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Η αλιεία στην Ιταλία 
 

1. Εισαγωγή 
 
Στον τομέα της αλιείας στην Ιταλία απασχολούνται περίπου 90 000 εργαζόμενοι. Η αξία της 
παραγωγής αντιπροσωπεύει περίπου το 0,44% του ΑΕγχΠ της Ιταλίας. Το 2004, η αλιεία, η 
υδατοκαλλιέργεια και οι συναφείς υπηρεσίες παρήγαγαν το 0,1% της προστιθέμενης αξίας σε 
τιμές κόστους συντελεστών (τιμή βάσης 1995) και το 3,2% της γεωργίας, της δασοπονίας και 
της αλιείας. Το 2004, η παραγωγή ανήλθε σε 384 000 τόνους, εκ των οποίων το 68% 
προερχόταν από τη θαλάσσια αλιεία (το 63% στη Μεσόγειο) και το 31% από την 
υδατοκαλλιέργεια. Η αλιεία εσωτερικών υδάτων έχει πολύ περιορισμένη σημασία (1%). Κατά 
την τελευταία εξαετία, έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του ιταλικού αλιευτικού στόλου λόγω 
της κοινοτικής πολιτικής για την προσαρμογή του στόλου στους πόρους. Το ίδιο διάστημα, το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα αυξήθηκε, λόγω της 
πτώσης της εγχώριας παραγωγής, της επακόλουθης μείωσης των εξαγωγών και της σημαντικής 
αύξησης των εισαγωγών. 
 

2. Γεωγραφικό πλαίσιο 
 
Από διοικητικής απόψεως, η Ιταλική Δημοκρατία διαιρείται σε 16 περιοχές, σε 5 από τις οποίες 
ισχύει ένα ειδικό αυτόνομο σύστημα (Friuli-Venezia Giulia, Σαρδηνία, Σικελία, Trentino-Alto 
Adige και Valle d'Aosta), ενώ οι άλλες 11 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Τοσκάνη, Umbria και 
Veneto) υπόκεινται στο γενικό διοικητικό σύστημα. 
 
Η Ιταλική Δημοκρατία έχει έκταση 301 270 km². Την επιφάνεια αυτή συνθέτουν τα 251 472 
km² της ιταλικής χερσονήσου, τα 25 708 km² της Σικελίας και τα 24.090 km² της Σαρδηνίας. 
 
 Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα 

Τα ιταλικά χωρικά ύδατα εκτείνονται στα 12 
ναυτικά μίλια, καταλαμβάνοντας επιφάνεια 
7 210 km². Η ακτογραμμή έχει μήκος 7 456 
χιλιόμετρα και η υφαλοκρηπίδα, βάθους 200 
μέτρων, καταλαμβάνει επιφάνεια 201 310 km². 
Η υφαλοκρηπίδα είναι κατανεμημένη με 
ιδιαίτερα άνισο τρόπο. Είναι πολύ πλατιά στην 
Αδριατική και νότια της Σικελίας, αλλά πολύ 
μικρή στο κέντρο της Τυρρηνικής Θάλασσας. 
Οι πιο παραγωγικές περιοχές είναι αυτές όπου 
η υφαλοκρηπίδα είναι πιο πλατιά. 
 

 
Mediterráneo y mar Negro: Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα 
Línea 12 millas: ζώνη των 12 μιλίων 
Plataforma continental: Υφαλοκρηπίδα 
 
Το 1951, η Τυνησία ζήτησε να της χορηγηθεί μια αποκλειστική αλιευτική ζώνη οριζόμενη από 
τις ισοβαθείς καμπύλες των 50 μέτρων. Η χρήση αυτού του κριτηρίου για την οριοθέτηση μιας 
θαλάσσιας περιοχής είναι μοναδική στις διεθνείς αλιευτικές σχέσεις. Δεδομένης της ρηχότητας 
των υδάτων στην περιοχή, τα όρια της αποκλειστικής ζώνης της Τυνησίας φτάνουν στα 75 
ναυτικά μίλια από την ακτή της χώρας και μόλις στα 15 ναυτικά μίλια από τη ιταλική νήσο 
Lampedusa. Στις 20 Αυγούστου 1971, η Τυνησία και η Ιταλία υπέγραψαν διμερή συμφωνία για 
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την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η αποκλειστική ζώνη της Τυνησίας περιλαμβάνει ένα 
πολύ πλούσιο αλιευτικό πεδίο («Il Mammellone’»), όπου αλιεύουν παραδοσιακά ιταλοί αλιείς 
και το οποίο θεωρείται από την Ιταλία ως μέρος της ανοικτής θάλασσας. 
 
Εντωμεταξύ, η Μάλτα έχει εξασφαλίσει την εξαίρεσή της από κάποιους κοινοτικούς 
κανονισμούς, γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί μια αλιευτική περιοχή διατήρησης 25 
ναυτικών μιλίων. Στην περιοχή αυτή, η συνθήκη προσχώρησης της Μάλτας περιορίζει την 
παράκτια αλιεία σε σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, εκτός από έναν περιορισμένο αριθμό 
μεγαλύτερων σκαφών που ασχολούνται με συγκεκριμένα είδη αλιείας. Το μέτρο αυτό 
μεταφέρθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη 
θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο. 
 
Στις 28 Νοεμβρίου 1986, η Ιταλία και η Γαλλία συνήψαν συνθήκη για την οριοθέτηση των 
χωρικών υδάτων στον πορθμό του Bonifacio, μεταξύ Κορσικής και Σαρδηνίας. Ωστόσο, οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 
προσκρούουν ακόμα σε ορισμένα γεωγραφικά προβλήματα, λόγω της παρουσίας νησιών και 
της κοίλης και κυρτής μορφής των ακτογραμμών. 
 
Η επιφάνεια των λιμνών, των υδροταμιευτήρων και των ποταμών της Ιταλίας ανέρχεται σε 
περίπου 20 000 km². Αλιεία εσωτερικών υδάτων πραγματοποιείται σε 570 λίμνες και τεχνητούς 
υδροταμιευτήρες. 
 

3. Απασχόληση 
 
Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι στον τομέα της αλιείας απασχολούνται περίπου 90 000 εργαζόμενοι· από 
αυτούς, 52 000 απασχολούνται άμεσα στην αλιεία, 8 700 απασχολούνται στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας, 6 500 στη βιομηχανία μεταποίησης, 2 300 στα ναυπηγεία και σε 
δραστηριότητες συντήρησης των σκαφών και 20 500 στον τομέα της διανομής. 
 
Ωστόσο, το ινστιτούτο IREPA και το ιταλικό υπουργείο αγροτικής και δασικής πολιτικής 
θεωρούν ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στα σκάφη δεν υπερβαίνει τις 38 000. Η μείωση 

της αλιευτικής ικανότητας 
είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 
απασχόληση και το εισόδημα 
των κοινοτήτων που 
εξαρτώνται αποκλειστικά 
από την αλιεία. 
 
Την τελευταία εξαετία, έχουν 
χαθεί περίπου 14 700 θέσεις 
εργασίας (28% του 
συνολικού αριθμού των 
απασχολούμενων σε σκάφη). 
Η μείωση αυτή έχει πλήξει 
όλα τα είδη αλιείας, αν και 
μεγαλύτερη επίπτωση έχει 

στην παράκτια αλιεία με τράτες και στην αλιεία μικρής κλίμακας. 

 Απασχολούμενοι σε σκάφη (Πηγή: IREPA, Υπ. Αγρ. & Δασικής Πολ.)
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Τα τελευταία χρόνια, στη μείωση της απασχόλησης στον τομέα αυτόν έχουν συμβάλει διάφοροι 
παράγοντες:  
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• η πτώση της παραγωγικότητας· 
• η αύξηση του κόστους· 
• τα κίνητρα για τη μόνιμη απόσυρση σκαφών· 
• η στροφή προς άλλες δραστηριότητες, τόσο σχετικές, όσο και άσχετες με τον τομέα της 

αλιείας· 
• η απαγόρευση ορισμένων αλιευτικών τεχνικών (όπως η τεχνική «spadare»). 

 
Δεδομένου ότι κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς συνεπάγονται μείωση του εισοδήματος, η 
οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στα σκάφη έχει επιδεινωθεί. 
 

4. Παραγωγή 
 
Η πλειονότητα της ιταλικής παραγωγής προέρχεται από την αλιεία στη Μεσόγειο (63%) και την 
υδατοκαλλιέργεια (31%). Τα αλιεύματα στην Αδριατική Θάλασσα και στον πορθμό της 

Σικελίας αποτελούν σχεδόν τα 
δύο τρίτα των συνολικών 
αλιευμάτων. Το μεγαλύτερο 
μέρος της ωκεάνιας αλιείας 
πραγματοποιείται κατά μήκος 
της ακτής της Σαχάρας, στα 
ύδατα του Πράσινου 
Ακρωτηρίου και στον Ινδικό 
Ωκεανό. Η αλιεία στον Ινδικό 
Ωκεανό αφορά τον τόνο, ενώ 
στις άλλες δύο περιοχές, τα 
αλιεύματα είναι κυρίως 
κεφαλόποδα και άλλοι ιχθύες. 
Οι ποσότητες των αλιευμάτων 
μπακαλιάρου είναι αρκετά 

μεγάλες στο αλιευτικό πεδίο της Σαχάρας. 

 Κατανομή της ιταλικής παραγωγής. 2004
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Ωκεάνια 
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υδάτων 
1% 

 

4.1. Αλιεύματα 
 
Η σύνθεση των αλιευμάτων παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια, αντικατοπτρίζοντας την ποικιλία 
των ειδών που κυριαρχούν στα διάφορα αλιευτικά συστήματα. Μόνο ορισμένα αλιεύματα 
(σαρδέλες, γαρίδες, ξιφίες, τόνοι και δίθυρα όστρακα) επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα είδη. 
 
Τα τρία βασικά είδη που αλιεύοντα είναι τα εξής: ο γαύρος, τα κυδώνια και οι σαρδέλες, που 
αντιπροσωπεύουν το 17%, το 8% και το 8% αντίστοιχα των συνολικών αλιευμάτων. Ο 
μεγαλύτερος όγκος των αλιευμάτων είναι μικροί πελαγικοί ιχθύες, όπως ο γαύρος (Engraulis 
encrasicolus) και η σαρδέλα (Sardina pilchardus). Τα βασικά βενθοπελαγικά είδη που 
αλιεύονται είναι η κουτσομούρα (Mullus barbatus) και ο μπακαλιάρος (Merluccius 
Merluccius). Τα κεφαλόποδα, κυρίως η σουπιά (Sepia officinalis), το χταπόδι (Octopus 
vulgaris) και το μοσχοχτάποδο (Eledone cirrhosa) αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των 
αλιευμάτων που εκφορτώνονται στην ξηρά. Το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων 
καρκινοειδών αποτελείται από την κόκκινη γαρίδα (Parapenaeus longirostris) και την 
κατσαρίδα της θάλασσας (Squilla mantis). Το βασικό μεγάλο πελαγικό είδος που αλιεύεται 
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είναι ο κοινός τόνος (Thunnus 
thynnus), ο μακρύπτερος 
τόνος (Thunnus alalunga) και 
ο ξιφίας (Xiphias gladius). Οι 
υδραυλικές τράτες αλιεύουν 
δίθυρα όστρακα, κυρίως στη 
βόρεια Αδριατική.  
 
Κάθε τομέας του στόλου 
επικεντρώνεται σε 
διαφορετικό είδος. Τα βασικά 
εμπορικά είδη για τις τράτες 
βυθού είναι ο μπακαλιάρος 
(M. Merlucius), τα 

μπαρμπουνοειδή (Mullus spp.), η καραβίδα (Nephrops norvegicus), η κόκκινη γαρίδα (P. 
longirostris), η κατσαρίδα της θάλασσας (Squilla mantis), το χταπόδι (O. vulgaris), το 
μοσχοχτάποδο (E. cirrhosa) και το καλαμάρι (Loligo vulgaris και Illex coindetii). Η αλίευση 
γαλάζιων και κόκκινων γαρίδων (Aristeus antennatus και Aristaeomorpha foliacea) αποτελεί 
ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα στην Τυρρηνική Θάλασσα, στον πορθμό της Σικελίας και 
στο Ιόνιο Πέλαγος. 

 Αλιεύματα στην Ιταλία 
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Τα σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας αλιεύουν ένα μεγάλο φάσμα ειδών, τόσο βενθοπελαγικών 
όσο και πελαγικών, παραδείγματος χάρη, σουπιές, χταπόδια, σκορπιούς (Scorpaena spp.), 
αστακούς (Palinurus elephas), μπακαλιάρους, γλώσσες (Solea vulgaris), συναγρίδες, ξιφίες, 
τόνους κλπ. 
 
Τα γρι-γρι και οι πελαγικές τράτες επικεντρώνονται στα μικρά πελαγικά είδη, όπως η σαρδέλα 
και ο γαύρος. Όσον αφορά τα αλιεύματα τόνου, τα συνηθέστερα είναι ο κοινός τόνος και, σε 
μικρότερο βαθμό, ο μακρύπτερος τόνος. 
 
Τα δίθυρα είδη που αλιεύουν οι υδραυλικές δράγες είναι τα εξής: Tapes spp., Chamelea galina 
και Callista chione. 
 
Οι τράτες βυθού αντιπροσωπεύουν το 39,5% του συνόλου των εκφορτούμενων αλιευμάτων και 
ακολουθούν τα σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας (28%) και τα πολυδύναμα σκάφη (16%). Τα 
εκφορτούμενα αλιεύματα από τα σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας έχουν μεγαλύτερη μέση αξία 
(6,5 ευρώ/kg) από ό,τι εκείνα που αλιεύουν οι τράτες βυθού (6,0 ευρώ/kg), τα πολυδύναμα 
σκάφη (5,1 ευρώ/kg) ή τα αλιευτικά τόνου (4,9 ευρώ/kg). Τις χαμηλότερες τιμές, μεταξύ 1 και 2 
ευρώ/kg, έχουν τα είδη που αλιεύουν τα γρι-γρι και τα πελαγικά σκάφη. 
 
Συνολικά, οι ποσότητες όλων των αλιευμάτων έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Μόνο 
εκείνες των αλιευμάτων «άλλων μαλακίων» και του τόνου έχουν αυξηθεί. Ως εκ τούτου, το 
μερίδιο των «άλλων μαλακίων» στον όγκο των αλιευμάτων έχει αυξηθεί από 12% στην αρχή 
της δεκαετίας 1980 σε 35% στα τέλη της δεκαετίας του 1990. 
 
Ο όγκος των αλιευμάτων «άλλων ιχθύων» αντικατοπτρίζει καθαρά τα διάφορα είδη ιχθύων που 
απαντούν στη Μεσόγειο, παρότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχει μειωθεί σημαντικά. Η 
ανάπτυξη της αλιείας μικρών πελαγικών ιχθύων («γαύρος, σαρδέλα και μαυροσαύριδο») δείχνει 
καταρχάς την οξεία και προοδευτική κρίση όσον αφορά τα αλιεύματα σαρδέλας, η οποία άρχισε 
στο πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1980. Αποτυπώνει, επίσης, την κατακόρυφη πτώση των 
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αλιευμάτων γαύρου από το 1987. Η αύξηση των αλιευμάτων «άλλων μαλακίων» οφείλεται εν 
μέρει στην εφαρμογή ενός συστήματος αυτοδιαχείρισης της αλιείας δίθυρων μαλακίων από το 
1998. 
 
