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ΘΕΜΑ: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) στην Ελλάδα».
Α
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει,
3. Την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 και της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις.» όπως ισχύει,
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α’ 114),
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

7. To άρθρο 23 του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),
8. Το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και
διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/000002), που υλοποιείται με τη συνεισφορά του
χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου
Ταμείου καθώς και τη σύμβαση επιχορήγησης του εν λόγω Έργου,
9. Την με α.π.οικ. ............................ διαβίβαση του σχεδίου της παρούσας απόφασης στην
Επιτροπή «Φύση 2000» και την από .................................. διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί
του εν λόγω σχεδίου της Επιτροπής «Φύση 2000»,
10. Τα σχόλια και απόψεις που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο δημόσιας διαβούλευσης, από
.......... έως τις ...................., του σχεδίου της παρούσας απόφασης,
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη που εκτιμάται
στις 608.000 ευρώ και θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 – 2020.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta σύμφωνα με
τα ειδικώς καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Σκοπός - στόχοι
1.Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των
πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Ελλάδα, μέσω της ανάκαμψής τους και
της βελτίωσης της βιωσιμότητάς τους στα κρίσιμα χερσαία και θαλάσσια ενδιαιτήματα του είδους..
2.Οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΔ είναι οι ακόλουθοι:
α. Η διατήρηση των αναπαραγωγικών πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας στα σημερινά επίπεδα
(ειδικά στη Ζάκυνθο, τον Νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο και τον Λακωνικό Κόλπο) εξασφαλίζοντας
την έξοδο προς τη θάλασσα σε μεγαλύτερο ποσοστό νεοσσών,
β. Η έμφαση σε δράσεις προστασίας στα ενδιαιτήματα του είδους στα Χανιά και το Ρέθυμνο, ώστε
να ανατραπεί η τάση μείωσης που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στους πληθυσμούς της,
γ. Η διαχείριση των βιοτόπων αναπαραγωγής του είδους, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του
στο παρόν και το μέλλον,
δ. Η διαχείριση σημαντικών απειλών και πιέσεων, με έμφαση στην αλληλεπίδραση της χελώνας με
αλιευτικά εργαλεία, ώστε να υπάρξει ανάσχεση της μείωσης των πληθυσμών της στο θαλάσσιο
περιβάλλον.
3. Οι ειδικοί στόχοι του ΕΣΔ συνδέονται με τις ακόλουθες δέσμες μέτρων:

α. Διατήρηση των πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας στα σημερινά επίπεδα φωλεοποίησης με
έμφαση στην ανάκαμψη πληθυσμών που ωοτοκούν στην Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο),
β. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των βιοτόπων αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας
στην Ελλάδα,
γ. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών της θαλάσσιας χελώνας
στα θαλάσσια ενδιαιτήματά τους,
δ. Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας προς συμπλήρωση κενών της υπάρχουσας γνώσης,
ε. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και των εμπλεκόμενων
φορέων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Άρθρο 3
Περιοχές εφαρμογής και εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς
Περιοχές εφαρμογής των επιμέρους δράσεων είναι περιοχές στις Ακτές Ηπείρου προς Ιόνιο
Πέλαγος, στους Κόλπους Μεσσηνιακός, Λακωνικός, Κυπαρισσιακός, Αμβρακικός, Αργολικός,
Κορινθιακός και Λαγανάς (Ζάκυνθος), στους Κόλπους Χανίων, Ρεθύμνου και Μεσσαράς στην Κρήτη,
στην Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κορώνη (Μεσσηνία), το Κοτύχι-Στροφυλιά (Ηλεία), τα Κύθηρα,
την Κυπαρισσία (Μεσσηνία), την Κω, τη Λευκάδα, τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, τη Ρόδο και τον
Ρωμανό (Μεσσηνία), όπως αναφέρονται αναλυτικά, ανά δράση, στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.
Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς είναι οι Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και o Οργανισμός Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που
συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του παρόντος ΕΣΔ στις ως άνω περιοχές
εφαρμογής.
Άρθρο 4

