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Οι απορρίψεις είναι 
ένα βασικό θέμα για 
τη βιωσιμότητα της 
αλιείας παγκοσμίως. 
Η σημασία τους έχει αναγνωριστεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) στον 
«Κώδικα Συμπεριφοράς για 
Υπεύθυνη Αλιεία» του 2011.

Την 1η Ιανουαρίου 2019, εισήχθη στην 
Ευρώπη η Υποχρέωση Εκφόρτωσης.  Τα 
ψάρια που πριν απορρίπτονταν – επειδή 
ήταν ανεπιθύμητα ή βρίσκονταν κάτω από 
το νόμιμο ελάχιστο μέγεθος αναφοράς 
διατήρησης – πρέπει πλέον να έρχονται στην 
ξηρά. Το πρόγραμμα Minouw εστιάζει σε 
αυτό, υποστηρίζοντας την  εξάλειψη των 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στην Ευρώπη. 
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και 
ανάλυσης που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 
προγράμματος, οι συμπερασματικές 
συστάσεις για τους βασικούς εμπλεκόμενους 
φορείς συνοψίζονται παρακάτω. 

Πρόγραμμα ανταλλαγής αλιέων για την τεχνική 
selvedge, Viareggio, Ιταλία, 2015. 

© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli
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• Να διασφαλίσουν ότι η εκμετάλλευση των 
αλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
γίνεται μόνο εντός των ασφαλών 
βιολογικών ορίων: απαιτούνται 
τεχνολογικές και θεσμικές αλλαγές σε 
περιφερειακά, εθνικά και υπο-εθνικά 
επίπεδα ώστε να επικρατήσει ένα πιο 
βιώσιμο καθεστώς διαχείρισης της αλιείας. 

• Να εφαρμόσουν επειγόντως προγράμματα 
αναδόμησης των αποθεμάτων των οποίων 
έχει ήδη γίνει υπερ-εκμετάλλευση. Για 
παράδειγμα, στα δημογραφικά  μη 
ισορροπημένα αποθέματα μπακαλιάρου 
και σαρδέλας στη δυτική Μεσόγειο, η 
έλλειψη μεγάλων και ώριμων προς αλιεία 
ψαριών δυσχεραίνει την αποφυγή 
ψαρέματος των νεότερων και μικρότερων 
από το επιτρεπόμενο  μέγεθος ατόμων, 

γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο της 
κατάρρευσης των αποθεμάτων.

• Να δώσουν κίνητρα στους αλιείς να 
υιοθετήσουν αλιευτικά εργαλεία και 
στρατηγικές για την εξάλειψη των 
απορρίψεων. Τα συστήματα πιστοποίησης 
μπορούν να προσφέρουν στους αλιείς που 
συμμορφώνονται, βελτιωμένη τιμή μέσω 
της προώθησης των προϊόντων που 
αλιεύονται χωρίς να δημιουργούν 
απορρίψεις, ενώ η μειωμένη φορολόγηση 
μπορεί επίσης να αποτελεί επιβράβευση 
για την υιοθέτηση επίλεκτων πρακτικών. 

• Να εξετάσουν σχέδια ανταμοιβής για τους 
αλιείς με μικροοικονομικές πολιτικές 
όπως επιχορηγήσεις παραγωγής, με 
ταυτόχρονη ισχυρή τεχνικήυποστήριξη για 
την ανάπτυξη πιο επίλεκτων μεθόδων 

Οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής θα πρέπει να 
εργαστούν προς την 
κατεύθυνση της 
συμμόρφωσης των 
σημαντικών στόχων 
πολιτικής με τη διαχείριση 
των περιφερειακών και υπο-
περιφερειακών αλιειών.

Διβάλβιδες δράγες για τη μείωση των απορρίψεων, 
Olhao, Algarve, Πορτογαλία, 2016. 

© WWF - MINOUW / Claudia Amico

αλιείας, ή επιχορηγούμενη έρευνα και 
ανάπτυξη για νέα αλιευτικάεργαλεία.

