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Σύνθεση 
 
Λόγω της απομακρυσμένης θέσης των Δωδεκανήσων και του εποχιακού χαρακτήρα του 
τουρισμού, η αλιεία εξακολουθεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στο σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή της αλιείας στην οικονομία μόλις που υπερβαίνει 
το 1%. Κατά την τουριστική περίοδο, η αλιεία και ο τουρισμός αλληλοσυμπληρώνονται. Το 
2003 η αλιεία δημιούργησε 3 733 θέσεις απασχόλησης1 στο νότιο Αιγαίο, με πτωτική τάση. Στα 
Δωδεκάνησα, η εξάρτηση της απασχόλησης από την αλιεία είναι από τις υψηλότερες στην 
Ελλάδα· είναι μεγαλύτερη μόνο στο βόρειο Αιγαίο και στα νησιά του Ιονίου. 
 
Στα Δωδεκάνησα, τα αλιεύματα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης 
αξίας του κλάδου, ενώ η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είναι πολύ περιορισμένη. Η 
περιορισμένη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
απομακρυσμένη θέση των Δωδεκανήσων, η οποία δυσχεραίνει την εμπορική διάθεση. Από την 
άλλη πλευρά, οι βορειοανατολικοί άνεμοι (μελτέμια) και ο ανταγωνισμός με τον τουρισμό 
περιορίζουν τις διαθέσιμες τοποθεσίες για την παραγωγή. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας επικεντρώνεται στα νοτιοανατολικά της Καλύμνου, λόγω 
των διευκολύνσεων για την εμπορική διάθεση που παρέχει η αγορά της ΕΤΑΝΑΛ. 
 
Η παραγωγικότητα του Αιγαίου είναι χαμηλή λόγω της πενίας του σε θρεπτικά συστατικά και 
πλαγκτόν, μολονότι το βόρειο Αιγαίο είναι πιο πλούσιο από το νότιο Αιγαίο. Η μεγαλύτερη 
παραγωγικότητα των βόρειων υδάτων είναι ένας ακόμη από τους παράγοντες που εξηγούν τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της αλιείας εκεί παρά στο νότιο Αιγαίο. 
 
Γενικά, η αλιεία είναι πολυειδική, παρότι παρατηρούνται εποχιακές διαφοροποιήσεις στη 
σύνθεση των αλιευμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν καθορισμένα στοχευόμενα είδη για ορισμένα 
αλιευτικά πεδία, όπως η αλιεία μερικών μεγάλων πελαγικών ειδών και ορισμένοι τύποι 
εξειδικευμένης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Τα κύρια είδη που αλιεύονται είναι ο 
γαύρος, η σαρδέλα, o μπακαλιάρος, το μπαρμπούνι, η μαρίδα, η τσιπούρα, το κοκκάλι, η γαρίδα 
και το καλαμάρι. Στην περιοχή δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αξιολογήσεις της 
κατάστασης των αλιευτικών πόρων, αλλά αυτές που πραγματοποιήθηκαν για τον γαύρο και την 
τσιπούρα υποδεικνύουν υπερεκμετάλλευση. 
 
Η αλιεία στα Δωδεκάνησα διεξάγεται από έναν στόλο 1 171 μικρών σκαφών πολλαπλών 
αλιευτικών δραστηριοτήτων. Μόνον 89 σκάφη έχουν μήκος άνω των δώδεκα μέτρων και μόνον 
πέντε έχουν μήκος άνω των 24 μέτρων. 
 
Η ακτή και ο βυθός της θάλασσας είναι πολύ ανώμαλοι και υπάρχει μεγάλος αριθμός σημείων 
πρόσδεσης. Τρεις είναι οι κύριοι λιμένες: η Ρόδος, η Κάλυμνος και το Λακκί. Στους τρεις 
αυτούς λιμένες συγκεντρώνεται το 70% των σκαφών του αλιευτικού στόλου, το 85% της ολικής 
χωρητικότητας του και το 81% της ισχύος του. Τα σκάφη μεγαλύτερων διαστάσεων έχουν τη 
βάση τους στην Κάλυμνο και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, στη Ρόδο. 
 
Η κατανομή του στόλου και η χρήση των αλιευτικών εργαλείων ανταποκρίνεται σε μεγάλο 
βαθμό στο ανάγλυφο του βυθού της θάλασσας. Ο βυθός έχει πολύ μεγάλο βάθος και εμφανίζει 
ανωμαλίες, περιορίζοντας τους τρόπους αλιείας. Ωστόσο, βόρεια της Κω, ο βυθός έχει 
μικρότερο βάθος και το ανάγλυφό του είναι πιο ομοιόμορφο. Ως εκ τούτου, τα βορειότερα 

                                                 
1 Απασχόληση στον τομέα της αλιείας: σημερινή κατάσταση. LEI BV. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006. 
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νησιά συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος του στόλου, παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερο 
πληθυσμό. 
 
Τρεις συνδυασμοί αλιευτικών εργαλείων χρησιμοποιούνται από το 69% του στόλου στα 
Δωδεκάνησα: στάσιμα παραγάδια με στάσιμα απλάδια, στάσιμα παραγάδια με μανωμένα 
δίχτυα και μανωμένα δίχτυα με στάσιμα απλάδια. Ορισμένα σκάφη μεγαλύτερων 
διαστάσεων είναι τράτες. 
 
Οι αλιευτικές δραστηριότητες και ο έλεγχός τους δυσχεραίνονται από την πολύπλοκη κατανομή 
των χωρικών υδάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινωθεί 
σε έναν χώρο στον οποίο οι πόροι δεν είναι άφθονοι και οι βυθοί που προσφέρονται για αλιεία 
δεν είναι πολλοί. 
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1. Γεωγραφικό πλαίσιο 
 
Τα Δωδεκάνησα είναι ένα σύμπλεγμα δώδεκα σχετικά μεγάλων νησιών και 150 μικρότερων 
νησιών στο νότιο Αιγαίο, απέναντι από τις ακτές της Τουρκίας. Βρίσκονται νότια της Σάμου και 
βορειοανατολικά της Κρήτης. 
 

