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ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 

 Ο τομέας αλιείας μικρής κλίμακας παίρνει τη θέση που του αξίζει στη λήψη αποφάσεων της Βαλτικής με 4 μέλη 
της LIFE να λαμβάνουν έδρες στην Εκτελεστική Επιτροπή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα 

8-9/05, Κοπεγχάγη (Δανία) – Οι πρόσφατες συναντήσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα και η Γενική 

Ολομέλεια (ΓΟ) κατέληξαν στην εκλογή των Οργανώσεων-Μελών 

Fischereischutzverband Schleswig-Holstein (Γερμανία), Ομάδα Παραγωγών 

Ψαριών και Ιδιοκτητών Σκαφών Darłowska (Πολώνια), η Foreningen for 

Skånsomt Kystfiskeri (Δανία) και Svenska Yrkefiskare Ekonomiska Förening 

(Σουηδία) στο νέο ΓΣΒΘ για τα έτη 2018-2021! Συγχαίρουμε τα Μέλη μας για την 

αφοσίωση και την εποικοδομητική προσέγγιση στο έργο του ΓΣΒΘ, τα οποία 

έκαναν αυτό το ιστορικό επίτευγμα κατορθωτό. Η LIFE θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να συνεχίσει να υποστηρίζει τα Μέλη της με τις καθημερινές 

δραστηριότητες σχετικές με το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Ευελπιστούμε ότι και 

άλλες οργανώσεις-μέλη θα ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα, με το να 

ενταχθούν στις τοπικές Εκτελεστικές Επιτροπές των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, 

έτσι ώστε να κάνουν τη φωνή του τομέα να ακουστεί στις συστάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ίδια διαδικασία, η Γενική Ολομέλεια δεν κατάφερε 

να εκλέξει τη νέα έδρα της Εκτελεστικής Επιτροπής, έπειτα απο την αποχώρηση του κ. Reine Johansson. Επίτιμος 

Προέδρος του ΓΣΒΘ συμφωνήθηκε να είναι ο Steve Karnicki ο οποίος θα τελεί ως εκτελών χρέη προσωρινώς, για να 

ολοκληρωθεί επιτυχώς η εκλογική διαδικασία μέχρι τη μεγάλη συνάντηση της Γενικής Ολομέλειας, το Νοέμβριο. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι η πρόταση  Διαχείρισης για το Ευρωπαϊκό Χέλι απο τον Wolfagang Albrecht, 

Γερμανό Διευθυντή της LIFE, αντικρύστηκε με αρκετή προσοχή τόσο απο εκπροσώπους αλιείας, όσο και απο ΜΚΟ 

και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για περισσότερες διαπραγματέυσεις στο θέμα, αφού προσέλκυσε το ενδιαφέρον  

πολλών ενδιαφερόμενων μερών του τομέα.  

 Η LIFE δράση της LIFE στη Μεσόγειο ενδυναμώθηκε απο τη νέα παρουσία στο έδαφος της Ιταλίας  

15/5 Παλέρμο (Ιταλία) – Στο πλαίσιο των τριών χρόνων του προγράμματος «Ενσωματώνοντας την αλιεία μικρής 

κλίμακας-χαμηλής έντασης στη Μεσόγειο, που χρηματοδοτείται απο το Ίδρυμα MAVA, η  LIFE ενδυναμώνει την 

παρουσία της στο έδαφος με σκοπό να παρέχει αυξημένη υποστήριξη στις κοινότητες αλιείας μικρής κλίμακας στην 

περιοχή. Μετά απο μια περιεκτική διαδικασία συνέντευξης ο καθηγητής Iuri Peri επιλέχθηκε να βοηθήσει την LIFE 

σε αυτή το σημαντικό έργο σε όλη την Ιταλία, δίνοντας όμως ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή της Σικελίας. Ο  Iuri 

είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Κατανίας και έχει εκτεταμένη εμπειρία στα οικονομικά  γεωργίας και αλιείας 

και στην υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων στο έδαφος. Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά και σίγουρα θα 

είναι αξιόλογη η ένταξη του στην ομάδα της LIFE, επιφέροντας θετικές αλλαγές τόσο στο εθνικό όσο και στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον επόμενο μήνα θα ενταχθεί απο ένα νέο μέλος στην ομάδα που εδρέυει στη Μάλτα. Κατα τη 
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διάρκεια της πρώτης εβδομάδας στο νέο του ρόλο ως Διευθυντής Προγράμματοςγια την Ιταλία, o Iuri συμμετείχε σε 

