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Αθήνα, 28.04.2017
Αριθ. Πρωτ. : 9
ΠΡΟΣ: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Ιωάννη Τσιρώνη
Ειδικό Γραμματέα ΥΠΑΑΤ
κ. Νικόλαο Αποστόλου
ΚΟΙΝ.: ΓΕΩΤΕΕ
ΠΟΓΕΔΥ
Μέλη Π.Σ.Ι.Δ
Θέμα: Σχέδιο νόμου “Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και
άλλες διατάξεις”

Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι αποβλέπει σε μέτρα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στους Έλληνες
παραγωγούς.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου, θέλοντας να συνεισφέρει, στη βελτίωση του
προτεινόμενου σχεδίου, παραθέτει, συνοπτικά σημεία που χρήζουν επανεξέτασης και προσαρμογής.
1. Να εξεταστεί περαιτέρω ο ορισμός των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων (άρθρο 1 παρ. ε και
Παράρτημα Ι του άρθρου 17). Ειδικότερα, τα “αλιεύματα” του Παραρτήματος Ι, αυτά θα μπορούσαν να
προσδιοριστούν με ακριβέστερο τρόπο ως “προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επίσης είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι περιλαμβάνονται και τα προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή
μεταποίηση από τους παραγωγούς που δεν τα καθιστά ανθεκτικά στην αλλοίωση (πχ φιλέτοποίηση,
εκσπλαχνισμός, κλπ).
2. Για τη διακίνηση, την εμπορία και τον έλεγχο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο ΥΠΑΑΤ,
αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας.
Κατά συνέπεια, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που παραβιάζουν τη ρητή πρόβλεψη προθεσμίας πληρωμής των
παραγωγών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις αρμόδιες αρχές, η καθ΄ύλη αρμόδια κεντρική Υπηρεσία
του ΥΠΑΑΤ δηλαδή η Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Αλιείας με τη συμμετοχή των περιφερειακών καθ'ύλην αρμόδιων αρχών (Περιφερειακών
Υπηρεσιών Αλιείας) (άρθρο 4 παρ. 6).
3. Αντίστοιχα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι (άρθρο 5) για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, θα
πρέπει να υποστηριχθούν από τις καθ’ύλην αρμόδιες αρχές (κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες

Αλιείας) δεδομένου ότι μπορούν να συντελέσουν στον εντοπισμό εικονικών τιμολογίων για την διακίνηση
προϊόντων παράνομης αλιείας.
Στο ίδιο άρθρο να εξεταστεί η δυνατότητα το Υπουργείο Οικονομικών να αποστέλλει απευθείας στις
Τράπεζες την απαραίτητη πληροφορία (ανεξόφλητα τιμολόγια νωπών - ευαλλοίωτων προϊόντων) με την
υποχρέωση οι Τράπεζες να διαβιβάζουν τη λίστα με τα τιμολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί στο ΥΠΑΑΤ.
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