Γράφημα 1 : Χάρτης των Δωδεκανήσων 

 
 
 
Η Νομαρχία Δωδεκανήσου έχει έκταση 2 714 km² και πληθυσμό που υπερβαίνει ελαφρώς τους 
200 000 κατοίκους. Πρωτεύουσα είναι η Ρόδος, η οποία συγκεντρώνει το ήμισυ του πληθυσμού 
της νομαρχίας. Υπάρχουν επίσης σημαντικοί οικισμοί στην Κω και στην Κάλυμνο. Γενικά, η 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι μικρή. Είναι μεγαλύτερη στην Κάλυμνο, τη Λέρο, την Κω, την 
Πάτμο και τη Ρόδο. Ωστόσο, ορισμένα νησιά υποδέχονται σημαντικό αριθμό τουριστών κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο. 
 
Έως τις εκλογές του 2006, η Νομαρχία Δωδεκανήσου υποδιαιρούνταν σε τέσσερις επαρχίες 
(Πάτμου, Καλύμνου, Κω, Ρόδου και Καρπάθου - Κάσου). Σήμερα αριθμεί 25 δήμους και δύο 
κοινότητες. Η διοικητική οργάνωση εμφανίζει την ιδιαιτερότητα ότι, μερικές φορές, διάφορα 
νησιά ανήκουν στον ίδιο δήμο. Το γεγονός αυτό έχει σημασία για τον καθορισμό των χωρικών 
υδάτων. 
 
Γενικά τα νησιά είναι μικρά. Παρά το μικρό μέγεθός τους, είναι πολύ ορεινά και υπάρχουν 
πολλά όρη με ύψος άνω των 600 μέτρων. Το υψηλότερο όρος, στην Κω, έχει ύψος 843 μέτρων. 
Η ορεογραφία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό το ανάγλυφο του βυθού της θάλασσας, που 
εμφανίζει επίσης μεγάλες ανωμαλίες. 
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Πίνακας 1 : Κυριότερα νησιά των Δωδεκανήσων 

Νήσος Πρωτεύουσα Έκταση 
km2 

Πληθυσμός 
(2001) 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 

Υψηλότερο 
σημείο 

Αριθ. 
νήσων 

Αγαθονήσι Μεγάλο Χωριό 14 500 158 11 Μικρό Χωριό 
(209 m) 4

Αρκιοί Αρκιοί 54  9

Αστυπάλαια Αστυπάλαια 96 850 1 238 13 Αστυπάλαια (506 
m) 1

Κως Κως 290 313 30 947 107 Δίκαιο 
(843 m) 

Χάλκη Εμποριός 28 000 313 11 Χάλκη 
(601 m) 

Κάλυμνος Κάλυμνος 
(Πόθια) 134 544 16 441 122  7

Κάρπαθος Κάρπαθος 324 800 6 511 20 Λάστος 
(1 215 m) 7

Κάσος Φρυ 69 464 990 14 Ακτή 
(601 m) 17

Καστελόριζο Μεγίστη 11 987 430 36 Βίγλα 
(273 m) 3

Λέρος Αγία Μαρίνα 74 172 8 207 111  9

Λειψοί Λειψοί 17 350 698 40  7

Νίσυρος Μανδράκι 41 600 948 23 Προφήτης Ηλίας 
(698 m) 

Πάτμος Πάτμος 34 050 3 044 89 Προφήτης Ηλίας 
(269 m) 

Ρόδος Ρόδος 1 400 684 117 007 84 Αττάβυρος (1 216 
m) 

Σύμη Σύμη 58 100 2 606 45  12

Τήλος Μεγάλο Χωριό 64 525 533 8 Προφήτης Ηλίας 
(654 m) 3

 
Τα Δωδεκάνησα υφίστανται τις συνέπειες της απομακρυσμένης θέσης τους σε σχέση με την 
ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον, οι θαλάσσιες επικοινωνίες δυσχεραίνονται κατά καιρούς λόγω 
των κακών μετεωρολογικών συνθηκών. Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, και ιδίως τον 
Αύγουστο, είναι συχνοί οι ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι (μελτέμια) που φυσούν από δύο 
έως έξι ημέρες και δυναμώνουν από το μεσημέρι. Η ένταση των ανέμων αυτών μπορεί να 
αυξηθεί καθώς περνούν ανάμεσα σε νησιά με υψηλά όρη διαταράσσοντας τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες γενικά, και τη ναυσιπλοΐα ειδικά. 
 

1.1. Φυσικό περιβάλλον. Βυθός και υδρογραφία 
 
Το Αιγαίο είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες λεκάνες της ανατολικής Μεσογείου. Παρότι 
εκτείνεται σε περισσότερα από 240 000 km2, διαιρείται από το υψίπεδο των Κυκλάδων. Το 
βόρειο μέρος του διαθέτει μια σχετικά εκτενή υφαλοκρηπίδα, παρότι υπάρχουν βαθιά φαράγγια 
και βυθίσματα που διατρέχουν τον βυθό από τα νοτιοανατολικά προς τα βορειοανατολικά. Το 
νότιο Αιγαίο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λεκάνης και έχει βάθη έως 
2 500 μέτρων. 
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Γενικά, ο βυθός των Δωδεκανήσων έχει μεγάλο βάθος και εμφανίζει πολλές ανωμαλίες. Το 
γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τη χρήση ορισμένων τρόπων αλιείας. Ωστόσο, στα βόρεια 
της Κω, ο βυθός έχει μικρότερο βάθος και το ανάγλυφό του είναι πιο ομοιόμορφο. 
 
Η κατανομή του στόλου και η χρήση των αλιευτικών εργαλείων ανταποκρίνονται σε μεγάλο 
βαθμό στο ανάγλυφο του βυθού. Έτσι, τα βορειότερα νησιά συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος 
του στόλου παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερο πληθυσμό. 
 

Γράφημα 2 : Θαλάσσιος βυθός. Βαθυμετρικός χάρτης 

 
 
 
Η γενική κυκλοφορία των υδάτων στο βόρειο Αιγαίο είναι κυκλωνική. Στην επιφάνεια 
τροφοδοτείται από τα ελάχιστα αλατούχα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά ύδατα της 
Μαύρης Θάλασσας. Ωστόσο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή των ποταμών που 
εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, σε βάθος μεταξύ 50 και 400 μέτρων 
υπάρχει ένα πιο αλατούχο στρώμα και, σε ορισμένες περιοχές, παρατηρούνται διαδικασίες 
μεταφοράς που φέρνουν στον βυθό πολύ πυκνά ύδατα. 
 
