιουλίου έως 20ής Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, σε 
ορισμένους κλειστούς κόλπους ή σε οικοσυστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα 
(Πάτρα, Βόρειος Ευβοϊκός, κόλπος Θεσσαλονίκης), η αλιεία με τράτες βυθού απαγορεύεται επί 
6 έως 9 μήνες, ή ολόκληρο το χρόνο (Παγασητικός κόλπος, 
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=112136&srcLan
g=es&trgLang=el&fromresults=trueπροστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων, Κόλπος 
της Άρτας). 
 
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1626/94 απαγορεύει την αλιεία με τράτες βυθού σε απόσταση μικρότερη 
των 3 μιλίων από την ακτή ή σε βάθη μικρότερα των 50 μέτρων. Η ελληνική νομοθεσία το 
απαγορεύει σε απόσταση μικρότερη του 1 μιλίου από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθους. 
 

Κυκλωτικά δίχτυα 
 
Στην Ελλάδα, η αλιεία με γρι-γρι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: ημερήσια και νυχτερινή. Με το 
νυχτερινό γρι-γρι αλιεύονται κυρίως γαύροι, σαρδέλες, σκουμπριά, γόπες και σαυρίδια. Η 
οικονομική πάντως απόδοση του νυχτερινού γρι-γρι βασίζεται κυρίως στους γαύρους. Κατά τα 
τελευταία έτη έχει μειωθεί η βιομάζα των αποθεμάτων και το μέσο μέγεθος των εκφορτώσεων 
γαύρου και σαρδέλας. Πάντως, φαίνεται να αποκαθίσταται το απόθεμα γαύρου. 
 
Με το ημερήσιο γρι-γρι αλιεύονται κυρίως μεταναστευτικά πελαγικά είδη όπως παλαμίδες 
(Sarda sarda), σαυρίδια (Caranx spp.), μαγιάτικα (Seriola dumerlii) ή μυλοκόπια (Argyrosomus 
regius). Η αλιεία απαγορεύεται τον Ιούλιο και Αύγουστο. Η παράκτια παραδοσιακή αλιεία 
θεωρεί ζημιογόνα αυτήν την αλιεία υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιείται σε ρηχά νερά έχοντας 
ως στόχο βενθοπελαγικά είδη. 
 
Το 84% των σκαφών γρι-γρι αλιεύει στο Αιγαίο, το 13% στο Ιόνιο και περίπου το 4% στην 
Κρήτη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αλιείας, η αλιεία με κυκλωτικά δίχτυα έχει μειωθεί κατά 
12% από το 1991 έως το 2003 για λόγους παρεμφερείς προς αυτούς της μείωσης των τρατών 
βυθού. 
 
Η αλιεία με κυκλωτικά δίχτυα απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από την 
ακτή ή σε βάθη μικρότερα των 30 μέτρων. Η νυχτερινή αλιεία απαγορεύεται από τις 15 
Δεκεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου και η ημερήσια από την 1η Ιουλίου έως την 31η 
Αυγούστου. Η νυχτερινή αλιεία απαγορεύεται και τις δύο ημέρες πριν και μετά από την 
πανσέληνο. 
 

Γρίποι 
 
Η αλιεία με γρίπους επιτρέπεται μόνο στο φως της ημέρας και σε απόσταση 1 μιλίου από την 
ακτή. Απαγορεύεται από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Αλιεύονται γόπες, μαρίδα, 
καλαμαράκια, σαρδέλες και σαυρίδια. Λόγω του μεγέθους των ματιών είναι μέθοδος ελάχιστα 
επιλεκτική και πραγματοποιείται σε περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται ιχθύδια διαφόρων 
ειδών. 
 