• Να προωθούν τις πολιτικές πιστοποίησης 
και οικολογικής σήμανσης για 
επιλεκτικούς και βιώσιμουςτύπους αλιείας. 
Μολαταύτα, οι καταναλωτές πρέπει να 
εκπαιδευτούν όσον αφορά την αξία τού να 
επιλέγουν θαλασσινά η αλίευση των 
οποίων δεν προκαλεί απορρίψεις. Ως εκ 
τούτου, οι εκστρατείες ενημέρωσης της 
κοινής γνώμης πρέπει να υλοποιηθούν 
ταυτόχρονα με αυτές τις πολιτικές 
προκειμένου να είναι αποτελεσματικές.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της 
εναρμόνισης των σημαντικών στόχων πολιτικής (π.χ. σύμφωνα με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική - ΚΑλΠ) με τη διαχείριση της αλιείας σε περιφερειακό και υπο-περιφερειακό επίπεδο. 
Αυτή τη στιγμή, λόγω των αντικρουόμενων πιέσεων κατά τη διαδικασίαλήψης αποφάσεων 
– για παράδειγμα οι εθνικές νομοθεσίες και οι συμβουλές από το MEDAC δεν συμφωνούν 
πάντα – τα σχέδια απορρίψεων που έχουν υιοθετηθεί  είναι στην πράξη λιγότερο φιλόδοξα σε 
σύγκριση με τους στόχους που ορίζονται στο Άρθρο 15 της ΚΑλΠ. Αντιστρόφως, οι 
επιτυχημένες τοπικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των αποθεμάτων και τον περιορισμό 
των απορρίψεων είναι δύσκολο να κλιμακωθούν καθώς υφίστανται οικονομικά και διοικητικά 
εμπόδια για την περαιτέρω υιοθέτησή τους. Η υλοποίηση της ΚΑλΠ θα πρέπει να παράξει 
αποτελέσματα που θα συνάδουν περισσότερο με την ΟικοσυστημικήΠροσέγγιση για τη 
Διαχείριση της Αλιείας του 2003 του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας. Αυτή 
είναι μια έγγραφη προτεραιότητα, αυτή τη στιγμή όμως δεν υφίστανται σαφείς εθνικές ή 
διεθνείς στρατηγικές για την επίτευξή της.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει:
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• Να σχεδιάζουν προσεκτικά τις 
αλιευτικές δραστηριότητες ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
στο οικοσύστημα: η επίτευξη της 
βιωσιμότητας είναι προς όφελος όλης της 
βιομηχανίας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται 
η τροποποίηση των αλιευτικώνεργαλείων 
και των πρακτικών ώστε να μεγιστοποιείται 
η στοχευμένη ψαριά, καθώς και η 
υιοθέτηση των προτεινόμενων διαδικασιών 
«ήπιας διαχείρισης» επάνω στο σκάφος 
ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επιβίωσης 
στα είδη που απορρίπτονται νόμιμα.

• Να διερευνούν νέες εμπορικές διόδους: η 
υιοθέτηση της Υποχρέωσης Εκφόρτωσης 
θέτει στους αλιείς νέες προκλήσεις στην 
παραγωγή τροφής, γεγονός το οποίο 
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων. Σε αυτά μπορεί 
να περιλαμβάνονται η δημιουργία αξίας 
από λιγότερο γνωστά προϊόντα 
θαλασσινών, η διερεύνηση της αγοράς για 
μη άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και η 
συνεργασία με κάθετα ολοκληρωμένες 
εταιρείες θαλασσινών.

Άλιευτική βιομηχανία
Οι υπεύθυνοι αλιείς είναι φύλακες των θαλάσσιων πόρων και έχουν κάθε λόγο να 
εφαρμόζουν μια εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Παρά το γεγονός 
ότι συνήθως αντιστέκονται στην καινοτομία που επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες, 
οι αλιείς δεν είναι εν γένει κατά της καινοτομίας: αντί να θεωρούνται το επίκεντρο του 
προβλήματος, πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της λύσης και να είναι καθοδηγητές στην 
προσπάθεια για την αφομοίωση της έννοιας της βιωσιμότητας από τις μελλοντικές γενεές. 

