
98Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»  
 

ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ  

ΚΑΙ Ο ΚΟΛΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

 



ΑΡΧΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ –  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ  



ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 

 



ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 

 



Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ (NEΡΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ) 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 



ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ 



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 



Κολιός:8 εκατ. 

Σκουμπρί:18 εκατ 

Μαρίδα: 8 εκατ. Σαρδέλα: 11 εκατ. 

Σαφρίδι:15 εκατ. 

ΑΛΙΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 



ΑΛΙΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

Γόπες:10 εκατ. 

Καλαμάρια:8 εκατ. 

Αθερίνα:8 εκατ. 

Γαύρος: 9 εκατ. 



Η κατανάλωση γόνου είναι μια διαδεδομένη πρακτική για τους Έλληνες 
καταναλωτές που πρέπει να καταπολεμηθεί άμεσα. Κεντρικό θέμα της 
εκστρατείας για την Ελλάδα είναι ότι ο γόνος θα πρέπει να πάψει να 
θεωρείται μια 'αθώα' νοστιμιά στο τραπέζι. Και, αντιθέτως, θα πρέπει να 
γίνει ευρύτερα γνωστό ότι ο γόνος που τρώει ένας καταναλωτής είναι ψάρι 
που δεν το αφήνουμε να μεγαλώσει, αφαιρώντας την δυνατότητα να 
τραφούμε στο μέλλον με επαρκείς ποσότητες ψαριών και επίσης 
καταστρέφοντας την δυνατότητα αναπαραγωγής και διατήρησης σε ικανά 
αποθέματα των ειδών των οποίων ο γόνος καταναλώνεται. 

Κεντρικό θέμα της εκστρατείας 
για την Ελλάδα: Δεν τρώμε, δεν 
αγοράζουμε, δεν πουλάμε γόνο!  



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ 

 
 
Η υπεραλίευση είναι το ψάρεμα χωρίς κανέναν περιορισμό. Όμως τα κοπάδια 
των ψαριών στις θάλασσες δεν είναι ανεξάντλητα. Αν οι ψαράδες ψαρέψουν σε 
μία θαλάσσια περιοχή πολύ περισσότερα ψάρια από όσα θα έπρεπε, τότε τα 
λιγοστά που θα απομείνουν δεν θα επαρκούν για να αναπαραχθεί ο πληθυσμός 
των ψαριών ικανοποιητικά και να υπάρχουν αρκετά ψάρια και στο μέλλον. 
Έτσι, η υπεραλίευση, καθώς φέρνει μείωση των πληθυσμών των αποθεμάτων 
ψαριών και μερικές φορές την πλήρη εξαφάνισή τους από ολόκληρες περιοχές, 
αποτελεί μια από τις βασικότερες απειλές για το αν θα υπάρχουν ψάρια στις 
θάλασσες στο μέλλον.  

 



 
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 

 
 

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει ως κεντρικό στόχο την βιώσιμη αλιεία. 
Βιώσιμη αλιεία σημαίνει αλιεία σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
αναπαραγωγή των αποθεμάτων των ψαριών αλλά και αλιεία που εξασφαλίζει 
και την καλύτερη δυνατή συγκομιδή για τους ψαράδες. Στην Μεσόγειο, όπως 
και σε όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες, η βιώσιμη αλιεία διασφαλίζεται με 
ειδικά μέτρα που αφορούν τους ψαράδες (ποια είδη διχτυών πρέπει να 
χρησιμοποιούν, ποιο είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ανά είδος που 
επιτρέπεται να ψαρεύουν, πότε επιτρέπεται να ψαρεύουν κάθε είδος ψαριού, 
σε ποιες ποσότητες πρέπει να ψαρεύουν σε κάθε περιοχή κοκ) και 
περιλαμβάνονται πλέον στην ευρωπαϊκή νομοθεσία 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΟΝΟΣ ΚΑΙ  
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ 

 

