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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #94 
Περίοδος: 16/12/2015-4/1/2016 

To Ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων  με θέ-

μα «Παγκόσμιες Προκλήσεις – Κοινές Ευθύνες. Μία αποτίμηση στα 70άχρονα των ΗΕ» 

πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 17-19 Δεκεμβρίου. Παρακολουθείστε τις 

εισηγήσεις του Διευθυντή του ΕΚεΠΕΚ, Καθηγητή Γρ. Ι. Τσάλτα και των ερευνητών που συμ-

μετείχαν στην ιστοσελίδα του blod.gr  

Περισσότερα εδώ 

Το Ελ Νίνιο προκαλείται από τα ασυνήθιστα θερμά θαλάσσια ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού. Φέτος κα-
ταγράφεται ένα από τα ισχυρότερα Ελ Νίνιο, με 
αποτέλεσμα τις υψηλές θερμοκρασίες, τις βροχο-
πτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
παρατηρούνται. Οι επιστήμονες προειδοποιούν 
ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνουν συνη-
θέστερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  
Περισσότερα εδώ κι εδώ  

Περίπου 300 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο, την 
προηγούμενη Δευτέρα η θερμοκρασία ήταν 37 
βαθμούς υπό το μηδέν, ενώ την Τετάρτη έφτασε 
στους μείον 8 βαθμούς, σημειώνοντας υψηλότα-
τες για την εποχή θερμοκρασίες υπερβαίνοντας 
κατά 20 βαθμούς Κελσίου τον μέσον όρο για τα 
μέσα του χειμώνα. Περισσότερα εδώ  

Χιονοθύελλες, τροπικές καταιγίδες, τυφώνες, θύελλες και πλημμύρες όπως παρατηρήθηκαν και αναλύ-
θηκαν από την NASA σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του 2015. Περισσότερα εδώ  

Οι φυτικές και ζωικές προοπτικές παραγωγής στη Νότια Αφρική έχουν αποδυναμωθεί από το φετινό  
ισχυρό Ελ Νίνιο, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει τομείς της γεωργίας στη βόρεια Αυστραλία, τμήματα της 

Ινδονησίας, σύμφωνα με το FAO.  Περισσότερα εδώ  

International year of pulses. 5 σημαντικά 
στοιχεία για τα όσπρια.  

Περισσότερα εδώ 

Χιλιάδες σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον 
κόσμο μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές μειώσεις στην ικα-
νότητά τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τα μέσα του 
αιώνα λόγω της έλλειψης νερού, σύμφωνα με νέα έρευνα, με 
τη ζήτηση νερού για την παραγωγή ενέργειας να αναμένεται 
να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Περισσότερα εδώ  

Η ξηρασία συνεχίζει να αδρανοποιεί τους υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς στην Τανζανία που αγωνίζεται να παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια και κινείται προς τη χρήση ορυκτών καύσιμων για να 

καλυφθεί το έλλειμμα. Περισσότερα εδώ 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewevent.aspx?EventID=548
https://www.nasa.gov/feature/a-still-growing-el-nino-set-to-bear-down-on-us
https://www.youtube.com/watch?v=v92Iqihct98
http://www.kathimerini.gr/844270/article/epikairothta/perivallon/asynh8istes-8ermokrasies-ston-voreio-polo
https://www.youtube.com/watch?v=oiGzKmfOvkg
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52882#.Vouh3fmLTIU
http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/en/c/345401/
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/05/climate-change-could-dry-up-global-power-production-study-warns
http://www.trust.org/item/20151229110841-i8sqj/?source=fiDontmiss
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Περισσότερα εδώ  

Ένα πλωτό φράγμα μήκους 100 μέτρων, θα 
δοκιμαστεί φέτος στην Ολλανδία με την 
προοπτική να αναπτυχθεί το 2020, παγιδεύ-
οντας πλαστικές σακούλες και μπουκάλια 
στo  Great Pacific Garbage Patch. To Ocean 
Cleanup Project, ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα σε παγκόσμια κλίμακα, ετοι-
μάζει την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί 
για τη μεγάλη δίνη σκουπιδιών του Ειρηνι-
κού Ωκεανού. Περισσότερα εδώ κι εδώ  

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνω-
σε ότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο θαλάσσιο 
καταφύγιο στην καρδιά του Ατλαντικού Ωκεανού, 
με τη νέα προστατευόμενη περιοχή να καλύπτει 
σχεδόν το ίδιο εμβαδόν με το σύνολο του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, γύρω από το Ascension Island, που 
έχει αναγνωριστεί ως κρίσιμης σημασίας για την 
άγρια ζωή που υποστηρίζει. Περισσότερα εδώ  