• Να παρέχουν ολοκληρωμένα δεδομένα 
για τα αλιεύματα προς τους επιστήμονες 
και τους φορείςδιαχείρισηςτης αλιείας ώστε 
να βελτιωθούν οι πληροφορίες για την 
τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων, τις 
μελλοντικές τάσεις για τα αποθέματα και 
τα βιώσιμα επίπεδα αλίευσης.

• Να ελαχιστοποιήσουν τον αρνητικό 
αντίκτυπο στα ευαίσθητα ή 
προστατευμένα είδη – μεταξύ αυτών τα 
θαλασσοπούλια, οι πελαγικοί καρχαρίες 
και άλλα είδη της μεγαπανίδας – 
υιοθετώντας δοκιμασμένα εργαλεία 
μετριασμού του κινδύνου όπως Συσκευές 
Αποκλεισμού των Χελωνών ή Συσκευές 
Περιορισμού των Παρεμπιπτόντων 
Αλιευμάτων.

Αλιέας στο Viareggio, Ιταλία, 2015 
© WWF - MINOUW / Emiliano Bechi Gabrielli

Οι αλιείς θα πρέπει:
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• Να εφαρμόζουν πολυετή σχέδια 
διαχείρισης (ΠΣΔ) παρέχοντας 
λεπτομερείς πληροφορίες για τους υπό 
εξέταση τύπους αλιείας, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπλεκομένων 
φορέων, των εξοπλισμών που 
χρησιμοποιούνται, των βασικών εμπορικών 
ειδών, του αντίκτυπου της αλιείας στα είδη 
που αποτελούν στόχο, του αντίκτυπου στο 
ευρύτερο οικοσύστημα, κ.λπ.

• Να συμπεριλαμβάνουν σχέδια 
διαχείρισης των απορρίψεων σε κάθε 
ΠΣΔ, τα οποία να αναφέρουν ρητώς τις 
πλήρεις διαδικασίες τεκμηρίωσης 
(ιχνηλασιμότητα), τα πρωτόκολλα 
διαχείρισης, τους στόχους ποσοστών 
επιβίωσης και κάθε σχετικό έκτακτο 
κόστος. Τα σχέδια αυτά πρέπει να 
ελέγχονται και να επικαιροποιούνταισε 
ετήσια βάση.

• Να χρησιμοποιούν τεχνολογίες χωρικών 
πληροφοριών προκειμένου να εντοπίζουν 
και να επισημαίνουν τις περιοχές με υψηλό 
κίνδυνο ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων και να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης περιοχών 
περιορισμού αλιείας σε προσωρινή ή 
μόνιμη βάση, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη 
επιδεικνύουν την ευρεία στήριξή τους 
κατόπιν διαβούλευσης.

• Να χρησιμοποιούν οικονομικά εργαλεία 
για την ενθάρρυνση των αλιέων 
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις 
διαδικασίες απορρίψεων, όπως το δικαίωμα 
αλιείας σε επίλεκτες περιοχές εφόσον 
χρησιμοποιούν τροποποιημένους 
εξοπλισμούς, την πιστοποίηση, τις 
φορολογικές απαλλαγές ή την πρόσβαση 
στη στήριξη που παρέχεται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 
Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης ξεκάθαρα 
αντικίνητρα – περιορισμός των 
δικαιωμάτων αλιείας, κ.λπ. – σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

• Να διευκολύνουν την εισαγωγή τοπικών 
μικρο-μονάδων μεταποίησης για τη 
νόμιμη επεξεργασία των ανεπιθύμητων 
παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (που 

μεταφέρονται στην ξηρά σύμφωνα με την 
Υποχρέωση Εκφόρτωσης) για χρήσεις εκτός 
από αυτή της απευθείας κατανάλωσης από 
ανθρώπους.