Υλοποίηση-Παρακολούθηση - Εποπτεία του ΕΣΔ
Το Εθνικό σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) υλοποιείται, παρακολουθείται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ή/καιαπό τον ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και
εμπλεκόμενους φορείς, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
1. Το χρονικό πλαίσιο του παρόντος ΕΣΔ θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΔ θα γίνεται παρακολούθηση της προόδου και της
αποτελεσματικότητας (αξιολόγηση) των επιμέρους μέτρων / δράσεων με τη χρήση των δεικτών,
τη συχνότητα και τη μεθοδολογία που αναφέρονται αναλυτικά στη μελέτη «Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE
EUROTURTLES - και αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσας απόφασης. Οι αναφορές του
προγράμματος παρακολούθησης θα διαβιβάζονται στη ΔΔΦΠΒ ή/και στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

3. Η τελική αξιολόγηση του ΕΣΔ θα είναι εκτενής και θα συγκρίνονται διεξοδικά τα αποτελέσματα
των μέτρων που εφαρμόστηκαν με τους στόχους που έχουν τεθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η
αποτελεσματικότητα του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Η τελική αξιολόγηση θα
διαβιβάζεται στην ΔΔΦΠΒ και στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι
και ΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, ………………….. 2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Μέτρα για την επίτευξη των στόχων
1. Διατήρηση των πληθυσμών της C. caretta στα σημερινά επίπεδα φωλεοποίησης με
έμφαση στην ανάκαμψη πληθυσμών που ωοτοκούν στην Κρήτη (Χανιά και Ρέθυμνο).
Περιλαμβάνει πρόγραμμα προστασίας φωλιών και νεοσσών σε σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης
του είδους στην Ελλάδα που σχετίζεται με τις απειλές/πιέσεις από τις ανθρωπογενείς οχλήσεις, τη
θήρευση του εν λόγω είδους και τον πλημμυρισμό των φωλιών από τη θάλασσα.
2. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των βιοτόπων αναπαραγωγής της C. caretta στην
Ελλάδα
2.1. Εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας σχετικά με τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών, επίπλων
θαλάσσης κ.λπ., προκειμένου να μετριαστούν οι ανθρωπογενείς οχλήσεις στις περιοχές
αναπαραγωγής του είδους στον Κόλπο του Λαγανά, θεσμοθέτηση και εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της. Η εκπόνηση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί κατά τα δύο πρώτα έτη του
ΕΣΔ, ενώ η θεσμοθέτηση των αποτελεσμάτων της και η πιλοτική εφαρμογή τους κατά το δεύτερο
και τρίτο έτος.
2.2. Εκπόνηση μελέτης για τον περιορισμό της φωτορύπανσης στις περιοχές αναπαραγωγής στον
Κόλπο του Λαγανά και υλοποίηση επιλεγμένων προτεινόμενων μέτρων της. Η εκπόνηση της
μελέτης θα πραγματοποιηθεί κατά τα δύο πρώτα έτη του ΕΣΔ, ενώ η υλοποίηση των επιλεγμένων
προτεινόμενων μέτρων της κατά το τρίτο έτος.
3. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και προστασίας των πληθυσμών των θαλάσσιων
χελωνών στα θαλάσσια ενδιαιτήματά τους.
3.1. Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή μέτρων μείωσης των επιπτώσεων από την αλληλεπίδραση
με την παράκτια και τη μέση αλιεία (βλ. δράσεις 3.2. και 4.1). Περιλαμβάνει μέτρα μείωσης της
θνησιμότητας θαλάσσιων χελωνών μετά την τυχαία σύλληψή τους από αλιευτικά εργαλεία
(εργαλεία εξαγωγής αγκιστριών, κόφτες, κ.α.), καθώς και μέτρα αποτροπής των τυχαίων
συλλήψεων (π.χ. φώτα LED στα δίχτυα, κυκλικά αγκίστρια, εναλλακτικά δολώματα Για την
εφαρμογή της δράσης θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα (π.χ. LIFE
EUROTURTLES) και η διεθνής εμπειρία, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία. Ο σχεδιασμός
των μέτρων θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο και τρίτο έτος του ΕΣΔ, ενώ η πιλοτική
εφαρμογή μέτρων μείωσης θνησιμότητας κατά το τρίτο έτος. Περιοχές εφαρμογής: όλη η
επικράτεια.
3.2. Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και Περίθαλψης Θαλάσσιων Χελωνών
μέσω υποστήριξης για την εξασφάλιση του κόστους περίθαλψης (φάρμακα, κτηνιατρικές
εξετάσεις, τροφές), την κάλυψη της κατασκευής διασωστικού εξοπλισμού και της μεταφοράς
θαλάσσιων χελωνών, τις αποζημιώσεις νομοκτηνιάτρων, τις υγειονομικές ταφές κλπ. Το παρόν
μέτρο θα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση. Περιοχές εφαρμογής: όλη η επικράτεια.