Παρά τον πολλαπλασιασμό των τεράστιων θαλάσ-
σιων πάρκων, στην πραγματικότητα ο έλεγχος της α-
λιείας σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές έχει κα-
ταστεί σχεδόν αδύνατος. Τα αλιευτικά σκάφη υπο-
χρεούνται να φέρουν έναν αναμεταδότη που παρα-
κολουθεί τις κινήσεις τους και επιτρέπει στις αρχές να 
παρακολουθούν τη συμπεριφορά τους. Αλλά τι συμ-
βαίνει με τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν παράνο-
μα; Μια βρετανική πρωτοβουλία χρησιμοποιεί δορυ-
φορικά ραντάρ για τον εντοπισμό τους και αντί να 
περιπολούν στα τυφλά τεράστιες εκτάσεις του ωκεα-
νού, τα σκάφη της ακτοφυλακής με τη χρήση του δο-
ρυφόρου συστήματος στοχεύουν στην αναζήτησή 
τους. Περισσότερα εδώ  

Ρωσικό παγοθραυστικό πραγματοποίησε την ταχύτερη διέλευση της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού. Το πα-
γοθραυστικό ολοκλήρωσε επίσης το ταξίδι ένα μήνα μετά από την εποχή που η ναυτιλία τελειώνει συ-
νήθως στην Αρκτική. Περισσότερα εδώ  

Περίπου το 80% των παγκόσμιων αλιευμάτων ερυ-
θρού τόνου καταναλώνεται στην Ιαπωνία. Ένα κομ-
μάτι μπορεί να κοστίσει αρκετές χιλιάδες γιεν στα 
εστιατόρια στο Τόκιο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
επιστήμονες προειδοποίησαν ότι ο ερυθρός  τόνος 

στον Ειρηνικό είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κατάρρευση, με τα αλιευτικά έθνη να μην καταφέρνουν να 
συμφωνήσουν σε νέα μέτρα διατήρησης. Περισσότερα εδώ  

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αποστολή της ESA-CryoSat, οι επιστήμονες έχουν παράγει τους κα-
λύτερους χάρτες  του μεταβαλλόμενου ύψους των πάγων της Γης. Το animation αυτό οπτικοποιεί τις αλ-
λαγές που ο δορυφόρος έχει καταγράψει να συμβαίνουν στη Γη από την έναρξή του το 2010. Περισσότερα 

εδώ  

UNDP.  
Απολογισμός της χρονιάς που 

πέρασε.  
Περισσότερα εδώ  

Κόστα Ρίκα. Η χώρα κατάφερε να καλύψει τις 
ενεργειακές της ανάγκες 285 ημερών το 2015 
χρησιμοποιώντας μόνο ανανεώσιμες πηγές ε-
νέργειας, προβλέποντας ακόμη καλύτερα απο-
τελέσματα για τον ενεργειακό τομέα το 2016.  

Περισσότερα εδώ 

http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231396831
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500049365
https://www.youtube.com/watch?v=lfzVWCThyLc
http://www.iflscience.com/environment/uk-government-creates-largest-marine-reserve-atlantic-ocean
http://www.theguardian.com/environment/2016/jan/04/how-satellite-technology-is-helping-to-fight-illegal-fishing
http://www.knom.org/wp/blog/2015/12/31/russian-icebreaker-breaks-speed-record-on-arctic-route/
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/05/threatened-bluefin-tuna-nets-high-price-tokyo-fish-market
http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2015/12/Earth_s_shifting_ice
https://undp.exposure.co/2015-a-year-for-people-and-planet
https://www.rt.com/business/326605-costa-rica-renewable-electricity/
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H Ελλάδα θα βρεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 13 Ιανουαρίου για την απουσία προστασία της περιο-
χής ωοτοκίας της caretta- caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο, εξαιτίας της έλλειψης ενός αποτελεσματι-
κού και αυστηρού πλαισίου προστασίας του απειλούμενου είδους. Η υποβάθμιση της περιοχής, μέσω 
της οικοδομικής δραστηριότητας και της τουριστικής της 
εκμετάλλευσης είναι στοιχεία που επιτρέπουν στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να ζητήσει την καταδίκη της χώρας. Η πρώ-
τη κρούση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γίνει ήδη το 
2010. Περισσότερα εδώ  

