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1. Ο ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑΣ 
 
Ο αλιευτικός στόλος της Ανδαλουσίας περιλαµβάνει επί του παρόντος 2 074 αλιευτικά σκάφη 
µε 10 040 µέλη πληρώµατος. Υπάρχουν 70 µεγαλύτερα σκάφη τα οποία αλιεύουν στα ύδατα 
τρίτων χωρών και απασχολούν 1 089 µέλη πληρώµατος. Στην πρώτη γραµµή του στόλου 
υπάρχουν πέντε θυνναλιευτικά σκάφη µε 123 µέλη πληρώµατος και κόρο ολικής χωρητικότητας 
πάνω από 1 500 τόνους.  
 
Το εξήντα τοις εκατό των σκαφών έχουν ανακαινιστεί ή εκσυγχρονιστεί τα τελευταία έτη, 
απαιτώντας επενδύσεις της τάξεως των 396 εκατοµµυρίων ευρώ. Το υπόλοιπο 40% του στόλου 
που δεν έλαβε καµία τέτοιου είδους χρηµατοδότηση περιλαµβάνει κυρίως σκάφη µικρής 
χωρητικότητας µε µήκος µικρότερο των 12 µέτρων, τα οποία αλιεύουν κοντά στις ακτές.  
 
Ένας από τους πιο προηγµένους στόλους είναι ο στόλος που έχει τη βάση του στην περιοχή της 
Huelva, όπου µόνον το 22% των σκαφών δεν έχουν εκσυγχρονιστεί. Ο παρακάτω πίνακας 
δείχνει την κατανοµή του αλιευτικού στόλου της Ανδαλουσίας κατά επαρχία. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ  

Επαρχία Σκάφη 
ΚΟΧ (κόρος ολικής 
χωρητικότητας) 

Ολική χωρητικότητα  
(ΟΧ) Ισχύς (kW) Πλήρωµα 

Huelva 466 17 371 24 329 65 989 3 460
Κάντιθ 765 6 799 10 293 29 886 1 891
Μάλαγα 465 14 682 22 004 63 416 2 619
Γρανάδα 62 5 171 6 919 20 922 1 709
Aλµερία 316 1 656 2 340 6 115 361
ΣΥΝΟΛΟ 2 074 45 679 65 885 186 329 10 040

 
Το 38% των αλιευτικών σκαφών της Ανδαλουσίας έχουν τη βάση τους στην επαρχία της 
Κάντιθ. Τα λιµάνια της Μάλαγα και της Huelva φιλοξενούν το 22% του στόλου. Η Αλµερία 
φιλοξενεί το 15% και η Γρανάδα µόνον το 3%. Τα σκάφη που έχουν τη βάση τους στην Αλµερία 
και στην Κάντιθ είναι, κατά µέσο όρο, πολύ µικρότερα από τα σκάφη που έχουν τη βάση τους 
στην Huelva ή στη Μάλαγα. Τα σκάφη που έχουν τη βάση τους στην επαρχία της Γρανάδα 
είναι, κατά µέσο όρο, τα µεγαλύτερα.  
 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανοµή του αλιευτικού στόλου της Ανδαλουσίας κατά τύπο 
αλιείας. 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΑΛΙΕΙΑΣ  

Τύπος  Σκάφη ΚΟΧ ΟΧ Ισχύς (kW) Πλήρωµα 

Αλιεία µε τράτα 443 24 254 37 214 92 080 3 394
Αλιεία µε γρίπους 233 13 164 18 023 46 080 2 347
Αλιεία µε 
παραγάδια 93 2 988 5 385 12 585 769
Αλιευτικά σκάφη 
µε δράγες 80 1 036 1 152 7 146 326
Άλλα είδη αλιείας 
µε δράγες 353 1 095 1 004 8 689 979
Αλιεία σκαθαριού 124 800 775 5 964 465
Άλλος 748 2 341 2 334 13 785 1 760
ΣΥΝΟΛΟ 2 074 45 678 65 887 186 329 10 040
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Οι πιο κοινές µορφές αλιείας είναι η αλιεία µε τράτα και η αλιεία µε δράγες και, σε µικρότερο 
βαθµό, η αλιεία µε γρίπους. Η αλιεία µε τράτα και η αλιεία µε γρίπους γίνονται µε µεγαλύτερα 
σκάφη, ενώ τα σκάφη που χρησιµοποιούν παραγάδια είναι κάπως µικρότερα. 
 
