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ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 Ερυθρός Τόνος: ένα σχέδιο διαχείρισης που θα δώσει πίσω στους ψαράδες χαμηλής έντασης το δικαίωμα να ψαρεύουν 

17/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική 
Διεύθυνση Θάλασσας διοργάνωσε διαβούλευση για 
προετοιμασία για τη γενική συνέλευση του ICCAT,–Τη Διεθνή 
Επιτροπή για τη Διατήρηση του Ατλαντικού Τόνου. Η LIFE είχε την 
ευκαιρία να καλέσει για δίκαιη αναλογία της ετήσιας αύξησης της 
ποσόστωσης του Ερυθρού Τόνου, που θα κατανεμηθεί απευθείας 
από το ICCAT και για οριοθέτηση για τους ψαράδες χαμηλής 
έντασης. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένας ορισμός της παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στον 
οποίο θα συμφωνούν. Η LIFE επιμένει ότι ένας τέτοιος ορισμός 
πρέπει πρώτα από όλα να είναι βασισμένος στη χρήση αλιευτικών 
εργαλείων συγκεκριμένα καθετή ή/και καλαμίδια, τα οποία έχουν 
τη χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον και το λιγότερο παρεμπίπτον αλίευμα, συγκριτικά με άλλα εργαλεία που 
στοχεύουν τον Ερυθρό Τόνο. Η LIFE επικροτεί τον περιορισμό των 5 τόνων πλαφόν για τα σκάφη μικρής κλίμακας, όμως 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ρήτρα για να απαγορευτεί η δυνατότητα  μεταβίβασης, 
για να διασφαλιστεί ότι η νέα ποσόστωση στα Κράτη Μέλη, για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας δεν είναι 
μεταβιβάσιμη σε άλλα τμήματα του στόλου, που περιλαμβάνει το γρι-γρι με συρόμενα δίχτυα και των αλιευτικών 
εργαλείων με παραγάδια μεγάλης κλίμακας. Η LIFE δεν συμφωνεί με το προτεινόμενο μέτρο για επέκταση της σεζόν του 
γρι-γρι και δηλώνει ότι είναι πολύ ψηλή μια μεταβλητότητα του 20% στην προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας για 
αυτό το στόλο, συνιστά να παραμείνει η αλιευτική ικανότητα σε ευθυγράμμιση με το Συνολικό Επιτρεπόμενο Αλίευμα. 
Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες εδώ: http://lifeplatform.eu/bft_ssfs/ 

 Δανική δημόσια έκθεση ξεδιαλύνει ύποπτη κακοδιαχείριση του ΕΤΘΑ προς όφελος τμήματος της βιομηχανίας  

24/10 Κοπεγχάγη  (Δανία) – Τον Οκτώβριο το εθνικό ελεγκτικό γραφείο της Δανίας, Folketinget Rigsrevisionen, εξέδωσε 
αναφορά αναλύοντας τη διαχείριση της εθνικής κατανομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2017, 
στοχεύοντας να διευκολύνει  την κατάλληλη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στα ευρήματα του 
διαπίστωσε μια γενική κακοδιαχείριση του ταμείου από το Δανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων και την 
ανάγκη να διερευνηθούν κάποιες ανωμαλίες που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της 
Απάτης. Τα ευρήματα περιλαμβάναν:  

➢ Το Ευρωπαϊκό σύστημα επιβολής ποινών δεν εφαρμόστηκε σωστά, το οποίο συνεπάγει ότι το 24% της υπό εξέτασης 
χρηματοδότησης που παρέχεται στους ψαράδες που έχουν αποκλειστεί από τη λήψη χρηματοδότησης, είχε 
διαχειριστεί με βάση τους κανονισμούς.  

