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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. Γενικά 

Η ποιότητα και η ποσότητα των αλιευτικών δεδοµένων αποτελεί πρωταρχικό πυλώνα της 

αλιευτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες είναι η αξιοπιστία 

της διαθέσιµης πληροφορίας (Hilborn & Walters 1992, Pauly & Palomares 2005), καθώς οι 

εθνικές υπηρεσίες συλλογής αλιευτικών στοιχείων έχουν συχνά περιορισµένη ακρίβεια 

(Moutopoulos and Koutsikopoulos 2014) και τα στατιστικά δεδοµένα περιλαµβάνουν 

ασυνήθιστες καταγραφές που υπερεκτιµούν (Watson & Pauly 2001) ή υποεκτιµούν (Pauly & 

Maclean 2003) την πραγµατική κατάσταση της αλιευτικής παραγωγής. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 10 χρόνια έχει επικεντρώσει την προσοχή της στην 

ενσωµάτωση της πληροφορίας που προέρχεται από τα µη καταγεγραµµένα τµήµατα της 

αλιευτικής παραγωγής, όπως είναι τα απορριπτόµενα, τα αλιεύµατα της παράνοµης (Illegal) και 

της ερασιτεχνικής αλιείας, τα οποία αναφέρεται και ως µη καταγεγραµµένα αλιεύµατα 

(Unreported). Αν και µέχρι πρόσφατα οι επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας στα αποθέµατα 

θεωρούνταν αµελητέες, εντούτοις, σύγχρονες έρευνες (Lloret & Font 2013) έχουν δείξει ότι το 

αποτύπωµά της ενδεχόµενα να είναι πολύ πιο σηµαντικό, κυρίως όσον αφορά στη στόχευση και 

αλίευση ειδών ψαριών που ανήκουν στα ανώτερα τροφικά επίπεδα που είναι και τα πλέον 

ευάλωτα από την άποψη της ανανέωσης των αποθεµάτων τους (Granek et al. 2008). Στο πλαίσιο 

αυτό, επίσης, προκύπτει και το θέµα του ανταγωνισµού ανάµεσα στην ερασιτεχνική και τη µικρή 

παράκτια επαγγελµατική αλιεία, σε θέµατα διαχείρισης χώρου, αποθέµατος και πώλησης 

ψαριών, παρόλο που το τελευταίο απαγορεύεται µε νόµο για τους ερασιτέχνες αλιείς, αλλά 
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αποτελεί παράγοντα που υποβαθµίζει την αγοραστική αξία των αλιευµάτων της µικρής 

παράκτιας αλιείας (Giovos et al., 2018). 

 Έχοντας ως βάση την αλιευτική νοµοθεσία, στην Ελλάδα η ερασιτεχνική αλιεία ασκείται 

είτε στη θάλασσα µε σκάφος ή από την ακτή µε καλάµι. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται η 

κατοχή άδειας ερασιτεχνικής αλιείας και άδειας σκάφους-αλιείας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

δεν απαιτείται η κατοχή καµία άδειας. Επίσηµα, δεν γίνεται καταγραφή της αλιευτικής 

παραγωγής και της έντασης της ερασιτεχνικής αλιείας από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 

(ΕΛΣΤΑΤ), η οποία είναι επιφορτισµένη µε την παρακολούθηση της αλιευτικής παραγωγής των 

επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών (Moutopoulos et al., 2015). Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει θέσει ως βασική στρατηγική τη δηµιουργία ενός κοινοτικού συστήµατος 

καταγραφής δεδοµένων αλιευτικής παραγωγής και προσπάθειας µε σκοπό τη συστηµατική 

καταγραφή της µη καταγεγραµµένης και µη ελεγχόµενης αλιείας (Ευρωπαϊκός Κανονισµός αρ. 

1005/2008/29-9-2008). Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία διετία, η ερασιτεχνική αλιεία µε σκάφος 

καταγράφεται από το Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων. Παρόλα αυτά, το 

κενό στην ολοκληρωµένη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας παραµένει, καθώς δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις 

και εποχές είναι σηµαντική, ιδιαίτερα σε υψηλά τουριστικές χώρες, όπως η Ελλάδα 

(Moutopoulos et al., 2013). Η δυσκολία εκτίµησης πηγάζει από το γεγονός ότι η παραγωγή της 

χρησιµοποιείται για προσωπική κατανάλωση (Προεδρικό ∆ιάταγµα 373/85, ΦΕΚ 131Α') και, 

συνεπώς, δεν απαιτείται η καταγραφή της σε επίσηµα έγγραφα. 