2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
 
Η µη ανανέωση της αλιευτικής συµφωνίας ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο 
οδήγησε σε σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή του στόλου της Ανδαλουσίας. Η σύναψη νέας 
συµφωνίας µπορεί να επιφέρει µεγάλες αλλαγές, αν και αυτό δεν είναι πιθανόν να ισχύσει για τα 
µεγαλύτερα σκάφη του στόλου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανοµή του στόλου της 
Ανδαλουσίας κατά αλιευτική ζώνη για το 2004. 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑΣ 

  Σκάφη Πλήρωµα ΚΟΧ ΟΧ kW 
Κόλπος της Κάντιθ 850 3 769 11 606 14 586 66 930
Μεσόγειος 1 112 4 736 12 449 17 048 60 571
Λοιπή αλιεία σε ισπανικά ύδατα 36 382 1 838 3 235 6 955
Τρίτες χώρες 70 1 089 19 321 30 064 50 568
Ζώνη ICES IXα (πορτογαλικά 
ύδατα) 6 64 465 952 1 305
ΣΥΝΟΛΟ 2 074 10 040 45 679 65 885 186 329

ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

  Σκάφη Πλήρωµα ΚΟΧ ΟΧ kW 
Μαυριτανία 19 273 3 204 4 680 9 723
Αγκόλα 16 244 2 577 4 561 8 215
Σενεγάλη 12 183 1 980 3 333 6 520
Μαυρίκιος 5 84 1 070 1 737 3 153
Θινναλιευτικά - Νότιος Ατλαντικός 4 102 6 497 9 715 13 854
Γουινέα Μπισάου 4 55 559 1 046 1 893
Άλλες χώρες 14 250 3 434 4 992 7 210
ΣΥΝΟΛΟ 70 1 089 19 321 30 064 50 568

 
Όσον αφορά τον αριθµό των σκαφών, τα περισσότερα σκάφη του στόλου της Ανδαλουσίας –
κυρίως τα µικρότερα σκάφη – αλιεύουν στη Μεσόγειο και στον Κόλπο της Κάντιθ. Κατά µέσο 
όρο, υπάρχουν τέσσερα µέλη πληρώµατος ανά σκάφος σε αυτό το τµήµα του στόλου. Τα σκάφη 
που αλιεύουν σε αλιευτικές ζώνες τρίτων χωρών έχουν κατά µέσο όρο 16 µέλη πληρώµατος. 
 
Σκάφη που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% της ολικής χωρητικότητας του στόλου της 
Ανδαλουσίας αλιεύουν σε ύδατα τρίτων χωρών. Οι κύριες αλιευτικές ζώνες εκτός των υδάτων 
της ΕΕ βρίσκονται στη Μαυριτανία και στην Αγκόλα. Η παρουσία στα ύδατα της Σενεγάλης 
είναι µικρότερη. 
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3. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
3.1. Αλιεύµατα 
 
Το 83% της αλιευτικής παραγωγής της Ανδαλουσίας πωλείται φρέσκο. Από αυτό, το 70% 
προέρχεται από τον Ατλαντικό και το 30% από τη Μεσόγειο. Το 9% είναι κατεψυγµένο και το 
7% προέρχεται από υδατοκαλλιέργειες. Το 2% αλιεύεται µε τη χρήση παγίδων. 
 

Η γραφική παράσταση στα 
αριστερά δείχνει τις τάσεις 
σχετικά µε τα αλιεύµατα. 
Στις στατιστικές αυτής της 
ενότητας, τα στοιχεία που 
αφορούν το 2000 βασίζονται 
σε εκτιµήσεις, λόγω 
στατιστικού προβλήµατος. 

 
Από το 1999, σηµειώθηκε 
απότοµη πτώση των 
αλιευµάτων λόγω της µη 
ανανέωσης της αλιευτικής 
συµφωνίας µε το Μαρόκο 
και της συνακόλουθης 
αναδιάρθρωσης του στόλου. 
Η σύγκριση µε τον όγκο των 
αλιευµάτων του 1999 δείχνει 

ότι το σύνολο των αλιευµάτων µειώθηκε κατά 38%. 
 