Η μείωση των πόρων (βλέπε ενότητα 4.2 «Κατάσταση των αλιευτικών πόρων») έχει οδηγήσει 
σε μια μείωση της δραστηριότητας η οποία είναι μεγαλύτερη της μείωσης της ικανότητας του 
στόλου. Η κατάσταση αυτή, μαζί με την αύξηση του κόστους, αλλάζει την προοπτική των 
επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα το μακροπρόθεσμο κέρδος να είναι πιο μεγάλο από τα 
καθημερινά αλιεύματα. Πρόκειται για μια γενικευμένη διαδικασία, εξαιρουμένων των τομέων 
που ασχολούνται με την αλιεία του κοινού τόνου και όσων χρησιμοποιούν υδραυλικές δράγες 
για την αλίευση δίθυρων μαλακίων. 
 
Τα αλιεύματα γαύρου, σαρδέλας και μαυροσαύριδου εκφορτώνονται κυρίως στην Emilia-
Romagna, την Puglia και το Veneto, ο τόνος στην Puglia και οι «άλλοι ιχθύες» στην Σικελία και 
την Puglia. Τα κεφαλόποδα εκφορτώνονται κυρίως στη Σικελία, την Puglia και την Campania, 
τα άλλα μαλάκια στην Emilia-Romagna, τη Σαρδηνία και τη Liguria, και τα καρκινοειδή στην 
Puglia , τη Σικελία και την Emilia-Romagna. 
 
Το 60% του όγκου της ιταλικής παραγωγής και το 63% της αξίας της εκφορτώνονται σε πέντε 
περιοχές (Σικελία, Puglia, Marche, Veneto και Emilia-Romagna). Η Σικελία και η Puglia από 
μόνες τους αντιπροσωπεύουν το 40% των αλιευμάτων. Οι περιοχές στις ακτές της Αδριατικής 
αντιπροσωπεύουν το 37% του όγκου των αλιευμάτων και το 30% της αξίας τους. Εν γένει, η 
φυσική και οικονομική παραγωγικότητα είναι υψηλότερες στον Νότο και στην ακτή της 
Αδριατικής από ό,τι στην ακτή της Τυρρηνικής Θάλασσας. Ωστόσο, μεγαλύτερα επίπεδα 
παραγωγικότητας συνήθως σημαίνουν και χαμηλότερες τιμές. 
 
Η βόρεια Αδριατική (βόρεια του Rimini) αποτελεί σημαντική περιοχή αναπαραγωγής. Η 
ωοτοκία λαμβάνει χώρα από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο. Την άνοιξη, οι νεαροί ιχθύες 
συγκεντρώνονται στις παράκτιες περιοχές και τις λιμνοθάλασσες της βόρειας Αδριατικής, όπου 
μεγαλώνουν έως τα τέλη του καλοκαιριού. Τότε, τα είδη αποδημούν προς τον νότο, 5 έως 6 
ναυτικά μίλια από την ακτή. Τα αλιεύματα μικρών πελαγικών ιχθύων στην Αδριατική 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προτιμήσεις της αγοράς. Παρότι στην Ιταλία προτιμάται 
ο γαύρος, στις χώρες ανατολικά της Αδριατικής υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τη σαρδέλα. 
 
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε πάγωσε η χορήγηση αλιευτικών αδειών, η 
αλιευτική προσπάθεια είχε αυξηθεί σημαντικά. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
μειωθούν στον πορθμό του Σικελίας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1990, τα αλιεύματα μειώθηκαν κατά 30% έως 50% ανά ώρα αλιείας με τράτα 
(Levi et al., 2001). Μία ακόμη ένδειξη υπεραλίευσης ήταν οι αλλαγές σε σχέση με τα 
απορριπτόμενα αλιεύματα κατά τη δεκαετία του 1990. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, τα 
απορριπτόμενα αλιεύματα κυμαίνονταν στο 60%-70% του συνόλου των αλιευμάτων του 
στόλου της Mazara del Vallo και έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, είχαν περιοριστεί στο 
50% ενώ έως το 2000 στο 20%. Ορισμένα είδη, όπως, ο πρασινομάτης (Chlorophtalmus 
agassizi), ο γουρλομάτης (Argentina sphyraena) και οι καραβίδες (Plesionika spp.), οι οποίες 
παραδοσιακά απορρίπτονταν από τον στόλο των τρατών της Mazara del Vallo πλέον 
εκφορτώνονται και πωλούνται. 
 
Οι πόροι στη νοτιοανατολική Σικελία επωφελούνται από την εκτεταμένη αποκλειστική περιοχή 
της Μάλτας, όπου η αλίευση με τράτα είναι περιορισμένη και αφορά κυρίως τη γαλάζια και την 
κόκκινη γαρίδα. Στη νοτιοδυτική Σικελία, η αλιευτική προσπάθεια έχει περιοριστεί την 
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τελευταία δεκαετία, λόγω διαρθρωτικών αλλαγών, και οι τράτες της Mazara κινούνται σε πιο 
απομακρυσμένα αλιευτικά πεδία. 
 
Οι λίμνες, οι υδροταμιευτήρες και οι ποταμοί στην Ιταλία καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 
20 000 km² και η αλιεία εσωτερικών υδάτων πραγματοποιείται σε περίπου 570 λίμνες και 
τεχνητούς υδροταμιευτήρες. Το 20% της παραγωγής αποτελείται από κυπρινοειδή, το 10% από 
σολομοειδή, το 5% από τούρνα και ποταμόπερκα και το 3% από χέλια. Υπάρχουν περίπου 400 
αδειούχοι επαγγελματίες αλιείς, οργανωμένοι σε 37 συνεταιρισμούς. Η πλειονότητα των 
αλιευμάτων εσωτερικών υδάτων προέρχεται από τη Lombardia και την Umbria. Οι δύο 
περιοχές αυτές παρήγαγαν το 68% των αλιευμάτων εσωτερικών υδάτων το 2004. Παρότι στον 
βορρά τα αλιεύματα αυξάνονται, στην κεντρική και νότια χώρα παρουσιάζουν μείωση. Η 
διαχείριση της αλιείας γλυκών υδάτων πραγματοποιείται τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και από 
διάφορους τοπικούς φορείς. 
 
Η εθνική νομοθεσία ορίζει αφενός το γενικό πλαίσιο της αλιείας, αφετέρου την ποιότητα των 
εσωτερικών υδάτων. Οι περιοχές (Regione) καθορίζουν τις γενικές αλιευτικές περιόδους και 
θεσπίζουν κανόνες (ελάχιστα μεγέθη, εγκεκριμένος εξοπλισμός κ.λπ.), γεγονός που επιτρέπει 
στις τοπικές αρχές (Provincia) να λαμβάνουν πιο περιοριστικά μέτρα. Οι επαρχίες 
διαχειρίζονται επίσης την ανασύσταση των αποθεμάτων. 
 

4.2. Κατάσταση των αλιευτικών πόρων 
 
Γαύρος (Engraulis encrasicolus): Οι Cingolani et al (2003) εκτιμούν ότι, από το 2000 έως το 
2002, τα αλιεύματα γαύρου στη βόρεια και κεντρική Αδριατική κυμαίνονταν από το 20% έως 
το 25% της συνολικής βιομάζας. Στις περιοχές αυτές, τα χαμηλότερα επίπεδα αλιευμάτων και 
βιομάζας καταγράφηκαν το 1987, όταν η μείωση των αλιευμάτων γαύρου προκάλεσε κρίση 
στον συγκεκριμένο τομέα αλιείας. Αν και πριν από το 1987 είχαν καταγραφεί τα υψηλότερα 
επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας, φαίνεται πως για την κατάρρευση του 1987 ευθύνονταν 
κυρίως τα χαμηλά επίπεδα συγκαταρίθμησης νέων ιχθύων στο απόθεμα. Σε κάθε περίπτωση, η 
βιομάζα δεν φαίνεται πως έχει φτάσει το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν από την κρίση του 
1987, και είναι πολύ πιθανό η κατάσταση του συγκεκριμένου πόρου να παρουσιάσει περαιτέρω 
επιδείνωση. 
 
Σαρδέλα (Sardina pichardus): Σύμφωνα με τους Cingolani et al (2003), από το 2000 έως το 
2002, τα αλιεύματα σαρδέλας στη βόρεια και την κεντρική Αδριατική ανέρχονταν στο 20% της 
βιομάζας. Η βιομάζα έφτασε στο υψηλότερο σημείο της κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 
1980, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στα πρώτα λίγα χρόνια της τρέχουσας 
δεκαετίας. Η βιομάζα φαίνεται πως αυξήθηκε το 2002, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην 
αλλαγή όσον αφορά τα απορριπτόμενα αλιεύματα, κυρίως τη μικρή σαρδέλα. Είναι μάλλον 
πολύ πιθανό να σημειωθεί μείωση του πόρου αυτού. 
Μπακαλιάρος (Merluccius merluccius): Ο μπακαλιάρος είναι το είδος στο οποίο 
επικεντρώνονται ορισμένα ειδικευμένα αλιευτικά σκάφη και ένα από τα είδη που αλιεύουν τα 
σκάφη αλίευσης πολλαπλών ειδών. 
 
Στον πορθμό της Σικελίας, παρά την υπεραλίευση, τα επίπεδα αφθονίας φαίνεται πως 
σταθεροποιήθηκαν από το 1994 έως το 2002. Μετά το πέρας της παρέκκλισης για το ελάχιστο 
μέγεθος ματιών που ίσχυε για τη Σικελία και την Ελλάδα έως το 2000, ελπίζεται ότι θα αυξηθεί 
η συγκαταρίθμηση νέων ψαριών στο απόθεμα. 
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Στην ακτή της Liguria, ο μπακαλιάρος είναι συχνά δευτερεύον αλίευμα κατά την αλίευση 
γαρίδων στο άκρο της υφαλοκρηπίδας. Στην περίπτωση αυτή, τα αλιεύματα είναι κυρίως νεαροί 
ιχθύες, μήκους από 8 έως 15 εκ.. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τα αλιεύματα από 
δραστηριότητες αλιείας μικρής κλίμακας, σημαίνει ότι το επίπεδο αλίευσης είναι υψηλό. 
 
Καραβίδα (Nephrops norvegicus): Στον πορθμό της Σικελίας, τα επίπεδα αφθονίας της 
καραβίδας παρουσίασαν ακανόνιστες διακυμάνσεις το διάστημα 1994-2002 παρά τη 
φαινομενική υπεραλίευση. Όπως και στην περίπτωση του μπακαλιάρου, ελπίζεται ότι, μετά τον 
τερματισμό της παρέκκλισης, με τη χρήση ματιών 40 mm, θα αυξηθεί η συγκαταρίθμηση νέων 
ιχθύων στα αποθέματα. 
 
Η καραβίδα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους στην ακτή της Liguria. Γενικά, 
αλιεύεται έως το όριο των πόρων, εκτός από τον νότο. Ωστόσο, σημειώνεται επίσης αύξηση της 
πίεσης στους τομείς όπου παραδοσιακά αλιεύει ο στόλος του Viareggio . 
 
Κόκκινη γαρίδα (Parapenaeus longirostris): Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η κόκκινη 
γαρίδα αλιεύεται στον πορθμό της Σικελίας πάνω από το βέλτιστο όριο. Παρότι τα επίπεδα 
αφθονίας αυξάνονταν έως το 1999, έως το 2002 μειώθηκαν σταδιακά. 
 
Μεγάλη κόκκινη γαρίδα (Aristaeomorpha foliacea): Στον πορθμό της Σικελίας, σύμφωνα με 
τον Ragonese (1989), από τη δεκαετία του 1960 έχει σημειωθεί μείωση των αλιευμάτων των 
μεγάλων κόκκινων γαρίδων. Από το 1994 έως το 2000, τα επίπεδα αφθονίας αυξήθηκαν και στη 
συνέχεια μειώθηκαν, με συμπτώματα υπεραλίευσης. Με το μάτι των 40 mm, η συγκαταρίθμηση 
νέων ιχθύων αναμένεται να αυξηθεί. 
 

4.3. Υδατοκαλλιέργεια 
 
Την τελευταία δεκαετία, η υδατοκαλλιέργεια έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον ιταλικό 
αλιευτικό τομέα. Η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων (74%) παράγουν ευρύαλα και θαλάσσια 
είδη, και οι υπόλοιπες παράγουν είδη των γλυκών υδάτων, κυρίως πέστροφα. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών είναι μύδια και κυδώνια. Τα δύο 
αυτά είδη αντιπροσωπεύουν το 71% της ιταλικής παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών και 
παράγονται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει ένα εκτεταμένο σύστημα παραγωγής σε 
παράκτιες λιμνοθάλασσες (vallicolture), αλλά έχουν επίσης αναπτυχθεί και εντατικά 
συστήματα. Η Vallicolture είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Ιταλία, 
συμβάλλοντας στην προστασία των υγρότοπων γύρω από την Αδριατική. Ο τεχνολογικός 
εκσυγχρονισμός έχει επιτρέψει στη vallicolture να εξελιχθεί σε ένα ημιεντατικό ολοκληρωμένο 
σύστημα. Η επίπτωση του πολλαπλασιασμού των ιχθυοφάγων πτηνών στην εντατική παραγωγή 
ιχθύων και ο ανταγωνισμός στην αγορά έχει περιορίσει την εντατικοποίηση της παραδοσιακής 
υδατοκαλλιέργειας στις ιταλικές παράκτιες λιμνοθάλασσες. Έχει μειώσει, επίσης, την 
ικανότητα της ταυτόχρονης διαχείρισης της παραγωγής και του περιβάλλοντος. 
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Πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην παραδοσιακή vallicolture είχε, επιπλέον, η ξηρασία του 2003. Η 
εντατική παραγωγή, που βασίζεται παραδοσιακά στην ξηρά, περιορίζεται, επίσης, από την 
ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και, παράλληλα, η έλλειψη γης λόγω της 
εντατικής χρήσης των παράκτιων περιοχών οδηγεί στον περιορισμό της υπέρ των πλωτών 
συστημάτων. 
 
Η παραγωγή μυδιών έχει ακολουθήσει την ίδια τάση. Η παραδοσιακή καλλιέργεια μυδιών 
πραγματοποιείται σε πασσάλους σε προστατευμένες περιοχές πλημμυρίδας· η παραγωγή σε 
πλωτήρες στην ανοικτή θάλασσα πραγματοποιείται σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1980 και έως τα μέσα της δεκαετίας 1990, η παραγωγή κυδωνιών (Tapes 
philippinarum) αυξήθηκε σημαντικά, λόγω του εξορθολογισμού των τεχνικών και της 
ανασύστασης των αποθεμάτων σε ορισμένες παράκτιες περιοχές, κυρίως στο δέλτα του Πάδου. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από τις υδατοκαλλιέργειες είναι είδη των γλυκών υδάτων 
(πέστροφα, γουλιανός και ακιπίσιος) και ευρύαλα είδη, όπως τα λαβράκια, οι τσιπούρες, οι 
κέφαλοι και τα χέλια. Η αγορά της πέστροφας παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, τόσο σε σχέση 
με την τιμή, όσο και σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής. 
 