4. Επιστημονική έρευνα προς κάλυψη κενών γνώσης όσον αφορά την αλληλεπίδραση
αλιείας και θαλάσσιων χελωνών.
4.1. Μελέτη και εκτίμηση των συνεπειών της τυχαίας σύλληψης της θαλάσσιας χελώνας (C. caretta)
σε αλιευτικά εργαλεία, με έμφαση στην παράκτια αλιεία (ειδικά τα στατικά δίχτυα). Καθορισμός
άμεσης, έμμεσης και ηθελημένης θνησιμότητας. Η μελέτη που θα εκπονηθεί θα στοχεύει και σε άλλα
θαλάσσια προστατευόμενα είδη και θα έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δύο ετών από την
έναρξη του ΕΣΔ, ενώ θα ακολουθήσει ετήσια παρακολούθηση.
5. Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και των
εμπλεκόμενων φορέων στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών.
5.1. Δράσεις ευαισθητοποίησης προς παράκτιους αλιείς με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας της
θαλάσσιας χελώνας κατά την οποία παρατηρείται «ηθελημένη» θανάτωση ή πρόκληση βλάβης,
μετά τη σύλληψή τους σε αλιευτικά εργαλεία.
5.2. Εκπαίδευση αλιέων για τους ενδεδειγμένους τρόπους απελευθέρωσης χελωνών μετά από
εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία.
6. Καθορισμός θεσμικού πλαισίου
6.1. Τακτική επικαιροποίηση της ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 2198/Β’/5.6.2020), που τροποποιεί την
ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β’/15.5.2020), η οποία θέτει κανονισμούς στη χρήση των
βιοτόπων αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας (C. caretta) για δραστηριότητες αναψυχής, και
πρόβλεψη διοικητικών κυρώσεων για την περίπτωση παραβάσεων των κανονισμών. Το εν λόγω
μέτρο θα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση.
6.2. Έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή εγκυκλίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τους ενδεδειγμένους τρόπους απεμπλοκής και απελευθέρωσης χελωνών που
συλλαμβάνονται στις τράτες βυθού και στα παραγάδια αφρού (σε συνδυασμό με τη δράση 3.1).
Η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται να εκδοθεί κατά το πρώτο και δεύτερο έτος εφαρμογής του ΕΣΔ.
6.3. Επικαιροποίηση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
προς τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για την ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου
Διάσωσης και Περίθαλψης Θαλάσσιων Χελωνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΑΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΑΠΕΙΛΕΣ/ΠΙΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ1

Διατήρηση των πληθυσμών της
C. caretta στα σημερινά επίπεδα
φωλεοποίησης με έμφαση στην
ανάκαμψη πληθυσμών που
ωοτοκούν στην Κρήτη (Ρέθυμνο
και Χανιά)

Πρόγραμμα προστασίας φωλιών και νεοσσών

Ανθρωπογενείς οχλήσεις,

σε σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης της
θαλάσσιας χελώνας

θήρευση, πλημμυρισμός
φωλιών από τη θάλασσα

Ζάκυνθος (Κόλπος Λαγανά)2, Κρήτη (Χανιά3,
Ρέθυμνο4, Κόλπος Μεσσαράς5),
Κυπαρισσιακός Κόλπος6, Λακωνικός
Κόλπος7

Εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για τον
καθορισμό του αριθμού επισκεπτών, επίπλων
Βελτίωση της κατάστασης
διατήρησης των βιοτόπων
αναπαραγωγής της C. caretta
στην Ελλάδα

θαλάσσης, κλπ. και θεσμοθέτηση
αποτελεσμάτων της μελέτης
Εκπόνηση μελέτης περιορισμού της
φωτορύπανσης στις περιοχές αναπαραγωγής
στον Κόλπο του Λαγανά και πιλοτική εφαρμογή
επιλεγμένων προτεινόμενων μέτρων της μελέτης

Ανθρωπογενείς οχλήσεις

Ανθρωπογενείς οχλήσεις
(ειδικά από τη
φωτορύπανση)

Βελτίωση της κατάστασης

Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή μέτρων

Τυχαία σύλληψη από

διατήρησης και προστασίας των

μείωσης θνησιμότητας θαλάσσιων χελωνών

αλιευτικά εργαλεία

1.Ο

Ζάκυνθος (Κόλπος Λαγανά)

Ζάκυνθος (Κόλπος Λαγανά)

Όλη η επικράτεια8

κωδικός Natura παρατίθεται ενδεικτικά και οι θέσεις παρεμβάσεων δεν αφορούν πάντα όλη την έκταση των περιοχών Natura,
GR2210002, Παραλίες: Ανατολικός Λαγανάς, Καλαμάκι, Δάφνη, Γέρακας και το Μαραθονήσι.,
3 GR4340003, Κόλπος Χανίων: Κολυμπάρι έως Κάτω Σταλό.
4 GR4330004, Ρέθυμνο: Ανατολικός λιμενοβραχίονας έως παραλία Σκαλέτας.
5 GR4310004, Παραλίες: Κόκκινος Πύργος έως Κομμό.
6 GR2330008, GR2330005 και GR2550005. Παραλίες: Εκβολές ποταμού Αλφειού έως Καλό Νερό Μεσσηνίας.
7 GR2540003, Παραλίες: Βαθύ, Μαυροβούνι, Σελινίτσα, Σκάλα, εκβολές ποταμού Ευρώτα, Λεήμονας και Κοκκινιά.
8 Πέραν των περιοχών του Πίνακα, περιλαμβάνονται: Ακτές Ηπείρου προς Ιόνιο (GR2120001, GR2230004 και GR2140003. Παραλίες: Νότια Όρμου Βάλτου Θεσπρωτίας έως Πρέβεζα),
Κέρκυρα (GR2230002, GR2230004. Παραλίες ΝΔ Κέρκυρας: Χαλικούνας έως Δραγωτινά), Κυπαρισσία (GR2550005 και GR2330008. Παραλίες: Καλό Νερό Μεσσηνίας έως Τερψιθέα
Μεσσηνίας), Κως, Λευκάδα, ΝΑ Πελοπόννησος (GR2520003. Παραλίες: Παυλαίικα έως Άγιο Ανδρέα Άστρους) και Ρόδος (GR4210005. ΝΔ και ΝΑ ακτή).
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πληθυσμών των θαλάσσιων

μετά την τυχαία τους σύλληψη σε αλιευτικά

χελωνών στα θαλάσσια
ενδιαιτήματά τους

εργαλεία και μέτρων αποτροπής/μείωσης των
συλλήψεων
Ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου
Διάσωσης και Περίθαλψης Θαλάσσιων
Χελωνών μέσω υποστήριξης για την εξασφάλιση
του κόστους περίθαλψης (φάρμακα, κτηνιατρικές
εξετάσεις, τροφές), την κάλυψη της κατασκευής
διασωστικού εξοπλισμού και της μεταφοράς
θαλάσσιων χελωνών, τις αποζημιώσεις
νομοκτηνιάτρων, τις υγειονομικές ταφές κ.λπ.