συνάντηση που διοργανώθηκε απο τις τοπικές αρχές, για ένα νέο νομοσχέδιο αλιείας σχετικά μεταξύ άλλων, με την 

κατανομή της ποσόστωσης για τον Ερυθρό Τόνο (περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω στις 23/5) . Γνωρίστε τον  Iuri 

Peri στην πρώτη μας συνέντευξη  μαζί του εδώ: http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-project-manager-italy/   

 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 3/5 Μπρίστολ (ΗΒ) –  Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της LIFE, Jeremy Percy εξέφρασε την θέση του για την επίπτωση του 

Brexit στην αλιεία μικρής κλίμακας σε ένα ειδικά αφιερωμένο άρθρο που δημοσιέυτηκε στην ιστοσελίδα της LIFE  

και ακολούθως στο βρετανικό περιοδικό «Νέα για την Αλιεία». Το μέλλον φαίνεται πιο πολύ ζοφερό  («…απο μια 

Θάλασσα Ευκαιρίας σε μια  Θάλασσα Απόγνωσης…»): έλλειψη πρόσβασης στην ποσόστωση, υποχρέωση εκφόρτωσης 

απο το 2019 και συνολική παρακμή του τομέα αλιείας μικρής κλίμακας, φαίνονται πιο πολύ να υποστηρίζονται απο 

την μερίδα των υποσχέσεων για να πάρουν πίσω τα ύδατα του ΗΒ, το «δόλωμα στο αγκίστρι του Brexit». Το πλήρες 

άρθρο εδώ: http://lifeplatform.eu/future-british-fishing/ 

 10/5 Αδένα (Ελβετία) – Έπειτα απο μια δύσκολη διαδικασία επιλογής, η Συντονίστρια της LIFE για τη Μεσόγειο και η 

Λειτουργός Επικοινωνίας έχουν επιλεχθεί απο το Ίδρυμα MAVA και την εκπαιδευτική οργάνωση Common Purpose 

για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα τους «Ηγέτες και Ακαδημία Φύσης». Η Ακαδημία είναι ένα πρόγραμμα που 

απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες που δουλέυουν με διαλόγους με τους εταίρους του δικτύου MAVA και 

αποσκοπεί να τους παρέχει εργαλεία, μέσα απο κατάρτιση και σεμινάρια σε περίοδο ενός έτους για να 

μεγιστοποιήσουν την επιρροή της δουλειάς τους. Το προσωπικό της LIFE θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τις 

άλλες οργανώσεις που έχουν επιλεχθεί και να εντοπίσει νέες ευκαιρίες για την ομάδα της LIFE και τα μέλη της. 

 14/5 Βρυξέλλες (Βέλγιο) -  Η ομάδα Βρυξελλών της LIFE συμμετείχε στην «Ακρόαση για την Υποχρέωση Εκφόρτωσης 

και των ειδών υπαγόμενα σε υποχρεωτική εκφόρτωση»,  που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απο 

την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τα λόγια του Alain Cadec Προέδρου της Επιτροπής Αλιείας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Η διάγνωση είναι πολύ ξεκάθαρη: αβεβαιότητα, δυσκολία, πολυπλοκότητα, δεν 

μετανιώνω που ψήφισα ενάντια στην Υποχρέωση Εκφόρτωσης». Παρόλα αυτά, η Υποχρέωση Εκφόρτωσης έχει 

εγκριθεί και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο 2019. Για τους αλιείας μικρής κλίμακας η LIFE φοβάται ότι η πολιτική 

μηδενικών απορρίψεων θα γίνει πολιτική μηδενικής αλιείας, μηδενικού εισοδήματος. Για περισσότερες πληροφορίες 

δείτε το σχετικό άρθρο εδώ (στα αγγλικά) http://lifeplatform.eu/choking-landing-obligation/ 

 15/5 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Ενόψει των τριμερών διαλόγων (που περιλαμβάνουν το Κοινοβούλιο,την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο) για τον Κανονισμό για τα Τεχνικά Μέτρα, που περιλαμβάνει την πρόνοια για τη χρήση ηλεκτρικής αλιείας  