Οι ερευνητές που εξετάζουν τις επιπτώσεις της πετρελαιο-
κηλίδας από το Deepwater Horizon στις θαλάσσιες χελώνες 
διαπίστωσαν ότι πάνω από 320.000 νεογέννητες θαλάσσιες 
χελώνες από τους πληθυσμούς σε όλο τον Ατλαντικό Ωκεα-
νό ήταν πιθανώς στο βόρειο Κόλπο του Μεξικού κατά τη διάρκεια της πετρελαιοκηλίδας. Η μελέτη αυ-
τή, μπορεί να είναι μια σημαντική συμβολή στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαχείριση και την αποκα-
τάσταση μιας περιοχής μετά από πετρελαιοκηλίδες. Περισσότερα εδώ 

IMO. Τα επιτεύγματα του Οργα-
νισμού σχετικά με το περιβάλλον 

και την ασφάλεια για το 2015.  
Περισσότερα εδώ 

Μια σειρά από σημαντικές τροπο-
ποιήσεις στις συνθήκες του ΙΜΟ 

τέθηκαν σε ισχύ την 1η  
Ιανουαρίου.  

Περισσότερα εδώ 

To Lechaion Harbour Project (LHP), είναι μια συνεργασία μεταξύ 
της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, του Πανεπι-
στημίου της Κοπεγχάγης και του Ινστιτούτου της Δανίας στην 
Αθήνα και διερευνά το βυθισμένο λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου. 
Οι ερευνητές έκαναν κάποιες σπουδαίες ανακαλύψεις, κατα τη 
διάρκεια της υποβρύχιας έρευνας στο Λέχαιο, στη βυθισμένη 
πόλη του λιμανιού της Αρχαίας Κορίνθου. Περισσότερα εδώ 

Ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος της μετάδοσης του ιού Έμπολα στη Γουινέα, όπου η επιδημία ξεκίνησε πριν από 
2 χρόνια και εξαπλώθηκε σε επτά άλλες χώρες, σκοτώνοντας πάνω από 11.300 ανθρώπους.  

Περισσότερα εδώ  

Πόσα σκουπίδια υπάρχουν εκεί έξω; Περίπου 9.000 διαστημικά σκουπίδια είχαν καταγραφεί μέχρι 
το 2007, όταν η Κίνα προχώρησε στη δοκιμή ενός βαλλιστικού πυραύλου που καταστρέφει δορυφόρους, 
χτυπώντας έναν δικό της ανενεργό δορυφόρο που έσπασε σε 2.000 κομμάτια. Το πρώτο σκουπίδι στην 
ιστορία των διαστημικών επιχειρήσεων ήταν ένα κομμάτι του πυραύλου με τον οποίο εκτοξεύτηκε το 
1957 ο σοβιετικός Sputnik, ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος. Περισσότερα εδώ  

 

http://www.kathimerini.gr/842867/article/epikairothta/perivallon/h-ellada-sto-eyrwdikasthrio-gia-thn-caretta---caretta
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151223130557.htm
http://maritime-executive.com/article/imos-safety-and-environment-achievements-of-2015
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/57-amendments-01012016.aspx
http://www.scienceandtechnology.gr/news/ypovrixia-ereipia-arhaiou-korinthiakou-limaniou-gemata-ekplixeis/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52913#.Vouh2vmLTIU
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500047873
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Γνώμες Νέων Επιστημών 

“Ghost Fishing”: Μια «Αφανής» Απειλή για τους Ωκεανούς 
 Το 1970, όταν ο Νορβηγός εξερευνητής Thor Heyerdahl επιχειρούσε για δεύτερη φορά το διάπλου του 

Ατλαντικού ωκεανού, σε καμία περίπτωση δεν περίμενε πως θα συναντούσε τόσο μεγάλο όγκο απορριμμάτων, 

τόσο μακριά από τη στεριά και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Την έκπληξη και την ανησυχία του για την έκταση της 

θαλάσσιας ρύπανσης που παρατήρησε εν μέσω του ωκεανού εξέφρασε σε ειδική αναφορά που απέστειλε στη 

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, το 1972 στη Στοκχόλμη. Χρειάστηκε να περά-

σει πάνω από μία δεκαετία ώσπου να αναγνωριστεί πως μέρος του προβλήματος που ο Heyerdahl είχε αναδείξει 

οφειλόταν στον εγκαταλελειμμένο από σκάφη αλιευτικό εξοπλισμό, ο οποίος πέραν της εμφανούς ρύπανσης των 

υδάτων συνέχιζε ακόμη να αλιεύει ενώ είχε αποδεσμευτεί από τους χειριστές του.  