Η πτώση είναι πολύ πιο απότοµη στην περίπτωση των µαλακόστρακων (µείωση κατά 78%). 
Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, η ζήτηση ήταν τέτοια, ώστε η αξία των αλιευµάτων δεν 
µειώθηκε τόσο πολύ, παρουσιάζοντας συνολική πτώση κατά 21% και κατά 34% στην 
περίπτωση των µαλακόστρακων. 
 
 

Μετά τη λήξη της τελευταίας 
συµφωνίας µε το Μαρόκο, οι 
τιµές αυξήθηκαν. Μεταξύ 
1999 και 2004, όλες οι µέσες 
τιµές αυξήθηκαν κατά 27%. 
Οι µέσες τιµές αυξήθηκαν 
κατά 20% στην περίπτωση 
των ιχθύων, κατά 77% για τα 
µαλάκια και κατά 141% για 
τα µαλακόστρακα. 

 
Το 2004, το 84% των 
αλιευµάτων αποτελούνταν 
από ιχθύες, το 13% από 
µαλάκια και το 3% από 
µαλακόστρακα.  
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Επί του παρόντος, το 27% των αλιευµάτων ιχθύων είναι σαρδέλες, το 15% µαύρος 
µπακαλιάρος, το 12% γαύροι και το 9% προσφυγάκι (Micromesistius poutassou). Η αξία των 
αλιευµάτων σαρδελών, ωστόσο, αντιπροσωπεύει µόνον το 14% της συνολικής αξίας των 
αλιευµάτων ιχθύων. Τα κυδώνια (Chamelea gallina) αντιπροσωπεύουν το 43% των αλιευµάτων 
µαλακίων, οι αγκαθοµεθύστρες (Acanthocardia tuberculata) το 12%, διάφορα είδη χταποδιού 
17%, το καλαµάρι 8% και η σουπιά 7%. Το καλαµάρι αντιπροσωπεύει το 21% της αξίας των 
αλιευµάτων µαλακίων. Η Acanthocardia tuberculata αντιπροσωπεύει µόνον 3%. Η ροζ γαρίδα 
(Parapenaeus longirostris) αντιπροσωπεύει το 27% των αλιευµάτων µαλακόστρακων, η 
κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) 18%, η καραβίδα (Nephrops norvegicus) 16%, το τζιτζίκι 
(Squilla mantis) 13%, το γάµπαρι (Penaeus kerathurus) 9% και η κοινή γαρίδα (Crangon spp.) 
7%. Η κόκκινη γαρίδα αντιπροσωπεύει το 33% της αξίας των αλιευµάτων µαλακόστρακων. 
 
3.2. Υδατοκαλλιέργεια 
 
Η υδατοκαλλιέργεια στην Ανδαλουσία έχει επεκταθεί σηµαντικά από τότε που πρωτοξεκίνησε 
στην περιοχή γύρω από την Κάντιθ και την Huelva τη δεκαετία του ’80. Η αξία των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας ως ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών από αλιευτικές δραστηριότητες 
στην Ανδαλουσία σηµειώνει άνοδο (αυξήθηκε από 2,5% το 1990 σε 24% το 2003). Το 2003, η 
Ανδαλουσία παρήγαγε 6 700 τόνους προϊόντων υδατοκαλλιέργειας µε αξία 35,4 εκατοµµυρίων 
ευρώ. 
 
Στην Κάντιθ, την Huelva και στα πεδινά του ποταµού Γκουανταλκιβίρ, η υδατοκαλλιέργεια 
αναπτύχθηκε σε διαπαλιρροϊκές περιοχές, παλιές αλυκές και εκβολές ποταµών σε έκταση πάνω 
από 7 000 εκτάρια. Στη Μεσόγειο, η υδατοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε µε πλωτούς κλωβούς, 
πλωτήρες και παραγάδια. 
 
Η αύξηση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας µε τη χρήση πλωτών συστηµάτων 
καταδεικνύει, πρώτον, την καταλληλότητα των παραλίων της Μεσογείου για αυτό το είδος 
παραγωγής και, δεύτερον, την απόδοση αυτών των συστηµάτων σε σχέση µε τα συστήµατα 
υδατοκαλλιέργειας στην ξηρά. Οι εκµεταλλεύσεις θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να 
λάβουν έγκριση και άδεια για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. 
Πρέπει επίσης να αποκτήσουν άδεια που τους επιτρέπει να χρησιµοποιούν δηµόσιους χώρους 
στη θάλασσα και στην ξηρά. Για τη χρήση µιας περιοχής για θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, οι 
παραγωγοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση άδειας και να προσκοµίσουν εκτενές σχέδιο που 
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την προτεινόµενη δραστηριότητα. 
 