 

1.3. Σκοπός της εργασίας 

Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτίµηση της παραγωγής και της έντασης της ερασιτεχνικής 

αλιείας από την ακτή στην περιοχή της Ζακύνθου και ειδικότερα η περιγραφή των 
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επιχειρησιακών και κοινωνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών της ερασιτεχνικής αλιείας από την 

ακτή µέσα από τη διενέργεια ατοµικών συνεντεύξεων. Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη συνέχεια 

σε µια προσπάθεια εκτίµησης της παραγωγής της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Παγασητικός κόλπος, κόλπος της Καβάλας, Πατραϊκός κόλπος, 

Νότιος Ευβοϊκός κόλπος, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη), µε απώτερο στόχο την καταγραφή της 

παραπάνω δραστηριότητας σε ένα µεγάλο τµήµα της ακτογραµµής των ελληνικών θαλασσών.  

 

 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

2.1. ∆ιενέργεια των συνεντεύξεων  

Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου της παρούσας έρευνας έγινε στη βάση της συλλογής 

τεχνικών στοιχείων που αφορούσαν: (α) στην τυπολογία της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή 

στην ευρύτερη περιοχή, (β) στην αποτύπωση των απόψεων των ερασιτεχνών αλιέων σε σχέση µε 

την υφιστάµενη κατάσταση της αλιείας και των διαφόρων προβληµάτων κατά την άσκηση της 

αλιευτικής δραστηριότητας, (γ) στις τάσεις που οι ερασιτέχνες αλιείς παρατηρούν και (δ) στις 

απόψεις τους για προτάσεις και µέτρα βελτίωσης της αλιείας. 

Στο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου δυο σηµεία θεωρήθηκαν ως σηµαντικά. Το πρώτο 

αφορά στη συµβατότητά του µε ερωτηµατολόγια από προηγούµενες µελέτες που έχουν διεξαχθεί 

στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριµένα στην Ελλάδα (Ανώνυµος 2003 και Ανώνυµος 

2008α,β). Το δεύτερο σηµείο αφορά στην τοποθέτηση των απόψεων των αλιέων σε σχέση µε 

διάφορα διαχειριστικά µέτρα και προτεινόµενες προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση 
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µιας ενιαίας συνοχής ανάµεσα σε προγενέστερες και µελλοντικές έρευνες επί των θεµάτων που 

άπτονται την παράκτια αλιεία, επιτρέπουν τη σύγκριση και τον αµοιβαίο εµπλουτισµό µε νέα 

δεδοµένα. 

 

2.2. ∆ιενέργεια των συνεντεύξεων 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της Ζακύνθου κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019. Τα άτοµα που µετείχαν στην έρευνα ήταν ερασιτέχνες αλιείς 

που δραστηριοποιούνται από την ακτή και επιλέχθηκαν τυχαία από διάφορες ηλικιακές οµάδες. 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν ατοµική µε τον κάθε ερωτώµενο να απαντάει 

µεµονωµένα από τους υπόλοιπους αλιείς, προκειµένου να διασφαλιστεί η απουσία επιρροής των 

αλιέων µεταξύ τους κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Επίσης, πριν τη συµπλήρωση 

του ερωτηµατολογίου δηλώνονταν στους αλιείς ότι η συµµετοχή στην έρευνα δεν ήταν 

υποχρεωτική και ότι η έρευνα ήταν απρόσωπη. 

Τα ερωτηµατολόγια περιλάµβαναν ερωτήµατα που αφορούσαν: (α) στην ενασχόληση µε 

την ερασιτεχνική αλιεία, (β) στις τάσεις και τα πρότυπα της αλιείας, (γ) στην τυπολογία των 

ειδών-στόχων ανά περίοδο και (δ) στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ερασιτεχνών αλιέων 

από την ακτή. 

Ειδικότερα, για το (α) οι ερασιτέχνες αλιείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήµατα που 

αφορούσαν στο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο απασχολούνται µε την ερασιτεχνική αλιεία από 

την ακτή, την περιοδικότητα, σε εποχική και ηµερήσια βάση, που ασκούν αυτήν τη 

δραστηριότητα, τους τύπους των δολωµάτων που χρησιµοποιούν, τα συνολικά κιλά που 

αλιεύουν και το ποσοστό της προσωπικής κατανάλωσης αυτών των αλιευµάτων. Στο (β) οι 

ερασιτέχνες αλιείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ειδικά θέµατα αλιείας, όπως είναι η κατοχή 

άδειας ερασιτεχνικής αλιείας µε σκάφος, η εκτίµηση του ποσοστού των κατοίκων που 
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απασχολούνται µε την ερασιτεχνική αλιεία στην περιοχή έρευνας, ο σχολιασµός της υπάρχουσας 

νοµοθεσίας, βελτιώσεις των νόµων, η ύπαρξη ή µη υπεραλίευσης των αποθεµάτων και οι 

σηµαντικότεροι παράγοντες που ευθύνονται για την τρέχουσα κατάσταση των αποθεµάτων. Στο 

(γ) οι αλιείς κλήθηκαν να ποσοτικοποιήσουν τις παραγωγές για κάθε εποχή του έτους. Στο (δ) οι 

αλιείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε γενικές ερωτήσεις που αφορούσαν δηµογραφικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, όπως ήταν το φύλο, η ηλικιακή κλάση, το επίπεδο µόρφωσης, η 

οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελµα. Για την επιλογή των επιπέδων των ερωτηµάτων 

αυτής της κατηγορίας ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση που εφαρµόστηκε σε παρόµοιες 

έρευνες σύµφωνα µε τους Batzios et al. (2004). 