➢ Οι προϋποθέσεις για επιλογή εφαρμόστηκαν εσφαλμένα ή πολύ αμυδρά, το οποίο σημαίνει ότι το ποσό 
χρηματοδότησης που παρέχεται είναι περιττό ή λανθασμένο σε πάνω από το 75% των περιπτώσεων που 
εφαρμόστηκαν . 

http://www.akteaplatform.eu/
http://lifeplatform.eu/bft_ssfs/
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➢ Περιστατικά από αιτητές και εξωτερικούς συνεργάτες , ήταν αλληλεξαρτώμενοι, ενάντια στους κανονισμούς, 
ζητώντας χάρες και ανταλλάσσοντας με τις δικές τους εταιρίες, το οποίο ξεκάθαρα καταδεικνύει τη «χρήση 
εκπροσώπου και απάτης». 

Η LIFΕ και η Δανική οργάνωση FSK πιστεύουν ότι η ανεπαρκής και ακατάλληλη διαχείριση αυτού του σημαντικού 
οικονομικού εργαλείου είναι απαράδεκτη.  Έχει ως συνέπεια  ψευδείς αιτήσεις που υποστηρίχθηκαν κυρίως από το 
βιομηχανικό τομέα. Η πλήρης έκδοση αυτής της έκθεσης είναι διαθέσιμη στα Δανικά  
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/12018/  ενώ μια σύνοψη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στα αγγλικά: 
http://uk.rigsrevisionen.dk/publications/2018/12018/ . Η LIFE και η  FSK εργάζονται στενά και παρακολουθούν τις 
εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα. 

 

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ Ε.Ε 

 8/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Το προσωπικό της  LIFE προσκαλέστηκε να λάβει μέρος σε συνάντηση με αποστολή από τη 

Γαλικία, που διοργανώθηκε από την Ισπανίδα Ευρωβουλευτή Ana Miranda στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάντηση 

επισήμανε την τρωτότητα της αλιείας μικρής κλίμακας (ιδιαίτερα του τομέα οστράκων) στη Γαλικία. Στο τέλος της 

συνάντησης ο Ευρωβουλευτής Gabriel Mato πήρε το λόγο για να εξηγήσει την εργασία που κάνει το Κοινοβούλιο για τον 

προσχεδιασμό του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Η LIFE ανησυχεί ότι κάποιοι ευρωβουλευτές 

προσπαθούν να μαλακώσουν τη διατύπωση που ενέχεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία  υπό το νέο 

πρόγραμμα θα μπορεί να δώσει ειδική προσοχή και οφέλη στο στόλο μικρής κλίμακας (κάτω των 12 μέτρων, με μη 

συρόμενα εργαλεία) επιτρέποντας τέτοια βοήθεια να κατανέμεται επίσης και σε άλλα μέρη του στόλου, όπως οι τράτες. 

 9/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Προσωπικό της LIFE συμμετείχε στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Υποχρέωση 

Εκφόρτωσης: Κατάσταση προόδου πριν την πλήρη εφαρμογή της τον Ιανουάριο 2019». Στη συνάντηση συμμετείχαν 

πολλοί ευρωβουλευτές της Επιτροπής Αλιείας, αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορείς. Η πλειοψηφία του 

τομέα ήλπιζε ότι η Επιτροπή θα δώσει διευκρινήσεις και λύσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι πολυάριθμες 

προκλήσεις για κατάλληλη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης που ξεκινά τον Ιανουάριο 2019, όμως δυστυχώς 

δεν τέθηκε τίποτα ξεκάθαρο στο τραπέζι, πέρα από τη διαβεβαίωση προς τον τομέα ότι θα γίνουν επιπρόσθετες 

προσπάθειες για συμμόρφωση με το νέο κανονισμό. Στην περίπτωση των ψαράδων μικρής κλίμακας το μεγαλύτερο 

τμήμα ευρωπαϊκού στόλου δεν αναφέρθηκε. Μια απογοητευτική ενέργεια που ενισχύει την άποψη ότι οι φορείς λήψης 

αποφάσεων και όλος ο τομέας βαδίζουν προς «θύελλα υποχρέωσης εκφόρτωσης». Για περισσότερη πληροφόρηση δείτε 

το άρθρο στην ιστοσελίδα μας : http://lifeplatform.eu/landing-obligation-state-of-play-in-the-ep/. Την ίδια μέρα, 

προσωπικό της  LIFE συναντήθηκε με τον Odran Corcoran, Πολιτικό Σύμβουλο του Ιρλανδικού Κόμματος Sinn Fein, για να 

συζητήσουν το πώς να προστατευτεί η αλιεία μικρής κλίμακας στο εντός του νέου ΕΤΘΑ. 