Υπάρχουν 81 επιχειρήσεις θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας που δηµιουργούν 3 000 άµεσες και 
έµµεσες θέσεις εργασίας. Η Κάντιθ φιλοξενεί το 59% αυτών, η Huelva το 20%, η Αλµερία το 
9% και η Μάλαγα το 5%. Στην Κάντιθ και την Huelva οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας έχουν τη βάση τους στην ξηρά, ενώ στην Αλµερία και στη Μάλαγα είναι 
περισσότερες οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις. 
 
Το 68% αντιστοιχεί σε µεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 200 τόνους το έτος ή πάνω από 20 
εργαζοµένους), το 20% σε επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους (10-200 τόνους το έτος ή πάνω από 5 
εργαζοµένους) και το 12% σε µικρές επιχειρήσεις (λιγότερο από 10 τόνους ή κάτω από 5 
εργαζοµένους). 
 
Η επαρχία της Κάντιθ αντιπροσωπεύει το 36% της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας στην 
Ανδαλουσία, η Huelva το 24%, η Αλµερία το 22%, η Σεβίλλη το 12%, η Μάλαγα το 6% και η 
Γρανάδα το 1%. Τα κύρια είδη που καλλιεργούνται είναι το λιθρίνι (65% του συνολικού όγκου) 
και το λαβράκι (22%). Για τον λόγο αυτόν, οι υδατοκαλλιέργειες της Ανδαλουσίας 
επηρεάζονται από τη σταδιακή κατάργηση της κοινοτικής χρηµατοδότησης για την αύξηση της 
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παραγωγής των δύο αυτών ειδών. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασµό µε τα υψηλά επίπεδα 
επενδύσεων, τον µακρό χρόνο ανάκαµψης και το γεγονός ότι η χρήση γης ως εγγύηση για την 
εξασφάλιση εξωτερικής χρηµατοδότησης δεν αποτελεί επιλογή, θα επηρεάσει δυσµενώς την 
εξέλιξη της παραγωγής των εν λόγω ειδών. 
 
Οι τιµές πώλησης διαµορφώνονται σε τέτοια επίπεδα, που κάποιοι δυσκολεύονται να τα 
βγάλουν πέρα. Η διαφορά µεταξύ προσφοράς και ζήτησης µειώνεται και οι στρατηγικές 
µάρκετινγκ και τα δίκτυα πωλήσεων καθίστανται αναγκαία, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, η 
ίδια επιχείρηση αναλαµβάνει τόσο τον τοµέα της παραγωγής όσο και τον τοµέα του µάρκετινγκ.  
 
4. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 
 
Μετά τη λήξη της αλιευτικής συµφωνίας µε το Μαρόκο, 71 σκάφη του στόλου της Ανδαλουσίας 
καταστράφηκαν και 20 εξήχθησαν σε άλλες χώρες. Τα πληρώµατα των σκαφών µε βάση το 
Barbate (Κάντιθ) δέχθηκαν το µεγαλύτερο πλήγµα. Συνολικά, 580 µέλη πληρώµατος έλαβαν 
ατοµικές πριµοδοτήσεις, 117 έλαβαν πριµοδοτήσεις µετατροπής και 72 έλαβαν πρόωρη 
συνταξιοδότηση. 
 
Το Νοέµβριο του 1999, ο στόλος της Ανδαλουσίας στα µαροκινά ύδατα περιλάµβανε 203 
σκάφη, 2 431 µέλη πληρώµατος και 14 000 έµµεσες θέσεις εργασίας. Σε αυτά περιλαµβάνονταν:  