Την τελευταία εικοσαετία, η παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών έχει διπλασιαστεί. Η αύξηση 
αυτή της παραγωγής οφείλεται στην ανάπτυξη εντατικών πρακτικών εκτροφής για ευρύαλα 
είδη, κυρίως την τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax). Από το 1997 
έως το 2001, η παραγωγή όσον αφορά το λαβράκι έχει αυξηθεί κατά 17,3% και η παραγωγή της 
τσιπούρας κατά 30%. Η αύξηση της παραγωγής επιτεύχθηκε χάρη στη διαθεσιμότητα νεαρών 
ιχθύων σε λογικές τιμές. Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση εντατικών και 
ημιεντατικών εκμεταλλεύσεων, η παραγωγή νεαρών ιχθύων αυξήθηκε 27 φορές κατά τα 
τελευταία δεκαπέντε έτη, φτάνοντας τα 96 εκατομμύρια τεμάχια το 2003. 
 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν εισαχθεί ορισμένα είδη όπως το είδος Diplodus sargus (κοινός 
σαργός), το Puntazzo puntazzo (ούγαινα), το Pagellus erithrynus (λυθρίνι), το Umbrina cirrosa 
(μυλοκόπι) και το Dentex dentex (συναγρίδα). 
 
Στην Ιταλία πραγματοποιείται πάχυνση του κοινού τόνου, όπως και στις άλλες μεσογειακές 
χώρες, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της ιαπωνικής αγοράς. Ωστόσο, η 
πρακτική αυτή παρουσιάζει βιολογικά και οικολογικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα στη 
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διαχείριση της αλιείας. Έρχεται, επίσης, σε σύγκρουση με άλλες παράκτιες δραστηριότητες και 
ανταγωνίζεται άλλες μορφές αλιείας. 
 
Κατόπιν μιας σημαντικής αύξησης από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τα τέλη της 
δεκαετίας του 1990, η παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών σταθεροποιείται. Ο ανταγωνισμός 
έχει αυξηθεί και οι τιμές και τα περιθώρια έχουν περιοριστεί σημαντικά, απαιτώντας 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ είναι απίθανο να υπάρξει 
περαιτέρω αύξηση της ζήτησης, ειδικά για νέα είδη. Ωστόσο, ο τομέας επιβαρύνεται από το 
πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία 
απαιτεί από τα εργοστάσια μεταποίησης ιχθύων να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. 
 
Ο νόμος αριθ. 41/82, ως μέρος του εθνικού σχεδίου για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 
έθεσε τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, όπως η μείωση 
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η διαμόρφωση νέων 
στρατηγικών μάρκετινγκ μέσω ενώσεων παραγωγών και η βελτίωση της ποιότητας. Ο νόμος 
προβλέπει, επίσης, την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων κάθε τριετία. 
 

5. Αλιευτικός στόλος 
 
Ο ιταλικός στόλος αποτελείται από περίπου 15 000 σκάφη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
στόλος στην κοινότητα από αριθμητικής απόψεως και διαθέτει την τέταρτη μεγαλύτερη 
ικανότητα. Εκτός από 23 ωκεανοπόρα σκάφη, ο ιταλικός στόλος αλιεύει στα ιταλικά παράκτια 
ύδατα. Τα δύο τρίτα περίπου του στόλου χρησιμοποιούνται για αλιεία μικρής κλίμακας. Τα 
σκάφη του ιταλικού στόλου έχουν κατά μέσο όρο μήκος 3,6 μέτρα, ισχύ 80kW και πλήρωμα 
2,4 ανδρών. Ένα μεγάλο μέρος του στόλου χρησιμοποιείται για αλίευση πολλαπλών ειδών και 
κάνει χρήση διαφόρων αλιευτικών μεθόδων. 

 
Το ποσοστό του ιταλικού 
στόλου επί του συνόλου 
των σκαφών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 
15 ανέρχεται σε 17%. 
Ωστόσο, το μερίδιό του 
ποικίλει σημαντικά 
ανάλογα με τα διάφορα 
μήκη σκαφών. Η 
αναλογία των μεσαίου 
μεγέθους σκαφών 
(μήκους 12 έως 30 
μέτρων) είναι πολύ 
μεγαλύτερη από τη 
γενική αναλογία του 
ιταλικού επί του 

κοινοτικού στόλου. Το ποσοστό των σκαφών μήκους μεταξύ 12 και 18 μέτρων στο σύνολο της 
ΕΕ των 15 ανέρχεται στο 37%. Η σημασία της παράκτιας αλιείας στην Ιταλία καταδεικνύεται 
από το γεγονός ότι ο ιταλικός στόλος αριθμεί το 17% των κοινοτικών σκαφών μήκους μεταξύ 6 
και 12 μέτρων. 

 
Μερίδιο του ιταλικού στόλου στον στόλο της 

ΕΕ-15 ανά κατηγορία μήκους 
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5.1. Διαρθρωτική προσαρμογή του ιταλικού αλιευτικού στόλου 
 
Στο γράφημα 
παρουσιάζεται η εξέλιξη 
του ιταλικού αλιευτικού 
στόλου. Η μείωση 
οφείλεται στην εφαρμογή 
των κοινοτικών 
κανονισμών για την 
προσαρμογή της 
ικανότητας των στόλων 
στους αλιευτικούς πόρους. 
Οι μεγαλύτερες μειώσεις 
συντελέστηκαν το 2000 και 
2001. Η προσαρμογή της 
ικανότητας του στόλου 
έγινε περισσότερο αισθητή 

σε σχέση με τη χωρητικότητα και λιγότερο σε σχέση με την ισχύ των σκαφών. Η εξέλιξη αυτή 
αποτυπώνει το γεγονός ότι η διαρθρωτική προσαρμογή ήταν λιγότερο έντονη σε ορισμένα είδη 
αλιείας, όπως η τράτα και η δράγα. Φανερώνει, επίσης, ότι η προσαρμογή είχε μεγαλύτερη 
επίπτωση στα μικρότερα σκάφη και τα γρι-γρι. 

 
Εξέλιξη του ιταλικού αλιευτικού στόλου. 
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Την 1η Ιανουαρίου 2003, μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2002, τέθηκε σε ισχύ ένα νέο 
σύστημα για τον περιορισμό της ικανότητας του αλιευτικού στόλου της ΕΕ. Το σύστημα αυτό 
αντικατέστησε τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού, ενισχύοντας την ευθύνη των 
κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη μεγαλύτερης ισορροπίας μεταξύ των στόλων τους και 
των διαθέσιμων πόρων. Η διαρθρωτική προσαρμογή του στόλου πραγματοποιήθηκε με τους 
ακόλουθους τρόπους:  

• διάλυση και επιστροφή της αξίας των αδειών αλιείας· 
• εξαγωγή σκαφών ή χρήση τους για μη αλιευτικές δραστηριότητες· 
• μεταφορά σκαφών σε κοινοπραξίες τις μετοχές των οποίων κατέχουν εταιρείες από 

τρίτες χώρες. 
 
Από το 1994 έως το 1999, υποβλήθηκαν 1 355 αιτήσεις για διάλυση, το κόστος των οποίων 
ανήλθε σε 137 εκατομμύρια ευρώ· το 50% του κόστους αυτού καλύφθηκε από το ΧΜΠΑ και το 
άλλο 50% από κρατική χρηματοδότηση. Σε κοινοπραξίες διατέθηκαν 41,35 εκατομμύρια ευρώ. 
 

Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση της αλιευτικής προσπάθειας: 1994-99 και 2000-06 
Αριθμός έργων Οικονομική ενίσχυση (ευρώ)  
1994-99  2000-06  1994-99  2000-06  

Διάλυση 1 355 972 137 000 000  115 551 920 
Εξαγωγές / άλλες χρήσεις μ/δ 1 μ/δ 248 930 
Κοινοπραξίες 19 2 41 350 000  945 124 
Σύνολο 1 374 975 178 350 000  116 745 974 
μ/δ: μη διαθέσιμο. 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Γεωργίας 

 
Έως σήμερα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006, το ΧΜΠΑ έχει χορηγήσει επιδοτήσεις 
για 972 αιτήσεις διάλυσης, 2 αιτήσεις κοινοπραξιών και 1 αίτηση για εξαγωγές και άλλες 
χρήσεις. Το διάστημα 2000-2006, το ποσό των ενισχύσεων ανήλθε σε 117 εκατομμύρια ευρώ. 
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Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σκαφών, η μείωση της ικανότητας των σκαφών επηρέασε 
περισσότερο την παράκτια αλιεία, τα σκάφη που χρησιμοποιούν αδρανή αλιευτικά εργαλεία 
και, σε μικρότερο βαθμό, τις παράκτιες τράτες και τα πολυδύναμα σκάφη. Ωστόσο, από άποψη 
χωρητικότητας, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις παράκτιες τράτες και τα 
πολυδύναμα σκάφη. 
 
Γενικά, η μείωση της ικανότητας του στόλου έχει συντελεστεί με τη χρήση παλαιών σκαφών με 
υψηλό κόστος συντήρησης και επισκευής, χαμηλό επίπεδο ασφάλειας επί του σκάφους και 
απαρχαιωμένη τεχνολογία. Η ηλικία του 45% των σκαφών κυμαινόταν από 15 έως 30 έτη, ενώ 
το 40% ήταν άνω των 30 ετών. 
 
Η μέση χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρθηκαν ήταν 21 τόνοι. Είναι σημαντικό το 
γεγονός ότι παρότι τα σκάφη άνω των 51 τόνων αποτελούν μόλις το 12% των σκαφών που 
αποσύρθηκαν από το στόλο, αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της χωρητικότητας. Το 
γεγονός αυτό πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα των οικονομικών δυσχερειών που προκύπτουν 
από τη μείωση της παραγωγικότητας της μονάδας και την αύξηση του κόστους. Στο άλλο άκρο, 
τα σκάφη χωρητικότητας κάτω των 10 τόνων απετέλεσαν το 60% του αριθμού των σκαφών που 
αποσύρθηκαν, αλλά μόλις το 15% της χωρητικότητας. 
 
Η πολιτική της διαρθρωτικής προσαρμογής απλώς επιτάχυνε τη διαδικασία απόσυρσης των πιο 
πεπαλαιωμένων και λιγότερο ανταγωνιστικών σκαφών από την αλιεία, διαδικασία που θα είχε 
συντελεστεί ούτως η άλλως. Οδήγησε επίσης σε μείωση της απασχόλησης, με πολύ αρνητικές 
κοινωνικές συνέπειες, ιδίως στον νότο, όπου οι εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης είναι 
ελάχιστες ή και ανύπαρκτες. 
 
Ωστόσο, ο στόχος της προσαρμογής της ικανότητας του στόλου στους πόρους δεν φαίνεται πως 
επετεύχθη, καθώς έχει καταγραφεί μείωση των αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής 
προσπάθειας. 
 

5.2. Η δομή του ιταλικού αλιευτικού στόλου 
 
Κατανομή του ιταλικού στόλου κατά είδος εργαλείων, χωρητικότητα και ισχύ 

Είδος εργαλείων Αριθμός σκαφών 
Χωρητικότητα 
(GT) Ισχύς κινητήρα (kW) 

Σταθερά εργαλεία 53% 10% 21% 
Συρόμενα 
εργαλεία 47% 90% 79% 
Πηγή: Ίδια στοιχεία βασισμένα στο μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

 
Παρότι η διαφορά μεταξύ των αριθμών των σκαφών που χρησιμοποιούν σταθερό και συρόμενο 
εξοπλισμό δεν είναι πολύ μεγάλη, τα σκάφη που χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία 
αντιπροσωπεύουν το 90% της συνολικής χωρητικότητας και περίπου το 80% της συνολικής 
ισχύος. Αυτό οφείλεται στην υψηλή αναλογία των μικρών σκαφών στον ιταλικό στόλο και στο 
γεγονός ότι ο τομέας αυτός προτιμά τη χρήση σταθερών εργαλείων. Το 68% του ιταλικού 
στόλου αποτελείται από σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 9% 
της χωρητικότητας και το 23% της ισχύος. 
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Ένα άλλος σημαντικός δείκτης είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με το μητρώο του κοινοτικού 
αλιευτικού στόλου, περίπου 2 000 σκάφη (το 12% του ιταλικού αλιευτικού στόλου) δηλώνουν 
ότι δεν χρησιμοποιούν κινητήρα. 
 

Κατανομή του ιταλικού στόλου κατά μέσο μήκος, χωρητικότητα και ισχύ 
  % σκαφών >12 m % σκαφών <12 m % σκαφών <12 

m. με κινητήρα 
Αριθμός σκαφών 32% 68% 56%
Χωρητικότητα (GT) 91% 9% 9%
Ισχύς (kW) 77% 23% 23%
Μέση χωρητικότητα 
(GT/σκάφος) 15 41 2
Μέση ισχύς (kW/σκάφος) 85 201 29
Πηγή: Ίδια στοιχεία βασισμένα στο μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

 
Ο ιταλικός αλιευτικός στόλος είναι αρκετά παλιός. Η μέση ηλικία των σκαφών είναι 28 έτη. Τα 
σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων έχουν μέση ηλικία 30 έτη, ενώ τα σκάφη που έχουν μήκος 
άνω των 12 μέτρων έχουν μέση ηλικία 24 έτη. 
 
Στο μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου, παρατηρείται σημαντική έλλειψη πληροφοριών 
σχετικά με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το κύτος των σκαφών. Το 21% των 
σκαφών δεν έχουν δηλώσει την πληροφορία αυτή. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 25% για τα 
σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, ενώ περιορίζεται στο 13% για τα σκάφη μήκους άνω των 
12 μέτρων. 
 
Το 87% των σκαφών δηλώνουν ότι το κύτος τους είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Το 10% των 
σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων έχουν μεταλλικό κύτος, και το 4% των σκαφών μήκους 
κάτω των 12 μέτρων έχουν κύτος από πλαστικό ή ίνες υάλου. 
 
Το μέσο μήκος των σκαφών με ξύλινο κύτος είναι 10 μέτρα, των σκαφών με μεταλλικό κύτος 
19 μέτρα και των σκαφών με κύτος από ίνες υάλου 7 μέτρα. Η μέση ηλικία των σκαφών με 
ξύλινο κύτος είναι 30 έτη, των σκαφών με μεταλλικό κύτος 17 έτη και των σκαφών με κύτος 
από ίνες υάλου 19 έτη. 
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5.3. Περιφερειακή κατανομή του αλιευτικού στόλου 
 

Περιφερειακή κατανομή του ιταλικού αλιευτικού στόλου 
 % επί του συνολικού στόλου  

  
Αριθμός 
σκαφών 

Χωρ/τα 
(GT) 

Ισχύς 
(kW) GT/σκάφος kW/σκάφος 

Veneto 6% 7% 8% 15,5 108,8
Friuli-Venezia Giulia 3% 1% 2% 4,8 63,8
Emilia-Romagna 6% 5% 7% 12,3 98,0
Marche 7% 11% 9% 22,5 111,5
Abruzzo 4% 6% 4% 19,0 88,0
Molise 0% 1% 1% 42,2 168,7
Puglia 13% 13% 14% 15,5 92,0
Calabria 6% 3% 4% 6,6 51,6
Σικελία 24% 32% 25% 19,7 88,5
Campania 8% 7% 7% 11,8 68,9
Lazio 4% 4% 5% 13,3 95,5
Τοσκάνη 4% 3% 4% 9,4 72,5
Liguria 4% 2% 3% 7,0 63,4
Σαρδηνία 9% 6% 8% 9,6 69,0
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 14,6 84,6
Πηγή: Ίδια στοιχεία από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου  

 
Η πλειονότητα του στόλου έχει ως βάση της τη Σικελία και σε μικρότερο βαθμό την Puglia, 
όπου τα σκάφη είναι μεγαλύτερα από τον μέσο όρο, τόσο από άποψη χωρητικότητας, όσο και 
από άποψη ισχύος. Ένα άλλο μεγάλο μέρος του στόλου έχει ως βάση του τις περιοχές της 
βόρειας Αδριατικής, όπου η ισχύς ανά σκάφος είναι μεγαλύτερη, καθώς είναι απαραίτητη για 
την αλίευση με υδραυλικές δράγες. 
 