 11-12/10 Ρώμη (Ιταλία) – Πραγματοποιήθηκε η 4η Σύνοδος του Μεσογειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, που 

χαρακτηρίστηκε από διευρυμένη και σχετική ατζέντα προς συζήτηση. Περιλάμβανε την Εκτελεστική Επιτροπή και Ομάδα 

Εργασίας για τα Μεγάλα Πελαγικά. Στη συνέχεια υπό το φως της επερχόμενης συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής για τη 

Διατήρηση του Ατλαντικού Τόνου ο κριτής Javier Vazquez, παρείχε λεπτομέρειες για τη νέα πρόταση που καθιερώνει το 

«Πολυετές Σχέδιο Διαχείρισης για τον Ερυθρό Τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο» (το οποίο δυνητικά θα 

περιλαμβάνει ορισμό της αλιείας μικρής κλίμακας). Επίσης, αναδιοργανώθηκε Ομάδα Εργασίας και θα ξεκινήσει τις 

εργασίες της έχοντας ως νέα συντονίστρια την κα.Laura Pisano από την EAA (Ευρωπαϊκή Ένωση Anglers). Οι μαζικές 

συζητήσεις έγιναν κατά την 1η Ομάδα Εργασίας (για την εφαρμογή της ΚαλΠ), όπου οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την 

εξέλιξη πολλών προτάσεων όπως το ΕΤΘΑ, τον Κανονισμό Ελέγχου, την επερχόμενη ετήσια συνεδρία της Γενικής 

Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και το Πολυετές Σχέδιο για τη Δυτική Μεσόγειο. Η LIFE συνέβαλε στις εργασίες 

πολλών από αυτών των θεμάτων, ενώ θα κυκλοφορήσει τα επίσημα συμφωνηθέντα έγγραφα της θέσης της, μόνο μετά 

από επίσημες συζητήσεις με όλα τα μέλη της, στις ερχόμενες εβδομάδες στη MEDAC και σε άλλους θεσμούς. Για 

περισσότερες πληροφορίες δείτε http://med-ac.eu/  ή ζητήστε τα πρακτικά της συνάντησης στο med@lifeplatform.eu 

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/12018/
http://uk.rigsrevisionen.dk/publications/2018/12018/
http://lifeplatform.eu/landing-obligation-state-of-play-in-the-ep/
http://med-ac.eu/
mailto:med@lifeplatform.eu
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 10/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Προσωπικό της  LIFE συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Farnet, στο πλαίσιο  της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Η πρωτοβουλία έδωσε στους συμμετέχοντες μια γενική εικόνα της 

λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας στη βάση της Κοινότητας και της Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD), που 

στηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν φορείς χάραξης πολιτικής, 

εμπειρογνώμονες και τοπικοί φορείς, οι οποίοι εξήγησαν τα οφέλη της χρήσης της προσέγγισης «από τα κάτω προς τα 

πάνω» για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ : 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-funding-

bottom_en  

 12/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Bengt Larsson της Σουηδικής οργάνωσης μέλος της LIFE SYEF και προσωπικό της  LIFE 

συμμετείχαν σε διμερή συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Θάλασσας): Οι συζητήσεις 

επικεντρώθηκαν στις ευκαιρίες αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα για το 2019, με ιδιαίτερη έμφαση στο αναμενόμενο επίπεδο 

Συνολικού Επιτρεπόμενου Αλιεύματος για το απόθεμα ρέγκας Δυτικής Βαλτικής (συνοψίζονται στο Σχέδιο Δράσης της 

LIFE)   http://lifeplatform.eu/action-plan-for-eastern-baltic-cod/), όπως επίσης και στις αποφάσεις που χρειάζονται για να 