 110 µηχανότρατες για την αλιεία οστρακόδερµων µε 1 129 µέλη πληρώµατος και 7 194 
ΚΟΧ 
 51 αλιευτικά σκάφη µε παραγάδια µε 471 µέλη πληρώµατος και 1 779 ΚΟΧ 
 34 αλιευτικά σκάφη µε γρίπους µε 714 µέλη πληρώµατος και 2 134 ΚΟΧ 
 3 µηχανότρατες για την αλιεία κεφαλόποδων µε 33 µέλη πληρώµατος και 333 ΚΟΧ 
 3 µηχανότρατες για την αλιεία µαύρου µπακαλιάρου µε 49 µέλη πληρώµατος και 864 
ΚΟΧ 
 2 θυνναλιευτικά σκάφη µε 35 µέλη πληρώµατος και 231 ΚΟΧ 

 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Κατάσταση σκάφους Αριθ. σκαφών 
Κατεστράφησαν 71
Άλλες χρήσεις από τη λήξη της συµφωνίας (30/11/99) µέχρι τη διακοπή των 
διαπραγµατεύσεων (28/03/01) 52
Μετεγκατάσταση στον Κόλπο της Κάντιθ 29
Εξήχθησαν 20
Μετεγκατάσταση στη Μεσόγειο 17
Έλαβαν άδεια σε τρίτες χώρες 14
ΣΥΝΟΛΟ 203

 
∆ιάφορα µέτρα λαµβάνονται για την αναζωογόνηση και τη διαφοροποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας στις περιοχές της Ανδαλουσίας που 
εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες και επηρεάστηκαν δυσµενώς από τη λήξη της 
αλιευτικής συµφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν τέσσερις βιοµηχανικές περιοχές 
(Ayamonte, Barbate, Tarifa και Algeciras) σε µια προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών 
προβληµάτων επέκτασης που παρουσίαζαν οι µικρές επιχειρήσεις επεξεργασίας ιχθύων. Έχουν 
δροµολογηθεί µέτρα για την προσαρµογή των λιµανιών του Barbate και της Αλµερίας, ούτως 
ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του αλιευτικού κλάδου.  
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Τον Ιούλιο του 2005, υπεγράφη συµφωνία και πρωτόκολλο για τετραετή περίοδο µε έναρξη από 
την 1η Μαρτίου 2006. Ωστόσο, η συµφωνία θα πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του Συµβουλίου 
Υπουργών. Αποκαθιστά τις σχέσεις ΕΕ-Μαρόκου όσον αφορά την αλιεία µετά τη λήξη της 
παλαιάς συµφωνίας, η οποία ίσχυσε κατά την περίοδο µεταξύ 1995 και 1999. Σε αντίθεση µε 
αυτήν τη συµφωνία, η νέα συµφωνία θα ανανεώνεται σιωπηρώς. 
 
Η συµφωνία θα αναζωογονήσει την οικονοµική δραστηριότητα στα λιµάνια του Barbate και του 
Algeciras, καθώς και σε άλλα λιµάνια που επηρεάστηκαν δυσµενώς από τη λήξη της παλαιάς 
συµφωνίας. 
 
Η συµφωνία δεν καλύπτει τη Μεσόγειο ή την αλιεία κεφαλόποδων και µαλακόστρακων. 
Οι αλιευτικές δυνατότητες που προέβλεπε η παλαιά συµφωνία εξακολουθούν να ισχύουν για τον 
µη βιοµηχανικό στόλο. 
 
Σκάφη από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τα κράτη της 
Βαλτικής θα µπορούν να επωφεληθούν από τη συµφωνία, καθώς οι αλιευτικές δυνατότητες θα 
κατανέµονται σύµφωνα µε την αρχή της σχετικής σταθερότητας. 
 
Τα σκάφη υπόκεινται στα ίδια τεχνικά µέτρα (διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων, εποχές, 
αριθµός αγκιστριών, κ.λπ.) που ισχύουν για τον µαροκινό στόλο. Ο στόλος της Κοινότητας θα 
πρέπει να πραγµατοποιεί ορισµένες εκφορτώσεις σε µαροκινά λιµάνια. Στην περίπτωση 
συγκεκριµένων αλιευτικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας, αυτές οι εκφορτώσεις είναι 
προαιρετικές, αλλά θα παρέχονται κίνητρα µε τη µορφή µειωµένων τελών για τον πλοιοκτήτη. 
Ενθαρρύνεται η απασχόληση µαροκινού πληρώµατος, από 0 έως 8 άτοµα, ανάλογα µε τον τύπο 
της εκάστοτε αλιευτικής δραστηριότητας. Αυτό δεν ισχύει για την µικρής κλίµακας αλιεία µε 
παραγάδια.  
 