Αυτός ο τρόπος αλιείας περιορίζεται από γεωμορφολογικούς παράγοντες. Κατ’ αρχήν, δεν είναι 
πραγματοποιείται σε βραχώδεις βυθούς για να μην σκιστούν τα δίχτυα. Επιπλέον, δεν είναι 
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δυνατή ούτε σε περιοχές με ευρεία υφαλοκρηπίδα, επειδή η κλίση του βυθού δεν επαρκεί για να 
ασκηθεί με τρόπο ικανοποιητικό. Για το λόγο αυτό δεν ασκείται στο Θρακικό Πέλαγος. Έτσι 
δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τις τράτες βυθού ή τα γρι-γρι. Υπάρχει όμως ανταγωνισμός με 
την παράκτια παραδοσιακή αλιεία, όποτε η τελευταία χρησιμοποιεί σταθερά εργαλεία που 
παραμένουν επί διάφορες ημέρες σε αμμώδεις βυθούς. 
 
Πάντως, ανακύπτουν προβλήματα ανταγωνισμού με τα γρι-γρι κατά την αλιεία σαρδέλας ή με 
τα μανωμένα δίχτυα και τις τράτες βυθού κατά την αλιεία κέφαλου. Η κατάσταση αυτή 
δημιουργείται σε κλειστούς κόλπους στους οποίους ψαρεύουν πολλά σκάφη. Οι παράκτιοι 
παραδοσιακοί αλιείς υποστηρίζουν ότι οι γρίποι αλιεύουν ιχθύδια εμπορικών ειδών. 
 
Το 74% του στόλου που χρησιμοποιεί γρίπους ψαρεύει στο Αιγαίο, το 25% στο Ιόνιο και μόνο 
το 1% στην Κρήτη. 
 

Παράκτια παραδοσιακή αλιεία 
 
Η παράκτια παραδοσιακή αλιεία κυριαρχεί στην Ελλάδα. Το 94% των σκαφών αφιερώνεται σε 
αυτήν, αντιπροσωπεύοντας το 37% της ολικής χωρητικότητας και το 61% της ισχύος του 
στόλου. Το 74% του στόλου παράκτιας παραδοσιακής αλιείας αλιεύει στο Αιγαίο, το 22% στο 
Ιόνιο και περίπου το 4% στα ύδατα της Κρήτης. 
 
Πρόκειται γενικά για την αλιεία πολλών διαφορετικών ειδών με διάφορα εργαλεία, με εξαίρεση 
ορισμένα σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη. Συνηθίζεται η αλλαγή εργαλείων κατά τη 
διάρκεια του έτους, ανάλογα με την αφθονία διαφόρων ειδών σε κάθε περιοχή. 
 
Τα εργαλεία πάντως που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα μανωμένα δίχτυα, τα απλάδια 
και τα παραγάδια. Παρότι υπάρχουν διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται αναλόγως του 
είδους, τα περισσότερο γενικευμένα είναι τα μανωμένα δίχτυα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε 
σχεδόν όλες τις περιοχές καθ’ όλο το έτος. Αλιεύονται μπακαλιάροι, γαρίδες, γλώσσες, 
τσιπούρες, κέφαλοι, λυθρίνια και σουπιές. Ειδικότερα, με μανωμένα δίχτυα πραγματοποιείται η 
αλίευση του 60% των σουπιών και του 80% των γλωσσών. 
 
Τα απλάδια χρησιμοποιούνται και αυτά καθ’ όλο το έτος, παρότι με διαφορετική ένταση 
αναλόγως της περιοχής. Αλιεύονται κέφαλοι, γόπες, σαυρίδια, παλαμίδες, σκουμπριά, λούτσοι, 
μπακαλιάροι και αθερίνα. 
 
Τα παραγάδια χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιοχές με βραχώδη βυθό. Τα αλιευόμενα είδη 
ποικίλλουν αναλόγως του βάθους. Μέχρι τα 90 μέτρα αλιεύονται σπάροι και ροφοί. Σε 
βαθύτερα νερά αλιεύονται μπακαλιάροι, λυθρίνια του πελάγους κα σπάροι μεγάλου μεγέθους. 
 