η LIFE και η Bloom συνέχισαν τις συναντήσεις με ένα προς ένα τους Συνδέσμους Αλιείας και τα Μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να στηρίξουν τον ολικό τερματισμό αυτής της καταστροφικής πρακτικής που 

χρησιμοποιείται απο τον Ολλανδικό στόλο τράτας, ο οποίος προκαλεί ολέθριες συνέπειες στους πόρους της 

Βόρειας Θάλασσας και στον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό, είχαν συγκεκριμένες συναντήσεις 

με τη Φινλανδική Αποστολή, το Βοηθό της Ισπανικής Οργάνωσης και Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Gabriel 

Mato, και τοn Ιταλό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Renata Briano. Η διαδικασία των τριμερών διαλόγων είναι 

σε σχετικά πρόωρο , όμως η τελευταία συνάντηση υπο τη βουλγαρική προεδρία είναι μέχρι της 19 Ιουνίου. Υπάρχουν 

φήμες ότι εαν η συμφωνία δεν γίνει μέχρι τότε, ο Κανονισμός για τα Τεχνικά Μέτρα μπορεί να αποσυρθεί υπο την 

επερχόμενη αυστριακή προεδρία. Αυτό είναι αβέβαιο. 

 17/5 Ισπανία και Σλοβενία -  Η  Συντονίστρια της LIFE για τη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασσα ήρθε σε επαφή με την κα. 

Jerneja Penca, μια συνάδελφο ερευνήτρια αλιείας μικρής κλίμακας στο Ευρω Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (EMUNI 

University) στη Σλοβενία. Η Jerneja ζήτησε συνάντης, η για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη δουλειά της και 

των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Στο παρών στάδιο αναζητά ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την υπερεθνική 
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ιδιωτική περιβαλλοντική διακυβέρνηση και τη χρήση κανονισμών για την ενίσχυση των ψαράδων μικρής κλίμακας . 

Ενδιαφέρθηκε να μάθει περισσότερα για την γαλλo-ισπανική πρωτοβουλία Synepesca, το πρόγραμμα MAVA και  

τρόπους προώθησης της αλιείας μικρής κλίμακας στη βόρεια περιοχή της Αδριατικής.  

 17/5 Κοστζαλίν (Πολωνία) – Τα Πολωνικά Μέλη της  LIFE  Wolinska, Darlowska and Środkowopomorska και το 

προσωπικό της LIFE συμμετείχαν στο επιστημονικό συνέδριο «κατάσταση των αλιευτικών πόρων και του 

περιβάλλοντος στη Βαλτική Θάλασσα». Ξεκινώντας με ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, το συνέδριο έδωσε μια πλήρη 

επισκόπηση για θέματα σχετικά με τους αλιείς, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων που αναμένονται για τα κύρια 

αλιευτικά αποθέματα για το 2019, την οικολογική κατάσταση και τις εξελίξεις στη Βαλτική Θάλασσα, τις ασθένειες 

των ψαριών, τις επιδράσεις των αρπακτικών-αλιείας καθώς επίσης και μια επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης 

των διαφόρων σκαφών, με μερικούς ομιλητές να καλούν για θετική διάκριση προς όφελος της αλιείας μικρής 

κλίμακας, δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής κατάστασης που σημειώνεται τώρα. Η LIFE είναι 

χαρούμενη που συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλους φορείς στη διεκδίκηση αυτού του αξιέπαινου στόχου.      

 22/5 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –   Την Παγκόσμια Μέρα Βιοποικιλότητας, η LIFE Βρυξελλών συμμετείχε σε μια εκδήλωση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έναρξη μιας έκθεσης για τα «Ζώα και Θαλάσια Απορρίματα».  Παρουσιάστηκε 

μια μελέτη που συγκεντρώνει δεδομένα για τα θαλάσσια απορρίματα 30 χρόνων με επίκεντρο της Ιρλανδία. Ο 

Ιρλανδός Liadh Ní Riada, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπενθύμισε ότι το 80% των Ιρλανδικών λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων απορρίπτονται στη θάλασσα και τόνισε τις τεράστιες βελτιώσεις που προορίζονται να 

ανταποκριθούν στο αυξανόμενο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Επίσης, εχουν τεθεί σε εφαρμογή  αριθμός 

λύσεων και συστάσεων σε σχέση με τη στρατηγική της Ε.Ε για το πλαστικό και τους κανονισμούς για τα απόβλητα. 