Στην ανάλυση των ερωτηµάτων παρουσιάζονται αρχικά τα δηµογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων και µετά ακολουθεί η ανάλυση των ερωτηµάτων των κατηγοριών (α) έως (γ), 

προκειµένου να αποτυπωθούν από την αρχή τα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των 

ερωτηθέντων και να οριοθετηθεί το πλαίσιο στο οποίο θα συζητηθούν οι απαντήσεις των αλιέων. 

Η εκτίµηση της παραγωγής της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή σε κάθε περιοχή έγινε από: 

(α) τη µέση τιµή της ηµερήσιας και της ετήσιας παραγωγής ανά αλιέα και (β) τη συχνότητα 

αλιείας υπολογισµένη σε ηµέρες αλιείας ανά έτος. 

 

2.3. Ανάλυση των δεδοµένων 

Μετά από τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, τα δεδοµένα ψηφιοποιήθηκαν σε βάση 

δεδοµένων του προγράµµατος Excel, η οποία περιελάβανε σε ξεχωριστές στήλες τα παρακάτω 

στοιχεία: (α) τον αύξοντα αριθµό του ερωτηµατολογίου, (β) τα ερωτήµατα της έρευνας 

(κωδικοποιηµένα µε αριθµούς) και (γ) τα δηµογραφικά στοιχεία (κωδικοποιηµένα µε γράµµατα). 

Επίσης διαχωρίστηκαν ανά εποχή τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, το κύριο είδος-στόχος και 

οι ποσότητες που αλιεύθηκαν ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου. 
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Η ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας περιλάµβανε την εκτίµηση των 

συχνοτήτων (%) για κάθε απάντηση των ερωτηµάτων των παραπάνω κατηγοριών. Επίσης, η 

σύγκριση των δεδοµένων των απαντήσεων ανάµεσα σε διαφορετικά ερωτήµατα έγινε µε την 

ανάλυση διασποράς ως προς ένα παράγοντα (One-way ANOVA) (Zar, 1999). 

 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Συνολικά ερωτήθηκαν 40 ερασιτέχνες αλιείς, από τους οποίους 38 ήταν άνδρες. Η 

ηλικιακή κλάση µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο δείγµα των ερωτώµενων ήταν από 26 έως 45 

έτη (54,3%). Το µορφωτικό επίπεδο των ανδρών σε ποσοστό 34,3% αφορούσε µόρφωση 

ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή απολυτήριο λυκείου. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

ήταν έγγαµοι (54,3%), το 42,9% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και σε πολύ µικρότερο ποσοστό 

(11,4%) ήταν είτε άνεργοι ή φοιτητές. 

 

3.2. Ενασχολήσεις της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (40,0%) ασχολούνται ερασιτεχνικά µε την 

αλιεία από τρία έως 8 χρόνια (Εικόνα 1), ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό των ερασιτεχνών αλιέων 

(37,1%) ασχολούνται από 11 έως 16 χρόνια (Εικόνα 1), κυρίως µετά τη δεκαετία του 2000. Η 

µεγαλύτερη ένταση αλιείας, σύµφωνα µε τις δηλώσεις, εκτιµήθηκε σηµαντική την περίοδο του 

καλοκαιριού (Tukey post-hoc test: P<0,05) και σε µικρότερο βαθµό την άνοιξη και το 

φθινόπωρο (Tukey post-hoc test: P>0,05) (Πίνακας 1). Ο µέσος αριθµός ηµερών αλιείας ανά 

ερασιτέχνη αλιέα για όλες τις εποχές ήταν 6 ηµέρες ανά µήνα, ενώ ο αριθµός των ηµερών 
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αλιείας ανά άτοµο σε ετήσια βάση ανέρχονταν περίπου στις 26 ηµέρες, µε σηµαντική διασπορά 

ανάµεσα στους ερασιτέχνες αλιείς που ερωτήθηκαν (τυπική απόκλιση: 16,8 ηµέρες) (Πίνακας 1). 

 

 
Εικόνα 1. Κατανοµή (%) των ετών απασχόλησης µε την ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή στην 
περιοχή της Ζακύνθου. 

