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«Ανάκληση της παράτασης του σχεδίου διαχείρισης για τη βιντζότρατα»
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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μανιάτης, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Με την αριθ. 6719/146097/29-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων «Θέσπιση Σχεδίου ∆ιαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο “γρίπος που σύρεται από
σκάφος” ή “βιντζότρατα” (SB), για αλιεία µαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops)
σε συγκεκριµένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας» (Β΄4348/30-12-2016), θεσπίστηκε
για πρώτη φόρα Σχέδιο ∆ιαχείρισης για το εργαλείο γρίπος, που σύρεται από σκάφος ή
βιντζότρατα, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθµ.1967/2006 (Κανονισµός Μεσογείου).
Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης βασίζεται σε επιστηµονική τεκµηρίωση, που εκπονήθηκε από το
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), υποβλήθηκε για πρώτη φορά το 2009 και
συµπληρώθηκε το 2013 και το 2016 µε τη δοκιµαστική αλιεία διάρκειας 2 µηνών, µε φορέα
υλοποίησης τον ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΑΛΕ. Τα αποτελέσµατα της δοκιµαστικής αλιείας
αξιοποιήθηκαν για τη συµπλήρωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σχέδιο θεσπίστηκε µετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να χορηγήσει την προαναφερθείσα έγκριση,
παρέπεµψε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης καθώς και την επιστηµονική τεκµηρίωση στην
Επιστηµονική, Τεχνική και Οικονοµική Επιτροπή για την Αλιεία [ΕΤΟΕΑ- Scientific,
Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF)], η οποία παρέχει επιστηµονική
συµβουλή, που χρησιµοποιείται στην αλιευτική διαχείριση στην Ε.Ε. Η ΕΤΟΕΑ
γνωµοδότησε θετικά για το υποβληθέν Σχέδιο ∆ιαχείρισης, αφού το αξιολόγησε.
Κατόπιν της θέσπισης του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον Εκτελεστικό
Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.929/2017 και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, υιοθέτησε παρέκκλιση
από τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1967/2006 για την ελάχιστη απόσταση από
την ακτή και το ελάχιστο βάθος, που επιτρέπεται να επιχειρούν τα σκάφη ελληνικής
σηµαίας, που διαθέτουν άδεια αλίευσης µε το συγκεκριµένο εργαλείο εντός των ελληνικών
χωρικών υδάτων.
Με το Σχέδιο ∆ιαχείρισης υιοθετούνται κατάλληλα µέτρα για τη λειτουργία του εργαλείου στο
πλαίσιο της αειφορίας, µε παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους
εξαρτώνται από τη συγκεκριµένη αλιευτική δραστηριότητα. Επίσης, το Σχέδιο ∆ιαχείρισης
συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της οποίας
σηµαντική παράµετρος είναι η κοινωνικο-οικονοµική επίπτωση των διαχειριστικών µέτρων
της αλιείας, που πάντα θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Υπό αυτό το πρίσµα,
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-2προβλέφθηκε και η δυνατότητα παρεκκλίσεων από τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1967/2006, υπό συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις.
Στα µέτρα για τη λειτουργία του εργαλείου περιλαµβάνονται η παρακολούθηση του
επιπέδου εκµετάλλευσης των ειδών-στόχων, αλλά και των λοιπών ειδών που εκφορτώνονται,
η θέσπιση ειδικών δεικτών για την πιστοποίηση του επιπέδου εκµετάλλευσης και την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων διαχείρισης, καθώς και επιπλέον µέτρα διαχείρισης και
ελέγχου (υποχρεωτική δορυφορική παρακολούθηση και τήρηση ηµερολογίου αλιείας
ηλεκτρονικά), που υιοθετούνται προληπτικά, προκειµένου να συµβάλουν στη βιώσιµη
διαχείριση του αποθέµατος.
Σηµειώνεται ότι θεσπίζονται επιπλέον τεχνικά µέτρα (άρθρο 7 της αριθ. 6719/146097/2912-2016 ΥΑ) πλην των ήδη προβλεπόµενων στην εθνική νοµοθεσία [π.χ. το µήκος σχοινιού
ρυµούλκησης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 700 µέτρα, επιπλέον 2 µήνες απαγόρευση
λειτουργίας (Απρίλιο και Μάιο), απαγόρευση αλιείας πάνω από βυθούς µε Ποσειδωνία,
αλιεία µόνο µε το συγκεκριµένο εργαλείο κατά τη διάρκεια ενός αλιευτικού ταξιδιού].
Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής πρόσθετων µέτρων σε περίπτωση που από την
επιστηµονική παρακολούθηση αυτό κριθεί αναγκαίο (άρθρο 5 της αριθ. 6719/146097/2912-2016 ΥΑ). Τα πρόσθετα µέτρα θα θεσπιστούν µετά από αξιολόγηση των δεδοµένων της
επιστηµονικής παρακολούθησης και σύµφωνα µε τα προτεινόµενα στην επιστηµονική
τεκµηρίωση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης.
Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, εφαρµόζεται για τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της αριθµ.