Η υδρολογική δομή είναι πολύπλοκη και, με εξαίρεση τα ανώτερα στρώματα, δεν εμφανίζει 
καμία σημαντική εποχικότητα στη νότια λεκάνη του Αιγαίου. Στα στενά του τόξου της Κρήτης 
υπάρχει κάποια διαφοροποίηση της δυναμικής στο ανώτερο και το μεσαίο στρώμα, ενώ στον 
βυθό η δυναμική παραμένει σταθερή. Σε μεσαίο βάθος, διεισδύει ένα ρεύμα ύδατος με ελάχιστη 
θερμοκρασία και αλατότητα, το οποίο ρέει προς τον βυθό της ανατολικής Μεσογείου, 
αναμειγνυόμενο με το ρεύμα που παράγεται στην ανατολική Μεσόγειο. Εν ολίγοις, στο νότιο 
Αιγαίο υπάρχει ένα επιφανειακό στρώμα, το οποίο αναμειγνύει αλατούχα ύδατα προερχόμενα 
από την Ανατολή. Σε βάθος μεταξύ 50 και 250 μέτρων, η αλατότητα είναι μεγαλύτερη. Σε 
μεγαλύτερα βάθη, παρατηρούνται διαδικασίες ανάμειξης των υδάτων που προέρχονται από την 
Αδριατική και των υδάτων που προέρχονται από τα ανατολικά της Μεσογείου. 
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Γενικά, το Αιγαίο είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Παρ’ όλα αυτά, το βόρειο Αιγαίο είναι 
πλουσιότερο από το νότιο Αιγαίο τόσο σε θρεπτικά συστατικά όσο και σε φυτοπλαγκτόν και 
μεσοζωοπλαγκτόν. Η μεγαλύτερη παραγωγικότητα των βόρειων υδάτων είναι ένας ακόμη από 
τους παράγοντες που εξηγούν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της αλιείας εκεί παρά στο νότιο Αιγαίο. 

1.2. Χωρικά ύδατα 
 
Το ζήτημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, και καθορίζει τις 
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από τη δεκαετία του ’70. Μάλιστα προκάλεσε ισχυρές 
εντάσεις το 1987 και το 1996. Η διαφορά επικεντρώθηκε στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τα 
Δωδεκάνησα. Η εμβέλεια της εν λόγω διαφοράς υπερβαίνει το πεδίο της αλιείας και 
επεκτείνεται στην αεροναυτιλία και σε στρατιωτικά ζητήματα. Το ζήτημα περιπλέκεται 
σημαντικά με την ένταξη στη συζήτηση της έννοιας της υφαλοκρηπίδας, η οποία συνδέεται 
στενά με τον ορισμό των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. 
 
Τα περισσότερα κράτη της λεκάνης της Μεσογείου θέσπισαν το όριο των χωρικών τους υδάτων 
στα 12 ναυτικά μίλια. Ωστόσο, λόγω της γεωγραφικής πολυπλοκότητας του Αιγαίου, η Ελλάδα 
και η Τουρκία θέσπισαν ένα όριο 6 ναυτικών μιλίων. Η εφαρμογή της μέσης γραμμής, όπως 
ορίζει το άρθρο 15 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του19821, 
εμφανίζει δυσκολίες, λόγω της θέσης στην οποία θα βρεθούν ορισμένα νησιά σε σχέση με τη 
μέση γραμμή. 
 
Η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας και 
δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται από αυτήν. Αιτιολογεί τη θέση της επικαλούμενη το ενδεχόμενο να 
επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Ωστόσο, η Τουρκία επέκτεινε 
τα χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια. Από την πλευρά της, η 
Ελλάδα επιφυλάσσεται να προβεί στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, παρότι δεν επιχείρησε 
ποτέ να πράξει κάτι τέτοιο. 
 
Το 1995, η Τουρκία χαρακτήρισε casus belli το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά 
της ύδατα. Τότε η Ελλάδα κατήγγειλε την τουρκική δήλωση ως παραβίαση του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος απαγορεύει την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής 
ακεραιότητας ή της ανεξαρτησίας ενός κράτους. 
 
Από την άποψη της δικαιοδοσίας, τα νησιά επιτρέπουν την επέκταση των ζωνών κυριαρχίας και 
οικονομικού ελέγχου. Κάθε νησί μπορεί να δημιουργήσει μια αιγιαλίτιδα ζώνη, μια 
αποκλειστική οικονομική ζώνη και μια υφαλοκρηπίδα. Έτσι, στην περίπτωση του Αιγαίου, η 
γραμμή που βρίσκεται σε ίση απόσταση βρίσκεται πολύ κοντά στην τουρκική ακτή. Ενόψει του 
γεγονότος αυτού, η Τουρκία επικαλείται το άρθρο 121 παράγραφος της Σύμβασης, σύμφωνα με 
το οποίο «οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους 
οικονομική ζωή, δεν θα έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα». Η ενδεχόμενη 
εφαρμογή του εν λόγω άρθρου θα μπορούσε να αφήσει μερικές νησίδες ελληνικής κυριαρχίας 
αποκλεισμένες σε τουρκικά χωρικά ύδατα, δημιουργώντας άλλου είδους προβλήματα. Σε κάθε 
περίπτωση, ο πληθυσμός των Δωδεκανήσων είναι ένα συναφές ζήτημα2. 
                                                 
1  Άρθρο 15. Οριοθέτηση της χωρικής θάλασσας μεταξύ κρατών με έναντι κείμενες ή προσκείμενες ακτές. 

«Στην περίπτωση που οι ακτές δύο κρατών κείνται έναντι αλλήλων ή συνορεύουν, κανένα από τα δύο κράτη 
δεν δικαιούται, ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους, να εκτείνει την χωρική του θάλασσα πέραν της 
μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών 
βάσεως από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας καθενός από τα δύο κράτη. Η παραπάνω 
διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη 
να οριοθετηθούν οι χωρικές θάλασσες των δύο κρατών κατά διαφορετικό τρόπο.» 