• Να υπολογίζουν την πρόοδο που 
συντελείται ως προς τη συμμόρφωση 
αξιοποιώντας τους  δείκτες Minouw, με τη 
χρήση τυποποιημένων αλιευτικών 
δεδομένων και ειδικά 
συλλεχθέντωνδεδομένων όπου απαιτείται. 
Να εισάγουν παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο της εφαρμογής των 
μέτρων αλιευτικής διαχείρισης και να 
υιοθετήσουν ένα ευέλικτο πλαίσιο το οποίο 
θα μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα 
ανάλογα με τους κρίσιμους αλιευτικούς 
δείκτες.

• Να συμπεριλάβουν τους αλιείς στον 
σχεδιασμό πολιτικής ώστε να προωθηθεί η 
συμμόρφωση με την απαγόρευση 
απορρίψεων και η αποτελεσματική 
υλοποίησή της: μέσω τηςσυνδιαχείρισης είναι 
πιθανότερο να επιτευχθείμεγαλύτερη και 
ευρύτερη αποδοχή σε σύγκριση με έναν 
κανονισμό που έχει επιβληθεί εξωτερικά. Οι 
τοπικοί θεσμικοίφορείς (αλιευτικοί 
συνεταιρισμοί, κ.λπ.) μπορούν να επιτύχουν 
μια πιο αποδοτική παρακολούθηση και 
εποπτεία, καθώς συχνά ήδη εφαρμόζουν 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
αυτοελέγχου.

Διαχειριστές αλιείας
Οι διαχειριστές αλιείας βρίσκονται στην κατάλληλη θέση ώστε να διερευνούν και να 
κατευθύνουν προς  τις αποτελεσματικές λύσεις με συμμετοχή πολλαπλών εμπλεκομένων 
μερών σε εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο. Στόχος είναι ο περιορισμός της θνησιμότητας 
των ψαριών εντός βιώσιμων επιπέδων και η ανοικοδόμηση της βιομάζας των μειωμένων 
αποθεμάτων. Οι διαχειριστές αλιείας πρέπει να αντισταθούν στην πίεση της βιομηχανίας 
να υιοθετήσουν μέτρα που εστιάζουν στα βραχυπρόθεσμα κέρδη και να είναι έτοιμοι να 
εργαστούν στενά με άλλους παράγοντες για την ανάπτυξη των ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων που απαιτούνται για τις εκστρατείες παρακολούθησης και ελέγχου, κατάρτισης και 
ενημέρωσης των καταναλωτών.

Επίσκεψη ανταλλαγής, Νορβηγία.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Οι διαχειριστές αλιείας θα πρέπει: 

http://minouw-project.eu/wp-content/uploads/2018/07/HCMR-CSIC-Christou-Presentation-symposium-poster.pdf
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• Να πραγματοποιούν αξιολογήσεις 
κινδύνου: να εντοπίζονται οι τύποι 
αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία που 
είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν υψηλά 
επίπεδα παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, 
στη συνέχεια ναδοθεί προτεραιότηταστα 
σκάφη  συγκεκριμένωντύπων αλιείας 
και να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες 
προσεγγίσεις παρακολούθησης 
ή να προωθηθεί η υιοθέτηση 
περιορισμένωνεπιλεκτικώνεργαλείων.

• Να χρησιμοποιούν δορυφορικά συστήματα 
παρακολούθησης  (VMS/AIS) ώστε να 
εντοπίζονται τα σκάφη που βρίσκονται 
σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο. Το πρωτότυπο Minouw 
GIS μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
σημείο εκκίνησης.

• Να παρακολουθούν τα προφίλ 
αλιευμάτων των σκαφών στα σημεία 
εκφόρτωσης καθώς ορισμένα προφίλ 
μπορεί να εμφανίζουν ανεπιθύμητα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Τα αλιεύματα 

αυτά μπορεί είτε να απορρίφθηκαν στη 
θάλασσα είτε να έχουν μεταφερθεί στην 
ξηρά για νόμιμη ή παράνομη χρήση, 
σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να 
καταγράφονται. 