6719/146097/29-12-2016 ΥΑ (διάστηµα από 9-1-2017 έως 8-1-2020, στην πράξη όµως
από 1-10-2017 έως 8-1-2020) στην ελληνική επικράτεια από σκάφη ελληνικής σηµαίας,
που φέρουν άδεια αλίευσης µε το εργαλείο γρίπος που σύρεται από το σκάφος ή βιντζότρατα
(SB) [µέγιστος αριθµός 244 σκάφη, Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο _ Μάρτιος 2016], µε την
προϋπόθεση ότι αυτά περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V της επιστηµονικής τεκµηρίωσης
και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εθνική νοµοθεσία, σε συγκεκριµένες περιοχές του
Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (GSA 20 και 22, 23), τηρουµένων όλων των χωροχρονικών και
λοιπών απαγορεύσεων, που απορρέουν από την ισχύουσα Εθνική και Ενωσιακή Νοµοθεσία.
Σηµειώνεται ότι από τα προαναφερθέντα 244 αλιευτικά σκάφη, αδειοδοτήθηκαν για να
αλιεύσουν το 2017 τα 157.
Η εφαρµογή του Σχεδίου ∆ιαχείρισης παρακολουθείται επιστηµονικά σε ετήσια βάση. Η
ετήσια παρακολούθηση συνίσταται σε εκτίµηση της κατάστασης των αποθεµάτων, µε βάση
καθορισµένα σηµεία αναφοράς για τα είδη µαρίδα (spicara smaris) και γόπα (boops boops),
καθώς και για τα είδη κουτσοµούρα (mullus barbatus), µπαρµπούνι (mullus surmuletus)
και σαρδέλα (sardine pilchardus) στο σύνολο της επικράτειας, προκειµένου να αξιολογηθεί
η διατήρηση εντός ασφαλών βιολογικών ορίων των ειδών, καθώς και η διατήρηση των
αποθεµάτων πάνω από τα επίπεδα εξασφάλισης της Μέγιστης Βιώσιµης Απόδοσης. Στο τέλος
της τριετούς ισχύος του Σχεδίου ∆ιαχείρισης θα δοθεί στους επιστήµονες η δυνατότητα να
αποτυπώσουν την κατάσταση των αποθεµάτων και να αποφανθούν για τη βιωσιµότητα του
εργαλείου. Ωστόσο, και εντός της χρονικής περιόδου των τριών ετών, προβλέπονται αυστηροί
έλεγχοι και δυνατότητα απαγόρευσης αλιείας σε περιοχές, οι οποίες θα θεωρηθούν ότι
χρήζουν προστασίας. Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω Σχέδιο ∆ιαχείρισης είναι από τα
αυστηρότερα, που έχουν κατατεθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κλάδος των αλιέων
βιτζότρατας οφείλει να συµµορφώνεται µε αυτό και να το υποστηρίζει.
Για το έτος 2017, δεδοµένου ότι υιοθετήθηκε παρέκκλιση στις 31/5/2017, τα σκάφη δεν
επιχείρησαν κατά την πρώτη επιτρεπόµενη περίοδο (Ιανουάριος - Μάρτιος 2017). Με την
έναρξη της 2ης περιόδου (Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2017), όσα σκάφη πληρούσαν τις
προϋποθέσεις και τους χορηγήθηκε άδεια αλίευσης (157 σκάφη), βγήκαν νόµιµα για
δουλειά, σε εφαρµογή του εγκεκριµένου και θεσπισµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης. Για να είναι
πιο αποτελεσµατική η παρακολούθηση και πιο εντατικός ο έλεγχος, τα σκάφη αυτά
υποχρεώθηκαν να εφοδιαστούν µε δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης (VMS), ενώ
υποχρεούνται και σε τήρηση ηλεκτρονικού ηµερολογίου αλιείας (ERS), ανεξαρτήτως του
µήκους τους, προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια αλίευσης.
Για το έτος 2018, η διαδικασία υποβολής αίτησης και αξιολόγησης τόσο από τις υπηρεσίες,
στις οποίες είναι νηολογηµένα τα σκάφη, όσο και από τη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) επαναλαµβάνεται.
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-3Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό για τη Μεσόγειο,
απαιτείται είτε εφαρµογή Σχεδίου ∆ιαχείρισης για το συγκεκριµένο αλιευτικό εργαλείο είτε
κατάργησή του. Η καθυστέρηση έγκρισης είχε ως αποτέλεσµα να κινηθεί διαδικασία
παραποµπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Μετά τη θέσπιση και την κοινοποίησή
του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο σχετικός φάκελος τέθηκε στο αρχείο.
Τέλος, σηµειώνεται ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στη συνάντηση που
είχε στις 30 Οκτωβρίου του 2017 µε επιτροπή παράκτιων αλιέων, οι οποίοι κινητοποιούνται
για την κατάργηση της βιτζότρατας, επεσήµανε ότι το ΥΠΑΑΤ οφείλει να ακολουθήσει πιστά
τις οδηγίες της επιστηµονικής κοινότητας και να αναµένει την έκδοση των αποτελεσµάτων
των σχετικών µελετών, ώστε σε εθνικό επίπεδο πλέον να υπάρξει σαφής άποψη κατά πόσο
ενδείκνυται η εφαρµογή νέων διαχειριστικών Μέτρων ή η πλήρης κατάργηση του εργαλείου
της βιτζότρατας.
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