
Θέμα: «Ιχνηλασιμότητα / Καταγραφή ερασιτεχνών αλιέων»
  

  Η καταγραφή αλιευμάτων απαιτεί και μία διαδικασία καταγραφής ΌΛΩΝ των ερασιτεχνών αλιέων, ανεξαρτήτως 
τρόπου και μέσου αλιείας.

Προτείνεται:

1) Έκδοση ατομικής άδειας αλιείας για όλους τους ερασιτέχνες με έναν μοναδικό αριθμό κάθε μία (μητρώο).

Θα έχει μορφή πιστωτικής κάρτας (πλαστικοποιημένη) και θα εκδίδεται εφάπαξ.
Φέρει ονοματεπώνυμο, μόνιμη διεύθυνση, φώτο και υπηκοότητα .

Για υπηκόους άλλων κρατών (τουρίστες κλπ.) θα εκδίδεται άδεια ημερήσιας διάρκειας, σε πιο απλοποιημένη 
μορφή (εκτύπωση Α4), με στοιχεία διαβατηρίου.
Αυτή μπορεί και να πωλείται από καταστήματα ειδών αλιείας, που επιθυμούν να έχουν αυτήν την δυνατότητα.

Μαζί με την ατομική άδεια αλιείας, παραδίδεται και βιβλιαράκι για την ημερήσια καταγραφή των αλιευμάτων. 

Στο βιβλιαράκι περιέχονται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας για την ερασιτεχνική αλιεία ΚΑΙ φώτο με είδη ψαριών 
αναγράφοντας σαφώς το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος αυτών.

Περιέχει ακόμα σελίδες με διαχωρισμό, όπου θα σημειώνονται: 
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α) Ο αριθμός μητρώου του αλιέα.
β) Η ημερομηνία που αλιεύει.
γ) Η περιοχή (π.χ. Σαρωνικός).
δ) Τα είδη των αλιευμάτων, καθώς και το μέγεθος / βάρος αυτών.
ε) Ο τρόπος αλιείας (σταυρός σε προκαθορισμένα τετραγωνάκια).
ζ) Η απόσταση που διένυσε. 

H ημερομηνία και ώρα εξόδου αναγράφεται υποχρεωτικά, ασχέτως αποτελέσματος, στην αρχή κάθε αλιευτικής 
εξόρμησης.

Ο ερασιτέχνης αλιέας υποχρεούται, να καταγράφει στο βιβλιαράκι, κάθε αλίευμα που συλλαμβάνει αμέσως 
μετά την σύλληψή του και στον τόπο σύλληψης.
Οποιοδήποτε αλίευμα βρεθεί στα χέρια του, χωρίς να έχει καταγραφεί άμεσα, επιφέρει βαρύτατες ποινές, έως 
και αφαίρεση της άδειας αλιείας αυτού.

Ειδικότερα για τους αλιείς που ασχολούνται με υποβρύχια αλιεία, η άδεια και το βιβλιαράκι, θα τοποθετούνται 
στα ειδικά στεγανά σακουλάκια που υπάρχουν στο εμπόριο, πάνω στην ειδική σημαδούρα σήμανσης, που 
υποχρεωτικά φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια της αλιευτικής τους εξόρμησης.

Μετά το πέρας της αλιευτικής εξόδου του, υποχρεούται - και σε διάστημα χ ημερών - να γνωστοποιήσει τα 
αποτελέσματα (ηλεκτρονικά ,ή, άλλως) όπου το αρμόδιο υπουργείο υποδείξει. 

Ο ερασιτέχνης αλιέας υποχρεούται να φέρει μαζί του πάντα την άδειά του, καθώς και το βιβλιαράκι καταγραφής.

 Η ΠΕΕΑ , γνωρίζοντας το μέγεθος αυτής της προσπάθειας ,αλλά με γνώμονα την αναγκαιότητά της, προτίθεται 
ακόμα και να αναλάβει εκείνη τον όγκο εργασιών που απαιτείται, όπως εκδόσεις αδειών /βιβλιαράκια , 
ενημέρωση μητρώων κλπ. επιβαρύνοντας τον ερασιτέχνη αλιέα , μόνο με το κόστος τους, μια και η ίδια δεν έχει 
κερδοσκοπικούς σκοπούς, ή έσοδα.
Τυχόν έσοδα για το κράτος , θα πρέπει να προβλέπουν την μη ανάμειξή της σε αυτά.( π.χ. χαρτόσημα 
αγορασμένα στο περίπτερο/ΔΟΥ , ή ηλεκτρονικό παράβολο)

Προτείνεται ακόμα η απαγόρευση της αλιείας με ερασιτεχνικό σκάφος σε επαγγελματίες αλιείς. 
Είναι καθημερινό το φαινόμενο παράνομων τεχνικών αλιείας με ερασιτεχνικά σκάφη από άτομα με επαγγελματική 
άδεια, που δεν θέλουν να ρισκάρουν με το επαγγελματικό τους σκάφος .
Αυτό δημιουργεί  λάθος εντυπώσεις και σαφώς τα αλιεύματα δεν προορίζονται για ιδία χρήση, αλλά για 
εμπορία.
Άλλωστε μπορούν νόμιμα να κρατήσουν όσα θέλουν μέσω του επαγγέλματός τους.
 
Οι παραπάνω προτάσεις / θέσεις γράφτηκαν με το σκεπτικό ότι τα αλιεύματα των ερασιτεχνών αλιέων , 
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο, για ιδίαν κατανάλωση και ουδείς άλλος λόγος αναγνωρίζεται, ή, συντρέχει 
για την ακολούθηση του ίχνους αυτών των αλιευμάτων.

Η παντελής έλλειψη στοιχείων για την ερασιτεχνική αλιεία, πιστεύουμε οτι είναι αυτή που δημιουργεί τον κύκλο 
των φημολογιών και των ασύστολων ψευδών εκ μέρους των επαγγελματικών φορέων ,με σκοπό την κάλυψη 
των δικών τους παραλείψεων και της ασύστολης σπατάλης των εθνικών πόρων, που οδήγησαν στα σημερινά 
αποτελέσματα.
Επιπλέον πιστεύουμε ότι με τις ημερήσιες άδειες αλιείας , θα καταδειχθεί το μείζον πρόβλημα λαθραλιείας από 
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παράνομους αλλοδαπούς ανά την επικράτεια.   
Έμφαση βεβαίως θα πρέπει να δοθεί στην άμεση έκδοση αυτών των αδειών (ημερήσιες) για την εξυπηρέτηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Α. 
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Ο Αντιπρόεδρος 
 

Διονύσιος Μπάστας

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Ελευθέριος Παγώνης