2  Βλέπε Πίνακα 1: Κυριότερα νησιά των Δωδεκανήσων 
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Ωστόσο, το ζήτημα αυτό παρέμεινε σε δεύτερη μοίρα από το 1996, με την εμφάνιση του 
ζητήματος των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών». Το ζήτημα αυτό, το οποίο προέκυψε από μια 
χαρτογραφική διαφορά σχετικά με τη νησίδα των Ιμίων, απέκτησε μεγάλη σημασία για την 
Τουρκία. Παρ’ όλα αυτά, για την Ελλάδα το ζήτημα ουσιαστικά δεν υφίσταται, καθώς η 
κυριαρχία στις νησίδες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν «γκρίζες ζώνες» αναγνωρίζεται 
διεθνώς. 
 

Γράφημα 3: Χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Όριο 6 ναυτικών μιλίων 

 
 
 
Οι επιπλοκές που προέκυψαν από τις διαφορές σχετικά με τα χωρικά ύδατα έχουν επίσης 
συνέπειες στην αλιευτική δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ένα αίσθημα 
γενικευμένου συγκρουσιακού κλίματος. Το αίσθημα αυτό μπορεί να ενταθεί σε έναν χώρο στον 
οποίο οι πόροι δεν είναι άφθονοι και δεν υπάρχουν πολλοί βυθοί κατάλληλοι για την αλιεία. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι ελεγκτικές δραστηριότητες δυσχεραίνονται λόγω της περίπλοκης 
κατανομής των χωρικών υδάτων. Επιπλέον, σε μια τόσο πολύπλοκη κατάσταση, ο έλεγχος των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν μπορεί παρά να διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο. 
 
Στην περιοχή, τα τουρκικά χωρικά ύδατα είναι πιο εκτενή στον Κεραμεικό Κόλπο, απέναντι 
από την Κω, και στον όρμο του Güllük, απέναντι από τη Λέρο. Ωστόσο, στον όρμο του Güllük, 
όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες για την αλιεία, τα τουρκικά ύδατα είναι λιγότερο εκτενή. 
Επιπλέον, η ανάπτυξη της τουρκικής υδατοκαλλιέργειας περιορίζει τις δραστηριότητες αλιείας. 
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2. Αλιευτική παραγωγή 
 
Στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την αλιεία σε περιφερειακό 
επίπεδο. Για την εκτίμηση της παραγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο πηγές: τα στοιχεία 
για τις περιφερειακές εκφορτώσεις που δημοσιεύονται από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας1 και οι ποσότητες που διατίθενται στην αγορά στην 
ιχθυόσκαλα της Καλύμνου2. Αμφότερες οι σειρές δεδομένων απεικονίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

Πίνακας 2: Εκφορτώσεις στα Δωδεκάνησα και ποσότητες που διατίθενται στην αγορά στην Κάλυμνο 

 Ιχθυόσκαλα Καλύμνου 
Kg 

Εκφορτώσεις 
Kg 

Κάλυμνος/Εκφορτώσεις 
% 

2001 247 948   

2002 279 428 2 460 400 11%

2003 170 377 2 209 100 8%

2004 170 380 784 000 22%

2005 111 649 1 337 100 8%

2006 142 872 1 168 100 12%

2007 318 522   

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και ΕΤΑΝΑΛ. Ίδια επεξεργασία 
 
Στο διάστημα μεταξύ 2003 και 2006 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στις ποσότητες που 
διατέθηκαν στην αγορά σε όλες τις αγορές της ΕΤΑΝΑΛ. Η Κάλυμνος ακολούθησε την ίδια 
τάση. Ωστόσο, στις ποσότητες που διατέθηκαν στην αγορά στην Κάλυμνο το 2004 δεν 
παρατηρείται παρόμοια μείωση με εκείνη των εκφορτώσεων που δημοσιεύθηκαν από τη 
Στατιστική Υπηρεσία. 
 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι ποσότητες που διατίθενται 
στην αγορά στην Κάλυμνο είναι συνάρτηση τόσο του εποχιακού χαρακτήρα των αλιευμάτων 
όσο και της τουριστικής κίνησης. 
 
Τους καλοκαιρινούς μήνες, και ιδίως από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, οι ποσότητες που 
πωλούνται μέσω της αγοράς της Καλύμνου μειώνονται σημαντικά. Την εποχή αυτή, λόγω της 
μεγαλύτερης ζήτησης, οι τιμές που καταβάλλουν οι ιχθυέμποροι είναι υψηλότερες και οι αλιείς 
έχουν λιγότερα κίνητρα να πωλήσουν τα αλιεύματά τους στην αγορά της Καλύμνου. Επιπλέον, 
διευρύνεται το εμπορικό κανάλι των άμεσων πωλήσεων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία. 
 
Απουσία λεπτομερέστερων επίσημων στατιστικών στοιχείων, η αγορά της Καλύμνου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δώσει μια εικόνα των αλιευμάτων στα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες του τουρισμού και των άμεσων πωλήσεων, καθώς και οι 
διαφορές στα αλιεύματα των στόλων των διαφόρων νησιών. Επιπλέον, οι διακυμάνσεις στις 
συνολικές ποσότητες που διατίθενται στην αγορά της Καλύμνου μπορούν να προκαλέσουν 
στρεβλώσεις στην ανάλυση της αγοράς όσον αφορά ορισμένα είδη. 
                                                 
1  http://www.statistics.gr/table_menu_per_year_eng.asp?Dnid=%20-

%20Fishery%20Census&SSnid=Primary%20Sector&sb=SPR_3&timeseries=1&dt=0 
2  http://www.etanal.gr/statistic/frameset_gr.htm 
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Στην αγορά της Καλύμνου διατίθενται έως ογδόντα είδη αλιευτικών προϊόντων. Ωστόσο, οι 
πωλήσεις επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε περιορισμένο φάσμα προϊόντων. Μόνον δύο 
είδη, η γόπα και η μαρίδα, αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 36% των πωλούμενων 
ποσοτήτων. Τα δεκαπέντε είδη που παρουσιάζονται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν 85% των 
πωλήσεων. 
 

