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 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ – ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ   

Αθήνα,  Hotel President, 23 Απριλίου 2013 

 

Παρόντες : βλέπε συνημμένο κατάλογο  

Συντονιστής : Gian Ludovico Ceccaroni σε αντικατάσταση της  Elena Ghezzi. 

Συνημμένα έγγραφα : Ημερησία διάταξη, διαφάνειες που προβλήθηκαν από τον Gian Ludovico Ceccaroni, από το 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών , από τον Αργύρη Καλλιανιώτη.  

1. Η Ομάδα Εργασίας 1, συναντήθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2013 με σκοπό να αφιερώσει μία ημέρα 

εργασίας στο θέμα της υποχρέωσης εκφόρτωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, όπως προβλέπεται στα πλαίσια 

της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.  

2. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΓΣ για την Μεσόγειο κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και ευχαριστεί τους 

συμμετέχοντες, την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και τις οργανώσεις και ανακοινώνει ότι η συντονίστρια Elena Ghezzi ( 

της οργάνωσης Lega Pesca), αντικαθίσταται από τον  Gian Ludovico Ceccaroni  ( της οργάνωσης Federcoopesca). Ο 

λόγος δίνεται συνεπώς στον εκτελούντα χρέη συντονιστή Gian Ludovico Ceccaroni που προβάλει μία σειρά από 

διαφάνειες για να κάνει μία εισαγωγή στο θέμα των απορρίψεων , με αναφορά στο πλαίσιο του τριμερούς 

διαλόγου που διεξάγεται και που αφορά την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ.  Τέλος θυμίζει ότι το ΠΓΣ για την Μεσόγειο 

έχει ήδη εκφράσει άποψη για το θέμα , μία πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2011. (αρ. πρωτ. 266/AV) Μετά το 

πέρας της παρουσίασης ο συντονιστής δίνει τον λόγο στον Mario Ferretti (από την οργάνωση Federcoopesca), που 

κάνει μια προσπάθεια να ορίσει τι ακριβώς είναι οι απορρίψεις και ποια είδη συμπεριλαμβάνονται.  

3. Πριν να ξεκινήσει η συζήτηση, ο συντονιστής δίνει τον λόγο σε έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου 

Θαλασσίων Ερευνών που παρουσιάζει μερικές διαφάνειες σχετικά με την προβληματική των απορρίψεων στην 

Μεσόγειο, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα. Συμφωνεί κατ’αρχάς με τον Ferretti, αναφέροντας ότι υπάρχει 

μεγάλη σύγχυση σχετικά με την σημασία της λέξης «απορρίψεις». Αναφέρει ότι στην Μεσόγειο τα απορριπτόμενα   

αντιπροσωπεύουν το 15% των εμπορικών ειδών , ενώ αντίθετα στον Ατλαντικό το ποσοστό των απορρίψεων 

αντιστοιχεί σχεδόν καθ’ ολοκληρία σε όλες τις απορρίψεις.   Στην Ελλάδα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι μόνον το μισό των απορρίψεων αντιστοιχεί σε αλιεύματα μικρότερου μεγέθους 



 

εμπορικών ειδών. Το χαρακτηριστικό της Μεσογείου είναι ότι πρόκειται για ολιγοτροφική περιοχή με υψηλή 

βιοποικιλότητα και πολλαπλότητα ειδών. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν διάφορα προβλήματα στην 

εφαρμογή της ΚΑλΠ, ιδιαίτερα ως προς την υποχρέωση εκφόρτωσης  των απορριπτόμενων . Η υποχρέωση αυτή 

στην Μεσόγειο αφορά μικρές ποσότητες απορριπτόμενων   που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την βιομηχανία. 