Σε ό,τι αφορά το μήκος των σκαφών, η κατανομή του στόλου κατά περιοχή διαφέρει από τον 
προηγούμενο πίνακα. Παρότι η Σικελία παραμένει κυρίαρχη σε όλους τους τομείς του στόλου, 
η Puglia κατατάσσεται σε πολύ υψηλότερη θέση όσον αφορά τα σκάφη μήκους άνω των 12 
μέτρων (17% των σκαφών της κατηγορίας αυτής). Το ίδιο ισχύει και για το Marche (10%) και το 
Veneto (9%). 
 
Ωστόσο, ορισμένες περιοχές κατέχουν υψηλότερη θέση στην κατηγορία των σκαφών μήκους 
κάτω των 12 μέτρων, όπως η Campania και η Σαρδηνία (καθεμιά από τις δύο αυτές περιοχές 
φιλοξενεί το 11% των σκαφών της εν λόγω κατηγόριας). 
 
 
6. Αλιευτική δραστηριότητα 
 

6.1. Αλιευτικά εργαλεία 
 
Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τα εργαλεία που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 26/2004 
σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
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Βασικά αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο ιταλικός στόλος 
Εργ. 1: Βασικό εργαλείο  
Εργ. 2: Βοηθητικό εργαλείο 
Κωδικ
ός 

Εργαλείο Σκάφη 
Εργ. 1 

Σκάφη
Εργ. 2 

Σύν. % 
Σκαφ. 
Εργ. 1 

% 
Σκαφ 
Εργ. 2 

LTL Συρτές 12 47 59 0% 0%
LHP Πετονιές χειρός και πετονιές 

με καλάμι (χειρισμός με το 
χέρι) 

21 341 362 0% 2%

LLS Στάσιμα παραγάδια 5 047 2 557 7 604 35% 18%
Παραγάδια και αγκίστρια 5 080 2 945 8 025 35% 20%
DRB Δράγες που σύρονται από 

σκάφος 
770 92 862 5% 1%

 Δράγες 770 92 862 5% 1%
OTB Τράτες βυθού με πόρτες 3 611 335 3 946 25% 2%
TBB Δοκότρατες 12 105 117 0% 1%
PTM Πελαγικές τράτες με 

ζευγαρωτά σκάφη 5
378 383 0% 3%

 Τράτες 3 628 818 4 446 25% 6%
PS Γρι-γρι 2 319 722 3 041 16% 5%
Κυκλωτικά δίχτυα 2 319 722 3 041 16% 5%
GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 

(αγκυροβολημένα) 
2 473 5 880 8 353 17% 41%

GND Παρασυρόμενα απλάδια 
δίχτυα 

142 260 402 1% 2%

  Απλάδια δίχτυα και δίχτυα 
εμπλοκής 

2 615 6 140 8 755 18% 43%

SB Πεζότρατες 5 161 166 0% 1%
  Γρίποι 5 161 166 0% 1%
NK  Άγνωστο αλιευτικό εργαλείο 

(1) 
0 84 84 0% 1%

NO  Απουσία αλιευτικού 
εργαλείου (2) 

0 3 455 3 455 0% 24%

(1) Δεν ισχύει για όλα τα σκάφη του στόλου ή εκείνα που δηλώθηκαν την 1η Ιανουαρίου2003. 
(2) Ισχύει μόνο για βοηθητικά αλιευτικά εργαλεία. 
Πηγή: Ίδια στοιχεία από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα στάσιμα παραγάδια (στο 35% των 
σκαφών), οι τράτες βυθού με πόρτες (25%), τα στάσιμα ή αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα 
(17%) και τα γρι-γρι (16%). Ωστόσο, τα αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα κυριαρχούν ως 
βοηθητικά εργαλεία (41% των σκαφών), ενώ τα στάσιμα παραγάδια χρησιμοποιούνται ως 
βοηθητικά εργαλεία μόνο από το 18% των σκαφών. 
 
Το είδος των βασικών και των βοηθητικών εργαλείων που χρησιμοποιείται εξαρτάται εν μέρει 
από το μέγεθος των σκαφών. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό των σκαφών 
μήκους άνω και κάτω των 12 μέτρων που χρησιμοποιούν διάφορα είδη αλιευτικών εργαλείων. 
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Εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον ιταλικό στόλο ανάλογα με το μέγεθος του 
σκάφους 

  Βασικό εργαλείο Βοηθητικό εργαλείο 
Κωδι
κός 

Εργαλείο % 
σκαφών 
< 12m. 

% 
σκαφών 
> 12m. 

% 
σκαφών 
< 12m. 

% 
σκαφών 
> 12m. 

LTL Συρτές 0% 0% 0% 0%
LHP Πετονιές χειρός και πετονιές με 

καλάμι (χειρισμός με το χέρι) 
0% 0% 3% 1%

LLS Στάσιμα παραγάδια 48% 8% 17% 19%
 Παραγάδια και αγκίστρια 48% 8% 21% 20%
DRB Δράγες που σύρονται από 

σκάφος 
2% 13% 1% 0%

 Δράγες 2% 13% 1% 0%
OTB Τράτες βυθού με πόρτες 6% 65% 1% 6%
TBB Δοκότρατες 0% 0% 1% 1%
PTM Πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά 

σκάφη 
0% 0% 0% 7%

 Τράτες 6% 65% 2% 14%
PS Γρι-γρι 18% 11% 1% 13%
Κυκλωτικά δίχτυα 18% 11% 1% 13%
GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 

(αγκυροβολημένα)  
25% 1% 52% 17%

GND Παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα 1% 1% 2% 2%
 Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής 26% 2% 54% 18%
SB Πεζότρατες 0% 0% 2% 0%
 Γρίποι 0% 0% 0% 0%
Πηγή: Ίδια στοιχεία από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 

 
Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το μήκος του 
σκάφους. Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν περισσότερο τα σκάφη μήκους κάτω των 12 
μέτρων είναι τα στάσιμα παραγάδια (48% των σκαφών της κατηγορίας αυτής), και ακολουθούν 
τα αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα (25%) και το γρι-γρι (18%). Ωστόσο, στην κατηγορία των 
σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων, το κυρίαρχο βασικό εργαλείο είναι οι τράτες βυθού με 
πόρτες (στο 65% των σκαφών της κατηγορίας αυτής), και ακολουθούν οι δράγες (13%), τα γρι-
γρι (11%) και τα στάσιμα παραγάδια (8%). 
 
Υπάρχουν, επίσης, διαφορές μεταξύ των κατηγοριών των σκαφών όσον αφορά τη χρήση των 
βοηθητικών εργαλείων. Στην κατηγορία των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων, τα 
αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα δηλώνονται από το 52% των σκαφών, ενώ τα στάσιμα 
παραγάδια από το 17%. Ωστόσο, στην κατηγορία των σκαφών άνω των 12 μέτρων, υπάρχει 
μεγαλύτερη ποικιλία. Το εργαλείο που δηλώνεται ότι χρησιμοποιείται περισσότερο είναι τα 
στάσιμα παραγάδια (στο 19% των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων) και ακολουθούν τα 
αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα (17%), τα γρι-γρι (13%), οι πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά 
σκάφη (7%) και οι τράτες βυθού με πόρτες (6%). 
 
Τα σκάφη που χρησιμοποιούν στάσιμα παραγάδια ως βασικό εργαλείο έχουν κατά μέσο όρο 
μήκος 5,9 μέτρα, χωρητικότητα 3,0 τόνους και ισχύ 3,6 kW. Τα σκάφη που χρησιμοποιούν 
τράτες βυθού με πόρτες ως βασικό εργαλείο είναι μικρότερα. Έχουν κατά μέσο όρο μήκος 14,4 
μέτρα, χωρητικότητα 42,4 τόνους και ισχύ 33,8 kW. Το μέσο μήκος των σκαφών που 
χρησιμοποιούν αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα ως βασικό εργαλείο είναι 5,2 μέτρα, η μέση 
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χωρητικότητα 1,7 τόνοι και η μέση ισχύς 2,3 kW. Η χρήση των γρι-γρι είναι συνηθέστερη στα 
σκάφη με μέσο μήκος 7,9 μέτρα, μέση χωρητικότητα 11,8 τόνους και μέση ισχύ 10,9 kW. 
 
Υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν δηλώνεται βοηθητικό εργαλείο, γεγονός ενδεικτικό 
ενός βαθμού ειδίκευσης που αφορά όμως μόνο δύο είδη εργαλείων: το 12% των σκαφών 
χρησιμοποιεί μόνο αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα και το 9%, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μόνο 
τράτες βυθού με πόρτες. Τα σκάφη που ειδικεύονται στα αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα είναι 
μικρά, με μέσο μήκος 5 μέτρα, μέση χωρητικότητα 1,7 τόνους και μέση ισχύ 2,4 kW. 
Αντιθέτως, τα σκάφη που ειδικεύονται στην αλιεία με τράτες βυθού με πόρτες είναι 
μεγαλύτερα. Έχουν κατά μέσο όρο μήκος 16,6 μέτρα, χωρητικότητα 60,5 τόνους και ισχύ 48,1 
kW. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο βοηθητικό εργαλείο είναι τα αγκυροβολημένα απλάδια 
δίχτυα (στο 41% των σκαφών), και ακολουθούν τα στάσιμα παραγάδια (18%). 
 
Το 72% των σκαφών δηλώνει διάφορα είδη εργαλείων. Ο πιο συχνός συνδυασμός είναι τα 
στάσιμα παραγάδια ως βασικό εργαλείο με τα στάσιμα απλάδια δίχτυα (αγκυροβολημένα) ως 
βοηθητικό. Τον συνδυασμό αυτό δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το 33% των ιταλικών σκαφών. Στην 
κατηγορία των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 46%, ενώ 
μόλις το 6% των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το 
συγκεκριμένο συνδυασμό εργαλείων. Ο συνδυασμός γρι-γρι ως βασικού εργαλείου και 
στάσιμων παραγαδιών ως βοηθητικού δηλώνεται από το 13% των σκαφών. Ο εν λόγω 
συνδυασμός χρησιμοποιείται από το 15% των σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων και το 7% 
των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων. Στο 3-5% των δηλούμενων συνδυασμών, το βασικό 
εργαλείο είναι οι τράτες βυθού με πόρτες σε συνδυασμό με γρι-γρι (12% των σκαφών μήκους 
άνω των 12 μέτρων), στάσιμα παραγάδια (11% των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων), 
αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα (6% των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων και το 3% των 
σκαφών μήκους κάτω των 12 μέτρων), ή πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά σκάφη (7% των 
σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων). Υπάρχουν τρία είδη συνδυασμών εργαλείων που 
αντιπροσωπεύουν έκαστο το 2% των σκαφών. Πρόκειται για τους συνδυασμούς: δράγες με 
τράτες βυθού με πόρτες· αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα με πετονιές χειρός· και γρι-γρι με 
αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα. Τέλος, ποσοστό 1% αντιστοιχεί στους εξής συνδυασμούς: 
δράγες με αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα· στάσιμα παραγάδια με παρασυρόμενα απλάδια 
δίχτυα· αγκυροβολημένα απλάδια δίκτυα με πεζότρατες· και παρασυρόμενα απλάδια δίχτυα με 
αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα. 
 

6.2. Αλιευτικές μέθοδοι 
 
Δεδομένων των πολλών και διαφορετικών ειδών εργαλείων που χρησιμοποιεί η πλειονότητα 
των σκαφών του ιταλικού στόλου, η ταξινόμηση των σκαφών κατά αλιευτική μέθοδο είναι πολύ 
περίπλοκη εργασία. Πρέπει να επισημανθεί ότι η κατηγορία της αλιείας μικρής κλίμακας, στην 
οποία ανήκει η πλειονότητα των σκαφών του ιταλικού αλιευτικού στόλου, δεν είναι σαφώς 
προσδιορισμένη. Παρότι ο FAO εκτιμά ότι αντιπροσωπεύει το 75% του στόλου, το IREPA 
θεωρεί ότι το ποσοστό είναι μόλις 65%. Είναι αλήθεια ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
βιομηχανικής αλιείας και αλιείας μικρής κλίμακας δεν ορίζεται πάντα με σαφήνεια. Εάν αλιεία 
μικρής κλίμακας θεωρείται η αλιεία που εκτελούν σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, η 
κατηγορία των σκαφών αλιείας μικρής κλίμακας θα αποτελούσε το 68% του αλιευτικού 
στόλου. Ωστόσο, με στόχο την τυποποίηση σε περιφερειακό επίπεδο, η 21η σύνοδος του 
Γενικού Συμβουλίου Αλιείας για τη Μεσόγειο συμφώνησε να ορίσει το ελάχιστο μήκος στα 15 
μέτρα, προκειμένου να προωθήσει τη συμμόρφωση των αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στην 
ανοικτή θάλασσα με τα διεθνή μέτρα για τη διατήρηση των αποθεμάτων και την αναδιάρθρωση 
των στόλων. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συμφωνία αυτή, τα ιταλικά σκάφη μήκους 
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άνω των 15 μέτρων θα έπρεπε να θεωρηθούν βιομηχανικά. Σήμερα, το 78% του ιταλικού 
αλιευτικού στόλου αποτελείται από σκάφη μήκους κάτω των 15 μέτρων, και, σύμφωνα με το 
κριτήριο που χρησιμοποιεί το Γενικό Συμβούλιο Αλιείας για τη Μεσόγειο, θα έπρεπε να 
θεωρηθεί ως μικρής κλίμακας. Ακολουθεί μια ταξινόμηση, όπως προτείνεται από το IREPA. 
 
Τράτες: Η τράτα είναι μια από τις μεθόδους που εξασφαλίζει μέγιστες τεχνικές και οικονομικές 
επιδόσεις. Σύμφωνα με το IREPA, ο στόλος των τρατών περιλαμβάνει 2 507 σκάφη, δηλαδή 
αποτελεί το 16% του συνολικού στόλου. Ωστόσο, το 25% των σκαφών δηλώνει ότι 
χρησιμοποιεί τις τράτες ως βασικό εργαλείο. Είναι πιθανό το IREPA να ενέταξε ένα μέρος των 
τρατών στην κατηγορία των πολυδύναμων σκαφών. Ωστόσο, σύμφωνα με το κοινοτικό 
μητρώο, μόνο το 9% των τρατών δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί κανενός άλλου είδους 
βοηθητικό εργαλείο. 
 
Τα σκάφη αυτά έχουν ποικίλα μεγέθη και αλιεύουν ένα ευρύ φάσμα ειδών, ωστόσο, σε γενικές 
γραμμές, η χωρητικότητά τους είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο του ιταλικού 
αλιευτικού στόλου. Παράγουν το 28% του συνόλου των αλιευμάτων και το 38% της συνολικής 
αξίας των εκφορτούμενων αλιευμάτων. Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη κατηγορία σκαφών, 
παρότι τα αλιεύματά της μειώνονται τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία. Τα σκάφη έχουν μέση 
ηλικία 25 έτη και απασχολούν κατά μέσο όρο 3,8 αλιείς. 
 