 23-24/05, Βαρσοβία (Πολωνία) – Προσωπικό της LIFE  συμμετείχε ως ενεργός παρατηρητής  στην 8η συνάντηση της 

ομάδας εργασίας HELCOM-FISH. Ανάμεσα στην πληθώρα αρχείων που αναλύθηκαν και στις διαδικασίες που 

παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερης σημασίας είναι: η συμφωνία να διοργανωθεί ένα ενιαίο συνέδριο με την ομάδα   

HELCOM-SEAL, για να συζητήσουν τις παραγωγικές και μη θανατηφόρες λύσεις για την επίδραση των αυξημένων 

πληθυσμών φώκιας στην αλιεία, ενώ επίσης  σημειώθηκε γενικά η θέληση των επιστημόνων και διαχειριστών για να 

λάβουν δεδομένα απο τους  παράκτιους ψαράδες μικρής κλίμακας, όχι μόνο όσο αφορά την αλιεία αλλά επίσης και 

με το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Επίσης χαιρετίζουμε με ικανοποίηση την επιρροή που έχουν τα μέλη μας 

στην υπόδειξη «Σημαντικών  Οικολογικών Περιοχών» στο πλαίσιο της διαδικασίας της Παγκόσμιας Σύμβασης για 

τη Βιοποικιλότητα, χάρη στις  αξιόλογες προσπάθειες του Tero Mustonen απο τη Kesalahti Fish Base/Snowchange 

Cooperative, μέλος της LIFΕ απο τη Φινλανδία. Περισσότερες πληροφορίες: 

https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 

 23/5 Παλέρμο (Ιταλία) – Ως πρώτο βήμα της δράσης της  LIFE για μια αυξημένη παρουσία των ψαράδων μικρής 

κλίμακας στην ιταλική διαδικασία λήψης αποφάσεων ο νέος Διευθυντής Προγράμματος της LIFE , Iuri Peri συμμετείχε 

στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Σικελικής Αλιείας για την παρουσίαση του νέου νομοθετικού ψηφίσματος που 

αναπτύχθηκε απο το τοπικό τμήμα Μεσογειακής Αλιείας και έχει ως κέντρο την Σικελική Αλιεία. Είναι η πρώτη φορά 

μετά απο 18 χρόνια που η περιοχή της Σικελίας αναλαμβάνει δράση για άμεση λήψη αποφάσεων για τον τομέα 

της αλιείας ως εναλλακτική στην κεντρική εθνική αλιεία.Το νομοσχέδιο με τίτλο «Σικελία και Μεσογειακή Αλιεία: 

ταυτότητα και οικονομία της θάλασσας» στοχέυει στο δικαίωμα της περιφερειακής νομοθεσίας και εστιάζεται σε 

τρείς παραμέτρους: Μεσογειακή Ταυτότητα, Τεχνικά Μέτρα και Ενδυνάμωση των σχεδίων διαχείρισης και του 

«GODEDA» (ένα τοπικό συμβούλιο αλιέων μικρής κλίμακας). Ανάμεσα σε άλλα θέματα το κομμάτι της νομοθεσίας 

που εκπονήθηκε απο τις τοπικές αρχές επικεντρώνεται στην κατανομή ποσόστωσης του Ερυθρού Τόνου. Έπειτα 

απο τις εισηγήσεις  της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση του Ερυθρού Τόνου (ICCAT) πίσω στον Νοέμβριο του 

2017 και μεταγενέστερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η ιταλική ποσόστωση για τον Ερυθρό Τόνοι έχει αυξηθεί κατα 

20% απο 3,928 σε 3,948  τόνους (ιστοσελίδα Ιταλικού Υπουργείου Αλιείας https://bit.ly/2JfQ3Oz). Το Ιταλικό Τμήμα 

για θέματα γεωργίας και αλιείας υπέβαλε άμεσα αιτήματα για να καλύψει το κενό της ποσόστωσης του Ερυθρού 

Τόνου μέσω της δίκαιης αναδιανομής στην παραδοσιακή αλιεία. Παρόλα αυτά, το Εθνικό Υπουργείο δεν έλαβε 

υπόψη αυτά τα αιτήματα και άνοιξε δρόμο σε μια κατανομή βασισμένη για ακόμη μια φορά στο ιστορικό 
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προηγούμενο της πορείας των περασμένων 3 χρόνων. Για το λόγο αυτό, για πρώτη φορά οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν 

μια επίσημη διαδικασία σχετικά με την ισχύ της Υπουργικής απόφασης.  