Αυτό συνεπάγεται προβλήματα αποθεματοποίησης και πιθανότητα παράνομης πώλησης των αλιευμάτων με 

μέγεθος κάτω του επιτρεπόμενου.  Ο εκπρόσωπος του ΕΚΘΕ, καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη μιας περαιτέρω 

μελέτης πριν από την εφαρμογή της ΚΑλΠ στην Μεσόγειο, όπως προαναφέρθηκε.   

4. Ο συντονιστής ευχαριστεί για αυτή την παρέμβαση που δεν κάνει άλλο από το να υπογραμμίζει τα εφαρμοστικά 

προβλήματα που έχει η αποβίβαση στην Μεσόγειο και δίνει τον λόγο στον Αργύρη Καλλιανότη που παρουσιάζει με 

την βοήθεια διαφανειών την κατάσταση των απορριπτόμενων στο βόρειο Αιγαίο, αναφέροντας ότι παρατηρείται 

ένας έντονα εποχιακός χαρακτήρας των απορριπτόμενων και ότι το μεγαλύτερο μέρος των ειδών που 

απορρίπτονται δεν έχει εμπορική αξία. Στην Ελλάδα όπως και στην Ιταλία, δεν υπάρχουν δομές για την επεξεργασία 

του ιχθυάλευρου κοντά σε λιμένες. Η διαδικασία συλλογής είναι πολύ δύσκολη, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνήθως 

στα αλιευτικά σκάφη υπάρχουν τρία άτομα πλήρωμα και όπως αναφέραμε ήδη τα είδη μπορούν να ξεπερνούν τα 

100 σε κάθε έξοδο. Τελειώνει την παρέμβασή του υπογραμμίζοντας ότι θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί μία 

μεγαλύτερη επιλεξιμότητα των εργαλείων αντί να αυξάνονται λόγω της υποχρέωσης αποβίβασης των 

απορριπτόμενων, οι δαπάνες για την απόκτηση όλων των αναγκαίων υποδομών για την αποθήκευση και την 

επεξεργασία τους.    

5. Ο συντονιστής ευχαριστεί για την παρουσίαση και δίνει τον λόγο στον Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital) , που 

παρουσιάζει την επιστολή του Lowri Evans  που έχει αποδέκτη το ΠΓΣ για την Μεσόγειο και που αφορά τα 

απορριπτόμενα. Το ΠΓΣ καλείται να προετοιμάσει συγκεκριμένα σχέδια για την διαχείριση των απορριπτόμενων. Τα 

προγράμματα αυτά θα πρέπει να τα υποβάλει η κάθε χώρα μέλος σε συνεργασία με το ΠΓΣ για την Μεσόγειο.  

Αναφέρει τέλος ότι η ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής στο μεταξύ , προβαίνει στις αλλαγές των ισχυόντων κανονισμών για 

να τους καταστήσει συμβατούς με την νέα υποχρέωση εκφόρτωσης  των αλιευμάτων με μέγεθος μικρότερο του 

επιτρεπόμενου. Λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ των άλλων και τα όσα είπε ο κος Καλλιανότης, ο κος Buonfiglio 

αναφέρει για μια ακόμη φορά την έντονη αντίδραση των αλιευτικών σκαφών της Μεσογείου ως προς το να 

δεχτούν την μελλοντική αυτή υποχρέωση, καθώς και την ανάγκη να επεξεργαστούν την εφαρμογή του 

Μεσογειακού Κανονισμού, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στην επιλεκτικότητα των εργαλείων και όχι στην 

διαχείριση των αλιευμάτων μικρότερου μεγέθους που έχουν εκφορτωθεί.  Ο κος Buonfiglio θυμίζει ότι δυστυχώς ο 

χρόνος που έχουμε στην διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητος, αφού στα μέσα Μαΐου θα λάβει  χώρα το Συμβούλιο 

Υπουργών. Προτείνει συνεπώς να συνταχθεί μία επιστολή η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕ πριν από τα μέσα 

Μαΐου. Στην επιστολή αυτή , το ΠΓΣ  έχοντας συνείδηση όλων των προβληματισμών, εκφράζει την ευχή η 