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση τρατών καταγράφεται στη Σικελία και σε μικρότερο βαθμό στην 
Puglia. Αυτές οι δύο περιοχές αποτελούν τη βάση για περίπου το ήμισυ του ιταλικού στόλου 
των τρατών. Στη Σικελία, η δραστηριότητα των τρατών της Mazara del Vallo είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, καθώς παράγουν το 57% των συνολικών αλιευμάτων από τράτες, εστιάζοντας 
κυρίως στη λευκή γαρίδα. Παρότι η αλίευση με τράτα πραγματοποιείται κατά μήκος της ακτής 
της Αδριατικής, αντιμετωπίζει τους περιορισμούς περιοχής που ισχύουν στην Αδριατική. 
 
Τα βασικά αλιεύματα από τις τράτες είναι μπακαλιάρος, γαρίδα και κέφαλοι. Αυτά τα τρία είδη 
αποτελούν περίπου το 30% των αλιευμάτων που προέρχονται από τη χρήση αυτής της 
αλιευτικής μεθόδου. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορές μεταξύ των περιοχών: στην Αδριατική 
αλιεύονται καρκινοειδή, ενώ στην Τυρρηνική Θάλασσα ιχθύες. 
 
Πελαγικός στόλος: Ο πελαγικός στόλος αποτελείται από 340 σκάφη· αποτελεί το 2% του 
στόλου και το 8% της συνολικής χωρητικότητας, χρησιμοποιεί δε διάφορα είδη εργαλείων. Η 
κατηγορία αυτή αλιεύει και εκφορτώνει μεγάλο όγκο μικρών πελαγικών ιχθύων (80%), κυρίως 
γαύρο και σαρδέλα, και αντιπροσωπεύει το 27% του συνόλου των εκφορτούμενων αλιευμάτων. 
Αποτελείται από γρι-γρι συγκεντρωμένα γύρω από τη Σικελία και τις ακτές της Τυρρηνικής 
Θάλασσας και πελαγικές τράτες με ζευγαρωτά σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά στις ακτές 
της Αδριατικής. 
 
Ο ιταλικός στόλος των τρατών με ζευγαρωτά σκάφη αντιπροσωπεύει το 1% του στόλου και το 
4% της συνολικής χωρητικότητας. Είναι μια από τις πιο αποδοτικές κατηγορίες σε σχέση με τα 
αλιεύματα ανά μονάδα προσπάθειας. Τα σκάφη έχουν κατά μέσο όρο πλήρωμα 6 ανδρών και 
μέση ηλικία 21 έτη. 
 
Ο στόλος αυτός αλιεύει μικρά πελαγικά είδη (80%), κυρίως γαύρο και σαρδέλα, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το 16% των συνολικών εκφορτούμενων αλιευμάτων. Ο γαύρος 
αντιπροσωπεύει το 57% των αλιευμάτων στην κατηγορία αυτή, η σαρδέλα το 26% και το 
σκουμπρί το 10%. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες πωλήσεις, οι τιμές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των περιοχών, λόγω των διαφορετικών προτιμήσεων των καταναλωτών κάθε περιοχής. Η 
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ζήτηση στις περιοχές που βρέχονται από την Τυρρηνική Θάλασσα και στη Σικελία είναι 
σταθερή, αν και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις όσον αφορά τιμές. Συνεπώς, η πλειονότητα 
των αλιευμάτων προορίζονται είτε για εξαγωγή (κυρίως στην Ισπανία και τη Γαλλία) είτε για 
μεταποίηση. 
 
Ο στόλος των γρι-γρι αντιπροσωπεύει το 1% του στόλου και το 4% της συνολικής 
χωρητικότητας, απασχολεί δε το 3,4% των ιταλών αλιέων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από 
σκάφη διαφόρων μεγεθών. Τα μικρότερα σκάφη αλιεύουν κοντά στην ακτή και εξαρτώνται 
λιγότερο από την εποχική διαθεσιμότητα των μικρών πελαγικών ιχθύων (γαύρος και σαρδέλα). 
Η κατηγορία αυτή εκφορτώνει μεγάλες ποσότητες μικρών πελαγικών ιχθύων. Συνήθως 
αλιεύουν νύχτα, επί 12ώρου βάσεως. 
 
Δράγες: Εξαιρουμένων λίγων σκαφών που αλιεύουν στην Campania και το Lazio, η κατηγορία 
αυτή αλιεύει σχεδόν αποκλειστικά κατά μήκος των κεντρικών και βόρειων ακτών της 
Αδριατικής. Αποτελείται από 711 σκάφη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 4% του συνολικού 
αριθμού των σκαφών και το 4% της συνολικής χωρητικότητας. Ωστόσο, στο κοινοτικό μητρώο, 
ο αριθμός αυτός είναι ελαφρώς υψηλότερος (770 σκάφη και 5% της χωρητικότητας). Το είδος 
αυτό της αλιείας είναι πολύ εξειδικευμένο· το βασικό αλίευμά του είναι τα κυδώνια (Chamelea 
gallina). Τα σκάφη είναι κατά μέσο όρο ηλικίας 18 ετών, γεγονός που κατατάσσει την 
κατηγορία αυτή σε εκείνες με τον μικρότερο μέσο όρο, και έχουν κατά μέσο όρο πλήρωμα δύο 
αλιέων. Οι εκφορτώσεις ανά σκάφος καθορίζονται από τοπικές κοινοπραξίες (σύστημα 
αυτοδιαχείρισης), οι οποίες ορίζουν ποσοστώσεις και αριθμό ημερών στη θάλασσα σύμφωνα με 
την κατάσταση των πόρων και την αγορά. 
 
Αλιεία μικρής κλίμακας: Τα σκάφη αλιείας μικρής κλίμακας αποτελούν την κατηγορία εκείνη 
του ιταλικού στόλου με τα περισσότερα σκάφη, καθώς αντιπροσωπεύουν το 65% του 
συνολικού στόλου. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων , τα 
οποία χρησιμοποιούν στάσιμα είδη εργαλείων και ειδικότερα στάσιμα δίχτυα. 
 
Η δραστηριότητα της κατηγορίας αυτής είναι πολύ ευέλικτη και προσαρμόζεται ανάλογα με την 
εποχή, την κατάσταση των πόρων και τις καιρικές συνθήκες. Παρότι η ευελιξία αποτελεί ισχυρό 
πλεονέκτημα για τον τομέα αυτόν, δείχνει επίσης και το γεγονός ότι η κατηγορία αυτή είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτη στις καιρικές συνθήκες ή στον περιορισμό των πόρων. Τα σκάφη της 
κατηγορίας αυτής αλιεύουν πολλαπλά είδη, μεταξύ των οποίων τη σημαντικότερη θέση 
καταλαμβάνουν τα κολύκια, οι σουπιές, τα χταπόδια και οι ξιφίες. 
 
Η αλιεία μικρής κλίμακας παράγει άνω του 25% των εκφορτώσεων και αντιπροσωπεύει το 50% 
της απασχόλησης, με μέσο αριθμό πληρώματος ανά σκάφος 2 αλιείς. Το μέσο εισόδημα είναι 
χαμηλό, αλλά τα σκάφη αυτά διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό ρόλο σε ορισμένες 
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία. 
 
Πολυδύναμα σκάφη: Τα πολυδύναμα σκάφη είναι χαρακτηριστικά της μεσογειακής αλιείας, 
προσαρμοζόμενα στις απαιτήσεις της αγοράς κάθε εποχή. Καταρχήν, κάθε σκάφος που δηλώνει 
ότι χρησιμοποιεί διάφορα είδη εργαλείων θα μπορούσε να θεωρηθεί πολυδύναμο. Βάσει του 
κριτηρίου αυτού, το 76% του ιταλικού αλιευτικού στόλου πρέπει να θεωρείται πολυδύναμο. 
Ωστόσο, το IREPA έχει προχωρήσει σε αναταξινόμηση, συγκρίνοντας τις άδειες χρήσης 
εργαλείων με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα. 
 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση του IREPA, η κατηγορία αυτή αποτελείται από 3 631 σκάφη, τα 
οποία αντιπροσωπεύουν το 23% του στόλου και το 16% της συνολικής χωρητικότητας. Το 
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μήκος τους κυμαίνεται από 4 έως 33 μέτρα, παρότι το 70% είναι μήκους κάτω των 12 μέτρων. 
Η κατηγορία αυτή παράγει το 16% της αξίας των εκφορτούμενων αλιευμάτων. Τα σκάφη, 
μέσης ηλικίας 21 ετών, απασχολούν κατά μέσο όρο πλήρωμα τριών ανδρών. 
 
Τονοαλιευτικά: Υπάρχουν 212 σκάφη με άδειες αλιείας κοινού τόνου (Thunnus thynnus)· τα 
μισά αλιεύουν με παραγάδια και τα άλλα μισά με γρι-γρι. Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει το 
1% του συνολικού αριθμού σκαφών και το 6% της συνολικής χωρητικότητας. Η αλιεία τόνου 
είναι εποχιακή δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, τα μικρότερα σκάφη 
χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία: τράτες ή στάσιμα δίχτυα για την αλίευση βενθοπελαγικών 
ιχθύων και καρκινοειδών, ενώ τα μεγαλύτερα τονοαλιευτικά σκάφη παραμένουν 
αγκυροβολημένα. 
 
Για τα αλιεύματα κοινού τόνου ισχύουν ειδικές ποσοστώσεις. Η ποσόστωση για τον κοινό τόνο 
για το 2006 ήταν 4 880 τόνοι. Το 80% της ιταλικής ποσόστωσης διατίθεται στα γρι-γρι και το 
10% στα παραγαδιάρικα. Παρότι το είδος στο οποίο στοχεύουν τα σκάφη είναι ο κοινός τόνος, 
αλιεύουν επίσης μεγάλους πελαγικούς ιχθύες όπως ο μακρύπτερος τόνος και ο ξιφίας. 
 
Τα σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια αλιεύουν κυρίως στην Τυρρηνική Θάλασσα. Από τα 
σκάφη αυτά, εκείνα που έχουν ως βάση τη Σικελία είναι συνήθως μεγαλύτερα. Λειτουργούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και κυνηγούν κυρίως κοινό τόνο, ξιφία και άλλα είδη τόνου. 
Στην πραγματικότητα, άνω του 30% των αλιευμάτων αυτής της κατηγορίας σκαφών είναι 
ξιφίας, το 15% μακρύπτερος τόνος και το 14% κοινός τόνος. Η αλιεία με παραγάδια από σκάφη 
μήκους άνω των 24 μέτρων διακόπτεται από την 1 Ιουνίου έως την 31η Ιουλίου. 
 
Η αλιεία με γρι-γρι πραγματοποιείται στη νότια Τυρρηνική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. Τα 
23 γρι-γρι της «Associazione dei produttori tonnieri di Salerno», με μέση χωρητικότητα 193 
τόνους, αλιεύουν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο και παραμένουν αγκυροβολημένα για το 
υπόλοιπο έτος. Τα υπόλοιπα σκάφη στη νότια Σικελία εργάζονται πιο συστηματικά, καθώς 
επικεντρώνονται στην αλίευση γαύρου κατά τη διάρκεια του χειμώνα και στην αλίευση τόνου 
την άνοιξη και το καλοκαίρι. 
 

6.3. Αλιευτικός τουρισμός 
 
Ο αλιευτικός τουρισμός θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 41/82, όπου αναφέρεται ότι 
«επιτρέπεται η επιβίβαση μη αλιέων σε αλιευτικά σκάφη […] για τουριστικούς και 
ψυχαγωγικούς λόγους». Οι σχετικές ρυθμίσεις θεσπίστηκαν με το υπουργικό διάταγμα της 13ης 
Απριλίου 1999. Παρότι αρχικά, η αλιεία μικρής κλίμακας προσφερόταν περισσότερο για τον 
αλιευτικό τουρισμό, η νομοθεσία παρείχε τη δυνατότητα αυτή και σε άλλες κατηγορίες, όπως οι 
τράτες. Ωστόσο, η προσαρμογή των σκαφών αυτών για τη φιλοξενία τουριστών είναι δύσκολη, 
με αποτέλεσμα τα σκάφη της μικρής αλιείας να είναι η μόνη κατηγορία που εκδηλώνει 
ενδιαφέρον για τον αλιευτικό τουρισμό. 
 
Η αποδοτικότητα του αλιευτικού τουρισμού ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή, την 
εποχή και το μέγεθος του σκάφους (μπορούν να δεχτούν έως και δώδεκα τουρίστες). Το AGCI 
εκτιμά ότι ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να αυξήσει τα εισοδήματα των αλιέων από 10 έως 
30%. 
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7. Διαχείριση της αλιείας 
 
Τα διαρθρωτικά μέτρα και τα μέτρα αγοράς που ορίζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑΠ) έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί στη Μεσόγειο όπως ακριβώς και στις άλλες 
περιοχές της Κοινότητας. Ωστόσο, η εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα στο πλαίσιο της 
πολιτικής παρακολούθησης έχει αναβληθεί και τα μέτρα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
διατήρηση των αποθεμάτων που προβλέπει η ΚΑΠ εφαρμόζονται παραδοσιακά με διαφορετικό 
τρόπο σε κάθε περιοχή. Παραδείγματος χάρη, το σύστημα των συνολικών επιτρεπόμενων 
αλιευμάτων (total allowable catches - TAC) και των ποσοστώσεων, το βασικό εργαλείο 
διατήρησης της ΚΑΠ, δεν έχει εφαρμοστεί στην λεκάνη της Μεσογείου. Μόνο ο κοινός τόνος 
διέπεται από το σύστημα αυτό στη Μεσόγειο, και αυτό μόλις από το 1998. Πάντως, κάποια 
άλλα στοιχεία της ΚΑΠ, όπως το ημερολόγιο πλοίου, εφαρμόστηκαν πρώτα στη Μεσόγειο και 
έπειτα στον Ατλαντικό. 
 
Η κατάσταση αυτή δικαιολογείται, κατά παράδοση, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
Μεσογείου. Προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με τις άλλες κοινοτικές 
περιοχές, η Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με 
μέτρα διαχείρισης για τους αλιευτικούς πόρους στη Μεσόγειο Θάλασσα1. Μέχρις ότου να 
θεσπιστεί ο κανονισμός από το Συμβούλιο, στην Ιταλία το βασικό όργανο για τον τομέα είναι 
το εθνικό πρόγραμμα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, που θεσπίστηκε με τον νόμο 
αριθ. 41/82, ο οποίος αναθεωρείται κάθε τριετία. 
 

7.1. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο 
 
Το πρόγραμμα για τις αλιευτικές δραστηριότητες βασίζεται σε ένα τριετές σχέδιο. Στόχος του 
σχεδίου είναι ο εξορθολογισμός και η ανάπτυξη του συνόλου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, 
σε βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τη συμμόρφωση με την εθνική και την κοινοτική πολιτική είναι η «Direzione Generale della 
Pesca e dell'Aquacoltura» του υπουργείου Γεωργίας. Αρμοδιότητες συναφείς με την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιείας έχουν και άλλα υπουργεία: το υπουργείο Άμυνας, 
με την ακτοφυλακή, το ναυτικό και τους «carabinieri»· το υπουργείο Εσωτερικών, με την 
αστυνομία· το υπουργείο εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την «Guardia di Finanza»· 
και το υπουργείο Υγείας, που είναι αρμόδιο για τη δημόσια υγεία και τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες. 
 