 23-24/5 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η LIFE είναι πλήρες μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

Αγοράς (ΓΣΑ),της Γενικής Ολομέλιας και των συνελέυσεων ομάδας εργασίας. Ένα απο τα θέματα που συζητήθηκαν 

ήταν οι Οδηγίες της ΓΣΑ για τα Σχέδια Αγοράς των Οργανώσεων Παραγωγής .Η  LIFE κάλεσε τον  Jim Pettipher, Γενικό 

Διευθυντή της  ΟΠ Βρετανικής Ακτής  (η πρώτη οργάνωση παραγωγής αποτελούμενης αποκλειστικά απο αλιείς μικρής 

κλίμακας), για να εκφράσει την άποψη του για τις Οδηγίες για τα Σχέδια Αγοράς και Παραγωγής και των Οργανώσεων 

Παραγωγής που εκπονήθηκε  απο το ΓΣΑ, απο τις οποίες απουσιάζει αναφορά στους κοινωνικούς στόχους της ΚαλΠ. 

Εντούτοις, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ο κ. Sean O’ Donogue δεν έδωσε βάση στη θέση που αναφέρει ότι «η 

συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγών μικρής κλίμακας σε οργανώσεις παραγωγής δεν είναι στη δικαιοδοσία του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αγοράς».  

 24/5 Βρυξέλλες (Βελγίο) – Η  LIFE Bρυξελλών συμμετείχε στο συνέδριο «Μια ματιά στη μεταναστευτική διαδρομή» 

που διοργανώθηκε απο την BirdLife International (μια ΜΚΟ που προωθεί την προστασία των πουλιών στο Μουσείο 

Φυσικών Επιστημών).Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία για τις ενδιαφερόμενες ομάδες (που περιλαμβάνουν τη 

γεωργία,το κυνήγι και την αλιεία) για να συζητήσουν θέματα που αντιμετωπίζουν τα είδη πουλιών με προτεραιότητα 

με διάσωση. Ανάμεσα, στα θέματα-απειλές που εντοπίστηκαν: οι αλλαγές στη χρήση της γης, θαλάσσια απόβλητα, 

απώλεια του περιβάλλοντος ή εξασθένηση, κλιματική αλλαγή και θήρευση. Σε σχέση με την αλιεία, τα δίχτυα και τα 

παραγάδια κάθε χρόνο έχουν παρεμπίπτον αλίευμα περισσότερο απο 200.000 θαλάσσια πουλιά στα ευρωπαϊκά 

ύδατα, σύμφωνα με την SPEA, τον Εταίρο της BirdLife στην Πορτογαλία. Η LIFE τόνισε το ενδιαφέρον της για την 

ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη και τους ερευνητές, στην αναζήτηση των μέτρων εξομάλυνσης και την 

δοκιμή καινοτόμων εργαλείων αντίστασης στα πουλιά.   

 28/5 Βαρκελώνη (Ισπανία) – Η «Επιτροπή Συνδιαχείρισης Αμμόχελου» γιόρτασε την Ετήσια Συνέλευση Ολομέλειας, 

στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αλιείας, Γεωργίας και Τροφίμων της Κυβέρνησης της Καταλονίας. Η συντονίστρια 

της LIFE για τη Μεσόγειο, ήταν προσκεκλημένη ως εκπρόσωπος της οργάνωσης  MedArtNet Ισπανίας.Ανάμεσα στα 

κύρια θέματα ήταν μια επισκόπηση της κατάστασης της αλιείας (μια επισκόπηση των αλιευμάτων και συνολική 

αξιολόγηση της επιστημονικής παρακολούθησης βασισμένης στα δεδομένα του 2017. Οι ψαράδες και οι επιστήμονες 

συμφώνησαν ότι το 2017 καταφάνηκε βελτίωση σε σύγκριση με το 2016, μια χρονιά δύσκολη με την αλιεία να πρέπει 

να πρέπει να κλείσει εκ των προτέρων, παρα τα σημαντικά μέτρα διαχείρισης που εφαρμόστηκαν μετά τη συμφωνία     

της Επιτροπής. Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν τις σκέψεις των ψαράδων, για το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει 

σχέση μεταξύ  των ψηλότερων μέσων θερμοκρασιών το μήνα Δεκέμβριο 2015 (που συνέπεσε με την εποχή 

γεννήσεων) και τα χαμηλά επίπεδα βιομάζας και αποθέματος αμμόχελου την επόμενη χρονιά (2016), 

καταδεικνύοντας έτσι τη σημαντική σύνδεση μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων και της βιωσιμότητας αυτών 

των συγκεκριμένων ειδών. 