 
Πολλά είδη ψαριών που καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα (πχ 
μπαρμπούνια, γόπες, μαρίδες, αθερίνες, σκουμπριά, ξιφίες) αλιεύονται στις ελληνικές 
θάλασσες πολλές φορές σε μικρά μεγέθη και μικρές ηλικίες, πριν μεγαλώσουν και 
φτάσουν σε ηλικία αναπαραγωγής. Έτσι, τα ψάρια δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε 
ικανοποιητικά μεγέθη, με αποτέλεσμα οι επόμενες γενιές ψαριών να είναι όλο και πιο 
ολιγάριθμες. Όμως  όταν αλιεύουμε τα ψάρια σε μικρές ηλικίες/μεγέθη, καταστρέφουμε 
σημαντικούς αριθμούς από γεννήτορες που θα μπορούσαν να αναπαράγουν μεγάλους 
και υγιείς πληθυσμούς ψαριών. Το ψάρεμα γόνου, δηλαδή νεογέννητων ψαριών (κυρίως 
αθερίνας, μαρίδας και γόπας) απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για να 
προστατεύονται οι πληθυσμοί των ψαριών.  

 



ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΟΝΟ  
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

 

Γόνος είναι τα μικρά ψάρια, εκείνα δηλαδή που δεν έχουν 
φτάσει ακόμα στο στάδιο της αναπαραγωγής. Ο γόνος δεν 
πρέπει να αλιεύεται για να μπορούν τα ψάρια να μεγαλώνουν 
αρκετά ώστε να φτάνουν σε ηλικία αναπαραγωγής, να γεννάνε 
νέα ψάρια και έτσι να διασφαλίζεται η ανανέωση των 
πληθυσμών των ψαριών και οι θάλασσες να έχουν πάντοτε 
αρκετά ψάρια να ψαρευτούν. Για την προστασία του γόνου η Ε.Ε 
έχει θεσπίσει ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη για όλα τα είδη 
που ψαρεύουν οι ψαράδες. 

 



 
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ  

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΓΟΝΟΣ  

 

Η νομοθεσία δεν αρκεί για να προστατευθεί ο γόνος: είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση των καταναλωτών, μεγάλων και μικρών, έτσι ώστε όλοι να 
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να μην καταναλώνεται και επομένως 
να μην αλιεύεται ο πολύτιμος γόνος από τις θάλασσές μας. Για αυτό είναι 
πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για το μικρότερο μέγεθος που 
επιτρέπεται για κάθε ψάρι και να μάθουμε να ελέγχουμε όλοι μας το 
μέγεθος κάθε είδους πριν το αγοράσουμε από τον ψαρά ή το φάμε στην 
ψαροταβέρνα 



 
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΤΗΣ Ε.Ε. 

 
«Η γονοκτονία που συντελείται στις θάλασσες μας πρέπει με κάθε 
τρόπο να σταματήσει. Η προστασία του γόνου είναι απαραίτητη, 
ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των ειδών σε ένα βιώσιμο 
επίπεδο. Η πρακτική που έχουμε στην Ελλάδα να αλιεύουμε τον 
περίφημο γόνο πρέπει να τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν σε όλα τα 
νησιά μας, το καλοκαίρι, να σερβίρουμε στα εστιατόρια είδη που 
αλιεύονται παράνομα» τονίζει η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και 
Αλιείας της ΕΕ Μαρία Δαμανάκη. 
 



ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΜΕΤΡΑ 

ΑΤΟΜΙΚΑ 

προκαλεί 

Μαζική 

κατανάλωση Βελτίωση της 

αλιευτικής 

τεχνολογίας 

Εξαφάνιση 

προστατευομένων 

ειδών 
Καταστροφή 

ποσειδωνίας 
Μείωση 

αλιευμάτων 

Κατανάλωση 

προϊόντων 

ιχθυοκαλλιέργειας 

Κατανάλωση 

ντόπιων 

αλιευμάτων 

Τήρηση των 

κανόνων 

αλιείας 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 

Εφαρμογή 

Ευρωπαϊκών 

κανονισμών 

εμπορικής αλιείας 

Απαγόρευση 

αλιείας σε 

περιόδους 

αναπαραγωγής 

Συμμετοχή σε 

εθελοντικές 

οργανώσεις 

προστασίας του 

θαλάσσιου 

οικοσυστήματος 

Έχει ως 

Μπορεί να 
αντιμετωπισθεί με 



ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ 

Γρι-γρι: 15 Δεκεμβρίου 
- 26 Φεβρουαρίου  

(περίοδος ωοτοκίας 
σαρδέλας, γαύρου, 

κολιού)   