Οι παράκτιοι παραδοσιακοί αλιείς αλιεύουν κυρίως βενθοπελαγικά είδη. Επομένως 
ανταγωνίζονται τις τράτες βυθού, όσον αφορά τόσο τα στοχοθετούμενα είδη όσο και τους 
ψαρότοπους. Σε μερικές περιοχές υπάρχει ανταγωνισμός με τα γρι-γρι, παρότι είναι λιγότερο 
έντονος απ' ότι με τις τράτες βυθού. Σε γενικές γραμμές, είναι πολύ πιο επιλεκτική απ' ότι η 
αλιεία με τράτες βυθού, όσον αφορά τόσο τα μεγέθη όσο και τα είδη. Όμως, είναι πανταχού 
παρούσα και δεν αφήνει ανεκμετάλλευτο κανένα φυσικό καταφύγιο των αλιευομένων ειδών. Η 
βελτίωση των ηλεκτρονικών συσκευών και της χωρητικότητας των σκαφών μεταφράζεται σε 
εντατική εκμετάλλευση ορισμένων ειδών όπως οι σφυρίδες και τα λυθρίνια του πελάγους. 
 
Η μέση ηλικία των αλιέων αυτού του τομέα είναι γενικά αρκετά μεγάλη. Συχνά, οι ιδιοκτήτες 
σκαφών παράκτιας παραδοσιακής αλιείας έχουν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα 
(κυρίως στη γεωργία ή τον τουρισμό). 
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Αλιεία μεγάλων πελαγικών ιχθύων 
 
Η αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών ρυθμίζεται με ειδικό σύστημα αδειών ενώ η αλιεία ξιφία 
απαγορεύεται από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Ιανουαρίου προς προστασία των ιχθυδίων. Ο 
στόλος αλιεύει κυρίως στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στην περιοχή γύρω από την Κρήτη, παρότι κατά 
εποχές μεταφέρει τη δραστηριότητα του σε ανατολικότερα ύδατα. 

 
Η αλιεία ερυθρού τόνου 
ρυθμίζεται από τη 
https://iate.cdt.eu.int/iatenew
/manipulation/dataentry/Entr
yDetailview.jsp?lilId=78096
1&srcLang=es&trgLang=el

&fromresults=trueΔιεθνή 
Επιτροπή για τη Διατήρηση 
των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού (ICCAT), που 
θεσπίζει τις ανώτατες 
ποσοστώσεις που μπορεί να 
αλιεύει κάθε χρόνο ο 

ελληνικός στόλος. Αυτή η αλιεία είναι η μόνη που υπόκειται σε καθεστώς ποσοστώσεων στην 
Ελλάδα. 
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7. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Τα νομοθετικά διατάγματα 420/70 (κώδικας αλιείας), 1740/87 και 2040/92 συνιστούν το 
πλαίσιο για τη διαχείριση της αλιείας στην Ελλάδα και για τα μέτρα προστασίας των υδάτινων 
πόρων. Επιπλέον, έχουν δημοσιευθεί προεδρικά διατάγματα που περιλαμβάνουν τα μέτρα που 
διέπουν την αλιεία στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. 
 
Τα μέτρα διαχείρισης και προστασίας στην Ελλάδα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• Έλεγχος της αλιευτικής προσπάθειας, με περιορισμούς του αριθμού των σκαφών και της 
χωρητικότητας τους, και· 

• εξορθολογισμός της εκμετάλλευσης των πόρων, με τεχνικά μέτρα και χωρικούς η 
χρονικούς περιορισμούς. 

 
Η αλιευτική δραστηριότητα γίνεται βάσει αδείας που μπορεί να μεταβιβάζεται μετά από 
διοικητική εξουσιοδότηση. Τις άδειες εκδίδει η ακτοφυλακή (που υπάγεται στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας) μετά από έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Μετά από τους περιορισμούς του 1988, η έκδοση αδειών σταμάτησε το 1991. Μπορούν να 
αποκτηθούν νέες άδειες σε αντικατάσταση παλαιότερων για σκάφη της ίδιας χωρητικότητας. Οι 
άδειες αναστέλλονται ως διοικητική κύρωση σε περίπτωση παραβίασης της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 
 
Οι υπουργικές αποφάσεις 290339 της 16ης Ιανουαρίου 2001 και 292288 της 28ης Δεκεμβρίου 
2001, απαγορεύουν τις πελαγικές τράτες και περιορίζουν την αλιεία με γρίπους ακτής. 
 
