
Θέμα: «Ιχνηλασιμότητα / Καταγραφή επαγγελματιών αλιέων»
  

  Η Ιχνηλασιμότητα κρίνεται ως μία απαραίτητη ενέργεια, με σκοπό την πλήρη και αληθή καταγραφή των 
αλιευμάτων, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία της επαγγελματικής αλιείας, καθώς και την 
προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.

Το κύριο πρόβλημα με την έως τώρα “καταγραφή” είναι η μη στοιχειοθέτηση ρεαλιστικών στοιχείων, που να 
δείχνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής αλιείας στην χώρα, η οποία για εμάς χαρακτηρίζεται 
χαώδης και ανεξέλεγκτη.

Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση των αλιευτικών αποθεμάτων και την οδήγηση στην ανέχεια των 
ηθικών επαγγελματιών αλιέων, σε όφελος ολίγων και “δικτυωμένων”  .

Οδηγεί ακόμα σε κρούσματα Ελληνοποιήσεων αλιευμάτων και καταστροφή των φυσικών πόρων.

Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό το καθημερινό φαινόμενο, ο αλιέας να πουλά στον ψαρομανάβη 10 κιλά 
“διάφορα “, να γράφονται σε ένα δελτίο αποστολής 25 κιλά !! (όπου εκεί μέσα “κρύβονται “ όλα τα εισαγόμενα-
κατεψυγμένα-παράνομα) και να δηλώνονται τέλος του μηνός 15-20 κιλά μηνιαία παραγωγή !!! 
Αυτή η παντελής έλλειψη ελέγχων και διασταύρωσης  στοιχείων, έχει προκαλέσει την χαώδη και ανεξέλεγκτη 
κατάσταση στην αλιεία . Αρκεί και μόνον η παρουσία με πολιτικά ενός ελεγκτικού οργάνου προσποιούμενο τον 
πελάτη , για να διασταυρωθεί από το ίδιο το κράτος, αυτή η κατάσταση.   
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Προτείνεται :

*1) Αλλαγή του παρόντος εντύπου, με άλλο σύγχρονο και μοναδικό
 2) Υποχρεωτική καταγραφή αλιευμάτων ημερησίως
 3) Σήμανση με το ειδικό καρτελάκι όλων των αλιευμάτων
 3.1) Στα μικρά αλιεύματα, αναγράφεται το συνολικό βάρος, το ελάχιστο μέγεθος, ημερομηνία αλίευσης και 
μητρώο αλιέα
3.2) Αλιεύματα άνω των 300 γραμ. αναγράφουν και τα τεμάχια (π.χ. 15 κιλά σαργοί, 40 τεμ.)
4) Αλιεύματα άνω του 1 κιλού έκαστο μαρκάρονται ξεχωριστά
4.1) Αναγράφεται είδος ψαριού και βάρος αυτού
4.2) Το καρτελάκι συνοδεύει το ψάρι, σε όλη την διαδρομή του μέχρι τον καταναλωτή
4.3) Αναγράφονται επίσης , το μητρώο του αλιέα και η ημερομηνία αλίευσης
4.4) Κανένα νωπό αλίευμα χωρίς ταμπελάκι δεν θεωρείται Ελληνικό και φρέσκο
5) Ο αλιέας φέρει την ευθύνη για τα αλιεύματα που έχει μαρκάρει, ως προς την παράλληλη δήλωσή τους στο 
σύστημα παρακολούθησης.
6) Τα αλιεύματα όλα δηλώνονται αυθημερόν στο σύστημα παρακολούθησης 
7) Τα σωματεία έχουν την ευθύνη της τήρησης του παραπάνω από τα μέλη τους, με ποινή μόνιμης παύσης 
λειτουργίας τους 
8) Αλιεύματα που πωλούνται απευθείας από το σκάφος (στον ντόκο) φέρουν και αυτά ταμπελάκι, με 
συνυπευθυνότητα του καταναλωτή.
9) Αλιεύματα νεκρά υπολειπόμενου μεγέθους, δηλώνονται ξεχωριστά και φυλάσσονται επάνω στο σκάφος σε 
ξεχωριστό σημείο.
Η χρησιμοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κράτους.
10) Αλιεύματα υπερμεγέθη, που κόβονται σε κομμάτια πρός πώληση, δηλώνονται στο σύστημα ως ένα, αλλά 
μεταφέρονται / πωλούνται με καρτελάκι ποσοστιαίο (π.χ.1/10)
11) Αλιεύματα που προορίζονται για ιδία κατανάλωση του αλιέα, δηλώνονται και αυτά με την σήμανση
12) Κανένα αλίευμα δεν βγαίνει από το σκάφος χωρίς σήμανση (ταμπελάκι)

