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ΚΑΡΧΑΡΊΕΣ ΚΑΊ ΑΛΊΕΊΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε σημαντικό να παρέμβει 
για την προστασία των καρχαριών εντός των ύδατων της 
ΕΕ και τα τελευταία χρόνια οι ποσότητες που μπορούν 
να αλιευθούν για ορισμένα αποθέματα ελασμοβράγχων 
(καρχαρίες και σαλάχια) έχουν οριστεί στο μηδέν, με 
σχετική διάταξη που προβλέπει την υποχρέωση άμεσης 
απελευθέρωσης παρεπιπτόντων αλιευμάτων. 
Ο λόγος αυτής της παρέμβασης είναι η ανάγκη για 
υψηλότερο επίπεδο ορθής διαχείρισης αυτών των 
αποθεμάτων και, δεδομένου του υψηλού ποσοστού 
επιβίωσής τους μετά την απόρριψη, οι απορρίψεις δεν θα 
οδηγήσουν σε αύξηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 
για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για 
ορισμένα αποθέματα ψαριών, που ισχύουν στα ύδατα της 
ΕΕ, έκρινε σκόπιμο να απαγορεύσει την αλιεία ορισμένα είδη 
καρχαριών εντός των υδάτων της ΕΕ, και έτσι τα άτομα που 
αλιεύονται τυχαία πρέπει να απελυεθερώνονται  αμέσως.

Συντονιστής 
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Συνδικαιούχοι 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
LIFE ELIFE
Το πρόγραμμα Elife, που δημιουργήθηκε χάρη στη συμβολή 
του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχει ως στόχο τη μείωση των τυχαίων συλλήψεων στην 
επαγγελματική αλιεία, προωθώντας τη διατήρηση των πιο 
απειλούμενων ειδών καρχαριών. 

Το Elife υλοποιεί δράσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε 
διαχειριστικό επίπεδο, καθώς και δραστηριότητες επικοινωνίας 
και ευαισθητοποίησης σε Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο, μέσω της 
προώθησης αλιευτικών εργαλείων με χαμηλές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων για την 
προστασία και διαχείριση των καρχαριών σε ορισμένες 
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και την υποστήριξη των 
επαγγελματιών αλιέων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μετάβαση 
σε μια οικολογικά βιώσιμη αλιεία. 

Οι καρχαρίες είναι ζώα με μοναδική αξία, καθώς είναι ανώτεροι 
θηρευτές και βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, 
ομοιάζοντας με τα λιοντάρια στα οικοσυστήματα της σαβάνας. 
Είναι αναντικατάστατα στοιχεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 
και η εξαφάνισή τους θα οδηγούσε σε σοβαρές ανισορροπίες με 
σημαντικές και απροβλέπτες συνέπειες
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Κεντρόνι (Squalus acanthias)
Ο μεσογειακός πλυθησμός του έχει αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύων 
Απαγορεύεται η στοχευμένη αλιεία στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Αλόπιας ο μεγαλόματος (Alopias superciliosus)
Ο μεσογειακός πλυθησμός του έχει αξιολογηθεί ως Κυνδινεύων. Απαγορεύεται 
να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται 
μέρη ή άτομα που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
αλιευτικής δραστηριότητας.

Λάμια (Lamna nasus)
Ο μεσογειακός πλυθησμός του έχει αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύων 
και το είδος προστατεύεται. Απαγορεύεται η αλιεία, η αποθήκευση επί του 
σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση.

Σκυμνοσκυλόψαρο
(Dalatias licha)

Ο μεσογειακός πλυθησμός 
του έχει αξιολογηθεί ως Τρωτό.

Καρχαρίας Προσκυνητής (Cetorhinus maximus)
Ο μεσογειακός πληθυσμός έχει αξιολογηθεί ως Κινδυνεύων και το είδος 
προστατεύεται. Απαγορεύεται η αλιεία, η αποθήκευση επί του σκάφους, 
η μετα-φόρτωση και η εκφόρτωση.

Καρχαρίας Αλεπού (Alopias vulpinus)
Ο μεσογειακός πλυθησμός του έχει αξιολογηθεί ως Κυνδινεύων. 
Απαγορεύεται η στοχευμένη αλιεία του.

Μπλε καρχαρίας 
(Prionace glauca)

Ο μεσογειακός πλυθησμός του έχει 
αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύων.

Ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus)
Ο μεσογειακός πλυθησμός του έχει αξιολογηθεί ως Κρισίμως Κινδυνεύων.

Γαλέοι  
(Mustelus spp.)