Από το 1997, βρίσκεται εν εξελίξει μια διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης που έχει ως 
στόχο την εμπέδωση της αυτονομίας των τοπικών αρχών. Οι ιταλικές περιφέρειες, ως εκ 
τούτου, έχουν κάποιες νομοθετικές αρμοδιότητες, ιδίως εκείνες που διαθέτουν μεγαλύτερη 
αυτονομία, όπως το «Regioni a statuto speciale» (Σικελία, Σαρδηνία και Friuli-Venezia Giulia). 
Το υπουργείο Γεωργίας είναι αρμόδιο για την κεντρική διοίκηση, τη διαχείριση του στόλου και 
των εθνικών αλιευτικών πόρων και για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και τον σχεδιασμό. Οι 
τοπικές αρχές έχουν την ευθύνη για ορισμένα ζητήματα που στο παρελθόν διαχειριζόταν η 
γενική διεύθυνση αλιείας και γεωργίας: ανάπτυξη και προστασία των πόρων, υδατοκαλλιέργεια, 
συντήρηση των αλιευτικών λιμένων, μεταποίηση, εμπόριο και αλιεία εσωτερικών υδάτων. Τις 
διοικητικές λειτουργίες επιτελούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο το «Capitanerie di Porto» 
και η «Guardia Costiera». 

                                                 
1 Βλ. COM (2003) 589 και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005. 
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Τα ισχύοντα μέτρα διαχείρισης έχουν στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των πόρων, 
τον περιορισμό της αλιευτικής προσπάθειας, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη 
της υδατοκαλλιέργειας και την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς του FAO για την υπεύθυνη 
αλιεία. Οι κύριοι στόχοι του εθνικού σχεδίου για το διάστημα 2003 –2006 είναι: 

• Εκσυγχρονισμός του τομέα για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής 
προσπάθειας και των πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης της ικανότητας των 
πλοίων και της εφαρμογής τεχνικών μέτρων, όπως οι προσωρινοί αποκλεισμοί. 
Επιδιωκόμενος στόχος του σχεδίου είναι η συμμετοχή του τομέα στην εφαρμογή των 
μέτρων διαχείρισης. 

• Εκσυγχρονισμός του διοικητικού συστήματος, μέσω της αποκέντρωσης ευθυνών προς 
τις τοπικές αρχές (περιοχές). 

• Βελτίωση του επιπέδου αυτάρκειας μέσω κανονισμών που θα αποβλέπουν στη σωστή 
χρήση των παράκτιων και πελαγικών ειδών, την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και 
την προστασία και τη βελτίωση της εθνικής παραγωγής. 

• Διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης. 
 
Οι βασικές νομοθετικές πράξεις είναι ο νόμος αριθ. 963/1965 και τα διατάγματα του Προέδρου 
της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 1639/1968 περί «της ρυθμίσεως για την εφαρμογή του νόμου 
της 14ης Ιουλίου 1965» και αριθ. 963 περί «της ρυθμίσεως της θαλάσσιας αλιείας». 
 
Οι διατάξεις προβλέπουν τη θέσπιση επικουρικής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς. Η 
δευτερογενής αυτή νομοθεσία περιλαμβάνει άλλους κανονισμούς (Decreti legislativi) που 
θεσπίζονται από την εκτελεστική εξουσία, και υπουργικές διατάξεις (Decreti ministeriali) που 
εγκρίνονται από τα αρμόδια υπουργεία. Η υδατοκαλλιέργεια και η περιβαλλοντική προστασία 
ρυθμίζονται από το νόμο αριθ. 152 περί της διαχείρισης και της παρακολούθησης της ποιότητας 
των υδάτων, και τους νόμους αριθ. 66 του 1993, αριθ. 110 του 1995 και αριθ. 47 του 1997 για 
τη ρύθμιση της χρήσης των φαρμάκων. 
 

7.2. Μέτρα διαχείρισης 
 
Η Ιταλία, όπως και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, έχει προβεί σε μείωση του στόλου της, 
προκειμένου να προσαρμόσει την αλιευτική προσπάθεια στον όγκο των διαθέσιμων πόρων. 
Παρότι ορισμένοι φορείς θεωρούν ότι η μείωση της ικανότητας του στόλου έχει θετικό 
αντίκτυπο στην κατάσταση των πόρων, τα αλιευτικά συνδικάτα και οι συνεταιρισμοί έχουν 
επανειλημμένως αρνηθεί οιαδήποτε περαιτέρω μείωση, καθώς θεωρούν ότι δεν επηρεάζει τους 
πόρους. 
 
Τα βασικά τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τα ελάχιστα μεγέθη, τα μάτια, τους 
περιορισμούς της χρήσης των αλιευτικών εργαλείων και ορισμένα είδη αλιείας (αλιεία 
κοραλλιών, αλιεία νεαρών ψαριών, υποβρύχια αλιεία και αλιεία δίθυρων). Η χρήση συρόμενων 
εργαλείων δεν επιτρέπεται στην παράκτια περιοχή σε βάθη μικρότερα των 50 μέτρων ή σε 
απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή. Από το 1993 εφαρμόζεται 
εποχιακός αποκλεισμός για τις τράτες, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το 2003, 
θεσπίστηκε υποχρεωτική παύση της χρήσης των τρατών στην Αδριατική. Δεν έχει ληφθεί 
κανένα μέτρο για την παρακολούθηση των αλιευμάτων σε σχέση με την τράτα ή την αλιεία 
μικρής κλίμακας. 
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7.2.1. Γενικό σύστημα αδειών 
 
Η πολιτική διατήρησης των πόρων βασίζεται σε ένα γενικό σύστημα αδειών. Όλα τα σκάφη, 
ανεξαρτήτως των εργαλείων που χρησιμοποιούν, χρειάζονται άδεια αλιείας και, για ορισμένα 
είδη, εξουσιοδότηση από τη διεύθυνση αλιείας του υπουργείου γεωργίας. Το 1989, το κράτος 
επέβαλε αναστολή και δεν έχουν εκδοθεί άλλες άδειες. 
 
7.2.2. Εποχιακοί περιορισμοί 
 
Οι εποχιακοί περιορισμοί χρησιμοποιούνται παραδοσιακά ως εργαλείο διαχείρισης στην ιταλική 
αλιεία. Κάθε χρόνο ισχύει εποχιακός αποκλεισμός για τις πελαγικές τράτες και τις τράτες 
βυθού, η διάρκεια του οποίου διαφέρει ανά έτος. 
 
Μια υπουργική εγκύκλιος, με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2004, θέσπισε ένα σχέδιο για τη 
μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, κυρίως για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τράτες σε 
απόσταση μικρότερη των 6 ναυτικών μιλίων από την ακτή. 
 
Η αλιεία με τις τράτες απαγορεύεται το σαββατοκύριακο, αλλά επί του παρόντος δεν ισχύουν 
σχετικοί περιορισμοί για τις άλλες κατηγορίες του στόλου. 
 
7.2.3. Επιλεκτικά εργαλεία και ελάχιστα μεγέθη 
 
Για την προστασία των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1626/94 
ορίζει τεχνικά μέτρα και ελάχιστα μεγέθη για τα αλιεύματα. Με το αιτιολογικό ότι η Μεσόγειος 
παρουσιάζει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά, έχουν θεσπιστεί κάποιες παρεκκλίσεις. 
 
Επί του παρόντος, ο εξοπλισμός και τα ελάχιστα μεγέθη καθορίζονται από το διάταγμα του 
προέδρου της Δημοκρατίας αριθ. 1639 της 2ας Οκτωβρίου 1968 για την εφαρμογή του νόμου 
αριθ. 963 της 14ης Ιουλίου 1965 περί της ρυθμίσεως της θαλάσσιας αλιείας. 
 
Σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα μεγέθη, υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των κοινοτικών και των 
ιταλικών κανονισμών. Γενικά, τα ελάχιστα μεγέθη είναι μικρότερα στους ιταλικούς 
κανονισμούς από ό,τι τους κοινοτικούς. Οι μεγαλύτερες διαφορές αφορούν τον μπακαλιάρο 
(Merluccius merluccius) με ελάχιστο μέγεθος 20 cm στην ΕΕ και μόλις 11 cm στην Ιταλία, τη 
γλώσσα (Solea vulgaris) (20 cm στην ΕΕ και 15 cm στην Ιταλία), το λαβράκι (Dicentrarchus 
labrax) (23 cm στην ΕΕ και 20 cm στην Ιταλία) και τα μπαρμπουνοειδή (Mullus spp.) (11 cm 
στην ΕΕ και 9 cm στην Ιταλία). Ωστόσο, για τους κέφαλους (Mugil spp.) το ελάχιστο μέγεθος 
στην Ιταλία (20 cm) είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο κοινοτικό μέγεθος (16 cm). 
 
7.2.4. Άλλοι περιορισμοί για τα σκάφη και τους εξοπλισμούς 
 
Για τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στην αλιεία δίθυρων και «Bianchetto» (νεαρά του είδους 
Sardina pilchardus) ισχύει όριο 10 GT. 
 
7.2.5. Ατομικές ποσοστώσεις 
 
Στην ιταλική αλιεία, ισχύουν ποσοτικοί περιορισμοί για κάποια επιδημητικά είδη (ορισμένα 
δίθυρα) και κάποια ιδιαίτερα αποδημητικά είδη (κοινός τόνος). Η αλιεία τόνου ρυθμίζεται από 
τη διεθνή επιτροπή για τη διατήρηση του ατλαντικού τόνου (International Commission for the 
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Conservation of Atlantic Tunas - ICCAT), η οποία θέτει ποσοστώσεις για τα ετήσια μέγιστα 
επιτρεπόμενα αλιεύματα για τον ιταλικό στόλο. 
 

Τα TAC για τον κοινό τόνο 
κατανέμονται μεταξύ των 
παραγαδιών, των γρίπων, της 
ερασιτεχνικής αλιείας και 
άλλων μη ταξινομημένων 
μορφών αλιείας (ποσοστώσεις 
για πιθανές αποζημιώσεις). Τα 
σκάφη που αλιεύουν τόνο με 
παραγάδια ή γρίπους πρέπει να 
είναι δηλωμένα στη γενική 
διεύθυνση αλιείας και γεωργίας. 
Τα TAC για τα παραγάδια 
ορίζονται βάσει των δύο 

καλύτερων ετών από τα τέσσερα που δηλώθηκαν για κάθε σκάφος κατά την περίοδο 1995-98. 
Η συνολική ετήσια ποσόστωση για τους γρίπους κατανέμεται μεταξύ των σκαφών μέσω μιας 
σειράς σταθμίσεων. 

 Ιταλία. ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΝΟΣ
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7.2.6. Αλίευση νεαρών ιχθύων (novellame) 
 
Υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για ορισμένα είδη όπως τα νεαρά της σαρδέλας. Η χρήση 
τρατών, γρίπων ή παρόμοιων διχτυών απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των τριών 
ναυτικών μιλίων από την ακτή, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδική παρέκκλιση 
από την εθνική νομοθεσία. Αυτό ισχύει για την περίπτωση του «Bianchetto» (νεαρό του είδους 
Sardina pilchardus) και το γωβιουδάκι άφια («Rossetto», Aphia minuta mediterranea), τα οποία 
θεωρούνται «ιδιαίτερα είδη». Η αλιεία για αυτά επιτρέπεται για 60 ημέρες τον χειμώνα, 
συνήθως από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου. Πρόκειται για μια παραδοσιακή μορφή 
αλιείας, με σημαντική θέση στο πλαίσιο της αλιείας μικρής κλίμακας και με υψηλό 
κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο. 
 
Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 20 προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, κατά μήκος 
ολόκληρης της ακτογραμμής. Με υπουργικό διάταγμα της 20ης Ιουνίου 2003 προβλέφθηκε η 
δημιουργία βιολογικών περιοχών προστασίας με στόχο τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας 
για τα νεαρά σημαντικών εμπορικών ειδών, όπως ο μπακαλιάρος. 
 
7.2.7. Αλιεία διθύρων 
 
Από τη δεκαετία του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σημειώθηκε αύξηση της 
αλιευτικής ικανότητας, η οποία οδήγησε σε υπεραλίευση. 
 
Η αλίευση διθύρων με τράτες ρυθμίζεται με το υπουργικό διάταγμα της 21ης Ιουλίου 1998, το 
οποίο θεσπίζει ένα σύστημα αυτοδιαχείρισης που βασίζεται: 

• στη μεταφορά ευθυνών από την κεντρική διοίκηση στους ιδιοκτήτες των σκαφών· 
• στην ανασύσταση των πληθυσμών των διθύρων και την εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης 

σχέσης μεταξύ της αλιευτικής προσπάθειας και των πόρων. 
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Για τον σκοπό αυτόν, έχουν συσταθεί τοπικές επιτροπές συντονισμού της διαχείρισης, οι οποίες 
αντικατέστησαν την εθνική επιτροπή διαχείρισης. Η κεντρική διοίκηση έχει εξουσιοδοτήσει τις 
επιτροπές αυτές να καθορίζουν τις ημερήσιες ποσοστώσεις αλιευμάτων, τον αριθμό ημερών 
αλιείας ανά εβδομάδα, τις ώρες αλίευσης, τους εποχιακούς αποκλεισμούς, τις μέγιστες 
εκφορτώσεις, την εναλλαγή των αλιευτικών πεδίων, τις ποσοστώσεις αλιευμάτων ανά είδος, τα 
επιτρεπόμενα όργανα, τα σημεία εκφόρτωσης και τις περιοχές ανασύστασης του πληθυσμού. 
Έχει, επίσης, συγκροτηθεί μια διακοινοπραξιακή επιτροπή με σκοπό τη βελτίωση του 
συντονισμού και την τυποποίηση των αλιευμάτων και των εμπορικών ροών μεταξύ των μελών. 
Η χορήγηση αδειών έχει ανασταλεί έως την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
Εν ολίγοις, εφαρμόζεται μια διαδικασία αποκέντρωσης, σε συνδυασμό με ένα σύστημα 
αυτοδιαχείρισης, που βασίζεται στην ανάθεση δικαιωμάτων χωρικής χρήσης. Η εφαρμογή του 
συστήματος αυτού έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών, μείωση των λειτουργικών δαπανών και 
πιο ορθολογική διαχείριση των πόρων. 
 
Καταρτίστηκαν, επιπροσθέτως, δύο σχέδια για τα «vongole», με συνολικό προϋπολογισμό 63 
εκατομμυρίων ευρώ. Παρότι το πρώτο ασχολήθηκε με την ανασύσταση των πληθυσμών, το 
δεύτερο επικεντρώθηκε στην πλήρη παύση των δραστηριοτήτων, επιβάλλοντας τεχνικούς 
αποκλεισμούς το 1997 και το 1998. 
 
7.2.8. Ερασιτεχνική αλιεία 
 
Η ερασιτεχνική αλιεία δεν ρυθμίζεται με συγκεκριμένο τρόπο στην ιταλική νομοθεσία. Παρότι 
το υπουργικό διάταγμα της 26ης Ιουλίου 1995 θεσπίζει την υποχρέωση απόκτησης άδειας για 
δραστηριότητες επαγγελματικής αλιείας, δεν υπάρχουν κανόνες για τις άδειες ερασιτεχνικής 
αλιείας. Η ερασιτεχνική αλιεία περιλαμβάνεται στο γενικό πλαίσιο της αλιείας, οι βασικές 
ρυθμίσεις για την οποία θεσπίζονται με το νόμο αριθ. 963/1965. Το άρθρο 7 προβαίνει σε 
διάκριση μεταξύ της επαγγελματικής, της επιστημονικής και της ερασιτεχνικής αλιείας. 
 