Πίνακας 3: Πωλήσεις τοπικών αλιευμάτων στην αγορά της Καλύμνου (ανά είδη, Kg) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Γόπα 44 757 53 153 27 811 33 804 23 069 35 860 83 570

Μαρίδα 33 914 53 295 42 365 13 937 1 476 2 486 3 440

Πέρκα 13 336 21 156 13 235 11 768 12 032 9 594 25 470

Ξιφίας 2 487 5 714 9 997 2 307 15 451 15 019 48 774

Χταπόδι 20 937 12 944 11 433 13 172 9 532 6 667 22 772

Μπακαλιάρος 8 932 2 912 5 441 19 295 9 721 9 744 22 328

Μαριδάκι 22 428 204 430 6 244 7 538 11 188 18 022

Τσιπούρα 5 329 27 156 4 774 8 373 2 711 3 315 6 458

Σκορπιός 12 732 18 418 6 764 4 138 3 055 2 073 6 246

Κολιός 10 220 5 709 10 338 3 664 2 579 10 576 3 066

Μπαρμπούνι 9 700 11 968 3 670 4 751 1 658 2 989 7 748

Κουτσομούρα 8 384 10 055 7 449 4 769 1 039 2 754 7 530

Λυθρίνι 4 799 3 909 5 362 5 265 3 794 2 644 7 752

Καλαμάρι 2 902 1 675 2 928 5 393 2 636 3 237 12 942

Τόνος 7 790 7 644 3 615 2 527 2 110 466 3 570

Λοιπά 39 301 43 516 14 765 30 973 13 248 24 260 38 834

ΣΥΝΟΛΟ 247 948 279 428 170 377 170 380 111 649 142 872 318 522

Πηγή: ΕΤΑΝΑΛ. Ίδια επεξεργασία 
 
Πέρα από τη γενική πτωτική τάση στο διάστημα μεταξύ 2003 και 2006, και την έντονη αύξηση 
το 2007, ορισμένα προϊόντα εμφανίζουν ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ανοδική ή καθοδική. Έτσι, στα 
μεγάλα πελαγικά είδη, οι ποσότητες τόνου που διατίθενται στην αγορά μειώθηκαν σταδιακά, 
παρότι ανέκαμψαν κάπως το 2007. Ωστόσο, οι πωλήσεις ξιφία εμφανίζουν έντονη και διαρκή 
ανοδική τάση. Το 2007, ο ξιφίας έγινε το δεύτερο προϊόν που διατίθεται περισσότερο στην 
αγορά της Καλύμνου. Το γεγονός αυτό μπορεί να υποδεικνύει μια τεχνολογική επιλογή των 
σκαφών πολλαπλών αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν 
παρασυρόμενα παραγάδια αντί για απλάδια. 
 
Αυξήθηκαν επίσης σημαντικά οι πωλήσεις μπακαλιάρου και καλαμαριού. Ωστόσο, οι πωλήσεις 
σκορπιού εμφανίζουν πτωτική τάση. Εξάλλου, αξιοσημείωτη είναι τόσο η μείωση των 
πωλήσεων μαρίδας όσο και η αύξηση των πωλήσεων των ιχθυδίων της (μαριδάκι). 
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Γράφημα 4: Πωλήσεις μαρίδας στην αγορά της Καλύμνου 
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Πηγή: ΕΤΑΝΑΛ. Ίδια επεξεργασία 
 
Η ενήλικη μαρίδα, στον μέσο όρο της περιόδου 2001-2007, είναι το δεύτερο προϊόν με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις. Ωστόσο, η μείωση υπήρξε τέτοια ώστε το 2007 να κατέχει τη δέκατη 
έκτη θέση στις πωλήσεις. Οι πωλήσεις μαρίδας δεν μειώθηκαν μόνον σε ποσότητα. Μειώθηκε 
επίσης σημαντικά ο χρόνος παρουσίας της στην αγορά. Παραδοσιακά, η μαρίδα πωλείται από 
τον Οκτώβριο έως τον Μάιο, όμως οι πωλήσεις φαίνεται να δείχνουν μια τάση συγκέντρωσης 
τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι πωλήσεις ιχθυδίων επικεντρώνονται στο 
διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα 
για την κατάσταση ορισμένων πόρων από την εξέλιξη της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, είναι 
αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι η αύξηση των πωλήσεων ιχθυδίων συνοδεύει και σε ορισμένες 
περιπτώσεις προηγείται της μείωσης των πωλήσεων ενήλικης μαρίδας. 
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3. Αλιευτικός στόλος 
 
Ο αλιευτικός στόλος των Δωδεκανήσων περιλαμβάνει 1 171 σκάφη. Εξ αυτών μόνον 89 έχουν 
μήκος άνω των δώδεκα μέτρων και μόνον πέντε έχουν μήκος άνω των 24 μέτρων. Ο στόλος 
των Δωδεκανήσων αντιπροσωπεύει το 7% του ελληνικού αλιευτικού στόλου σκαφών μήκους 
κάτω των δώδεκα μέτρων και το 8% του στόλου σκαφών μήκους άνω των δώδεκα μέτρων. 
 
Η μέση ηλικία των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων είναι 24 έτη. Ωστόσο, τα σκάφη 
μήκους άνω των 12 μέτρων έχουν μέση ηλικία 18 ετών και τα σκάφη μήκους άνω των 24 
μέτρων έχουν μέση ηλικία 16 ετών. 
 
Το 80% του στόλου έχει ξύλινο σκελετό, το 19% σκελετό από ίνες γυαλιού και το 1% 
μεταλλικό σκελετό. Μόνον ένα σκάφος μήκους άνω των 20 μέτρων έχει σκελετό 
κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού και δύο έχουν ξύλινο σκελετό. Τα υπόλοιπα πέντε σκάφη 
έχουν μεταλλικό σκελετό. 
 
Τα σκάφη με ξύλινο σκελετό αντιπροσωπεύουν το 74% των σκαφών μήκους άνω των 12 
μέτρων και το 80% των μικρότερων σκαφών. Το μέσο μήκος των σκαφών με ξύλινο σκελετό 
είναι 8 μέτρα και η μέση ηλικία τους 26 έτη. 
 