 

Πίνακας 1. Μέσος αριθµός ηµερών αλιείας ανά εποχή και αλιέα, τυπική απόκλιση και µέγιστες 
τιµές της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή στην περιοχή της Ζακύνθου. 
Ηµέρες αλιείας ανά εποχή και αλιέα Μέσος Τυπ. Απ. Μέγ. Ελάχ. 
Καλοκαίρι 17 19 30 9 
Φθινόπωρο 5 6 30 0 
Χειµώνας 1 5 10 0 
Άνοιξη 3 3 8 0 
Ηµέρες αλιείας ανά έτος και αλιέα 26 16 66 0 

 

Κατά µέσο όρο οι ερασιτέχνες αλιείς απασχολούνται 5 ώρες ηµερησίως µε το 60% εξ’ 

αυτών να δαπανούν από 4 έως 6 ώρες ηµερησίως, ανεξάρτητα από την εποχή. Οι ώρες 

απασχόλησης διέφεραν σηµαντικά (One-way ANOVA: P<0,05) µε την εποχή, µε το χειµώνα να 

παρατηρούνται οι λιγότερες ώρες απασχόλησης (κατά µέσο όρο 4,5 ώρες ανά αλιέα), ενώ τις 

υπόλοιπες εποχές οι ώρες απασχόλησης αυξάνονταν σε περισσότερες από 5,3 ώρες ανά αλιέα. 

Σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ώρα της ηµέρας κατά την οποία, κυρίως, 
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αλιεύουν ήταν το βράδυ (53%) και σε µικρότερο ποσοστό το πρωί (15%). Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κύρια αλιευτική τεχνική που κυρίως χρησιµοποιούσαν 

ήταν η συρτή (40%), το παραγάδι (35%) και η καθετή (15%)  (Εικόνα 2). 

 

Καθετή

Παραγάδι

Συρτή

Καλάμι

Βάρκα

Δίχτυ

Με ποιά τεχνική ψαρεύετε ; 

Εικόνα 2. Ποσοστό (%) συµµετοχής τύπων τεχνικών αλιείας στην ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή 
στην περιοχή της Ζακύνθου. 

 

Τα κυριότερα δολώµατα που χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερο ποσοστό και τις τέσσερις 

εποχές ήταν ο ακροβάτης και σε µικρότερο βαθµό το ζωντανό δόλωµα και η σαρδέλα. Επίσης, 

χρησιµοποιούνταν γαρίδα µόνο την Άνοιξη και σκουλήκι τύπου Φαραώ το καλοκαίρι (Εικόνα 3). 



∆ιερεύνηση ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή στην περιοχή της Ζακύνθου 
 

12 
 

 
Εικόνα 3. Ποσοστιαία (%) σύνθεση των ειδών-στόχων που αλιεύονται από ερασιτέχνες αλιείς από 
την ακτή ανά εποχή. 
 

Η παραγωγή ανά αλιέα ήταν σηµαντικά (One-way ANOVA: P<0.05) µεγαλύτερη το 

καλοκαίρι και την άνοιξη (Πίνακας 2) από ότι το φθινόπωρο και το χειµώνα. Η µέση εποχική 

παραγωγή ήταν 25 Kg ανά αλιέα και η µέση ετήσια παραγωγή ανά αλιέα ήταν 150 kg, αλλά µε 

µεγάλο ποσό διακύµανσης ανάµεσα στους αλιείς που µετείχαν στην έρευνα (τυπική απόκλιση 

163 kg). Τα κύρια είδη που αλιεύονται από τους ερασιτέχνες στην περιοχή είναι τα µελανούρια 

(Oblada melanura), οι σαργοί (Diplodus sargus), οι τσιπούρες (Saprus aurata), οι σκάροι 

(Sparisoma cretense), τα διάφορα είδη των σκορπίνων (Scopraena spp.) και τα διάφορα είδη των 

ροφών (Epinephellus spp.). Η παραπάνω ποσότητα κατευθύνεται από 25 έως 50% για 

προσωπική κατανάλωση σύµφωνα µε τις δηλώσεις του 65% των ερωτηθέντων, ενώ το υπόλοιπο 

25% δήλωσε ότι η προσωπική κατανάλωση κυµάνθηκε σε µεγαλύτερο ποσοστό (50-75%).  
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Πίνακας 2. Μέση αλιευτική παραγωγή (kg) ανά αλιέα, ανά εποχή και συνολικά στο έτος, τυπική 
απόκλιση, ελάχιστες και µέγιστες τιµές της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή. 
Εποχές Μέσο Τυπ. απόκλ. Ελάχιστο Μέγιστο 
Καλοκαίρι 31 22 5 88 
Φθινόπωρο 26 22 2 100 
Χειµώνας 12 9 0 50 
Άνοιξη 30 23 3 100 
Μέση εποχική 25 21 0 100 
Μέση ετήσια 150 163 15 858 

  

Περισσότεροι από τους µισούς ερωτηθέντες (Εικόνα 4) προτιµούν το βράδυ για την 

ενασχόληση τους, ενώ µικρό είναι το ποσοστό εκείνων που ασχολούνται το πρωί (15%), ενώ ¼ 

των αλιέων δεν έχουν κάποια συγκεκριµένη ώρα αλιείας είτε πρωί είτε βράδυ. Το µεσηµέρι και 

το απόγευµα δεν προτιµώνται στις προτιµήσεις του κοινού σε καµία εποχή. 