• Να παρακολουθούν τα εργαλεία 
επάνω στα σκάφη: τα τυποποιημένα 
εργαλείααπου δεν έχουν 
τροποποιηθείενδέχεται να υποδεικνύουν 
ότιτο σκάφοςπαράγει υψηλότερα 
επίπεδα ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων.

• Να διασταυρώνουν διάφορες πηγές 
δεδομένων, ήτοι επιτόπια στοιχεία, 
ημερολόγια σκαφών, δεδομένα VMS κ.λπ., 
ώστε να συλλέγουν στοιχεία τα οποία 
αποτυπώνουν όσο το δυνατόν πιο πιστά 
την πραγματικότητα.

• Να εργάζονται σε επίπεδο καταναλωτικής 
αγοράς, ήτοι να παρακολουθούν τι πρέπει 
να γίνεται σε επίπεδο καταστημάτων, 
αγορών, εστιατορίων κ.λπ., και όχι μόνο 
στα σημεία εκφόρτωσης των αλιευμάτων.

Φορείς ελέγχου αλιείας
 
Η ταυτοποίηση των αλιευτικών σκαφών που έχουν απορρίψει αλιεύματα στη θάλασσα ή που 
έχουν εκφορτώσει ανεπιθύμητα αλιεύματα διοχετεύοντάς τα παράνομα για ανθρώπινη 
κατανάλωση (η αποκαλούμενη «μαύρη αγορά»), συνιστά πρόκληση. Η απευθείας 
παρακολούθηση – μέσω συστήματος καμερών CCTV ή με τη χρήση παρατηρητών επάνω στα 
σκάφη – είναι προς το παρόν απαγορευτική λόγω του κόστους, ενώ δεν είναι και πρακτική ως 
μέθοδος σε ορισμένουςτύπους αλιείας στη νότια Ευρώπη. Πρακτικά, η καλύτερη προσέγγιση 
είναι να υπάρξει εστίαση στον εντοπισμό των περιπτώσεων όπου είναι πιο πιθανό να 
σημειωθούν παραβιάσεις, πριν να ακολουθήσει μια λεπτομερέστερη διερεύνηση όπως 
απαιτείται.

Τράτα, ραβδοειδής ύφανση. 
© WWF - MINOUW / Francesc Maynou

Οι φορείς αλιευτικού ελέγχου θα πρέπει:
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• Να συνεργάζονται με τους αλιείς για την 
ανάπτυξη πιο επιλεκτικών 
αλιευτικώνεργαλείων,  διερευνώντας 
εγνωσμένες λύσεις (π.χ. πλέγματα) καθώς 
και υποσχόμενες καινοτομίες (π.χ. 
τεχνητός φωτισμός).

• Να διεξάγουν ενδελεχή ανάλυση των 
αποτελεσμάτων των επιτόπιων δοκιμών 
για πιο επιλεκτικά αλιευτικάεργαλεία.

• Να μελετούν τον βιολογικό και 
οικονομικό αντίκτυπο της 
χρησιμοποίησης πιο επιλεκτικών 
αλιευτικώνεργαλείων και, κάνοντας σαφείς 
ανεξάρτητες συστάσεις σχετικά με τη 
χρήση τους, να είναι επίσης ρεαλιστικές 
όσον αφορά τους περιορισμούς τους.

• Να χρησιμοποιούν στατιστικά αξιόπιστες 
μεθόδους για την ποσοτικοποίηση της 
παρεμπίπτουσας αλιείας και των 
επιπέδων απορρίψεων ώστε οι αποφάσεις 
για τη διαχείριση της αλιείας να είναι πιο 
εμπεριστατωμένες.

• Να τηρούν και επικαιροποιούν το Πλαίσιο 
Συλλογής Δεδομένων της ΕΕ.