Φυσικά, μεταλλικό σκελετό έχουν μόνον τα σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων (11% σε αυτό 
το τμήμα μήκους). Το μέσο μήκος των εν λόγω σκαφών είναι 19 μέτρα και η μέση ηλικία τους 
26 έτη. 
 
Τα σκάφη που είναι κατασκευασμένα από ίνες γυαλιού είναι πιο σύγχρονα· η μέση ηλικία τους 
είναι 13 έτη. Παρότι το μέσο μήκος τους είναι 7 μέτρα, υπάρχουν σκάφη όλων των μεγεθών, 
καθώς το 13% των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων είναι κατασκευασμένα από ίνες 
γυαλιού όπως και το 20% των μικρότερων σκαφών. 
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4. Αλιευτικοί λιμένες 
 
Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους των περισσότερων σκαφών του στόλου στα 
Δωδεκάνησα, τα σημεία εκφόρτωσης είναι πολύ διασκορπισμένα κατά μήκος της ακτής. Στην 
πλειονότητά τους είναι απλώς σημεία πρόσδεσης, όπως φυσικά καταφύγια, παραλίες και μικροί 
μόλοι που χρησιμοποιούνται από σκάφη παραδοσιακής αλιείας. Μόνον 14 λιμένες ασκούν 
διοικητικά καθήκοντα. Παρ’ όλα αυτά, ο στόλος εμφανίζει μεγάλη συγκέντρωση. Σε τρεις 
λιμένες (Ρόδος, Κάλυμνος και Λακκί) συγκεντρώνεται το 70% των σκαφών του αλιευτικού 
στόλου, το 85% της ολικής χωρητικότητας και το 81% της ισχύος του. 
 

Πίνακας 4 : Λιμένες στα Δωδεκάνησα 

Λιμένας Σκάφη ΚΟΧ kW % Σκαφών % ΚΟΧ % kW 

Κάλυμνος 384 3 182 14 637 33% 57% 45%

Ρόδος 267 817 6 685 23% 15% 20%

Λακκί (Λέρος) 168 734 5 104 14% 13% 16%

Κως 82 292 1 953 7% 5% 6%

Πάτμος 79 133 1 224 7% 2% 4%

Κάρπαθος 70 209 1 509 6% 4% 5%

Σύμη 54 67 598 5% 1% 2%

Φρυ (Κάσος) 24 38 286 2% 1% 1%

Αστυπάλαια 20 42 421 2% 1% 1%

Μεγίστη (Καστελόριζο) 9 15 111 1% 0% 0%

Καρδάμαινα (Κως) 6 4 33 1% 0% 0%

Μανδράκι (Νίσυρος) 5 14 107 0% 0% 0%

Λειψοί 3 2 22 0% 0% 0%

ΣΥΝΟΛΟ 1 171 5 551 32 689 100% 100% 100%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία βάσει στοιχείων του κοινοτικού μητρώου αλιευτικού στόλου 
 
Το μεγαλύτερο μέρος του στόλου των Δωδεκανήσων επικεντρώνεται σε λιμένες στον βορρά, 
αξιοποιώντας τις ευνοϊκότερες συνθήκες εκεί, καθώς ο βυθός έχει μικρότερο βάθος και 
εμφανίζει λιγότερες ανωμαλίες. Εξαίρεση αποτελεί η Ρόδος. Από τους λιμένες της ασκεί τη 
δραστηριότητά του ένας στόλος σκαφών παραδοσιακής αλιείας που εφοδιάζουν την τοπική 
αγορά. Τα σκάφη που αλιεύουν από τη Ρόδο έχουν διαστάσεις μικρότερες από τον μέσο όρο 
του στόλου της περιοχής. Από τα δεκατρία σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων που είναι 
καταχωρημένα στη Ρόδο, μόνον δύο έχουν μήκος άνω των 20 μέτρων. Θεωρητικά, και οι δύο 
κατηγορίες σκαφών χρησιμοποιούν τράτες βυθού με πόρτες ως κύριο εργαλείο και γρι-γρι ως 
βοηθητικό εργαλείο. Το 35% των σκαφών που είναι καταχωρημένα στη Ρόδο δηλώνει ότι 
χρησιμοποιεί στάσιμα παραγάδια και στάσιμα απλάδια. Το 25% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί 
μανωμένα δίχτυα και στάσιμα απλάδια. Στη Ρόδο συγκεντρώνεται το 16% της ολικής 
χωρητικότητας των σκαφών που χρησιμοποιούν σταθερά εργαλεία και το 11% εκείνων που 
χρησιμοποιούν συρόμενα δίχτυα. 
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Στην Κάλυμνο είναι καταχωρημένα 64 από τα 89 σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων. Μεταξύ 
αυτών υπάρχουν εννέα σκάφη μήκους άνω των 20 μέτρων και όλα, πλην ενός, χρησιμοποιούν 
τράτες βυθού με πόρτες ως κύριο αλιευτικό εργαλείο. Το άλλο σκάφος συνδυάζει 
παρασυρόμενα παραγάδια με κοφινέλα. Τα σκάφη μήκους μεταξύ 12 και 20 μέτρων 
χρησιμοποιούν εναλλακτικά απλάδια και παραγάδια. Το 30% των σκαφών που είναι 
καταχωρημένα στην Κάλυμνο δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μανωμένα δίχτυα και στάσιμα απλάδια 
και το 19% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί στάσιμα παραγάδια και μανωμένα δίχτυα. Στην Κάλυμνο 
επικεντρώνεται το 55% της ολικής χωρητικότητας των σκαφών που χρησιμοποιούν σταθερά 
εργαλεία και το 64% εκείνων που χρησιμοποιούν συρόμενα δίχτυα. Στην Κάλυμνο υπάρχει μια 
αγορά, την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΤΑΝΑΛ (κρατική Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας), 
βασικός μέτοχος της οποίας είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Στην αγορά της Καλύμνου 
διατίθεται περίπου το 5% του συνόλου του δικτύου της ΕΤΑΝΑΛ. 
 