Το προεδρικό διάταγμα 109/02 αποσκοπεί στην ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων 
εθνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβάνοντας τεχνικά μέτρα για την αλιεία υδάτινων πόρων που 
χρησιμοποιούνται ως δόλωμα κατά τις αλιευτικές δραστηριότητες. 

PE 369.028 19

https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=780961&srcLang=es&trgLang=el&fromresults=true
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=780961&srcLang=es&trgLang=el&fromresults=true
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=780961&srcLang=es&trgLang=el&fromresults=true
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=780961&srcLang=es&trgLang=el&fromresults=true
https://iate.cdt.eu.int/iatenew/manipulation/dataentry/EntryDetailview.jsp?lilId=780961&srcLang=es&trgLang=el&fromresults=true


Η αλιεíα στην Ελλάδα 

 
Την ερασιτεχνική αλιεία διέπει το προεδρικό διάταγμα 373/85, το οποίο θεσπίζει τα 
επιτρεπόμενα εργαλεία και ποσότητες, καθώς και χρονικούς περιορισμούς. Απαγορεύεται η 
πώληση των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας. Όμως, παρά τις διοικητικές κυρώσεις η 
ερασιτεχνική αλιεία αναπτύσσει ημιεπαγγελματική δραστηριότητα, εις βάρος της παράκτιας 
παραδοσιακής αλιείας. 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της 
κοινοτικής και της εθνικής πολιτικής που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των αλιευτικών 
πόρων. Τις αλιευτικές δραστηριότητες ελέγχουν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και οι 
λιμενικές αρχές που επαγρυπνούν για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και επιβάλλουν 
διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης. 
 
Η ανάπτυξη και διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας διέπεται από σχέδια που εκπονεί το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άλλες αρχές με αρμοδιότητες όσον αφορά την 
εκτέλεση των αλιευτικών πολιτικών είναι: 

• το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
• το Υπουργείο Ανάπτυξης, που πραγματοποιεί τις επιθεωρήσεις της αγοράς, και 
• οι περιφερειακές και επαρχιακές αρχές που έχουν τη εποπτεία της τοπικής εφαρμογής 

της αλιευτικής πολιτικής. 

8. ΛΙΜΕΝΕΣ 
 
Λόγω του μικρού μεγέθους του μεγαλύτερου μέρους των σκαφών του ελληνικού στόλου, τα 
σημεία εκφόρτωσης είναι διάσπαρτα κατά μήκος των ακτών. Στην πλειοψηφία τους αποτελούν 
απλά μέρη πρόσδεσης, όπως φυσικά καταφύγια, παραλίες και μικροί μώλοι που 
χρησιμοποιούνται από τα σκάφη παραδοσιακής αλιείας. Μόνο 212 λιμένες διαδραματίζουν 
διοικητικό ρόλο. Όμως, ο ελληνικός στόλος είναι πολύ συγκεντρωμένος. Σε 16 λιμένες 
βρίσκεται το 51% των σκαφών του ελληνικού στόλου, το 36% της χωρητικότητας και το 54% 
της ισχύος. 
 

Περιφερειακή κατανομή των αλιευτικών λιμένων στην Ελλάδα 

  Αριθμός 
λιμένων 

% 
λιμένων 

Σκάφη / 
λιμένα 

TB / 
λιμένα 

Kw. / 
λιμένα 

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 11 5% 76 569 3.170 
Αττική 28 13% 74 796 3.256 
Δυτική Ελλάδα 12 6% 79 263 1.994 
Ιόνια Νησιά 14 7% 109 284 2.285 
Ήπειρος 4 2% 161 289 2.412 
Κεντρική Μακεδονία 17 8% 120 1.010 5.836 
Κρήτη 15 7% 65 283 1.569 
Νότιο Αιγαίο 38 18% 61 277 1.684 
Πελοπόννησος 20 9% 90 284 1.899 
Στερεά Ελλάδα 27 13% 76 315 2.104 
Θεσσαλία 7 3% 130 575 3.710 
Βόρειο Αιγαίο 19 9% 115 323 2.209 
ΣΥΝΟΛΟ 212 100% 87 439 2.552 
Πηγή: Εκπονήθηκε από το συντάκτη βάσει στοιχείων του μητρώου του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