Για το σύνολο της περιόδου προβλέπεται χρηµατοδότηση ύψους 144,1 εκατοµµυρίων ευρώ. 
Από αυτήν, 13,8 εκατοµµύρια προορίζονται για την ανάπτυξη και αναθεώρηση της τοµεακής 
αλιευτικής πολιτικής, και συγκεκριµένα: 

 7,5 εκατοµµύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισµό του αλιευτικού στόλου, 
 1,25 εκατοµµύρια ευρώ για το πρόγραµµα ολικής απόσυρσης των παρασυρόµενων 
απλαδιών, 
 5 εκατοµµύρια ευρώ για έρευνα: αναδιάρθρωση της αλιείας µικρής κλίµακας, 

µάρκετινγκ, κατάρτιση, κ.λπ.  
 
Τα τέλη για τους πλοιοκτήτες σε γενικές γραµµές διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, 
προσαρµόστηκαν όµως στον πληθωρισµό σε σχέση µε την προηγούµενη συµφωνία. Σε αντίθεση 
µε άλλες αλιευτικές συµφωνίες, δεν υπάρχει υποχρέωση να διοριστεί εντολοδόχος πράκτορας. 
 

Τύπος αλιευτικής δραστηριότητας Αριθ. 
σκαφών 

Τέλη πληρωτέα από τους 
πλοιοκτήτες €/ΚΟΧ/τρίµηνο 

Μικρής κλίµακας αλιεία στα βόρεια: πελαγική αλιεία (αλιεία µε 
γρίπους στα βόρεια) 20 67
Μικρής κλίµακας αλιεία στα βόρεια (παραγάδια βυθού) 30 60
Μικρής κλίµακας αλιεία στα νότια (παραγάδια, καλάµι, κιούρτοι) 20 60
Αλιεία µε βενθοπελαγική τράτα (αλιεία µε τράτα και παραγάδια 
βυθού στα νότια) 22 53
Αλιεία τόννου 27 25 €/τόνο ιχθύος 
Βιοµηχανική πελαγική αλιεία (αλιεία µε πελαγική τράτα στα νότια) 19 20 €/τόνο ιχθύος 

ΣΥΝΟΛΟ 138   
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Η συµφωνία προβλέπει πρόσθετη χρηµατοδότηση για την αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων 
αν τα αποθέµατα ιχθύων είναι επαρκή. Προβλέπει επίσης την πειραµατική αλιεία µε στόχο την 
ενσωµάτωση νέων τύπων αλιείας και αλιευτικών δυνατοτήτων στη συµφωνία. 
 
Ως απώτερο όριο του Ατλαντικού και της περιοχής της Μεσογείου ορίζεται ο µεσηµβρινός που 
διαπερνά το ακρωτήριο Spartel. Αυτό σηµαίνει ότι η αλιεία από τον ευρωπαϊκό στόλο σε 
µαροκινά ύδατα µπορεί εύκολα να διακριθεί από την αλιεία στα Στενά του Γιβραλτάρ. 
 
5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
 
Ο στόλος της Ανδαλουσίας στη Μεσόγειο περιλαµβάνει 908 σκάφη µε περίπου 5 000 µέλη 
πληρώµατος και µε βάση σε 23 πόλεις οι οποίες, σε πολύ µεγάλο βαθµό, εξαρτώνται από την 
αλιεία. Οι κύριες αντιρρήσεις του αλιευτικού κλάδου της Ανδαλουσίας επί της πρότασης της 
Επιτροπής παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
Ο στόλος µηχανοτρατών περιλαµβάνει 160 σκάφη και απασχολεί 1 148 µέλη πληρώµατος. Το 
µεγαλύτερο µέρος του στόλου αυτού θα επηρεαζόταν δυσµενώς από τη διάταξη σχετικά µε τα 
µεγέθη µατιών 50 mm και 60 mm για τα δίχτυα της τράτας. Επειδή η υφαλοκρηπίδα είναι µικρή, 
το µεγαλύτερο µέρος του στόλου αλιεύει εντός ενάµισι µιλίου από την ακτή. Η απαγόρευση της 
αλιείας σε αυτήν την περιοχή θα σήµαινε απώλεια δραστηριότητας για το µεγαλύτερο µέρος του 
στόλου, το οποίο επιδιώκει τη δραστηριοποίηση σε αλιεία πολλών ειδών. Ο µόνος τρόπος για να 
συνεχίσουν κάποια σκάφη θα ήταν να αλιεύουν µαλακόστρακα, τα οποία αλιεύονται σε 
βαθύτερα ύδατα. 
 
