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Νέα εγχειρήματα με στόχο τη βιώσιμη αλιεία και την κυκλική οικονομία 

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότεροι από 17 τόνοι άχρηστων αλιευτικών διχτυών στάλθηκαν προς 

ανακύκλωση, χάρη στη ΔIΟΠΑΣ ΑΕ, συνεργάτη της πρωτοβουλίας Healthy Seas στην Ελλάδα. Με αυτόν τον 

τρόπο, σε ένα χρόνο, περισσότεροι από 30 τόνοι παλιών διχτών έχουν προωθηθεί από Έλληνες αλιείς και 

ιχθυοκαλλιέργειες στην ανακύκλωση για να διασφαλιστεί η μη απόρριψή τους στις ελληνικές θάλασσες.  

O Ιωακείμ Διαμαντίδης της ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής και 

εισαγωγής αλιευτικών διχτυών:  «Μέχρι τις αρχές του 1960 τα δίχτυα που χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα 

ήταν κατασκευασμένα από νήμα βαμβακιού, με αποτέλεσμα οι αλιείς να ξοδεύουν πολλές ώρες καθημερινά 

για τον καθαρισμό και την επιδιόρθωσή τους, διαφορετικά θα σάπιζαν. Η εφεύρεση των νάυλον διχτυών 

προσφέρει μια καλή λύση για τη διευκόλυνση των αλιέων. Μέσα από τη συνεργασία με τη Healthy Seas, τα 

άχρηστα δίχτυα γίνονται μέρος της κυκλικής οικονομίας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.»  

Πρόσφατα, η πρωτοβουλία Healthy Seas ένωσε τις δυνάμεις της με την Εναλεία, την πρώτη σχολή Αλιείας 

στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους έθεσαν σε λειτουργεία σημείο συγκέντρωσης άχρηστων 

διχτυών μαζί με το Σύλλογο των επαγγελματιών αλιέων στο Μικρολίμανο. Ο Λευτέρης Αραπάκης, Ιδρυτής 

της Εναλείας, περιγράφει: «Οι αλιείς ήταν διστακτικοί στην αρχή. Δεν ήθελαν να μπουν σε κόπο για κάτι από 

το οποίο δε θα είχαν οικονομικό όφελος. Όταν όμως τους εξηγήσαμε την ιδέα και τους δείξαμε το τι μπορεί 

να δημιουργηθεί από τα δίχτυα τους, ενθουσιάστηκαν και έκαναν μέχρι και αστεία μεταξύ τους ότι θα 

δημιουργήσουν καινούρια μόδα!» 

“Μέσω της συνεργασίας μας με τη Healthy Seas επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε στους αλιείς της Ελλάδας 

μια νέα εικόνα της βιώσιμης αλιείας, έτσι ώστε να αποτελέσουν μέρος της λύσης» αναφέρει ο Αραπάκης.  

«Στην Εναλεία διδάσκονται τεχνικές βιώσιμης αλιείας που όχι μόνο προωθούν τη βιώσιμη αλιεία αλλά 

ταυτόχρονα ενισχύουν το εισόδημα του αλιέα. Η λύση ψάρευε λιγότερο δεν είναι εφαρμόσιμη. Η λύση που 

προωθούμε είναι ψάρευε έξυπνα, έτσι ώστε με λιγότερα ψάρια να έχεις μεγαλύτερο κέρδος. Μεταποίηση, 

εξαγωγές, ψάρεμα σε ημέρες με αυξημένη ζήτηση είναι κάποιες από τις λύσεις που προωθούνται από την 

Εναλεία.» 

Τα άχρηστα δίχτυα που συλλέγονται από τη ΔΙΟΠΑΣ και την Εναλεία θα καθαριστούν, θα διαχωριστούν και 

θα προετοιμαστούν για την ανακύκλωσή τους από τη Nofir. Η Nofir ιδρύθηκε το 2008 στη Νορβηγία, με στόχο 

τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία των ψαράδων και των 

ιχθυοκαλλιεργειών. Σε επόμενο βήμα, τα νάυλον δίχτυα θα παραδοθούν στην Aquafil για να μετατραπούν 

σε νήμα ECONYL®, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων προϊόντων, 

όπως κάλτσες, μαγιό και χαλιά. 



                                                                     
 
“Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με τη ΔΙΟΠΑΣ, την Εναλεία και την Ελληνική αλιευτική 

και ιχθυοκαλλιεργητική κοινότητα”, είπε η Veronika Mikos, Συντονίστρια της Healthy Seas. “Μαζί, 

προσφέρουμε μια βιώσιμη λύση για τα άχρηστα δίχτυα που διαφορετικά θα κατέληγαν σε χωματερές,  

αποτεφρωτήρες ή θα αφήνονταν στη θάλασσα. Τώρα, θα μετατραπούν σε όμορφα προϊόντα.”  

Το Healthy Seas ξεκίνησε τη δράση του στην Ελλάδα στις αρχές του 2015. Από τότε περισσότεροι από 100 
τόνοι διχτυών έχουν συλλεχθεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους δύτες και επαγγελματίες αλιείς, έτσι ώστε  
να έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. 

Φωτογραφίες: https://www.dropbox.com/sh/ml9ixjloq0csk08/AACqgREqtjUOpzwGP3VciWQSa?dl=0 
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Σχετικά με την πρωτοβουλία Healthy Seas 

Η πρωτοβουλία 'Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear' έχει στόχο την απομάκρυνση των 
απορριμμάτων από τις θάλασσες, ειδικότερα τα δίχτυα αλιείας και την ανακύκλωσή τους σε 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Τα ανακτημένα αλιευτικά δίχτυα θα μετατραπούν και θα αναγεννηθούν από 
την Aquafil σε νήμα ECONYL®, μια υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων 
προϊόντων, όπως κάλτσες, μαγιό ή χαλιά. 
 
Τα αλιευτικά δίχτυα που απορρίπτονται, χάνονται ή εγκαταλείπονται καλούνται μερικές φορές "δίχτυα 
φάντασμα", καθώς συνεχίζουν να αλιεύουν ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα χωρίς την ανθρώπινη συμμετοχή. 
Εκατομμύρια θαλάσσιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών, των δελφινιών, της φώκιας και των 
χελωνών, υποφέρουν λόγω της εμπλοκής τους σε αυτά τα δίχτυα, τα οποία τους προκαλούν  σοβαρούς 
τραυματισμούς και τελικά το θάνατο. Κάθε χρόνο, περίπου 640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων αφήνονται 
στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Είναι πλαστικά απορρίμματα που παραμένουν στη θάλασσα για 
εκατοντάδες χρόνια και δε βιοδιασπόνται. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.healthyseas.org  

www.enaleia.com  

www.diopas.com  

www.nofir.no  

www.econyl.com 
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