Θαλάςςια Αλιεία με Μηχανοκίνητα Σκάφη
Ι. Γενικά
Η Έρευνα Θαλάςςιασ Αλιείασ με μθχανοκίνθτα ςκάφθ διενεργείται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
(ΕΛΣΤΑΤ) από το ζτοσ 1964. Μζχρι και το ζτοσ αναφοράσ 2015, περιλαμβάνονταν ςτο δείγμα τθσ
ζρευνασ μόνο τα μθχανοκίνθτα επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ με ιπποδφναμθ 20 ίππων και άνω. Από
το ζτοσ αναφοράσ 2016 κι ζπειτα, θ ζρευνα καλφπτει δειγματολθπτικά όλα τα μθχανοκίνθτα
επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ, ανεξαρτιτωσ ιπποδφναμθσ.
Το νομικό πλαίςιο τθσ ζρευνασ κακορίηεται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1921/2006 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τθν υποβολι ςτοιχείων για τισ εκφορτϊςεισ αλιευτικϊν
προϊόντων ςτα κράτθ μζλθ και τον Κανονιςμό (ΕΚ) 216/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ςχετικά με τθν υποβολι ςτατιςτικϊν για τισ ονομαςτικζσ αλιεφςεισ από τα κράτθ μζλθ που
αλιεφουν ςε οριςμζνεσ ηϊνεσ εκτόσ του Βόρειου Ατλαντικοφ.
ΙΙ. Αντικειμενικοί ςκοποί
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων που αφοροφν:
α. ςτον αρικμό των μθχανοκίνθτων αλιευτικϊν ςκαφϊν, τθν ιπποδφναμθ και τθ χωρθτικότθτα αυτϊν
κατά κατθγορίεσ:




υπερπόντιασ,
μζςθσ και
παράκτιασ αλιείασ.

β. ςτθν ποςότθτα των αλιευμάτων:






κατά κατθγορία αλιείασ,
κατά είδοσ αλιευτικοφ εργαλείου,
κατά κυριότερα είδθ,
κατά ομάδα ταξινόμθςθσ (ιχκφεσ, κεφαλόποδα, μαλακόςτρακα και οςτρακοειδι),
κατά περιοχζσ αλιείασ.

γ. ςτθν αξία των αλιευμάτων,
δ. ςτον αρικμό των απαςχολοφμενων,
ε. ςτθ διακίνθςθ αλιευμάτων από ιχκυόςκαλεσ.
ΙΙΙ. Μζθοδοσ διενζργειασ τησ ζρευνασ
Ωσ μονάδα τθσ ζρευνασ λαμβάνεται το μθχανοκίνθτο ςκάφοσ που διενεργεί ανεξάρτθτθ αλιεία, δθλαδι
με δικά του μζςα. Για κάκε ςκάφοσ, ςυμπλθρϊνεται από τον υπεφκυνο αλιζα ειδικό ερωτθματολόγιο,
ςτο οποίο αναγράφεται θ αλιευκείςα ποςότθτα αλιευμάτων κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου μινα
ι θ πλθροφορία ότι το αλιευτικό ςκάφοσ δεν εργάςτθκε. Τα ςτοιχεία τθσ αλιευτικισ δραςτθριότθτασ
ςυγκεντρϊνονται μθνιαίωσ, για κάκε αλιευτικό ςκάφοσ, από τισ κατά τόπουσ Τελωνειακζσ Αρχζσ.
IV. Εμφάνιςη των αποτελεςμάτων τησ ζρευνασ
Από το ζτοσ αναφοράσ 2008 και ζπειτα, τα αποτελζςματα δθμοςιεφονται υπό μορφι δελτίων τφπου
και αναλυτικϊν πινάκων που τα ςυνοδεφουν και είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ
(www.statistics.gr)
και
ειδικότερα
ςτο
ςφνδεςμο
http://www.statistics.gr/el/statistics//publication/SPA03/-.
Προ του 2008, τα ςχετικά αποτελζςματα δθμοςιεφονταν ςε ζντυπθ μορφι και είναι διακζςιμα ςτθν
ψθφιακι βιβλιοκικθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτο ςφνδεςμο:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007977&p_topic=10007977.