Ο στόλος αλιευτικών σκαφών µε γρίπους περιλαµβάνει 126 σκάφη µε 1 194 µέλη πληρώµατος. 
Η απαγόρευση αυτής της µεθόδου αλιείας εντός µισού ναυτικού µιλίου από την ακτή ή εντός της 
ισοβαθούς των 50 µέτρων θα σήµαινε ότι οι αλιευτικές ζώνες για σαρδέλες και σαφρίδια θα 
ήταν εκτός ορίων. Αυτό µε τη σειρά του θα προκαλούσε απώλεια κερδών, γεγονός το οποίο θα 
οδηγούσε στην εξαφάνιση σχεδόν ολόκληρου του στόλου αλιευτικών σκαφών µε γρίπους.  
 
762 σκάφη µε περισσότερα από 1 000 µέλη πληρώµατος χρησιµοποιούν µικρότερης κλίµακας 
αλιευτικά εργαλεία. Από αυτά, 35 χρησιµοποιούν µόνον παραγάδια βυθού και 250 σκάφη 
χρησιµοποιούν άλλα εργαλεία µε αγκίστρια. Αυτά τα σκάφη θα επηρεάζονταν αρνητικά λόγω 
του µεγέθους αγκιστριών που προτείνει η Επιτροπή στην πρόταση κανονισµού (µικρότερο από 
5 cm σε µήκος και µικρότερο από 2,5 cm σε πλάτος). 
 
Ο στόλος αλιευτικών σκαφών µε παραγάδια επιφανείας περιλαµβάνει 41 σκάφη µε 750 µέλη 
πληρώµατος. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του στόλου έχει τη βάση του γύρω από το λιµάνι του 
Carboneras. Σε µεγάλο βαθµό, θα επηρεαστεί δυσµενώς λόγω της απαγόρευσης της αλίευσης 
ξιφία για τέσσερις µήνες ετησίως. Ο αλιευτικός τοµέας της Ανδαλουσίας δεν πιστεύει ότι αυτή η 
διάταξη είναι συνεπής, επειδή δεν εφαρµόζεται σε άλλους στόλους που χρησιµοποιούν άλλες 
µεθόδους για την αλίευση ξιφία. Τα σκάφη που χρησιµοποιούν παραγάδια επιφανείας θα 
επηρεαστούν επίσης από τη διάταξη που ορίζει τα 110 cm ως το ελάχιστο µέγεθος για ξιφία, 
καθώς και από το µεγαλύτερο µέγεθος αγκιστριού, το οποίο θα αποτελούσε κάτι πρωτόγνωρο 
για τον στόλο και δεν διατίθεται ακόµη στην αγορά αλιευτικών εργαλείων.  
 
Ο στόλος σκαφών που αλιεύουν οστρακόδερµα στη Μεσόγειο περιλαµβάνει 300 σκάφη που 
αλιεύουν δίθυρα µαλάκια. 900 άτοµα απασχολούνται στον στόλο αυτόν. Οι συρόµενες δράγες 
χρησιµοποιούνται συνήθως για την αλιεία σε περιοχές παραγωγής εντός ενάµισι µιλίου από την 
ακτή και σε βάθος από 3 έως 40 µέτρα. Η πρόταση κανονισµού, ωστόσο, απαγορεύει τη 
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χρήση συρόµενης δράγας εντός ενάµισι µιλίου από την ακτή και σε βάθος λιγότερο από 50 
µέτρα. 
 
Η πρόταση κανονισµού επιφέρει σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά τα ελάχιστα µεγέθη για 
ορισµένα είδη και καταργεί τα ελάχιστα µεγέθη για κάποια άλλα είδη. Ο αλιευτικός κλάδος της 
Ανδαλουσίας αµφισβητεί τις προτεινόµενες αλλαγές που αφορούν τον µερλούκιο, τις σαρδέλες, 
τους γαύρους, τα λιθρίνια και τα µαλάκια. 
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