Μεσόγειος να εξαιρεθεί από την απαγόρευση των απορρίψεων. Η επιστολή αυτή η οποία ήδη συζητήθηκε στα 

πλαίσια του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, (η Γραμματεία έστειλε ήδη σε όλα τα μέλη του ΠΓΣ ένα σχέδιο επιστολής που 

συνέταξε η οργάνωση WWF, θα μπορούσε να είναι μια τελευταία προσπάθεια να αποφευχθεί η υποχρέωση 

αποβίβασης των απορρίψεων στην Μεσόγειο.   Στην περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο δεν θα εξαιρέσει την 

Μεσόγειο, θα πρέπει να διαμορφωθούν ταχέως προγράμματα για κάθε χώρα μέλος και το ΠΓΣ θα πρέπει να 

καταβάλει μία προσπάθεια να τους δώσει μία ενιαία μορφή.  

6. Η  Susana Sainz-Trapaga (WWF) παρεμβαίνει λέγοντας ότι θα ήταν επιθυμητό να ασχοληθεί το ΠΓΣ με την 

επιστολή λόγω της πίεσης του χρόνου , έτσι ώστε να σταλεί ένα μήνυμα στο ΕΚ . 



 

7. Ο  Eusebi Esgleas Pares (FNCCP) παίρνει τον λόγο εκφράζοντας την σύμφωνη γνώμη του με όσα είπε η οργάνωση 

WWF και τονίζοντας ότι ο κλάδος της αλιείας εργάζεται εδώ και 15 χρόνια, επιτυχώς τις περισσότερες φορές, για να 

σταματήσει η αλιεία των γόνων. Όταν υπάρξει υποχρέωση εκφόρτωσής τους,θα  υπάρχει ο κίνδυνος να 

διοχετευθούν στα εστιατόρια..  

8. Ο Antonio Pucillo (ETF) παρεμβαίνει εκφράζοντας τον προβληματισμό του ως προς μία ενδεχόμενη αύξηση της 

ανεργίας λόγω του κόστους που συνδέεται με την αποθεματοποίηση των απορρίψεων πάνω στο αλιευτικό σκάφος. 

Οι απορρίψεις αυτές θα καταλαμβάνουν χώρο εις βάρος των εμπορεύσιμων ειδών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αμοιβή είναι «με το κομμάτι» , όσο πιο υψηλές είναι οι δαπάνες, τόσο πιο πολύ θα αυξηθεί η ανεργία. Συμφωνεί 

με την πρόταση του Buonfiglio και ζητά αν γίνει δεκτή μία εξαίρεση για την Μεσόγειο.   

9. Η Amélie Malafosse (OCEANA), εξέφρασε την αντίθεση της οργάνωσής της   στην επιστολή που προτάθηκε από 

την οργάνωση WWF και που κυκλοφόρησε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τόνισε ότι μολονότι θεωρεί ότι θα 

πρέπει να επικεντρωθούμε και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, η απαγόρευση των απορρίψεων 

παραμένει η καλύτερη προσέγγιση. Για τα αλιεύματα που είναι  μικρότερα του επιτρεπόμενου μεγέθους, θα πρέπει 

να εισαχθούν πιο αυστηροί  κανόνες για το εμπόριό τους.    

10. Ο Rafael Mas (EMPA) αναρωτιέται πώς θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση των απορριπτόμενων αφού εδώ και 

χρόνια διεξάγονται εκστρατείες αποτροπής έτσι ώστε ο καταναλωτής να εκπαιδευτεί να μην καταναλώνει μικρά 

ψάρια. Δεν είναι κατανοητό πως θα μπορούσε κανείς να υποχρεώσει τα αλιευτικά σκάφη να διατηρούν και να 

αποβιβάζουν αλιεύματα με μικρότερο του επιτρεπόμενου μέγεθος. Καταλήγει υποστηρίζοντας για την Μεσόγειο, 

το αίτημα εξαίρεσης από την υποχρέωση  εκφόρτωσης των απορρίψεων και αναφέρει ότι συμφωνεί με την 

αποστολή της επιστολής.    