 
Η γεωγραφική κατανομή των λιμένων είναι λίγο διαφορετική από αυτήν του στόλου, ενώ τα 
χαρακτηριστικά τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Οι περιοχές με μεγαλύτερο αριθμό 
λιμένων είναι το Νότιο Αιγαίο, η Αττική και η Στερεά Ελλάδα. Στις τρεις αυτές περιοχές 
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βρίσκεται το 44% των αλιευτικών λιμένων της Ελλάδας. Σε λιμένες της Κεντρικής Μακεδονίας 
και της Αττικής εδρεύουν μεγαλύτερα σκάφη. 
 
Οι μεγαλύτεροι ελληνικοί λιμένες είναι ο Πειραιάς (Αττική) και η Θεσσαλονίκη (Κεντρική 
Μακεδονία). Στους δύο αυτούς λιμένες είναι νηολογημένο το 9% των σκαφών, τα οποία όμως 
εκπροσωπούν το 32% της ολικής χωρητικότητας και το 22% της ισχύος του ελληνικού στόλου. 
 
Τα σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να πραγματοποιούν εκφορτώσεις μόνο στους λιμένες της 
Πάτρας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας. 
 

9. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

9.1. ΕΜΠΟΡΙΑ 
 
Η ΕΤΑΝΑΛ (κρατική Εταιρεία Ανάπτυξης της Αλιείας), της οποίας βασικός μέτοχος είναι η 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, έχει δημιουργήσει δίκτυο ιχθυοσκάλων. Όμως, μέρος των 
αλιευμάτων της παράκτιας παραδοσιακής αλιείας πωλείται απευθείας σε ξενοδοχεία και 
εστιατόρια ή και ιδιώτες, χωρίς να περνάει από τις αγορές της ΕΤΑΝΑΛ. 
 

Η ΕΤΑΝΑΛ διαχειρίζεται 11 
ιχθυόσκαλες: Αλεξανδρούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, 
Κάλυμνος, Μεσολόγγι, Πάτρα, 
Πειραιάς, Πρέβεζα, Χανιά, 
Χαλκίδα και Χίος. Σε αυτές 
πωλείται περίπου το 55% των 
εγχώριων αλιευμάτων. 
Πωλούνται όμως και προϊόντα 
εισαγωγής και 
υδατοκαλλιέργειας. 
 
Στον Πειραιά συγκεντρώνεται το 
33% των εγχώριων νωπών 
αλιευμάτων που πωλείται μέσω 
της ΕΤΑΝΑΛ, στη Θεσσαλονίκη 
το 27% και στην Καβάλα το 
18%. Αξιόλογες ποσότητες 

προϊόντων υδατοκαλλιέργειας πωλούνται μόνο στις αγορές του Μεσολογγίου (73%) και της 
Πρέβεζας (23%). 

Εγχώρια παραγωγή που πωλείται νωπή μέσω του δικτύου της 
ΕΤΑΝΑΛ 

(Kg) Υδατοκαλλιέργεια Αλιεύματα ΣΥΝΟΛΟ 
Αλεξανδρούπολη  609.136 609.136 
Θεσσαλονίκη 890 13.348.686 13.349.576 
Καβάλα  9.102.945 9.102.945 
Κάλυμνος  29.872 29.872 
Μεσολόγγι 1.536.088 395.759 1.931.847 
Πάτρα  2.474.559 2.474.559 
Πειραιάς  16.536.423 16.536.423 
Πρέβεζα 573.580 550.302 1.123.882 
Χανιά  1.745.514 1.745.514 
Χαλκίδα  4.713.495 4.713.495 
Χίος  207.965 207.965 
ΣΥΝΟΛΟ 2.110.558 49.714.656 51.825.214 
Πηγή: ΕΤΑΝΑΛ. ιδία εκπόνηση 