Μηχανότρατες : 30 Μαΐου 
– τέλος Σεπτεμβρίου  

( για να επιτραπεί στα 
μικρά ψάρια να 
μεγαλώσουν)  

Καθημερινή 31-8-2008 



Απαγόρευση χρήσης 
διχτυών τράτας  

εντός 1,5 ναυτικού 
μιλίου από την ακτή   

Απαγόρευση χρήσης 
γρι-γρι  

εντός 300 μέτρων 
από την ακτή 

Ε.Κ. 1967/2006 



ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

econews.gr: Κάθε ψάρι στον καιρό του κι ο κολιός ποτέ τον 
Αύγουστο 

prasino-hamomilaki.blogspot.gr: Έχουμε και γόνο 
καλαμάρι. Ελάχιστα Επιτρεπόμενα Μεγέθη 

WWF Eλλάς: Συµβουλές και προτάσεις του WWF Ελλάς προς 
τους καταναλωτές σχετικά µε τα ελληνικά αλιεύµατα 

Ελευθεροτυπία: Μας κόβουν μαρίδα, αθερίνα 

 

http://www.econews.gr/2012/04/30/wwf-kolios-ekstrateia/
http://www.econews.gr/2012/04/30/wwf-kolios-ekstrateia/
http://prasino-hamomilaki.blogspot.gr/2011/07/exoyme-kai-gono-kalamari.html
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο 

ΚΟΛΙΟΣ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ» 

Στόχοι 
ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ  

Κατανόηση Θαλάσσιου 
οικοσυστήματος 

Τροφική αλυσίδα 

Υπεραλιεία-Συνέπειες 

Επίδραση ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο 

οικοσύστημα 

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ  

Επιτόπια παρατήρηση 

Συλλογή, καταγραφή, 
ερμηνεία δεδομένων  

Αναζήτηση πληροφοριών 
σε ποικίλες πηγές  

Σύνθεση υλικού  

Συμμετοχή σε δράσεις 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  

Ανάληψη πρωτοβουλιών- 
Αυτενέργεια 

Υιοθέτηση αξιών-στάσεων 
φιλικών προς το 

περιβάλλον  

Ενθάρρυνση για δράση σε 
επίπεδο 

τάξης,σχολείου,τοπικής 
κοινωνίας  

Ενσυναίσθηση  



AΦΟΡΜΗΣΗ 

Σύμφωνα με την έρευνα από το Αρχιπέλαγος-Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας τα 
συνολικά ιχθυοαποθέματα προσεγγίζουν τα όρια της κατάρρευσης,π.χ.την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαϊου 2011 εμφανίζουν μείωση της τάξης του 51% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010.Στα πιο συνηθισμένα είδη που αλιεύονται στην περιοχή 
του Ανατολικού Αιγαίου η μείωση είναι σε ποσοστό 60% ,ενώ στα εμπορικά είδη 
ανέρχεται στο 88% 



ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

Bασίλης 

Δημήτρης Ιωάννα 



ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Εντοπισμός 

προβλήματος 

Αίτια - 
Επιπτώσεις 

Μέτρα Δράσεις 

Παρουσίαση – 
Άνοιγμα στην 

τοπική κοινωνία 



OI OMAΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΑΥΡΑ 

Eλευθερία 

Αργυρώ 

Ελένη 

Κατερίνα 

Σταυρούλα 

Ελένη 



ENTOΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΑΥΡΑ: 
ENTOΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 



ΓΑΡΙΔΟΥΛΕΣ 

 

 

 

Κώστας 

 

 

 

Μέμη 

 

 

 

Ντίνα 

 

 

 

Παναγιώτα 



ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 



ΓΑΡΙΔΟΥΛΕΣ: ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 



ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ 

Λίνα 

Σωτηρία Ζέτα 



ΜΕΤΡΑ 



ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ: ΜΕΤΡΑ 



ΓΟΡΓΟΝΕΣ 

 

 

Χριστίνα 

 

 

Δήμητρα 

 

 

 

Χαρά 

 

 

Βασιλική 

 

 

Εύη 



ΔΡΑΣΕΙΣ 



ΓΟΡΓΟΝΕΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ 



ΣΑΛΑΧΙΑ 

 

 

Ειρήνη 
 

 

 

Ζωή 

 

 

 

Γιώργος 

 

 

Όλγα 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 



ΣΑΛΑΧΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ   



ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ 



Σας ευχαριστούμε! 