11. Ο Δημήτρης Σαρίκας (ΠΑΣΕΓΕΣ), αναφέρει ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης του αλιεύματος θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί από τον ευρωπαϊκό στόλο στην Βόρεια Θάλασσα. Συμφωνεί με την πρόταση να σταλεί επιστολή στην 

PECH και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και  υπογραμμίζει τον πολύπλευρο χαρακτήρα της επαγγελματικής αλιείας 

μικρής κλίμακας στην Ελλάδα. Δεν θεωρεί επίσης ότι είναι δυνατόν να εγγυηθεί κανείς μία σταθερή ποιοτική ή 

ποσοτική σύνθεση των απορρίψεων. Για τον λόγο αυτό θα είναι αναγκαίο να αποκλεισθούν τουλάχιστον μερικά 

τμήματα του στόλου της Μεσογείου, παραχωρώντας μεταξύ των άλλων περισσότερο χρόνο για την δημιουργία των 

απαραίτητων υποδομών για την συλλογή των απορρίψεων που έχουν εκφορτωθεί.     

12.Ο  Genaro Amigo (FNCP) υποστηρίζει και συμφωνεί με την γνώμη της  FNCCP, αφού εδώ και χρόνια δίνεται μάχη 

για να μην επιτραπεί η εκφόρτωση των αλιευμάτων μικρότερου μεγέθους. Συμφωνεί με την πρόταση να σταλεί μία 

επιστολή.  

13. Ο Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital) διαβάζει μία πρόταση επιστολής που λαμβάνει υπόψη  τις παρεμβάσεις 

που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ο  Pucillo (ETF)  προτείνει να ενταχθεί και το θέμα των κοινωνικο-οικονομικών 

επιπτώσεων. Η Snezana Levstik (KGZS) προτείνει να συμπεριληφθεί και η περιβαλλοντική επιβάρυνση που 

συνεπάγεται η εκφόρτωση των απορρίψεων. Ο  Eusebi Pares (FNCCP) προτείνει να προστεθεί ότι όλα όσα 

αλιεύονται από την θάλασσα θα πρέπει να εκφορτώνονται στους λιμένες και ότι οι λιμενικές υπηρεσίες θα πρέπει 

να φροντίζουν για αυτά τα απόβλητα. 

14.Ο  Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital) παίρνει τον λόγο διαβάζοντας το κείμενο της επιστολής που έχει 

τροποποιηθεί υπό το φως των τελευταίων παρεμβάσεων και αναφέρει ότι ως προς την εκφόρτωση των αποβλήτων 

, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί για τα κράτη μέλη , θα πρέπει να γίνει μία ξεχωριστή 



 

εργασία και να ζητηθεί μία ρύθμιση της ΕΕ που θα καθιστά υποχρεωτική την εκφόρτωση των αποβλήτων αφού οι 

αλιείς δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την συγκέντρωση  των αποβλήτων.  

15. Ο  Fabrizio Donatella (DG MARE) παρεμβαίνει σε αυτό το τελευταίο σημείο, προτείνοντας να εκμεταλλευτούν τις 

δυνατότητες που θα προσφερθούν από το μελλοντικό FEAMP σχετικά με τους κανόνες που δεν αναφέρονται μόνον 

στην αλιευτική δράση.  Πράγματι, στην πρόταση της ΕΕ , θα υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και 

δράσεις για την κάλυψη αυτών των δαπανών. Αναφέρει σε κάθε περίπτωση ότι όλα είναι ακόμη υπό συζήτηση στα 

πλαίσια του τριμερούς διαλόγου.    