Capturas comercializadas en fresco a través de 
ETANAL (Kg)
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Υπάρχουν μ ρικές αγορές στις ο οίες 
αυξάνετ ι η ποσό τα εγχώριων 
αλιευμάτω υ πωλούντα πά. 
Μεταξύ αυτών μόν  η Καβάλα, της 
οποίας η ποσότητα αυξήθηκε κα ά 
19% την τελευταία εξαετία, κατέχει 
σημαντική όστωση αγοράς. 
Στην αγορά της Θεσσαλονίκης 
παρατηρείται σημαντική και 
προοδευτική μ ση του όγκ των 
νωπών προϊόντων. Την τελευταία 
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εξαετία σημειώθηκε μείωση 19%, η οποία είναι εν μέρει υπεύθυνη για την εξέλιξη των 
ποσοτήτων που πωλούνται μέσω της ΕΤΑΝΑΛ. 
 

9.2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 300 βιομηχανίες μεταποίησης ιχθύων, οι οποίες προσφέρουν 
πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας. Κυριαρχούν οι βιομηχανίες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το 
45% των βιομηχανιών επικεντρώνονται στην πρωτογενή μεταποίηση, το 29% στην κατάψυξη 
και το 26% στη δευτερογενή μεταποίηση. 
 
Βασικά είναι τα κατεψυγμένα και τα παστά προϊόντα, ενώ δευτερεύουσα σημασία έχουν οι 
κονσέρβες τα καπνιστά. Με την αύξηση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας, αναπτύσσονται 
οι δραστηριότητες εμπορικής συσκευασίας των προϊόντων της. Η παραγωγή αυξάνεται, με 
αύξηση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών που προέρχονται τόσο από την υδατοκαλλιέργεια 
όσο και από εισαγωγές. 
 
Αφήνοντας κατά μέρος τις δραστηριότητες εμπορικής συσκευασίας των προϊόντων της 
υδατοκαλλιέργειας, το 38% των μεταποιημένων προϊόντων προέρχεται από τον νομό 
Θεσσαλονίκης, το 19% από την Αττική και το 13% από την Καβάλα. Παρότι υπάρχουν 
μεταποιητικές βιομηχανίες σε άλλες επαρχίες, η συγκέντρωση των βιομηχανιών είναι πολύ 
μικρότερη. 
 
Σε γενικές γραμμές, οι βιομηχανίες της βόρειας Ελλάδας ειδικεύονται στα παστά προϊόντα, στα 
καπνιστά και στις κονσέρβες, ενώ η βιομηχανία κατάψυξης έχει συγκεντρωθεί στην Αττική. Η 
ελληνική μεταποιητική βιομηχανία επεξεργάζεται κυρίως σαρδέλες και γαύρους. Το 
μεγαλύτερο μέρος των βιομηχανιών βρίσκονται κοντά στους λιμένες εκφόρτωσης μικρών 
πελαγικών ιχθύων (όπως η Καβάλα, η Βόρειος Εύβοια, ο Βόλος, η Λέσβος κ.λπ.). Οι 
βιομηχανίες αυτές επλήγησαν σημαντικά από τη μείωση των αλιευμάτων γάδου και του μέσου 
μεγέθους τους που παρατηρήθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. 
 

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου αλιευτικών προϊόντων 
αυξάνεται κ θε χρόνο. Η αύξηση 
της κατά εφα ήν κατανάλωσης 
και η προοδευτική μείωση των 
αλιευμάτ προκάλεσαν την 
έντονη αύξηση των εισαγωγών, 
η οποία δεν αντισταθμίστηκε 
από αύξηση των εξαγωγ ν μετά 
από την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλ ίναι 
έντονα προσανατολι μέν  προς 
τις εξαγωγές. Το εμπορικό 
έλλειμμα υπερβαίνει τους 
120.000 τόνους, αξίας ά  των 
114 εκατομμυρίων ευρώ. 
 