Για την ερασιτεχνική αλιεία κοινού τόνου απαιτείται η εγγραφή στο μητρώο της γενικής 
διεύθυνσης αλιείας και γεωργίας. Συνολικά 1 826 ερασιτέχνες αλιείς έχουν υποβάλει αίτηση για 
ποσοστώσεις αλιευμάτων κοινού τόνου. Από την 1η Μαΐου έως την 30η Σεπτεμβρίου, η 
ποσότητα των αλιευμάτων περιορίζεται σε ένα αλίευμα ανά εβδομάδα και ανά σκάφος. 
 
Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των ερασιτεχνών αλιέων που δραστηριοποιούνται στη 
θάλασσα, καθώς σε αντίθεση με τους αλιείς σε γλυκά ύδατα, δεν χρειάζονται άδειες. Το CNR-
IRPEM, βάσει πληροφοριών από το Capitanerie di Porto, εκτιμά ότι υπάρχουν ενάμιση 
εκατομμύρια ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από σκάφη. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται όσοι 
αλιεύουν από την ακτή ή υποβρυχίως. Καθώς αυτό το είδος αλιείας έχει χαρακτήρα αναψυχής, 
το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων αλιεύεται την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, με 
εντονότερη δραστηριότητα κατά τους θερινούς μήνες. Η δραστηριότητα αυτή επικεντρώνεται 
γεωγραφικά σε τουριστικά κέντρα που βρίσκονται πέριξ μεγάλων αστικών κέντρων (Lazio). 
 
Το πρώτο πρόβλημα με την ερασιτεχνική αλιεία είναι ότι ανταγωνίζεται με την επαγγελματική 
αλιεία για την πρόσβαση στους ίδιους πόρους. Προκύπτει, επίσης, και οικονομικό πρόβλημα 
από τη διοχέτευση ακριβών προϊόντων στο εμπορικό κύκλωμα ή απευθείας στα εστιατόρια, 
συχνά στο πλαίσιο της «μαύρης αγοράς». 
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8. Λιμένες 
 

Περιφερειακή κατανομή αλιευτικών λιμένων 
  Αριθ. Λιμ. % Λιμ. Σκάφη / λιμ. GT / λιμ. KW / λιμ. 
Abruzzo 10 4% 62 1 202 5 513
Calabria 34 12% 27 180 1 401
Campania 36 13% 34 397 2 333
Emilia-Romagna 9 3% 95 1 179 9 387
Friuli-Venezia Giulia 8 3% 58 285 3 707
Lazio 11 4% 56 746 5 348
Liguria 28 10% 19 139 1 242
Marche 14 5% 72 1 616 7 968
Molise 1 0% 56 2 394 9 675
Puglia 26 9% 70 1 081 6 421
Σαρδηνία 18 7% 76 726 5 227
Σικελία 48 17% 72 1 415 6 349
Τοσκάνη 25 9% 26 243 1 864
Veneto 8 3% 105 1 702 11 740
Σύνολο 276 100% 52 765 4 427
Πηγή: Ίδια στοιχεία από το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Τα σημεία εκφόρτωσης είναι σε μεγάλο βαθμό διασκορπισμένα κατά μήκος των ακτών. Από το 
σύνολο των 800 σημείων εκφόρτωσης, σχεδόν το 75% είναι απλώς αγκυροβόλια, όπως φυσικοί 
λιμένες, παραλίες και μικρές προκυμαίες που χρησιμοποιούν σκάφη που εκτελούν αλιεία 
μικρής κλίμακας. Μόνο 276 λιμένες έχουν διοικητικό ρόλο. 
 
Η γεωγραφική κατανομή των λιμένων διαφέρει από εκείνη του στόλου και τα χαρακτηριστικά 
τους ποικίλουν σημαντικά. Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι λιμένες της βόρειας Αδριατικής (με 
εξαίρεση τους λιμένες του Friuli-Venezia Giulia), παρότι αντιπροσωπεύουν μόλις το 9% των 
λιμένων, φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό σκαφών, τα οποία, γενικά, έχουν μεγαλύτερη 
χωρητικότητα και ισχύ. Η Σικελία φιλοξενεί το 17% των λιμένων, τα οποία, όπως και στην 
Αδριατική, δέχονται περισσότερα και μεγαλύτερα σκάφη από τον μέσο όρο της χώρας. Οι 
μικροί λιμένες βρίσκονται κυρίως στη Liguria, την Τοσκάνη, την Calabria και την Campania. 
 
Ο βασικός αλιευτικός λιμένας από άποψη όγκου εκφορτώσεων βρίσκεται στη Mazara del Vallo 
(νοτιοανατολική Σικελία), και ακολουθούν η Ravenna (βόρεια Αδριατική), η Ανκόνα (κεντρική 
Αδριατική), το Μπάρι (νότια Αδριατική), το Παλέρμο (νοτιοανατολική Τυρρηνική Θάλασσα) 
και η Chioggia (βόρεια Αδριατική). 
 

9. Χρήση της παραγωγής 
 
Ο συνολικός όγκος των αλιευτικών προϊόντων που διατίθεται στην ιταλική αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, ανέρχεται περίπου σε 1,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως. 
Από άποψη αξίας, η Ιταλία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά. 
 

PE 369.027 27



Η αλιεία στην Ιταλία 
 

9.1. Κατανάλωση 
 

Κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων: 2000 έως 2003 
 2000  2001  2002  2003  Αύξηση 2003/00 % 
Φαινόμενη κατανάλωση  
Τόνοι 1 249 322 1 253 558 1 238 812 1 285 118 2,9 
Εκατομμύρια ευρώ 4 380 4 575 4 547 4 719 7,7 
Κατά κεφαλήν κατανάλωση 
(κιλά) 

21,7 21,7 21,4 22,4  3,5 

Πηγή: IREPA 
 
Από το 2000 έως το 2003, η φαινόμενη κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 3% 
και η αξία της κατά 7,7%. Μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας, η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση ανήλθε σε 22,4 kg. Δεδομένης της στασιμότητας της ιταλικής παραγωγής, η 
αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης το 2003 οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών. Η 
μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων, σε αντίθεση με την τιμή της εθνικής παραγωγής, έχει 
μειωθεί κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια από 3,77 ευρώ/kg το 2000 σε 3,66 ευρώ/kg το 
2002. 
 

9.2. Μεταποίηση 
 
Από το 2006, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τη 
μεταποιητική βιομηχανία. Σήμερα, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για την Ιταλία 
βασίζονται στις απογραφές που πραγματοποιούνται κάθε δεκαετία. Η τελευταία απογραφή έγινε 
το 2001. 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι ιταλικές εταιρείες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων παρουσιάζουν 
δύο ταυτόχρονες τάσεις, τόσο προς τον κατακερματισμό, όσο και προς την ενίσχυση των 
μεγάλων ομίλων, γεγονός που οφείλεται στις αναδιαρθρώσεις και τις συγχωνεύσεις. Έτσι, έχουν 
κάνει την εμφάνισή τους μεγάλα εργοστάσια, τα οποία συνδέονται συχνά με εταιρείες διανομής, 
χρηματοοικονομικές εταιρείες ή πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων, ενώ παράλληλα το μέγεθος 
των περισσότερων εργοστασίων βαίνει μειούμενο. 
 
Η κατανομή του αριθμού των εργαζομένων αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα αυτή τη διπλή 
διάρθρωση του τομέα. Το 62% των εργοστασίων απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, 
ενώ μόλις 3% των εργοστασίων έχουν περισσότερους από 100 εργαζόμενους. Ωστόσο, αυτό το 
3%, που συνθέτουν οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες, παράγει το 36% της απασχόλησης 
στον τομέα αυτόν. 
 
Συχνά, οι μικρότερες εταιρείες επιλέγουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενώ τα 
μεγάλα εργοστάσια βασίζουν την επιχειρηματική τους στρατηγική στην εισαγωγή 
ημιμεταποιημένων προϊόντων ή κατεψυγμένων ιχθύων με χαμηλούς δασμούς, ιδρύοντας ακόμα 
και εταιρείες κάθετης ολοκλήρωσης. Η θέση των μεγάλων εργοστασίων όσον αφορά τη 
διανομή, είτε χάρη στις επιχειρηματικές διασυνδέσεις τους είτε λόγω του μεγέθους τους, τους 
επιτρέπει να προσαρμόζονται καλύτερα και ταχύτερα στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 
 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, η ιταλική βιομηχανία μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων 
απασχολεί 6 640 άτομα, με μέσο όρο 16 εργαζόμενους ανά εργοστάσιο, ενώ το 1981, ο μέσος 
όρος του αριθμού των απασχολούμενων στις εταιρείες αυτές ήταν 29. Παρότι ο αριθμός των 
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εταιρειών έχει παρουσιάσει μικρή αύξηση από την απογραφή του 1991, η απασχόληση έχει 
μειωθεί κατά 13%. 
 
Σε ολόκληρο τον τομέα, παρατηρείται μείωση του μέσου μεγέθους των εταιρειών. Ωστόσο, η 
διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο έντονη στις οικογενειακές επιχειρήσεις ή τα μικρά και μεσαία 
εργοστάσια. Στην περίπτωση αυτή, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στις πρώτες ύλες σε σχέση 
με τη διαθεσιμότητα, την τιμή ή τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα. Άλλα προβλήματα που 
επηρεάζουν τα μικρότερα εργοστάσια είναι η αύξηση του κόστους λόγω της μη αναδιάρθρωσης 
τους ή της πίεσης από τις αλυσίδες διανομής. 
 
Εν πάση περιπτώσει, οι μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ενώ, σύμφωνα με 
την απογραφή του 1991, η κατηγορία αυτή περιελάμβανε 89 επιχειρήσεις με 470 εργαζομένους, 
το 2001 υπήρχαν 143 επιχειρήσεις με 761 εργαζομένους. 
 
Στα στατιστικά στοιχεία της ISTAT, η μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων χωρίζεται σε δύο 
κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συντήρηση 
των ιχθύων, των καρκινοειδών και των μαλακίων (κατεψυγμένα, κονσερβοποιημένα, καπνιστά, 
παστά, σε άλμη κλπ.) και η δεύτερη αφορά την προπαρασκευή προϊόντων με βάση τους ιχθύες, 
τα καρκινοειδή και τα μαλάκια (προμαγειρεμένα, φιλέτα, αβγοτάραχο κλπ.). 
 
Οι δραστηριότητες συντήρησης εκτελούνται από μεγαλύτερες, συχνά πολυεθνικές εταιρείες, 
ενώ οι δραστηριότητες προπαρασκευής από παραδοσιακές, μικρότερες εταιρείες. Στις 
δραστηριότητες συντήρησης απασχολούνται περισσότεροι εργαζόμενοι (5 078) από ό,τι στις 
δραστηριότητες προπαρασκευής (1 562). Ωστόσο, από την απογραφή του 1991, η εξέλιξη της 
απασχόλησης στους δύο τομείς παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Στις δραστηριότητες 
συντήρησης η απασχόληση μειώθηκε κατά 28%, ενώ στις δραστηριότητες προπαρασκευής 
αυξήθηκε κατά 141%. Ως εκ τούτου, την τελευταία δεκαετία, το μερίδιο των δραστηριοτήτων 
συντήρησης στο σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται στη μεταποιητική βιομηχανία 
έχει μειωθεί από 92% σε 76%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο της βιομηχανίας προπαρασκευής έχει 
αυξηθεί από 8% σε 24%. Ο αριθμός των εταιρειών που ασχολούνται με δραστηριότητες 
συντήρησης έχει μειωθεί κατά 17%, ενώ τα εργοστάσια προπαρασκευής έχουν αυξηθεί κατά 
162%. 
 
Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές έχουν εκδηλωθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο στις διάφορες 
περιοχές. Στον νότο καταγράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των δραστηριοτήτων της 
βιομηχανίας που ασχολείται με την προπαρασκευή (αντιπροσωπεύοντας το 40% της 
δραστηριότητας αυτής), ενώ η μείωση των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας συντήρησης (-3% 
επί του αριθμού των επιχειρήσεων και +6% επί της απασχόλησης) ήταν πολύ πιο περιορισμένη 
στον βορρά. 
 
Οι δραστηριότητες συντήρησης κυριαρχούν στον νότο, και η Σικελία, παρότι κατέγραψε πτώση 
κατά 10% στις δραστηριότητές της, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών (32%) και τον 
υψηλότερο αριθμό θέσεων απασχόλησης (27%). Ωστόσο, οι εταιρείες στη Σικελία είναι 
μικρότερες (14 εργαζόμενοι) από ό,τι στη Λομβαρδία (60). 
Οι εταιρείες που ασχολούνται με την προπαρασκευή βρίσκονται συγκεντρωμένες στις κεντρικές 
και βόρειες περιοχές (το 31% των εταιρειών βρίσκεται στην Emilia-Romagna, την Τοσκάνη και 
το Marche). Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις βρίσκονται στο Veneto (39 εργαζόμενοι κατά 
μέσο όρο). 
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Τα κονσερβοποιημένα προϊόντα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μεταποίηση των αλιευτικών 
προϊόντων, και ο κονσερβοποιημένος τόνος αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του όγκου των 
κονσερβοποιημένων προϊόντων και περίπου το 60% της αξίας του. Ο γαύρος σε άλμη 
αντιπροσωπεύει το 9% του όγκου και το 8% της αξίας, και ο γαύρος σε λάδι το 7% του όγκου 
και το 9% της αξίας. 
 
Στο παρελθόν, η ιταλική αγορά κονσερβοποιημένου τόνου εφοδιαζόταν αποκλειστικά από την 
εγχώρια παραγωγή. Το 1992, η ιταλική βιομηχανία μεταποίησης τόνου ήταν η τέταρτη 
μεγαλύτερη στον κόσμο, με 93 000 τόνους, μετά τις ΗΠΑ (273 800 τόνους), την Ταϊλάνδη 
(243 600) και την Ιαπωνία (98 100). Λόγω των υψηλών τιμών του εισαγόμενου τόνου και της 
αύξησης του κόστους παραγωγής, η ιταλική βιομηχανία έγινε λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση 
με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εισαγωγές κονσερβοποιημένου τόνου αυξήθηκαν και η 
παραγωγή κονσερβοποιημένου τόνου στην Ιταλία μειώθηκε κατά 23% από το 1992 έως το 
2002. Μετά την αγορά μεγάλων ιταλικών εταιρειών κονσερβοποίησης από διεθνείς ομίλους (η 
Nostromo από την Calvo, η Star από την Jealsa, η Mareblu από τη Heinz), ένα μεγάλο μέρος 
της παραγωγής κονσερβών μεταφέρθηκε σε άλλες χώρες, παρότι οι εταιρείες αυτές διατηρούν 
τα εμπορικά σήματά τους στην ιταλική αγορά. 
 
Επί του παρόντος, η βιομηχανία κονσερβοποιημένου τόνου στην Ιταλία εξαρτάται από τις 
εισαγωγές τόνου, ο οποίος εισάγεται είτε ολόκληρος, είτε σε τεμάχια. Οι ιταλικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 130% σε ποσότητα και 170% σε αξία το διάστημα 1992-2003. Η προμήθεια 
πρώτων υλών άλλαξε ριζικά και ραγδαία. Οι εισαγωγές κατεψυγμένου τόνου μειώθηκαν κατά 
60% το διάστημα 1992-2003 (από την Ταϊβάν, την Ισπανία και τη Γαλλία) και οι εισαγωγές 
κομματιών τόνου διπλασιάστηκαν κατά την ίδια περίοδο (από τον Ισημερινό, την Κολομβία, 
την Κένυα και την Ταϊλάνδη). Οι βασικές χώρες προέλευσης είναι: η Ισπανία για τη Nostromo 
και τη Star, η Ακτή Ελεφαντοστού για τη Rio Mare και οι Σεϋχέλλες για τη Mareblu. 
 
Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τα μη γεωργικά προϊόντα 
κατέληγαν σε περαιτέρω μείωση των δασμών που ισχύουν σήμερα για τον κονσερβοποιημένο 
τόνο (24%), η ιταλική παραγωγή θα διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο. Η παραγωγή από τις χώρες της 
νοτιανατολικής Ασίας (κυρίως την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες) παρουσιάζει σημαντικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως: 

• δυνατότητες εφοδιασμού λόγω της εγγύτητας του ανατολικού Ειρηνικού, 
• χαμηλότερο κόστος για τους στόλους της Ταϊβάν και της Κορέας,  
• πλεονεκτήματα που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα και τις θαλάσσιες μεταφορές, 

και 
• χαμηλό εργατικό κόστος στα ήδη μεγάλα εργοστάσια. 

 
Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος της ιταλικής παραγωγής προέρχεται από τη Rio Mare 
(Trinity – Bolton), η οποία έχει ως βάση το Cermenate και το Μιλάνο, και από την Palmera, που 
έχει ως βάση τη Σαρδηνία και τη Maruzella του Marana Lagunare. Η Ιταλία έχει αναπτύξει 
προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως παρασκευάσματα για ζυμαρικά και πατέ τόνου. 
Κάποιες μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρασκευάζουν παραδοσιακά προϊόντα, όπως το 
φιλέτο μακρύπτερου τόνου σε λάδι μέσα σε γυάλινο δοχείο, η κοιλιά τόνου και ο 
κονσερβοποιημένος τόνος Ατλαντικού. 
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10. Εξωτερικό εμπόριο 
Το έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο των αλιευτικών 
προϊόντων αυξάνεται χρόνο 
με τον χρόνο. Η αύξηση της 
κατά κεφαλήν κατανάλωσης 
και η σταδιακή μείωση των 
αλιευμάτων έχει οδηγήσει σε 
μεγάλη αύξηση των 
εισαγωγών και σημαντική 
μείωση των εξαγωγών. Το 
εμπορικό έλλειμμα 
υπερβαίνει τους 800 000 
τόνους, με αξία που ξεπερνά 
τα 2 700 εκατομμύρια ευρώ. 

 Εξωτερικό εμπόριο αλιευτικών προϊόντων
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Ισοζύγιο

 
 

Παραδοσιακά, η Ιταλία 
εισήγε προϊόντα με υψηλή 
μέση αξία και εξήγε προϊόντα 
με χαμηλότερη αξία. Ωστόσο, 
η τιμή των εξαγωγών έχει 
αυξηθεί ταχύτερα από εκείνη 
των εισαγωγών, ενώ από το 
2002 έχουν υπάρξει σημάδια 
σταθεροποίησης των μέσων 
τιμών και στους δύο τομείς. 
Περισσότερες από τις μισές 
εισαγωγές αλιευτικών 
προϊόντων προέρχονται από 
την ΕΕ, και συγκεκριμένα 

από την Ισπανία (19%), τη Γαλλία (7%), τη Δανία (7%), την Ολλανδία (6%) και την Ελλάδα 
(5%). Η πλειονότητα των εισαγωγών από τρίτες χώρες προέρχεται από τη Χιλή, την Αργεντινή, 
το Περού και τον Ισημερινό. Τα τελευταία χρόνια έχουν, επίσης, αυξηθεί σημαντικά οι 
εισαγωγές μεταποιημένων κεφαλόποδων και ιχθύων από την Ταϊλάνδη. 

 
Μέσες τιμές αλιευτικών προϊόντων στο  εξωτερικό εμπόριο (€/Kg)
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Οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των μαλακίων (28%), των 
μεταποιημένων προϊόντων (23%), των κατεψυγμένων ιχθύων (17%), των φρέσκων ιχθύων 
(14%) και των καρκινοειδών (9%). Τα αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές και 
άλλους σκοπούς αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των συνολικών εισαγωγών. Η Ιταλία εξάγει 
κατά κύριο λόγο στην Ισπανία (42%), τη Γαλλία (13%), τη Γερμανία (9%) και την Ελλάδα 
(7%). 
 
11. Έρευνα 
 
Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής έρευνας στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια διεξάγεται 
από πανεπιστημιακά ινστιτούτα. Άλλα δημόσια ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Συμβούλιο 
Έρευνας (CNR – «Consiglio Nazionale delle Ricerche»), το Κεντρικό Ινστιτούτο 
Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας για τη Θάλασσα (ICRAM – «Istituto Centrale per la 
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Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare») και ο Οργανισμός Νέων Τεχνολογιών, 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ENEA – «Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente») 
διεξάγουν εφαρμοσμένες έρευνες και συλλέγουν δεδομένα. Τα βασικά ερευνητικά κέντρα για 
την αλιεία είναι τα κέντρα CNR στην Ανκόνα, στην Αδριατική, στη Μάζαρα ντελ Βάλο, και 
στον πορθμό της Σικελίας. Εφαρμοσμένες έρευνες διεξάγουν και ορισμένοι οργανισμοί 
παραγωγών. 
 
Οικονομικές πληροφορίες και στοιχεία για την αγορά συνέλεγαν και επεξεργάζονταν στο 
παρελθόν το ISTAT («Istituto Nazionale di Statistica»), το ICRAM και το IREPA (Ινστιτούτο 
Οικονομικών Ερευνών για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια – «Istituto Ricerche 
Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura»). Ωστόσο, το 2002 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη 
συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 και 
αριθ. 1639/2001. Ως εκ τούτου, από το 2005, η συλλογή δεδομένων για τα αλιεύματα και τις 
μέσες τιμές έπαυσε να είναι ευθύνη της ISTAT και πλέον τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από το 
IREPA. 
 
Οι βασικές πηγές κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την 
αλιεία και τη γεωργία είναι το υπουργείο Γεωργίας (Ministero por le Politiche Agricole) και το 
CNR. 
 
Από το 1985, οι έρευνες για τους βενθοπελαγικούς πόρους βασίζονται σε ετήσιες έρευνες 
τρατών που διεξάγονται εντός της ιταλικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Λειτουργούν δύο 
προγράμματα: το GRUND, που χρηματοδοτείται από το ιταλικό υπουργείο Γεωργίας, και το 
MEDITS, που χρηματοδοτεί η ΕΕ από το 1994. 
 
Έρευνες για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους διεξάγονται από διάφορους φορείς, τόσο 
δημόσιους, όσο και ιδιωτικούς (CNR, SIBM, IREPA, UNIMAR, ICRAM). 
 
Η «Società Italiana di Biologia Marina» (SIBM) αποτελεί ένα δίκτυο διασύνδεσης ερευνητών 
που ασχολούνται με τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, μέσω της διοργάνωσης 
συνεδριάσεων και σεμιναρίων και της διαχείρισης διαφόρων εθνικών και διεθνών ερευνητικών 
προγραμμάτων. Δημοσιεύει επίσης ένα διεθνές περιοδικό ερευνών («Biologia Marina 
Mediterranea»). 
 
Το εθνικό πρόγραμμα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια προτίθεται να χρηματοδοτήσει 
έρευνες σε έξι τομείς μέσα στο διάστημα 2003/06: βιολογικοί πόροι, αλιευτική τεχνολογία, 
υδατοκαλλιέργεια, υγιεινή και ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 
οικονομία της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και κοινωνιολογία της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. 
 
Σύμφωνα με το τριετές σχέδιο, το 2003 η Διεύθυνση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας ενέκρινε 
71 ερευνητικά προγράμματα: βιολογική έρευνα (43), υδατοκαλλιέργεια (19), υγιεινή και 
ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (9). Τα προγράμματα αυτά 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες αφορούν τη δημιουργία ενός βιώσιμου 
πλαισίου για την αλιεία: 

• FISBOAT (κοινοτικό πρόγραμμα). Συνεργατική έρευνα στον τομέα της αλιείας. 
• Προσδιορισμός των μέτρων διαχείρισης σε ένδεκα περιοχές βιολογικής προστασίας 

(αποκλεισμένες περιοχές) στο πλαίσιο της βιώσιμης αλιείας. 
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• NURSERY. Χωρικός και εποχιακός εντοπισμός των περιοχών αναπαραγωγής κατά 
μήκος των ιταλικών ακτών. 

• BIRDMOD. Ανάπτυξη ενός βιοοικονομικού μοντέλου για τη βενθοπελαγική αλιεία. 
• Ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής προσέγγισης της εκτροφής τόνου σε αιχμαλωσία. 

 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1543/00 και αριθ. 1639/01 και το ιταλικό εθνικό 
πρόγραμμα, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δραστηριότητες: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Αξιολόγηση συλλεγόμενων δεδομένων: 

• Αλιευτική ικανότητα· 
• Αλιευτική προσπάθεια. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Αξιολόγηση των αλιευμάτων και των εκφορτώσεων (βενθοπελαγικά είδη, 
μεγάλα και μικρά πελαγικά είδη, μαλάκια): 

• Αλιεύματα και εκφορτώσεις· 
• Αξιολόγηση των απορριπτόμενων αλιευμάτων· 
• Συλλογή δεδομένων για την ερασιτεχνική αλιεία τόνου· 
• Συλλογή δεδομένων για τα αλιεύματα ανά μονάδα προσπάθειας ή/και την 

αποδοτικότητα συγκεκριμένων κατηγοριών σκαφών· 
• Προγράμματα επιστημονικής αξιολόγησης των ιχθυαποθεμάτων. MEDITS και GRUND· 
• Έρευνα για τον τόνο και τον ξιφία με τη χρήση σήμανσης· 
• Βιολογική δειγματοληψία αλιευμάτων: ταξινόμηση κατά ηλικία και μήκος. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του τομέα: 

• Οικονομικά δεδομένα ανά ομάδα σκαφών. 
 
Η Ιταλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες του FAO και στα περιφερειακά 
προγράμματα AdriaMed και MedSudMed. 

12. Οργάνωση του τομέα 
 
Το 2005, στην Ιταλία υπήρχαν 34 οργανώσεις ιχθυοπαραγωγών και υδατοκαλλιεργητών, 
αριθμός που συνιστά σημαντική αύξηση από τις 19 οργανώσεις παραγωγών που υπήρχαν το 
1993. Βεβαίως, οι οργανώσεις των παραγωγών εξελίσσονται, άλλες εξαφανίζονται, άλλες 
αλλάζουν ονομασία, άλλες δημιουργούνται ή συγχωνεύονται κ.ο.κ.. Παραδείγματος χάρη, στην 
πράξη οι μισές (9) από τις οργανώσεις παραγωγών που λειτουργούσαν το 1993 δεν υφίστανται 
πλέον. Το 74% των οργανώσεων που λειτουργούν σήμερα (25) έχει συγκροτηθεί μετά το 2001. 
 
Το 61% των οργανώσεων παραγωγών (21) επικεντρώνουν τις δραστηριότητές τους στην 
Αδριατική. Το Marche αποτελεί την περιοχή με τις περισσότερες οργανώσεις παραγωγών 
(επτά), ήτοι το 21% του συνόλου. Ακολουθεί η Emilia-Romagna, με έξι οργανώσεις 
παραγωγών (το 18% του συνόλου). Στο Lazio υπάρχουν πέντε οργανώσεις παραγωγών (το 15% 
του συνόλου). Εξ αυτών, τρεις έχουν την έδρα τους στη Ρώμη, προκειμένου να είναι κοντά στα 
διοικητικά κέντρα. Λειτουργούν, επίσης, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών («Associazione di 
Organizzazioni di Produttori FEDER OP.IT»), οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται 
στην ωκεάνια αλιεία («Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Italiana»), και 
διακλαδικές οργανώσεις, όπως η «Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e 
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Acquacoltura in Italia (O.I. Filiera Ittica»). Στο Veneto υπάρχουν τέσσερις οργανώσεις 
παραγωγών (12% του συνόλου). Η Puglia και η Σικελία διαθέτουν αμφότερες τρεις οργανώσεις 
παραγωγών, αντιπροσωπεύοντας εκάστη το 9% του συνόλου. Στο Abruzzo και το Friuli-
Venezia Giulia λειτουργούν δύο οργανώσεις παραγωγών, ενώ στην Campania και το Molise 
υπάρχει μόλις μία. 
 
Στον τομέα της αλιείας, οι τρεις ενώσεις με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα είναι η Lega 
«Pesca», η «Federcoopesca» και η «Associazione Generale Cooperative Italiane». Μαζί 
αντιπροσωπεύουν 1 251 συνεταιρισμούς και 39 415 αλιείς. Οι τρεις ενώσεις αυτές 
εκπροσωπούνται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, στην Επιτροπή 
Αλιείας και σε τοπικά όργανα. Σημαντική οργάνωση όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια είναι η 
«Associazione Piscicoltori Italiani» (API). 
 
Η ANCIT («Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare») είναι μια ένωση στην 
οποία συμμετέχουν 26 εταιρείες κονσερβοποίησης ιχθύων. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν 
το 95% της παραγωγής και των πωλήσεων κονσερβοποιημένων ιχθύων. Επιπροσθέτως, στην 
AIIPA («Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari») υπάρχει μια ομάδα 7 εταιρειών 
που εισάγουν, μεταποιούν και πωλούν κατεψυγμένα αλιευτικά προϊόντα, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των πωλήσεων των προϊόντων αυτού του είδους. 

PE 369.027 34



Η αλιεία στην Ιταλία 
 

13. Διαδικτυακοί σύνδεσμοι 
 
www.politicheagricole.it Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
www.europa.eu.int/comm/fisheries/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Αλιείας 
www.fao.org/fi/default.asp FAO Αλιεία 
www.fao.org/fi/body/rfb/GFCM/gfcm_home
.htm

Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο 

www.iccat.es/ Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση του Τόνου του 
Ατλαντικού 

www.guardiacostiera.it Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
www.legapesca.it Lega Pesca – Εθνική Ένωση Αλιευτικών 

Συνεταιρισμών 
www.federcoopesca.it Federcoopesca 
www.agcipesca.it Associazione Generale Cooperative Italiane Settore 

Agro Ittico Alimentare 
www.api-online.it Associazione Piscicoltori Italiani 
www.irepa.org IREPA, Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e 

l’Acquacultura 
www.uncipesca.it/pag/home.asp Unione Nazionale Cooperative Italiane della Pesca 
www.aiipa.it Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari 
www.pesca.ismea.it ISMEA – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια  
www.icram.org Central Institute for Marine Research 
www.cnr.it Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 
www.istat.it Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  
www.sibm.unige.it Ιταλική Ένωση Θαλάσσιας Βιολογίας 
www.cibm.it Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Livorno 
www.dister.unige.it Πανεπιστήμιο της Γένοβας: DIP. TE.RIS. 

Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue 
Risorse 

www.dipbau.bio.uniroma1.it/web/index.htm Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza», Τμήμα 
Ζωικής και Ανθρώπινης Βιολογίας 

www.zoologia.uniba.it Πανεπιστήμιο του Μπάρι: Τμήμα Ζωολογίας 
www.mobilia.it/lbmpfano Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας Fano  
www.teseo.it/biologia.marina Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας Bari  
www.uniroma2.it/biologia Πανεπιστήμιο Ρώμης Tor Vergata, Τμήμα Βιολογίας 
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