 29/05, Κοπεγχάγη, (Δανία) – Ο Συντονιστής της LIFE   για τη  Βαλτική και Βόρειο  Θάλασσα είχε συνάντηση 

επισκόπησης με τα Δανικά Μέλη  Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Συζήτησαν μια σειρά προγραμμάτων 

και πρωτοβουλιών που αφορούν τη βελτίωση της κατάστασης της αλιείας μικρής κλίμακας στη Δανία, που 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση της έδρας που αποκτήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΓΣΒΘ. Ήταν ταυτόχρονα 

απόλαυση να έχουμε ένα καλές συζητήσεις,αλλά και μια βέλτιστη πρακτική και πηγή έμπνευσης, κατα τη διάρκεια 

γέυματος απο θαλασσινά που προσφέρθηκαν απο την κοινότητα αλιείας μικρής κλίμακας Thorupstrand. 

 30/5 Βαρκελώνη (Ισπανία) – Η Συντονίστρια της LIFE για τη Μεσόγειο και Μάυρη Θάλασα Marta Cavallé  

συναντήθηκε με δύο νέους επιστήμονες που ενδιαφέρθηκαν να διεξάγουν μια έρευνα στην Costa Brava, για τα 

κητοειδή που ζούν  στην περιοχή και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα ζώα και τον τοπικό αλιευτικό στόλο. Η Marta 

Cavallé εξήγησε ότι σε διαφορετικές περιοχές στη Μεσόγειο (Σικελία, Κροατία, Κύπρο) η σχέση του τομέα αλιείας 

μικρής κλίμακας είναι ιδιαίτερα στενή και προκαλεί κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Υπογράμμισε το 

ενδιαφέρον της LIFE για συνεργασία στην αξιολόγηση, που μπορεί να παρέχει σχετική πληροφόρηση, 
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περιλαμβανομένων των κοινωνικο-οικομονικών παραμέτρων και να επιφέρει πιθανές λύσεις προς όφελος τόσο των 

κητοειδών όσο και του τομέα αλιείας μικρής κλίμακας.    

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

 Η IIMRO άρχισε εκστρατεία για το Νομοσχέδιο Κληρονομιά Αλιείας 

17/5 Arranmore (Ιρλανδία ) - Τους προηγούμενους μήνες το μέλος της LIFE απο την Ιρλανδία, η Οργάνωση 
Θαλάσσιων Πόρων των Ιρλανδικών Νησιών  (IIMRO) αφιέρωσε επιπρόσθετο χρόνο και ενέργεια για να προωθήσει 

την έγκριση Νομοσχεδίου Άδειας Κληρονομιάς, που θα 
επιτρέπει την αναδιανομή ενός μικρού ποσοστού της 
ιρλανδικής εθνικής ποσόστωσης στους ψαράδες των νησιών, 
έτσι ώστε να αποτρέπει την απώλεια πληθυσμού. Η τελική 
έγκριση του νομοσχεδίου απο την Ενιαία Επιτροπή Γεωργίας, 
Τροφίμων, και Θάλασσας, βρίσκεται στα τελικά στάδια της 
νομοθετικής διαδικασίας, ενώ η IIMRO ξεκίνησε μια εκστρατεία 
που απευθύνεται στους ψαράδες πολυδύναμων μικρής 
κλίμακας, οι οποίοι τιμωρήθηκαν για δεκαετίες απο τις 
ακατάλληλες πολιτικές, για την απόκτηση μη μεταβιβάσιμης 
ποσόστωσης στην κοινότητα. Η LIFE στήριξε τα μέλη της, 
στέλνοντας επιστολή στην Ενιαία Επιτροπή, προασπίζοντας τη 
διατήρηση ενός  τρόπου ζωής που απειλείται κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά. Το Δελτίο Τύπου 

της  IIMRO και η επιστολή της LIFE είναι διαθέσιμα εδώ: http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/  

 