Στο Λακκί (Λέρος) είναι καταχωρημένα μόνον πέντε σκάφη μήκους άνω των 12 μέτρων. Εξ 
αυτών, δύο έχουν μήκος άνω των 20 μέτρων και χρησιμοποιούν την τράτα βυθού με πόρτες ως 
κύριο αλιευτικό εργαλείο. Άλλα δύο έχουν μήκος μεταξύ 15 και 20 μέτρων και χρησιμοποιούν 
ως κύριο εργαλείο το γρι-γρι και ως βοηθητικό εργαλείο τα απλάδια. Ο στόλος μικρών σκαφών 
με βάση το Λακκί είναι πολύ εξειδικευμένος, το 65% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εναλλακτικά 
στάσιμα απλάδια και στάσιμα παραγάδια. Στο Λακκί επικεντρώνεται το 11% της ολικής 
χωρητικότητας των σκαφών που χρησιμοποιούν σταθερά εργαλεία και το 19% εκείνων που 
χρησιμοποιούν συρόμενα δίχτυα. 
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5. Αλιευτικά εργαλεία 
 
Από τα 1 171 σκάφη που απαρτίζουν τον αλιευτικό στόλο των Δωδεκανήσων 1 099 (94%) 
χρησιμοποιούν σταθερά εργαλεία και μόνον 72 (6%) χρησιμοποιούν συρόμενα δίχτυα. 
Δεδομένου ότι τα σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα δίχτυα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, 
αντιπροσωπεύουν το 27% της ολικής χωρητικότητας του στόλου και το 21% της ισχύος του. 
 
Από τα 1 099 σκάφη που χρησιμοποιούν σταθερά εργαλεία, μόνον 70 έχουν μήκος μεταξύ 12 
και 24 μέτρων. Ωστόσο, από τα 72 σκάφη που αλιεύουν με συρόμενα δίχτυα, 53 έχουν μήκος 
κάτω των 12 μέτρων, 14 έχουν μήκος μεταξύ 12 και 24 μέτρων και μόνον 5 έχουν μήκος 
μεταξύ 24 και 36 μέτρων. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τμήμα των σκαφών μήκους 12 έως 24 μέτρων, το 17% των σκαφών 
χρησιμοποιεί συρόμενα δίχτυα. Ωστόσο, τα εν λόγω σκάφη αντιπροσωπεύουν το 30% της 
ολικής χωρητικότητας και το 32% της συνολικής ισχύος του συγκεκριμένου τμήματος. 
 
Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα εργαλεία είναι τα απλάδια. Τα στοχευόμενα είδη της 
αλιείας με απλάδια είναι ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), η γαρίδα (Penaeus 
kerathurus), η γλώσσα (Solea vulgaris), ο σαργός (Diplodus sargus), το μπαρμπούνι (Mullus 
surmuletus), η κουτσομούρα (Mullus barbatus), το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), η συναγρίδα 
(Dentex dentex), η σουπιά (Sepia officinalis) και άλλα είδη σπαρίδων. 
 
Τα μανωμένα δίχτυα κυριαρχούν στα απλάδια. Το 30% των σκαφών μήκους άνω των 12 
μέτρων και το 33% των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων χρησιμοποιούν μανωμένα δίχτυα. 
Τα στάσιμα απλάδια χρησιμοποιούνται ως κύριο αλιευτικό εργαλείο από το 13% των σκαφών 
μικρότερων διαστάσεων, και από το 33% ως βοηθητικό εργαλείο. 
 
Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως τα παραγάδια. Τα στοχευόμενα είδη της αλιείας με 
παραγάδια είναι συνάρτηση του βάθους των υδάτων. Ωστόσο, τα περισσότερο αλιευόμενα είδη 
είναι το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), η τσιπούρα (Sparus aurata), το φαγγρί (Pagrus pagrus), ο 
σαργός (Diplodus sargus), ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius) και η σφυρίδα (Epinephelus 
spp). Τα στάσιμα παραγάδια χρησιμοποιούνται κυρίως από τα σκάφη μικρότερων διαστάσεων. 
Το 41% τα χρησιμοποιεί ως κύριο αλιευτικό εργαλείο και το 28% ως βοηθητικό αλιευτικό 
εργαλείο. 
 
Τα παρασυρόμενα παραγάδια χρησιμοποιούνται για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών, και 
κυρίως ξιφία. Πράγματι, το 41% των σκαφών μήκους άνω των 15 μέτρων χρησιμοποιεί τα 
παρασυρόμενα παραγάδια ως κύριο αλιευτικό εργαλείο. 
 
Η αλιεία με τράτα βυθού είναι πολύ περιορισμένη λόγω της στενότητας της υφαλοκρηπίδας· 
χρησιμοποιείται κυρίως στα βόρεια των Δωδεκανήσων. Γενικά, τα στοχευόμενα είδη είναι η 
κόκκινη γαρίδα (Parapenaeus longirostris), ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), η 
κουτσομούρα (Mullus barbatus), η πεσκανδρίτσα (Lophius spp.), το χταπόδι (Octopus sp.) και η 
καραβίδα (Nephrops norvegicus). Δώδεκα από τα δεκατρία σκάφη μήκους άνω των 20 μέτρων 
αλιεύουν με τράτες βυθού με πόρτες. Το άλλο σκάφος χρησιμοποιεί παρασυρόμενα παραγάδια. 
Όσον αφορά τη χωρητικότητα των μηχανοτρατών, το 64% αλιεύει από την Κάλυμνο, το 19% 
από το Λακκί και το 11% από τη Ρόδο. 
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Πίνακας 5 : Αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα Δωδεκάνησα 

Κωδικός Αλιευτικό εργαλείο Σκάφη 
Κύριο 
εργαλείο

Σκάφη 
Βοηθητικό 
εργαλείο 

Σύνολο Ποσοστό 
% 
σκαφών 
Κύριο 
εργαλείο 

Ποσοστό % 
σκαφών 
Βοηθητικό 
εργαλείο 

DRB Δράγες που σύρονται από 
σκάφος 

2 0 2 0% 0%

Δράγες 2 0 2 0% 0%

FPO Κοφινέλα (κιούρτοι) 21 16 37 2% 1%

Παγίδες 21 16 37 2% 1%

GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 
(αγκυροβολημένα) 