Τυχαία σύλληψη από
αλιευτικά εργαλεία, λοιπές
θαλάσσιες απειλές (π.χ.
κατάποση πλαστικών,
παρουσία ταχύπλοων
σκαφών, κ.α.), αλλά και
άλλες έκτακτες απειλές (π.χ.
ρύπανση από
πετρελαιοκηλίδες)

Μελέτη και εκτίμηση των συνεπειών της τυχαίας
Επιστημονική έρευνα προς

σύλληψης της θαλάσσιας χελώνας σε αλιευτικά

κάλυψη κενών γνώσης όσον

εργαλεία, με έμφαση στην παράκτια αλιεία

αφορά την αλληλεπίδραση
αλιείας και θαλάσσιων χελωνών

(ειδικά τα στατικά δίχτυα). Καθορισμός άμεσης,
έμμεσης και ηθελημένης θνησιμότητας

Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση
και ενδυνάμωση του κοινωνικού
ιστού και των εμπλεκόμενων
φορέων στην προστασία των
θαλάσσιων χελωνών

9

Τυχαία σύλληψη από
αλιευτικά εργαλεία

Δράσεις ευαισθητοποίησης προς παράκτιους

Τυχαία σύλληψη από

αλιείς με σκοπό τη μείωση της ηθελημένης

αλιευτικά εργαλεία, αλλά και

Α’ φάση: Αμβρακικός Κόλπος, Ζάκυνθος

θνησιμότητας της θαλάσσιας χελώνας που

από εσκεμμένη πρόκληση

παρατηρείται μετά τη σύλληψή της σε αλιευτικά
εργαλεία

βλάβης σε θαλάσσιες
χελώνες

(Κόλπος Λαγανά), Κρήτη, Κυπαρισσιακός
Κόλπος, Λακωνικός Κόλπος

Εκπαίδευση αλιέων για τους ενδεδειγμένους
τρόπους απελευθέρωσης χελωνών μετά από
εμπλοκή τους στα αλιευτικά εργαλεία.

Τυχαία σύλληψη από
αλιευτικά εργαλεία

Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου,
Μεσσηνιακός Κόλπος, υπόλοιπη επικράτεια9

Τακτική επικαιροποίηση της ΚΥΑ 56468 ΕΞ

Παράκτια δόμηση, διάβρωση

Κεφαλονιά10 (όρμος Μούντα), Κρήτη (Χανιά,

2020 για τη χρήση των βιοτόπων

του εδάφους, θήρευση,

Ρέθυμνο, Κόλπος Μεσσαράς), Κορώνη

Όλες οι περιοχές που αναφέρονται στον παρόντα Πίνακα καθώς και οι περιοχές που περιγράφονται στην υποσημείωση .
GR2220004, Όρμος Μούντα

10

Β’ φάση: Αργολικός Κόλπος, Κορινθιακός

αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας για
δραστηριότητες αναψυχής και πρόβλεψη

ανθρωπογενείς οχλήσεις,
ρύπανση

διοικητικών κυρώσεων για την περίπτωση
παραβάσεων.

Μεσσηνίας11, Κοτύχι-Στροφυλιά Ηλείας12,
Κυπαρισσιακός Κόλπος, Λακωνικός Κόλπος,
Ρωμανός Μεσσηνίας13

Έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή εγκυκλίων
από το ΥΠΑΑΤ για τους ενδεδειγμένους

Καθορισμός θεσμικού
πλαισίου

τρόπους απεμπλοκής και απελευθέρωσης
χελωνών που συλλαμβάνονται στις τράτες
βυθού και στα παραγάδια αφρού.

Τυχαία σύλληψη από
αλιευτικά εργαλεία

Όλη η επικράτεια

Επικαιροποίηση της σχετικής εγκυκλίου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Τυχαία σύλληψη από

προς τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για την

αλιευτικά εργαλεία, λοιπές

ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου

θαλάσσιες και έκτακτες
απειλές

Διάσωσης και Περίθαλψης Θαλάσσιων
Χελωνών

11
12
13

GR2550010,. Παραλία νότια της Κορώνης.
GR2320001, GR2330007 και GR2330006. Παραλίες: Καλογριά έως Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου.
GR2550004, Παραλία Ρωμανού Μεσσηνίας.

Όλη η επικράτεια