 Μέλη της LIFE απο Γαλλία και Ισπανία ξεκίνησαν ένα 
κοινό πρόγραμμα για την αξιοποίηση  των αλιευτικών 
προϊόντων  

8– 10/5  Port Nouvelle (Γαλλία) – Τα  Γαλλικά Μέλη της 
LIFE Syndicat Professionnel des Pêcheurs Petit Métiers 
d’Occitanie (SPMLR) και Arts Menores Costa Brava 
(Ισπανία) διοργάνωσαν συνάντηση έναρξης του 
προγράμματος Synepesca, που χρηματοδοτείται απο την 
Οργάνωση Carasso,στη βόρεια Γαλλία. Η πρωτοβουλία 
στοχέυει να ενισχύσει τις συνέργειες Γαλλίας-Ιταλίας, για 
καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων παράκτιας κλίμακας 
και ανταλλαγή τεχνογνωσίας της SPMLR, που απόκτησε 
στο πλαίσιο δημιουργίας ετικέτας Golion για να 
επιτρέψει στη νέα οργάνωση Arts Menors Costa Brava να 
μάθει απο την εμπειρία και εμπλοκή τους σε ανάλογη 
πρωτοβουλία στα λιμάνια τους. Το προσωπικό της LIFE συμμετείχε στη συνάντηση για να βοηθήσει στις μεταφράσεις 
και στη διοικητική διαχείριση του προγράμματος. 
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  Το μέλος της AKTEA member Asociación Amarcarril ξεκίνησε το 
δικό του διαφημιστικό φυλλάδιο  

 28/5 Carril (Ισπανία) –Το μέλος της ΑΚΤΕΑ Amarcarril, είναι μια 
οργάνωση γυναικών συλλέκτριων οστρακοειδών με βάση την ακτή της 
Γαλικίας μια περιοχή της Βορειοδυτικής Ισπανίας. Μέσω της 
οργάνωσης πραγματοποιούνται μια σειρά δραστηριοτήτων 
απευθυνόμενες σε τουρίστες όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα σε 
παιδιά για να τους επιτρέψει την εξερέυνηση της Περιοχής και της 
συναρπαστικής δραστηριότητας συλλογής οστράκων. Πρόσφατα 
δημιούργησαν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για να δώσουν μια γενική 

εικόνα των πρωτοβουλιών τους και να παρέχουν άμεση επικοινωνία. Το πλήρες φυλλάδιο μπορείτε να το δείτε εδώ 
http://akteaplatform.eu/amarcarril-brochure/  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Το σκωτσέζικο μέλος της LIFE και η επιρροή του  Brexit (Αγγλικά) 

https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/ 

Η περιοχή της Σικελίας ενάντια στο εθνικό υπουργείο για την κατανομή του Ερυθρού Τόνου (Ιταλικά) 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-quote-tonno-

nazionali-in-mano-a-12-barcheq.html 

Ψαράδες στο ΗΒ ΚΑΙ  Brexit (Αγγλικά) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-uk-

government  

 

Aυτό το ενημερωτικό Δελτίο, είναι ένα απλό στιγμιότυπο των εξωτερικών δραστηριοτήτων μας.  Επιπροσθέτως, το 

προσωπικό της LIFE στο ΗΒ, στις Βρυξέλλες, στην Πολωνία και στην Ισπανία ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα 

ερωτήσεων, σχετικές με τον τομέα μας και διαρκώς αναπτύσσει και διακηρύττει πολιτικές σχετικές με την μικρής 

κλίμακας, χαμηλής έντασης αλιεία. 

Οι Περιφερειακοί μας Συμβούλοι, που όλοι ασχολούνται με τους αλιείς μικρής κλίμακας επίσης προωθούν τις αξίες 

και τα ωφέλη της παράκτιας αλιείας. 

Θα θέλατε κάποια επιπρόσθετη πληροφορία για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση, πρόγραμμα ή πρωτοβουλία; Μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο communications@lifeplatform.eu ή ακολουθήστε μας στο Facebook στο 

Low Impact Fishers of Europe η στο  Twitter στο  @LIFEplatformEU 

Eνδιαφέρεστε να εμπλακείτε με τις γυναίκες που δουλέυουν στην αλιεία; Ελάτε σε επαφή με την ΑΚΤΕΑ μεσω 

contact@akteaplatform.eu  ή στο Faceboοk  στο AKTEA women in fisheries και Twitter στο @AKTEAwif  . 
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