* Ήδη έχει δοθεί οδηγία της Ε.Ε. για σήμανση με καρτελάκι σε τυποποιημένα αλλά και φρέσκα προϊόντα, 
συνηγορώντας στην άποψή μας.
Εμείς απλά το πάμε ένα βήμα παρακάτω, γνωρίζοντας  από “μέσα” την κατάσταση που επικρατεί στο εμπόριο 
νωπών αλιευμάτων, το παραεμπόριο, την Ελληνοποίηση εισαγομένων, αλλά και την διακίνηση προϊόντων 
παράνομης αλιείας, που επικρατεί, σε βάρος της υγείας και της τσέπης του καταναλωτή. (Εκατοντάδες μέλη της 
ΠΕΕΑ , ασχολούνται με παρεμφερή επαγγέλματα).
  
Όλα τα αλιεύματα δηλώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης αυθημερόν.
 
Λόγω της εμφανούς γραφικής εργασίας καθώς και της πληθώρας αλιευμάτων, που πρέπει να δηλωθούν, οι 
σύλλογοι φροντίζουν για την ολιγόωρη απασχόληση προσωπικού, προς διεκπεραίωση αυτής.
Το κόστος ανά αλιέα δεν υπερβαίνει τα 1 ευρώ ημερησίως και πολύ λιγότερα σε πολυπληθείς συλλόγους. 
Θεωρείται κόστος μηδαμινό και στα πλαίσια του επαγγελματισμού, όπως και σε κάθε άλλον επαγγελματικό 
φορέα.

Παραστατικά 
Τα αλιεύματα πωλούνται στην χονδρική με τιμολόγιο που αναγράφει σαφώς τα ταμπελάκια που τα συνοδεύουν.
Μεταπώληση από χονδρική σε λιανική ή σε κατάστημα περιέχει ποσοστιαίο ταμπελάκι, με ευθύνη του 
χονδρέμπορου ή του καταστηματάρχη.
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Το ποσοστιαίο ταμπελάκι αναγράφει το/τα μητρώα των αλιέων και του χονδρέμπορου/καταστηματάρχη.

Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται με ευθύνη του κράτους. 
   
Η μη σήμανση των αλιευμάτων, όπως και η παράληψη δήλωσής τους στο σύστημα, επιφέρει βαρύτατες ποινές, 
έως και την άρση της άδειας του αλιέα /χονδρέμπορου.

Το κράτος, φροντίζει για την γνωστοποίηση/διαφήμιση στον καταναλωτή, της κατανάλωσης αλιευμάτων με 
σήμανση.

Τα συρόμενα  εργαλεία αλιείας, λόγω της τεράστιας απόρριψης γόνου και μη εκμεταλλεύσιμων / εμπορικών 
αλιευμάτων δεν μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα και θεωρούνται απαράδεκτα, επικίνδυνα και καταστροφικά 
για την βιωσιμότητα των αποθεμάτων.

Ήδη ο Κανονισμός 1380/213 της Ε.Ε. αναφέρεται ρητά για μείωση - απαγόρευση των απορρίψεων.
Η προσπάθεια από την πλευρά των αλιέων μεγάλης κλίμακας είναι, η αποτροπή υιοθέτησης αυτού του 
κανονισμού, με διάφορες προσχηματικές δικαιολογίες, εντελώς αβάσιμες και στα όρια της σάτιρας. 
(βλέπε, πιθανή διατάραξη των συνηθειών που έχουν αποκτήσει τα θαλασσοπούλια, τα τονοειδή κλπ., που 
ακολουθούν τις μηχανότρατες ! Γιατί τις ακολουθούν ?  
Μα φυσικά για την εύκολη λεία των χιλιάδων κιλών που απορρίπτονται ημερησίως !!!