• Να συνεργάζονται με τη βιομηχανία ώστε 
να συμβάλουν στη μετάβαση από τα 
παραδοσιακά μεσογειακά φρέσκα 
θαλασσινά σε μια ευρύτερη γκάμα 
μεταποιημένων προϊόντων στα οποία 
μπορούν να αξιοποιηθούντα 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα που μέχρι 
πρότινος απορρίπτονταν.

Επιστήμη και τεχνολογία
Ο ρόλος των επιστημόνων και των τεχνολόγων προςτην βελτίωση της κατάστασης των 
απορρίψεων είναι διττός: από τη μία πρέπει να συλλέγουν και να αναλύουν ενδελεχώς 
όσο το δυνατόν περισσότερα αλιευτικά δεδομένα γίνεται, ώστε να οικοδομήσουν 
τη γνώση και την αντίληψή μας για τις τρέχουσες τάσεις και από την άλλη να 
αναπτύσσουνκαινοτόμαεπιλεκτικά αλιευτικάεργαλεία και πρακτικέςπου θα συμβάλλουν 
ξεκάθαρα στηνεπίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας στο μέλλον. Η στενή και εποικοδομητική 
σχέση με τους αλιείς κρίνεται απαραίτητη.

Υπάρχουν πρακτικές λύσεις και όλοι οι βασικοί παράγοντες – υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής, αλιείς, διαχειριστές της αλιείας, φορείς αλιευτικού ελέγχου και επιστήμονες και 
τεχνολόγοι – μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Παρόλ’ αυτά, οι ρόλοι αυτοί 
θα είναι πραγματικά αποτελεσματικοί μόνο εφόσον η προσέγγιση γίνεται συνεργατικά: 
οι διαχειριστές της αλιείας πρέπει να έχουν παρουσία στο πεδίο, οι ελεγκτικοί φορείς 
πρέπει να συνεργάζονται στενά με τη βιομηχανία, οι αλιείς πρέπει να συνομιλούν με τους 
επιστήμονες, και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμαMinouw αποδεικνύει ότι οι καλύτερες λύσεις 
προκύπτουν όταν τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη συνεργάζονται έχοντας έναν κοινό στόχο. 
Όλοι οι βασικοί παράγοντες θα πρέπει να εργάζονται για την εξεύρεση λύσεων σχετικά με το 
πρόβλημα των απορρίψεων λαμβάνοντας υπόψη την εξής ιεράρχηση: αποφυγή (περιοχών 
και εποχών κατά τις οποίες παράγεται ο μεγαλύτερος αριθμός απορρίψεων), επιλογή 
(τροποποίηση των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων για αύξηση της επιλεκτικότητας) και 
χρήση και βέλτιστη εκμετάλλευση των απορρίψεων.

Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να διακατέχει όλες τις πλευρές οι οποίες ενδιαφέρονται 
για το βιώσιμο μέλλον της αλιείας στην Ευρώπη.  

Επίσκεψη ανταλλαγής, Νορβηγία.
© WWF - MINOUW / Frederik Neuman

Η υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής Υποχρέωσης 
Εκφόρτωσης παρουσιάζει 
πολλές προκλήσεις, 
ωστόσο για το καλό 
της αλιείας πρέπει να 
εντατικοποιήσουμε τις 
ενέργειές μας προς κάθε 
κατεύθυνση και χωρίς 
καθυστέρηση.

Οι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι θα πρέπει:



η Κοινοπραξία MINOUW

minouw-project.eu

δικαιούχοι

συνδεδεμένα μέρη

φωτογραφία εξωφύλλου: aνταλλαγή για τις μεθόδους
 ανάσυρσης για τη μείωση των απορρίψεων, Olhao, 

Πορτογαλία, 2017
© WWF - MINOUW / Nuno Alves

Εφαρμόζοντας την επιστήμη, την καινοτομία  
και τη συνεργασία για τη μείωση των απορρίψεων 

στην ευρωπαϊκή αλιεία.

περισσότερα
minouw-project.eu

επικοινωνία
maynouf@icm.csic.es