 Η διεθνής κοινότητα επέστησε την προσοχή της στο φαινόμενο, που αργότερα επονομάστηκε “ghost fish-

ing”, μετά τη 16η Σύνοδο της Επιτροπής Αλιείας (COFI) του FAO το 1985, η οποία οδήγησε μερικά χρόνια αργότερα 

στην έκδοση λεπτομερούς έρευνας επί του θέματος. Η εγκατάλειψη ή απόρριψη αλιευτικού εξοπλισμού στη θά-

λασσα, είτε θεωρούμενη καθαρά ως απόρροια της αλιευτικής δραστηριότητας είτε υπό την ευρύτερη έννοια της 

θαλάσσιας ρύπανσης, ρυθμίζεται, σήμερα, από ένα ευρύ κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων η Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL 73/78, βλ. Παράρτημα V), 

η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982, βλ. Άρ. 211, 216 – 218), και ο Κώδικας Συμπεριφοράς του FAO για 

την Υπεύθυνη Αλιεία (1995, βλ. Παρ. 7.2.2g, 7.6.9, 8.2.4, 8.4.6, 8.9.1c). 

 Παρόλο αυτά, εκτιμάται πως κάθε χρόνο απορρίπτονται στη θάλασσα περίπου 640.000 τόνοι αλιευτικού 

εξοπλισμού, ποσότητα που σε απόλυτα αριθμητικούς όρους αναλογεί σε ένα τόνο απορριπτόμενου εξοπλισμού 

ανά 125 τόνους αλιευμάτων και αποτελεί περίπου το 10% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ο εν λόγω 

εξοπλισμός μπορεί να βρεθεί στη θάλασσα καταλήγοντας σε δραστηριότητα “ghost fishing” εξαιτίας τριών βασι-

κών λόγων: α) της εκούσιας εγκατάλειψης, κυρίως από ΠΛΑ αλιείς με στόχο την αποφυγή συνεπειών σε περίπτω-

ση εντοπισμού τους, β) της εκούσιας απόρριψης, 

όπου επιλέγεται η απόρριψη κατεστραμμένου ή πε-

ριττού εξοπλισμού στη θάλασσα έναντι της απόρρι-

ψής του στη στεριά και γ) της ακούσιας απώλειας, 

που συνδέεται με λανθασμένα τοποθετημένο εξο-

πλισμό που καταλήγει στη θάλασσα, ακραίες καιρι-

κές συνθήκες που επιτάσσουν την απόρριψη του 

εξοπλισμού για τη διασφάλιση της αξιοπλοΐας του 

σκάφους, εμπλοκή αλιευτικών εξοπλισμών  κ.ά.. 

 Οι επιπτώσεις του “ghost fishing” πρωτίστως 

για το θαλάσσιο περιβάλλον μπορούν να χαρακτηρι-

στούν δριμείες. Κατ’ αρχάς, η «ικανότητα» του εξο-

πλισμού για “ghost fishing” εξαρτάται άμεσα από το 

είδος του, τις συνθήκες υπό τις οποίες απωλέσθη, εγκαταλείφθηκε ή απορρίφθηκε 

όπως επίσης και από τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του περιβάλλοντος, λόγου χάρη την τοποθεσία, το 

βάθος και τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής. Συνήθως ο εξοπλισμός λειτουργεί ως ένα «συνεχές δόλωμα» κα-

θώς τα είδη που εγκλωβίζονται σε αυτόν δεν περισυλλέγονται με αποτέλεσμα να προσελκύουν και άλλα είδη τα 

οποία εγκλωβίζονται και αυτά με τη σειρά τους, δημιουργώντας, έτσι, ένα φαύλο κύκλο που διακόπτεται μόνο 

όταν ο εξοπλισμός καταστεί μη λειτουργικός (η «συμπεριφορά» του αλιευτικού εξοπλισμού μετά την εγκατάλει-

ψη, απόρριψη ή απώλειά του περιγράφεται σχηματικά στην ένθετη εικόνα). Οι συνέπειες είναι ακόμη πιο σημα-

ντικές όταν τα εμπλεκόμενα είδη χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα ή επαπειλούμενα. Παρόλο που ο υπολογι-

σμός της απώλειας θαλάσσιων πόρων από “ghost fishing” δεν είναι απόλυτα εφικτός, εκτιμάται πως κυμαίνεται  

Πηγή: http://oliveridleyproject.org/  

file:///C:/Users/Georgia/Downloads/ghost%20fishing.docx#_ftn1#_ftn1
http://oliveridleyproject.org/
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 
Επιμέλεια-Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

* Gear conflict: πρόκειται για την εμπλοκή αδρανούς αλιευτικού εξοπλισμού (passive gear) όπως τα απλάδια δίχτυα (gillnets), με ενεργό 
(active gear) όπως τα παραγάδια (longlines), όπου απαιτείται η αποδέσμευση του εξοπλισμού για λόγους ασφαλείας του πλοίου. 