Comercio exterior de productos de la pesca (Tm)
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Η Ελλάδα εισάγει γενικώς 

πρ

 στη

μειωνόταν
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11. ΈΡΕΥΝΑ 

λληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) 

ο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) δημιουργήθηκε με το Διάταγμα της 

 

νστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών 

ο ινστιτούτο υδατοκαλλιεργειών πραγματοποιεί βασική και εφαρμοσμένη έρευνα όσον αφορά 
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πρώτες ύλες για τη 
βιομηχανία μεταποίησης 
αλιευτικών οϊόντων και 
εξάγει νωπά προϊόντα 
μεγαλύτερης αξίας. Όσο 
αναπτυσσόταν η παραγωγή 
της υδατοκαλλιέργειας 
τόσο ν Ελλάδα όσο και 
σε άλλες χώρες της 
Μεσογείου,  η 
μέση αξία των ελληνικών 
εξαγωγών. Η εξέλιξη των 
τιμών των εξαγωγών 
αντικατ τρίζε τον τρόπο 
με τον οποίο τα προϊόντα 
της υδατοκαλλιέργειας 

Import.

Export.

μετατράπηκαν σταδιακά σε "commodities". 

 

Ε
 
Τ
3ης Ιουνίου 2003 για να συγκεντρώσει τις έρευνες στο θαλάσσιο τομέα που χρηματοδοτεί η 
ελληνική κυβέρνηση. Απορρόφησε παλαιότερα ερευνητικά ιδρύματα όπως τα ΕΚΘΕ και 
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. και τα κέντρα έρευνας αυτών. Το ΕΛΚΕΘΕ διαθέτει πέντε ινστιτούτα: 
ωκεανογραφίας, υδατοκαλλιεργειών, θαλασσίων βιολογικών πόρων, εσωτερικών υδάτων και 
θαλάσσιας βιολογίας και γενετικής. Διαθέτει δύο ωκεανογραφικά σκάφη (Αιγαίο και Φιλία), το 
βαθυσκάφος Θέτις και για βαθιά ύδατα τα τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια ρομπότ MaxRover 
και Super Achilles. Το ΕΛΚΕΘΕ είναι επίσης υπεύθυνο για τα ενυδρεία της Ρόδου και της 
Κρήτης. 
 

Ι
 
Τ
την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας στη βιολογία των ειδών και τις τεχνικές εκτροφής. Η 
βασική έρευνα επικεντρώνεται στους βιολογικούς μηχανισμούς που δραστηριοποιούνται κατά 
τη θαλάσσια παραγωγή (φυσιολογία, παθολογία, ηθολογία, αναπτυξιακή βιολογία, ανοσολογία, 
μεταβολισμός, κ.λπ.). Οι βασικές γραμμές της εφαρμοσμένης έρευνας αναφέρονται στην 
ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων παραγωγής, στη σύνθεση και τεχνολογία των 
τροφίμων για τους ιχθύες, στην επιλογή νέων ειδών, στις μεθόδους παραγωγής, στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ υδατοκαλλιέργειας και περιβάλλοντος και στη μελέτη και βελτίωση 
της φυσικής παραγωγικότητας των θαλάσσιων συστημάτων. Εκτός από τα εργαστήριά του, 
διαθέτει και πειραματικό κέντρο κάθετης ολοκλήρωσης της παραγωγής (από το στάδιο της 
προνύμφης μέχρι το στάδιο της εμπορίας) στο Φάρο (Κρήτη) και πειραματική εκμετάλλευση 
στον κόλπο της Σούδας. 
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Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 
 
Το ινστιτούτο ωκεανογραφίας διαθέτει κέντρα στην Ανάβυσσο (Αττική) και στην Κρήτη. 
Πραγματοποιεί έρευνες για το θαλάσσιο περιβάλλον, με εστίαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών που επιδρούν στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα. 
 
Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων 
 
Το ινστιτούτο θαλασσίων βιολογικών πόρων δραστηριοποιείται στο πεδίο της διαχείρισης της 
αλιείας και των παράκτιων περιοχών. Αναπτύσσει επίσης προγράμματα τεχνικής υποστήριξης 
και δραστηριότητες επιμόρφωσης. Οι τρεις κυριότεροι τομείς εργασίας είναι η διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων, η αλληλεπίδραση αλιείας-περιβάλλοντος και η διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάλυσης και αρχειοθέτησης δεδομένων 
και της μεταφοράς τεχνολογίας. 
 