142 374 516 12% 32%

GTN Συνδυασμός μανωμένων και 
απλαδιών διχτυών 

35 90 125 3% 8%

GTR Μανωμένα δίχτυα 384 176 560 33% 15%

Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής 561 640 1 201 48% 55%

LHM Πετονιές χειρός και πετονιές με 
καλάμι (των οποίων ο χειρισμός 
γίνεται με τη βοήθεια μηχανής) 

0 3 3 0% 0%

LHP Πετονιές χειρός και πετονιές με 
καλάμι (των οποίων ο χειρισμός 
γίνεται με το χέρι) 

25 60 85 2% 5%

LLD Παρασυρόμενα παραγάδια 35 63 98 3% 5%

LLS Στάσιμα παραγάδια 457 335 792 39% 29%

LTL Συρτές 17 25 42 1% 2%

Παραγάδια και αγκίστρια 534 486 1 020 46% 42%

OTB Τράτες βυθού με πόρτες 12 1 13 1% 0%

Τράτες 12 1 13 1% 0%

PS Γρι-γρι 3 5 8 0% 0%

Κυκλωτικά δίχτυα  3 5 8 0% 0%

SB Πεζότρατες 38 0 38 3% 0%

Γρίποι 38 0 38 3% 0%

NO Απουσία αλιευτικού εργαλείου (1) 0 23 23 0% 2%

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2004 (1) Ισχύει μόνον για βοηθητικά αλιευτικά εργαλεία 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία βάσει στοιχείων του κοινοτικού μητρώου αλιευτικού στόλου 
 
Η αλιεία με γρι-γρι επικεντρώνεται κυρίως στα μικρά πελαγικά είδη, τη σαρδέλα (Sardina 
pilchardus) και τον γαύρο (Engraulis encrasicolus). Παρότι μόνον τρία σκάφη χρησιμοποιούν 
γρι-γρι ως κύριο αλιευτικό εργαλείο και πέντε ως βοηθητικό εργαλείο, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι πρόκειται για σκάφη μεγάλων διαστάσεων. Επομένως, η αντιπροσωπευτικότητα των 
αλιευμάτων που αλιεύονται με το συγκεκριμένο είδος αλιευτικών εργαλείων υπερβαίνει κατά 
πολύ αυτήν των σκαφών που τα χρησιμοποιούν. 
 
Τα κοφινέλα χρησιμοποιούνται ελάχιστα λόγω του ανάγλυφου και του βάθους του βυθού. Τα 
χρησιμοποιούν σκάφη τα οποία είναι καταχωρημένα στη Ρόδο και στην Κάλυμνο. 
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Η χρήση πεζοτρατών επίσης είναι πολύ περιορισμένη, λόγω του βραχώδους βυθού. Τα 
στοχευόμενα είδη είναι η γόπα (Boops boops), η μαρίδα (Smaris smaris) και η σαρδέλα 
(Sardina pilchardus). 
 
Πίνακας 6: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον στόλο στα Δωδεκάνησα σε συνάρτηση με το μέγεθος 

των σκαφών 

    Κύριο εργαλείο Βοηθητικό εργαλείο 

Κωδικός Εργαλείο Ποσοστό 
% 
σκαφών < 
12m. 

Ποσοστό 
% 
σκαφών > 
12m. 

Ποσοστό 
% 
σκαφών < 
12m. 

Ποσοστό 
% 
σκαφών > 
12m. 

LLS Στάσιμα παραγάδια 41% 12% 28% 31%

GTR Μανωμένα δίχτυα 33% 30% 15% 18%

GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα) 13% 2% 33% 18%

SB Πεζότρατες 3% 2% 0% 0%

DRB Δράγες που σύρονται από σκάφος 0% 2% 0% 0%

GTN Συνδυασμός μανωμένων και απλαδιών 
διχτυών 

3% 0% 8% 4%

LLD Παρασυρόμενα παραγάδια 1% 28% 5% 13%

LHP Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι (των 
οποίων ο χειρισμός γίνεται με το χέρι) 

2% 1% 6% 0%

FPO Κοφινέλα (κιούρτοι) 2% 4% 1% 1%

LTL Συρτές 2% 0% 2% 1%

OTB Τράτες βυθού με πόρτες 0% 13% 0% 1%

PS Γρι-γρι 0% 3% 0% 6%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία βάσει στοιχείων του κοινοτικού μητρώου αλιευτικού στόλου 
 
Παρότι οι δηλώσεις εργαλείων στο κοινοτικό μητρώο αλιευτικού στόλου περιγράφουν κύρια 
και βοηθητικά αλιευτικά εργαλεία, συχνά οι δύο κατηγορίες χρησιμοποιούνται εξίσου, ανάλογα 
με τις περιστάσεις. Ο στόλος που ασχολείται με την παραδοσιακή αλιεία προσαρμόζει τη χρήση 
των αλιευτικών εργαλείων σε δύο εποχές: η πρώτη εξαρτάται από τους πόρους και η δεύτερη 
από τη ζήτηση του τουρισμού. 
 
Τρεις συνδυασμοί αλιευτικών εργαλείων χρησιμοποιούνται από το 69% του στόλου στα 
Δωδεκάνησα. Ο σημαντικότερος συνδυασμός (27% των σκαφών) είναι στάσιμα παραγάδια με 
στάσιμα απλάδια. Το 34% των σκαφών που χρησιμοποιούν τον συνδυασμό αυτόν είναι 
καταχωρημένα στο Λακκί, παρότι ο εν λόγω συνδυασμός χρησιμοποιείται επίσης ευρέως στην 
Πάτμο, την Κάρπαθο, την Κάλυμνο και τη Σύμη. 
 
Τα στάσιμα παραγάδια σε συνδυασμό με μανωμένα δίχτυα χρησιμοποιούνται από το 22% 
των σκαφών. Στην περίπτωση αυτή, το 37% των σκαφών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τον 
συγκεκριμένο συνδυασμό είναι καταχωρημένα στη Ρόδο, το 28% στην Κάλυμνο και το 14% 
στην Κω. 
 
Ο τρίτος σημαντικότερος συνδυασμός είναι τα μανωμένα δίχτυα μαζί με στάσιμα απλάδια 
(19% των σκαφών). Το ήμισυ των σκαφών που δηλώνουν ότι τα χρησιμοποιούν έχουν τη βάση 
τους στην Κάλυμνο και το 29% αυτών στη Ρόδο. 