Καμία εγκύκλιος  ή νομοθεσία δεν μπορεί να αποτρέψει την κρυφή απόρριψη ανεπιθύμητων αλιευμάτων ή τις 
μεταφορτώσεις που γίνονται μεσοπέλαγα.

Επιπροσθέτως η οποιαδήποτε προσπάθεια κάλυψης του καταστροφικού έργου τους, με μεθόδους 
όπως “εξέλιξη επιλεκτικότητας εργαλείου” κλπ. ανάγεται στα πλαίσια του φανταστικού. Τα συρόμενα 
εργαλεία, ανεξαρτήτως μεγέθους “ματιών” κ.α. δημιουργούν στα πρώτα κιόλας μέτρα της χρήσης τους 
, έναν αδιαπέραστο τοίχο για οποιονδήποτε ζώντα οργανισμό. Παρακαλούμε να απαντήσει κάποιος, πώς 
συλλαμβάνονται κατά χιλιάδες, ψαράκια και καρκινοειδή των 5-6-7 cm σε μάτι των 50-60 και 70 mm?  
Να απαντήσει ακόμα, πώς καταστράφηκαν τα λιβάδια της ποσειδωνίας? οι λασποτραγάνες κλπ.?
Να απαντήσει ακόμα, γιατί δεν ισχύουν οι διατάξεις για τα κατώτατα μεγέθη στις μηχανότρατες και τα γρι-γρι ?? 
Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να υπάρχουν τέτοιες άτυπες εξαιρέσεις. Φυσικά μιλάμε για τις απορρίψεις, που 
κανείς δεν βλέπει και κανείς δεν ελέγχει. Άλλωστε, όπως προαναφέραμε, είναι πρακτικά αδύνατον.
Όσο για το αν πιάνουν γόνο? πόσο? ή όχι, παρακαλούμε απλά δείτε βίντεο με καλάδες, που έχουν αναρτήσει 
οι ίδιοι. Εάν δεν τα βρίσκετε, με χαρά να σας υποβάλλουμε μερικά από αυτά τα βίντεο. 

Όλες οι οικολογικές οργανώσεις καθώς και φημισμένα Ινστιτούτα των προηγμένων κρατών, κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου. Άπειρα ζωντανά (live) βίντεο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 

Προτείνεται η άμεση απαγόρευσή τους μέσα στα Εθνικά χωρικά ύδατα και η μετατροπή των αδειών τους σε 
τουριστικά π.χ., σε όσους το επιθυμούν.

Για όλους τους απλούς βιοπαλαιστές /φίλους της θάλασσας αυτό είναι μία κοινή γραμμή /πεποίθηση. 

Είναι δε αυταπόδεικτο σε όσους είχαν την οδυνηρή εμπειρία παρακολούθησης μίας μόνο εργάσιμης ημέρας 
τους.
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Για τους αμφισβητίες προτείνεται η τοποθέτηση υποχρεωτικά κάμερας καταγραφής πάνω στο σκάφος με 
24ωρη καταγραφή on-line ή υποχρεωτική παράδοση του stick καταγραφής στις αρμόδιες αρχές ημερησίως με 
απαγόρευση κενού χρόνου.
Αυτό θα διαλύσει κάθε καλοπροαίρετη  πλην όμως αφελή προσπάθεια υπεράσπισής τους.
Δικαιολογίες τύπου “φθηνό ψάρι”, “θέσεις εργασίας”, κλπ, διαψεύδονται καθημερινά στα κατά τόπους 
ιχθυοπωλεία και με απλό έλεγχο των χαρτιών των πληρωμάτων τους. Άλλωστε όσοι έχουν μνήμη θυμούνται 
την αγορά προ αυτών. 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Α. 

Ο Αντιπρόεδρος 
 

Διονύσιος Μπάστας

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Ελευθέριος Παγώνης
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