Ελληνικό Κέντρο Ωκεανογραφικών Ερευνών (HNODC) 
 
Το HNODC αποτελεί το εθνικό κέντρο ωκεανογραφικών ερευνών της Ελλάδας. 
Δημιουργήθηκε το 1986 ως μέρος του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Είναι εθνική 
υπηρεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία, αρχειοθέτηση και διανομή θαλάσσιων δεδομένων. Το 
HNODC αναπτύσσει επίσης τεχνικές επεξεργασίας ωκεανογραφικών δεδομένων και διατηρεί 
σχετική βάση δεδομένων. 
 
 
Ελληνικό Οικολογικό Δίκτυο για τη θαλάσσια μικροβιολογία 
 
Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την θαλάσσια 
μικροβιολογία στην Ελλάδα: ερευνητικά εργαστήρια, διεθνή ερευνητικά σχέδια, επικοινωνίες, 
επιχειρήσεις, οργανισμοί, θεσμοί και εργαστήρια. 
 
Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών ακτών υφίσταται πιέσεις που οφείλονται στην ολοένα και 
εντονότερη μετακίνηση του πληθυσμού προς τις ακτές, στη ρύπανση της θάλασσας και, 
γενικότερα, στην ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Από την άλλη πλευρά, η πολύπλοκη 
γεωμορφολογία των ελληνικών ακτών και οι αλληλεπιδράσεις φυσικών διαδικασιών και 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκαλούν σημαντικές αλλαγές σε ένα ευαίσθητο περιβάλλον. Τα 
προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπισθούν με ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
περιοχών, που απαιτεί μέσα παρακολούθησης και πρόγνωσης. Το ΕΛΚΕΘΑ υλοποίησε το 
σύστημα Ποσειδών που αποτελεί σύστημα εποπτείας και πρόγνωσης, με στόχο να βελτιώσει 
την περιβαλλοντική επαγρύπνηση και να διευκολύνει τις θαλάσσιες μεταφορές, την ασφάλεια 
και τη διάσωση στη θάλασσα, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια καθώς και την προστασία 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το Ποσειδών διαθέτει δίκτυο πλωτών μετρητικών σταθμών 
που καταγράφουν συνεχώς τις φυσικές, βιολογικές και χημικές παραμέτρους των θαλασσών της 
Ελλάδας. Υπάρχει ειδικευμένο κέντρο για την επεξεργασία των δεδομένων και για την 
εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης. 
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12. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
Το Συμβούλιο Αλιείας αποτελεί συμβουλευτικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν 
εκπρόσωποι της κυβέρνησης, επιστήμονες και εκπρόσωποι του κλάδου. Βασικό του καθήκον 
είναι η εξέταση της εκπονούμενης νομοθεσίας. 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο τρεις αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών. Το 1986 
δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός «Παγασητικός» (Βόλος), το 2002 η «Όστρια Α.Ε.» (Κλειδί 
Ημαθίας) και το 2003 η «Μακεδονία» (Καβάλα). 
 
Η ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) συγκεντρώνει 
29 συνεταιρισμούς αλιέων, με σύνολο 2.892 και 1.864 σκαφών. 
 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών ιδρύθηκε το 1991 προκειμένου να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη του κλάδου στην αρχική του φάση. Συγκεντρώνει πάνω από 250 εκμεταλλεύσεις 
που παράγουν άνω του 80% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού. 

13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET 
 

www.imbc.gr/fgm/ Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών 
www.statistics.gr/Main_eng.asp Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας Ελλάδος 
www.hcmr.gr/ Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/marine_gen/index.html Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και 

Γενετικής 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/inland/index.html Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/marine_res/index.html Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/aquaculture/index.html Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/oceanography/index.html Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 
www.etanal.gr ΕΤΑΝΑΛ 
www.ate.gr/en/index.shtml Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
www.paseges.gr/en/ Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων 

Αγροτικών Συνεταιρισμών 
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