Οι πληθυσμοί και των τριών ειδών 
που ανήκουν στο γένος Mustelus έχουν μειωθεί 
σημαντικά σε όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες: ως εκ 
τούτου και οι 3 πλυθησμοί έχουν αξιολογηθεί ως Τρωτοί.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ELIFE ΠΡΟΣΦΕΡΕΊ 
ΒΟΉΘΕΊΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΊΕΊΣ
Προκειμένου οι αλιείς να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις 
χρηματοδοτήσεις που προσφέρουν τα εθνικά και το Ευρωπαικό 
ταμείο αλιείας και ιδίως στα μέτρα για την αντικατάσταση των 
αλιευτικών εργαλείων με άλλα λιγότερο επιζήμια σε προστατευόμενα ή 
απειλούμενα είδη, θα δημιουργηθούν 8 γραφεία πληροφορησης.
Αυτά τα μόνιμα σημεία πληροφόρησης θα βρίσκονται σε ορισμένες 
από τις θαλάσσιες περιοχές με συχνότερη παρουσία σκαφών με 
παραγάδια ή τράτες για τη συγκέντρωση της ενημέρωσης και 
πληροφόρησης στις περιοχές σημαντικές περιοχές  για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του έργου.
Ο στόχος είναι να προωθηθεί η μετάβαση προς εργαλεία με μικρότερο 
αντίκτυπο σε ευαίσθητα είδη ή μεγαλύτερη επιλεκτικότητα προς το ίδιο 
είδος, για ολοένα και πιο βιώσιμη αλιεία, με αμοιβαία οφέλη τόσο για 
το θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και για τους αλιείς.
Η δυνατότητα των αλιέων να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
ευκαιρίες που προσφέρει το ταμείο αλιείας μέσω μόνιμων σημείων 
πληροφόρησης θα διευκολύνει την επίτευξη του στόχου.
Η τοποθεσία τους, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει κατά τη διάρκεια 
του έργου για να επεκτείνει την αξία και την αποτελεσματικότητά 
τους, θα είναι σε δομές υποστήριξής ή συνεργασίας για την αλιεία στις 
ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές:

Για την ενσωμάτωση και για την ενίσχυση της αξίας των σημείων 
πληροφοριών που βρίσκονται με φυσική παρουσία στις μαρίνες, 
θα δημιουργηθεί ένα εικονικό σημείο πληροφοριών, το οποίο θα 
είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του έργου, θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ψαράδες που βρίσκονται σε άλλα λιμάνια, οι 
οποίοι θα μπορούν έτσι να επωφεληθούν από μια παρόμοια υπηρεσία.

ΟΛΟΊ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΊΣΦΕΡΟΥΝ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Για τους σκοπούς της επιστημονικής αξιολόγησης της κατάστασης 
των απειλούμενων ειδών, θα ήταν σημαντικό να αναφέρετε τυχόν 
τυχαία σύλληψη, καθώς και τον πιθανό θάνατο / απελευθέρωση  
ατόμων, μέσω της εφαρμογής SharkApp, την οποία μπορείτε να 
κατεβάσετε  δωρεάν τόσο στο App Store και στο Google Play.

Κρίσιμως Κυνδινεύον Κυνδινέυον Τρωτό 

Σύμφωνα με την κόκκινη λίστα την Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN)

Απαγορεύεται επίσης η αλιεία, η αποθήκευση επί του σκάφους, 
η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του ωκεάνιου λευκόπτερου 
καρχαρία (Carcharinus longimanus) αλλά και ειδών βάτων, όπως το 
διαβολόψαρο (Mobula mobular) και οι ρινόβατοι (Rhinobatos 
spp.). Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση 
κομματιών ή ατόμων που δεν έχουν κοπεί, στο πλαίσιο αλιευτικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή της σύμβασης ICCAT, ακόμη και για 
σφυροκέφαλους καρχαρίες της οικογένειας Sphyrnidae. 

Οι ψαράδες που συλλαμβάνουν κατά λάθος άτομο ενός από τα 
προαναφερθέντα είδη πρέπει να το απελευθερώσουν άμεσα στη 
θάλασσα, ιδανικά ζωντανό αλλά και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν 
να το ανεβάσουν στο σκάφος  και πολύ περισσότερο να το πουλήσουν.

Εκτός από τα είδη για τα οποία απαγορεύεται ρητά η σύλληψη και η 
εμπορία, υπάρχει μια ομάδα ειδών που θεωρούνται απειλούμενα ή 
των οποίων ο πληθυσμός στη Μεσόγειο βρίσκεται σε σοβαρή μείωση. 
Μεταξύ αυτών τα πιο σημαντικά είναι:

Στην περίπτωση αλίευσης αυτών των «μη απαγορευμένων» ειδών, ο 
ψαράς πρέπει να προβεί σε εκτίμηση που σχετίζεται με την εμπορική αξία 
των αλιευμάτων: Άτομα ειδών με μικρή αξία θα πρέπει να πεταχτούν πίσω 
στη θάλασσα, εάν είναι ακόμα ζωντανά, το ίδιο και για αυτά που μπορούν να 
πωληθούν αλλά είναι μικρής αξίας. 
Στην περίπτωση μαζικών αλιεύσεων νεαρών εμπορικών ειδών (σκυλόψαρο 
κ.λπ.), θα ήταν σημαντικό να ανασταλεί, τουλάχιστον προσωρινά, η αλιεία 
σε αυτήν την περιοχή συγκέντρωσης, ίσως σηματοδοτώντας την σε άλλα 
σκάφη, για να αποφευχθεί η σύλληψη μεγάλων αριθμών ατόμων με 
ευάλωτα είδη που θα μπορέσουν τελικά να αλιευθούν όταν έχουν φτάσει 
στο μέγεθος ενηλικίωσης και έχουν αναπαραχθεί τουλάχιστον μια φορά.

Σταχτοκαρχαρίας 
(Carcharhinus plumbeus)

Ο μεσογειακός πλυθησμός του 
έχει αξιολογηθεί ως Κινδυνεύων.

1. Monopoly
2. Porto Cesareo
3. Cirò Marina
4. Vibo Valentia

5. Mazara del Vallo
6. Imperia
7. Ρώμη
8. Κύπρος

ΑΠΕΙΛΟΎΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ
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