 

 
Εικόνα 4. Ώρα αλιείας κατά τη διάρκεια του 24ώρου της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή στην 
περιοχή της Ζακύνθου. 
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Α8. Ποιά ώρα της ημέρας πηγαίνετε συνήθως για 

ψάρεμα ;

Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Βράδυ Συνδυασμός
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3.3. Τάσεις και πρότυπα της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή 

Λιγότερο από το µισό, σχεδόν, των ερωτηθέντων (45%) δήλωσε ότι ένα ποσοστό έως 25% 

των κατοίκων ασχολείται µε την ερασιτεχνική αλιεία περισσότερο από ότι µε 10 χρόνια πριν, 

ενώ παρόµοιο ποσοστό (45%) δήλωσε ότι ποσοστό 25 έως 50% των κατοίκων ασχολείται µε την 

αλιεία περισσότερο από ότι τα τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι το ποσοστό των κατοίκων που ψάρευαν ερασιτεχνικά πριν 30 χρόνια 

και 50 χρόνια ήταν µικρότερο από ότι σήµερα κατά 45% και 35%, αντίστοιχα (Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5. Ποσοστό του αριθµού των ερασιτεχνών αλιέων µε καλάµι από την ακτή σύµφωνα µε τις 
δηλώσεις των ερωτηθέντων για περιόδους πριν 30 και 50 έτη. 

 

Τα 2/3 των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία για την ερασιτεχνική 

αλιεία είναι σωστή (65%). Παράλληλα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ποικίλλουν οι 

“ανταγωνιστές” της ερασιτεχνικής αλιείας τόσο όσον αφορά στα αποθέµατα και τη διεκδίκηση 

χώρου (Εικόνα 6). Ειδικότερα, ο ανταγωνισµός λόγω διεκδίκησης χώρου αγγίζει το 60%, ενώ 

λόγω αποθεµάτων το 40%. Παρόµοια, η παράνοµη αλιεία λόγω διεκδίκησης χώρου ήταν 
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Α7. Κατά πόσο αυξήθηκε ή μειώθηκε η συχνότητα 
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περισσότερο σηµαντική στο 65% των ερωτηθέντων. Η ύπαρξη µονάδων υδατοκαλλιεργειών 

αποτελεί ανταγωνιστή για κοινά αποθέµατα, όσον αφορά την υποβάθµιση του υδάτινου 

περιβάλλοντος (65%), ενώ µικρότερης σηµασίας παράγοντας είναι η διεκδίκηση χώρου (35%). 

Επίσης, η παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

ανταγωνισµού κυρίως σε ότι αφορά τα αποθέµατα (έως 75%) (Εικόνα 6)..  
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Διαγρ. 5. Με ποιούς από τους παρακάτω τύπους 

αλιείας και για ποιούς λόγους πιστεύετε ότι έρχεται σε 

αναταγωνισμό η ερασιτεχνική αλιεία ;

Αποθέματα Διεκδίκηση Χώρου

 
Εικόνα 6. Λόγοι ανταγωνιστικών σχέσεων της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή µε τις υπόλοιπες 
κατηγορίες επαγγελµατικής αλιείας στην περιοχή της Ζακύνθου. 
 
 
 

Λόγω του ότι η υπεραλίευση των αποθεµάτων θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα 

της αλιευτικής έρευνας ένα συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι (90%) υπάρχει 

υπεραλίευση των αποθεµάτων. (Εικόνα 7). Κατατάσσοντας µε σειρά προτεραιότητας τους 

παράγοντες ευθύνης, η παράνοµη αλιεία ήταν η πρώτη αιτία για την εµφάνιση φαινοµένων 

υπεραλίευσης, ακολουθουµένη από την ελλιπή νοµοθεσία και αστυνόµευση. Άλλοι, µικρότερης 
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σηµασίας, παράγοντες θεωρούνται οι περιβαλλοντικοί (κλιµατικές αλλαγές, ρύπανση υδάτων, 

οικιστική ανάπτυξη). ∆ιακρίνεται πώς όσον αφορά στην υπεραλίευση των αποθεµάτων οι 

υπόλοιποι τύποι αλιείας (παράνοµη, επαγγελµατική) έρχονται σε ανταγωνισµό µε την 

ερασιτεχνική. (Εικόνα 8). 

 
Εικόνα 7. Ποσοστιαία κατανοµή της άποψης για υπεραλίευση των αποθεµάτων στην περιοχή της 
Ζακύνθου. 
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Εικόνα 8. Μέση σειρά σηµαντικότητας (1 το πιο σηµαντικό) των αιτιών που ευθύνονται για την 
υπεραλίευση. 
 