16.Ο Sergi Tudela (WWF) ανακοινώνει ότι μόλις έφτασε το ανακοινωθέν τύπου από την χθεσινή συνάντηση του 

Συμβουλίου, κατά την διάρκεια του οποίου αποφασίστηκε να υποβληθεί στο Coreper  της 2ας Μαίου μία πρόταση 

εντολής του Συμβουλίου σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ. Εκφράζει λοιπόν την ελπίδα ότι το ΠΓΣ για την 

Μεσόγειο θα μπορέσει σύντομα να αποστείλει αυτή την επιστολή. 

17. Ο συντονιστής ευχαριστεί για την ζωντανή αυτή συζήτηση και ανακοινώνει ότι η επιστολή θα συνταχθεί μόνον 

στα αγγλικά. Ο Giampaolo Buonfiglio (AGCI Agrital), αναφέρει ότι για να αποσταλεί έγκαιρα η επιστολή, θα πρέπει 

να έχει σταλεί στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής το αργότερο μέχρι τις 26 Απριλίου. Σε ότι αφορά το FEAMP, 

επειδή είναι πιθανόν να εγκριθεί τον Ιούλιο, θα πρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα ώστε α ενταχθεί και ένα 

συγκεκριμένο μέτρο για να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες δομές  που χρησιμεύουν για την αποθήκευση των 

απορριπτόμενων: ένα box στο σημείο εκφόρτωσης, ένας καταψύκτης στην ξηρά για το ψάρι που εκφορτώνεται. Για 

τον σκοπό αυτό είναι σκόπιμο να αρχίσουν να ορίζονται ποσοτικά οι οικονομικοί πόροι.  Γίνεται αναφορά σε ένα 

προϋπολογισμό και το ποσό θα ανέρχεται στα 20-25 χιλιάδες ευρώ περίπου. Εκτός από αυτό, υπογραμμίζει ότι θα 

πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος της επένδυσης. Σε ότι αφορά την διαχείριση υπάρχουν και περαιτέρω 

επιπλοκές. Στην Ιταλία ένα κιβώτιο με προιόν βάρους 7 κιλών, κοστίζει 1.5 ευρώ για την κατάψυξη, την μεταφορά 

και τα εργατικά. Η βιομηχανία των ζωοτροφών , παραλαμβάνει το προϊόν καταβάλλοντας 20 σεντς το κιβώτιο. 

Δίχως λοιπόν να υπολογιστεί το κόστος του προϊόντος, αυτή η διαδικασία για ένα κιβώτιο κατεψυγμένου προϊόντος 

κοστίζει 1 ευρώ και 30 λεπτά και το FEAMP προβλέπει την χρηματοδότηση αυτή μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό 

διάστημα. Καταλήγει αναφέροντας ότι θέλησε να παραθέσει αυτά τα στοιχεία μεταξύ των άλλων για να γίνουν 

κατανοητές και μερικές πτυχές τεχνικο- οικονομικού χαρακτήρα που συνεπάγεται η εκφόρτωση των 

απορριπτόμενων.  

18. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας προτείνει να μεταφραστεί η επιστολή από τους διερμηνείς και να ζητηθεί η έγκρισή 

της από τους συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας, αμέσως μετά την μεσημεριανή διακοπή , ούτως ώστε να 

βελτιστοποιηθεί ο διαθέσιμος χρόνος  και να μπορέσει να σταλεί στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η επιστολή 

εγκρίνεται ομόφωνα. Η οργάνωση OCEANA εξέφρασε ρητά την αντίθεση της στην πρωτοβουλία , πράγμα που 

αναφέρθηκε στην επιστολή. 

19. Μετά το πέρας όλων των παρεμβάσεων, ο συντονιστής κηρύσσει την λήξη των εργασιών ευχαριστώντας όλους 

όσους συμμετείχαν καθώς και τους διερμηνείς.  

***** 

 

 

 