μεταξύ 5 και 10% του συνολικού όγκου των στοχευόμενων αλιευτικών ειδών. Τα θαλάσσια θηλαστικά αποτελούν 

επίσης «θύματα» του “ghost fishing”, είτε μέσω του εγκλωβισμού τους στον αλιευτικό εξοπλισμό είτε με την κατά-

ποσή του στην προσπάθειά τους να τραφούν. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο μεγάλος αριθμός θαλασσοπουλιών 

και τουλάχιστον 136.000 θαλάσσιοι ελέφαντες, φώκιες, μεγάλες φάλαινες και δελφίνια χάνουν τη ζωή τους από 

αιτίες που σχετίζονται άμεσα με το “ghost fishing”. Εκτός από τα παραπάνω επηρεάζονται, επιπλέον, τα ευάλωτα 

βενθικά οικοσυστήματα και οι οργανισμοί, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και οι σπόγγοι αντίστοιχα.  

 Μάλιστα, καθώς οι αλιευτικές ικανότητες βελτιώνονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι δραστηριότητες 

επεκτείνονται σε θάλασσες με μεγαλύτερα βάθη μετατοπίζοντας παράλληλα και το πρόβλημα του “ghost fishing”, 

ενώ πλέον η συνήθης χρήση συνθετικών και ιδιαίτερα ανθεκτικών υλικών για την κατασκευή αλιευτικού εξοπλι-

σμού δεν μπορεί παρά να εντείνει τις αρνητικές επιπτώσεις για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήμα-

τα. 

 Η αντιμετώπιση του “ghost fishing” δε φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για τα περισσότερα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη. Παρόλο που κάποιοι δρώντες, όπως Περιφερειακοί Οργανισμοί Αλιείας (βλ. CCAMLR, ICCAT, NAFO 

κ.ά.), η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 356/2005 της Επιτροπής) και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών 

και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (βλ. NOAA Marine Debris Program), εφαρμόζουν κανόνες και προληπτικά ή επανορθω-

τικά μέτρα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το “ghost fishing” και τις επιπτώσεις του, η απουσία εναρμονισμένης 

δράσης είναι περισσότερο από εμφανής. Η ευρεία εφαρμογή μεθόδων σήμανσης του αλιευτικού εξοπλισμού 

ώστε να ταυτοποιείται αυτόματα ο ιδιοκτήτης του, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο τους εξοπλισμού, η παροχή αντικινήτρων για την ΠΛΑ Αλιεία, η δημιουργία υποδομών παραλαβής και 

ανακύκλωσης αλιευτικού εξοπλισμού στους λιμένες, η χρήση διασπώμενων υλικών για την κατασκευή αλιευτικού 

εξοπλισμού, τα προγράμματα εντοπισμού και ανάκτησης εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού κ.ά., αποτελούν μόνο 

μερικές από τις πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν, αν εφαρμόζονταν συλλογικά, να περιορίσουν και μακροχρό-

νια να καταπολεμήσουν το “ghost fishing” και τα υπόλοιπα προβλήματα που προκαλεί η εγκατάλειψη, απώλεια ή 

απόρριψη αλιευτικού εξοπλισμού στη θάλασσα. Φαίνεται ωστόσο πως, όπως άλλωστε υπονοεί και η πολύσημη 

ονομασία που του αποδόθηκε, το “ghost fishing” είναι ένα πρόβλημα «αφανές» για το ευρύ κοινό, γεγονός που 

μάλλον το καθιστά ακόμη πιο σοβαρό. Όπως έχει συμβεί στο παρελθόν στις περιπτώσεις άλλων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, είναι πιθανό η αντιμετώπισή του να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν γίνει εφικτή η ποσοτικοποίηση 

των οικονομικών απωλειών που προκαλεί και των κερδών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εξάλειψή 

του. 
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