Διαγρ. 6. Παρατηρήσατε ότι υπάρχει υπεραλίευση 

των αποθεμάτων ;
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Αναφορικά µε το τύπο αλιείας που θεωρούν ως τον πιο υπεύθυνο για παράνοµη αλιεία, το 

60% υπέδειξαν την παράκτια αλιεία (Εικόνα 9), ενώ σε µικρά ποσοστά βρίσκονται τα γρι–γρι και 

τη µηχανότρατα. Ως αφορά τη συνηθέστερη αιτία παράνοµης αλιείας διακρίνεται η µηχανότρατα 

(60%), ενώ ακολουθεί το γρι – Γρι και σε µικρά ποσοστά η ερασιτεχνική και η παράκτια αλιεία. 

 

 
 
Εικόνα 9. Ποσοστό συµµετοχής τύπων αλιείας στην παράνοµη αλιεία και συνηθέστερο παράνοµο 
αλιευτικό εργαλείο. 
 

 

Ο κυριότερος τύπος εξόδων για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας ήταν το κόστος των 

µεταφορικών (Εικόνα 10) που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων, ενώ ακολουθούσαν 

το κόστος των αλιευτικών εργαλείων και των δολωµάτων, µε το κόστος των καυσίµων να 
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Γ11. Ποιό είναι το ποσοστό συμμετοχής ανά τύπο αλιείας 

στην παράνομη αλιεία ;

Γ12. Ποιά είναι η συνηθέστερη αιτία αλιείας ανά τύπο 

αλιείας ;
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αποτελεί τη µικρότερη οικονοµική δαπάνη (Εικόνα 10). Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι 

αυξήθηκε το κόστος άσκησης της ερασιτεχνικής αλιείας τα τελευταία χρόνια, ενώ ένα 

συντριπτικό ποσοστό του 80% απάντησε πως το ποσοστό αύξησης κυµάνθηκε έως και 50%.  

 

 
 
Εικόνα 10. Ποσοστό δαπανών για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη Ζάκυνθο. 

 

Η ύπαρξη ξενικών ειδών φαίνεται να µην επηρεάζει τους ερασιτέχνες αλιείς της Ζακύνθου 

καθώς ένα ποσοστό 70% εξ’ αυτών δηλώσαν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα. Αναφορικά µε τα 

ξενικά είδη που θεωρούν ότι ενδεχόµενα να τους δηµιουργούν πρόβληµα κατά την άσκηση της 

αλιευτικής δραστηριότητας, οι αλιείς δήλωσαν σε µεγάλο ποσοστό τους λαγοκέφαλους (Εικόνα 

11), ενώ ακολουθούσαν οι γερµανοί και τα λεοντόψαρα και σε µικρά ποσοστά τις τσούχτρες και 

ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus).  

 

 

Μεταφορικά Εργαλεία Δολώματα Καύσιμα 

σκάφους

Α13. Ποιό είναι το ποσοστό δαπανών ανά κατηγορία 

δαπάνης ;
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Εικόνα 11. Ξενικά είδη που αποτελούν πρόβληµα για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας στη 
Ζάκυνθο. 
 
 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε µια πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης των επιχειρησιακών 

χαρακτηριστικών και της έντασης της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή στην περιοχή της 

Ζακύνθου, καθώς και των απόψεων των ερασιτεχνών αλιέων σε ζητήµατα που άπτονται της 

αλιείας (ερασιτεχνικής και επαγγελµατικής). Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποτελούν µια 

προσπάθεια ποσοτικοποίησης της αλιευτικής παραγωγής που δεν καταγράφεται από τους 

επίσηµους φορείς συλλογής αλιευτικών δεδοµένων και η ακρίβεια στην εκτίµηση αυτού του 

τµήµατος της παραγωγής είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τη διαχείριση των αποθεµάτων (Lloret & 
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Font 2013). Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας θα συµβάλλουν στη βελτίωση της 

αξιοπιστίας της καταγραφής της αλιευτικής παραγωγής από τις ελληνικές θάλασσες, µε σκοπό 

την ενσωµάτωση των στοιχείων στην παγκόσµια βάση αλιευτικών δεδοµένων (για τις ελληνικές 

θάλασσες: Moutopoulos et al. 2015 και παγκόσµια: Zeller et al. 2016). 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι ο µέσος ετήσιος αριθµός ηµερών 

αλιείας ανά αλιέα ήταν 26 ηµέρες, τιµή µικρότερη τόσο όσον αφορά παρόµοια δραστηριότητα σε 

άλλες περιοχές της Ελλάδας (Παγασητικός: 191 ηµέρες, Πατραϊκός: 193 ηµέρες, κόλπος 

Καβάλας: 180 ηµέρες, Moutopoulos et al. 2013, Νότιος Ευβοϊκός: 48 ηµέρες, Χανιά: 45 ηµέρες 

και Αστυπάλαια: 137 ηµέρες) (Γκίκα, 2015, Συγγελάκης 2016, Καλογιάνοβ, 2016, αντίστοιχα), 

αλλά και σε σύγκριση µε τη συχνότητα που εκτιµήθηκε σε άλλες µεσογειακές ακτές (75,5 

ηµέρες στον κόλπο του Μαρµαρά: Ünal et al. 2010 και 67 ηµέρες στη νήσο Μαγιόρκα: Morales-

Nin et al. 2005). Η µέση ετήσια παραγωγή ανά ερασιτέχνη αλιέα στη Ζάκυνθο εκτιµήθηκε ίση µε 

150 kg/αλιέα*έτος, τιµή που βρίσκεται ανάµεσα στις εκτιµήσεις που έγιναν στις τρεις παραπάνω 

περιοχές της Ελλάδας (154, 166 και 128 kg/αλιέα*έτος, για τους κόλπους Παγασητικό, Πατραϊκό 

και Καβάλας: Moutopoulos et al. 2013). Έχοντας υπόψη ότι ο αριθµός των ηµερών αλιείας στην 

περιοχή µελέτης ήταν από τους µικρότερους σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, το γεγονός πως η 

παραγωγή προσεγγίζει τις άλλες περιοχές υποδεικνύει µια στοχευµένη και παραγωγική αλιευτική 

δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Η ανάλυση των ατοµικών συνεντεύξεων των επαγγελµατιών αλιέων έδειξε επίσης, ότι η 

απασχόληση των ερασιτεχνών αλιέων εµφάνισε εποχικότητα µε εντατικοποίηση της 

δραστηριότητας το καλοκαίρι και σε µικρότερο βαθµό την άνοιξη. Το πρότυπο αυτό οφείλεται 

σε έναν ή σε συνδυασµό παραγόντων όπως οι ευνοϊκές συνθήκες αλιείας και οι έντονες 

οριζόντιες µετακινήσεις των ψαριών λόγω αναπαραγωγής (Tsikliras et al. 2010). Η εικόνα αυτή 
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είναι συµβατή µε την αντίστοιχη για το σύνολο των Ελλήνων επαγγελµατιών παράκτιων αλιέων 

(Tzanatos et al. 2005). 

Η σύνθεση των κύριων ειδών του αλιεύµατος, µελανούρια (Oblada melanura), σαργούς 

σαργοί (Diplodus sargus), οι τσιπούρες (Saprus aurata), οι σκάροι (Sparisoma cretense), τα 

διάφορα είδη των σκορπίνων (Scopraena spp.) και τα διάφορα είδη των ροφών (Epinephellus 

spp.), ήταν παρόµοια µε αυτή που παρατηρείται για την ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή και σε 

άλλες περιοχές της Μεσογείου (περίπου 25% στον κόλπο του Μαρµαρά: Ünal et al. 2010, 

περισσότερο από το 50% στη Νότια Πορτογαλία: Veiga et al. 2011). 

Αναφορικά µε τη διερεύνηση των απόψεων των ερασιτεχνών αλιέων το γεγονός ότι το 

κυριότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλιείς ήταν η ελλιπής νοµοθεσία και 

συγκεκριµένα η αλιεία µε µη επιτρεπόµενα µέσα, αναδεικνύουν του πρόβληµα της αναθεώρησης 

της αλιευτικής νοµοθεσίας µε την ταυτόχρονη αναδιοργάνωση της εκτελεστικής λειτουργίας των 

φορέων που εµπλέκονται στην εφαρµογή της νοµοθεσίας (Moutopoulos et al. 2016). Οι απόψεις 

αυτές βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των καταγεγραµµένων 

παραβάσεων στις ελληνικές θάλασσες (Moutopoulos et al., 2016) και αναδεικνύουν την 

αναγκαιότητα της αναθεώρησης της νοµοθεσίας και για την ερασιτεχνική αλιεία, η οποία πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα των οικοσυστηµάτων και το βαθµό της ανθρωπογενούς 

παρέµβασης σε αυτά. Η έλλειψη αστυνόµευσης ενισχύει τις διενέξεις και τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται µε τους παράκτιους επαγγελµατίες αλιείς (Gonzalvo et al. 2015).  

Σηµαντικό εύρηµα της παρούσας µελέτης, επίσης, αποτελεί το γεγονός της αύξησης της 

δραστηριότητας της ερασιτεχνικής αλιείας κατά την τελευταία 15ετία, στοιχείο που ενδεχόµενα 

να απαιτεί περισσότερη µελέτη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διατήρησης της αειφορίας των 

αποθεµάτων σε συνδυασµό και µε την οικονοµική κρίση. Αναφορικά µε την οικονοµική 

διάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας, η αύξηση του κόστους άσκησης της αλιείας από την ακτή 
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τα τελευταία χρόνια, ίσως να αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα για τους ερασιτέχνες. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη του κόστος των µεταφορικών ως το µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το 

κόστος των αλιευτικών εργαλείων και των δολωµάτων, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

περιοχή της µελέτης. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας πρέπει να ερµηνευτούν λαµβάνοντας υπόψη και 

τους περιορισµούς της, καθώς τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν γενικεύσιµα σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Για το λόγο αυτό η ενσωµάτωση µεγαλύτερου δείγµατος 

από περισσότερες παράκτιες (και νησιωτικές) περιοχές της Ελλάδας θα βελτιώσει την αξιοπιστία 

των αποτελεσµάτων και την εκτίµηση της «πραγµατικής» παραγωγής της ερασιτεχνικής αλιείας 

από την ακτή. Παράλληλα, θα µπορούσαν να ενσωµάτωθούν και άλλες µεταβλητές που δεν 

συµπεριλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο που θα µπορούσαν να βελτιώσουν σηµαντικά την 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας. 

Καταληκτικά, στην παρούσα εργασία έγινε µια πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης των 

επιχειρησιακών χαρακτηριστικών των ερασιτεχνών αλιέων από την ακτή στην περιοχή της 

Ζακύνθου και των απόψεων των ερασιτεχνών αλιέων για την κατάσταση στην αλιεία. Η 

διερεύνηση του µηχανισµού µε τον οποίο οι αλιείς επιλέγουν και εναλλάσσουν ενασχολήσεις 

µπορεί να διευκολύνει στο σχεδιασµό ενός δειγµατοληπτικού πρωτοκόλλου, το οποίο να 

προσεγγίζει την πραγµατική κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας και να επιτρέψει την 

προσέγγιση της εκτίµησης της «πραγµατικής» παραγωγής (Zeller et al. 2007). 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο διεξαγωγή έρευνας της ερασιτεχνικής αλιείας από την 

ακτή στην παράκτια περιοχή της Ζακύνθου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε προσωπικές 

συνεντεύξεις σε ερασιτέχνες αλιείς της περιοχής. Στη  έρευνα πήραν µέρος 40 άτοµα και η 

περίοδος διεξαγωγής ήταν από τον Ιανουάριο έως και τον Φεβρουάριο του 2019 σε διάφορες 

ακτές στης ευρύτερης περιοχής. Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια 

τα οποία ήταν ανώνυµα και περιλάµβαναν: (α) την ενασχόλησή τους µε την ερασιτεχνική αλιεία, 

(β) τις τάσεις και τα πρότυπα αλιείας, (γ) τη διερεύνηση της τοπολογίας των ειδών στόχων ανά 

περίοδο και (δ) τα δηµογραφικά στοιχεία των ερασιτεχνών αλιέων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

ο µέσος αριθµός ηµερών αλιείας ανά έτος και ανά αλιέα ήταν περίπου 26 ηµέρες, µε τη 

µεγαλύτερη δραστηριότητα να παρατηρείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η µέση ετήσια 

παραγωγή ανά ερασιτέχνη αλιέα στη Ζάκυνθο εκτιµήθηκε ίση µε 150 kg/αλιέα*έτος, τιµή που 

βρίσκεται ανάµεσα στις εκτιµήσεις άλλων περιοχών της Ελλάδας. Έχοντας υπόψη ότι ο αριθµός 

των ηµερών αλιείας στην περιοχή µελέτης ήταν από τους µικρότερους σε σύγκριση µε άλλες 

περιοχές και το γεγονός πως η παραγωγή προσεγγίζει τις άλλες περιοχές υποδεικνύει µια 

στοχευµένη και παραγωγική αλιευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Οι αλιείς στο µεγαλύτερο ποσοστό τους συµφωνούν µε την υπάρχουσα νοµοθεσία για τους 

ερασιτέχνες αλιείς και θεωρούν ότι τα βασικότερα προβλήµατα γενικά της αλιείας είναι η αλιεία 

µε µη επιτρεπόµενα αλιευτικά εργαλεία και η επαγγελµατική αλιεία για λόγους διεκδίκησης 

χώρου. 
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Abstract 
 

The present study aims to identify the operational and socio-economic characteristics of 

the shore-based recreational fishery in the coastal area of Zakynthos. Survey was conducted 

through personal interviews in shore-based recreational fisherman. Overall 40 fisherman was 

participated to the survey that conduced during January-February of 2019. The questionnaire was 

based on specific questions on: (a) fisherman involvement in shore-based recreational fishery, (b) 

trends of shore-based recreational fishery, (c) typology of the target species and (d) demographic 

characteristic of shore-based recreational fisherman. The results showed that the mean number of 

fishing days per year and fisherman was approximately 26 days, of which the largest activity was 

observed during summer. The mean annual fisheries catches per recreational fisher were 150 

kg/fisher*year, an estimate that is laid within the values estimated in other Greek coastal areas for 

the shore-based recreational fishery. Given that the number of fishing days were the lowest 

among other Greek areas, whereas the fisheries catches per fisher were within the mean Greek 

estimates, indicating that the shore-based recreational fishery in Zakynthos Island is a species-

specific and high selective fishing activity, especially during the summer period. Fishermen 

responded in high percentages that are in agreement with the current legislation on recreational 

fishery, and that the main problems in fisheries are the poor policy patrol and the use of forbidden 

fishing gears. 

 
 
 
 