διατηρηθεί μια δυνατή ετήσια κλάση για τον μπακαλιάρο Δυτικής Βαλτικής. Συζητήθηκε η κατάσταση για το Ευρωπαϊκό 

Χέλι, όπως επίσης και οι αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού γκρίζας φώκιας στους ψαράδες μικρής 

κλίμακας σε όλη τη Βαλτική Θάλασσα. Η ατμόσφαιρα της συνάντησης ήταν πολύ θετική και η LIFE προκάλεσε μεγάλο 

ενδιαφέρον ανάμεσα στους ομιλητές της Γενικής Διεύθυνσης Θάλασσας σχετικά με τις προτεραιότητες μας για κρίσιμες 

συζητήσεις για την αλιεία Βαλτικής για το 2019. Παρόλα αυτά, τα σημεία που τέθηκαν από τις Βρυξέλλες 

αντικατοπτρίζονταν μόνο εν μέρει στις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας στο Λουξεμβούργο, που έγινε το 

απόγευμα της 15ης Οκτωβρίου. Παράλληλα το αίτημα να διαφυλαχτεί η αλιεία μικρής κλίμακας ρέγκας Δυτικής Βαλτικής  

εισακούστηκε με αποφυγή της αναστολής ψαρέματος (αποφασίστηκε ΣΕΑ του 48% με δυνατότητα επιπρόσθετων μέτρων 

διαφύλαξης σε εθνικό επίπεδο). Οι συζητήσεις σχετικά και με τα δύο αποθέματα είναι αναπάντεχες και ανησυχητικές 

ιδιαίτερα σχετικά με την παύση κατά την περίοδο γέννησης. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί η προστασία της 

γέννησης έχει αφαιρεθεί εντελώς από τη Δύση, όπου η ελπίδα για διαρκή αποκατάσταση του αποθέματος εξαρτάται από 

ένα μόνο δυνατό έτος κλάσης για το 2016. Ομοίως και για το Δυτικό Μπακαλιάρο, η παύση για την περίοδο της γέννησης, 

μειώθηκε μόλις στον ένα μήνα κάτι που δεν θα βοηθήσει το προβληματικό αυτό απόθεμα: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decides-on-how-much-can-be-

fished-in-2019/  

 15/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Προσωπικό της LIFE συναντήθηκε με τη Mattia Bonfanti, βοηθό της Ευρωβουλευτή Ιταλίας και 

Σικελίας Michela Giuffrida, για να συζητήσουν την πρόταση για το νέο ΕΤΘΑ και σχετικές τροποποιήσεις. 

 16/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο – Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Alain Cadec, διοργάνωσε 

την προβολή του ντοκιμαντέρ «Vents Contraires», της Sibylle d'Orgeval και Chloé Henry-Biabaud, που σκιαγραφεί την 

άνοδο και την πτώση του τομέα γαλλικής αλιείας μεταπολεμικά μέχρι σήμερα. Για την ακρίβεια, παρά τις πρόσφατες 

βελτιώσεις προς την ανάπτυξη μιας πιο  βιώσιμης αλιείας, ο βιομηχανικός τομέας ακόμη αγωνίζεται να μάθει από τα λάθη 

του παρελθόντος και η απληστία υπερισχύει του γενικού ενδιαφέροντος, έτσι οδηγεί στον αφανισμό των κοινοτήτων 

αλιείας μικρής κλίμακας.   

 18-19/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η  LIFE είναι μέλος της Γενικής Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχε στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας 1 και 2, όπου η 

κύρια συμβολή της LIFE ήταν η συγγραφή απάντησης στις τροποποιήσεις του Κανονισμού Ελέγχου, που καλύπτει 

πωλήσεις ποσότητας λιγότερης των 5 κιλών (γνώμη της μειοψηφίας) και την ηλεκτρονική παρακολούθηση.  

(https://marketac.eu/wp-content/uploads/2018/11/MAC-Opinion-Fisheries-Control-System-11.2018.pdf) 

 22/10 Ιταλία (Ρώμη) – Υπό το φως του προσφάτως εγκεκριμένου «Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής 

Κλίμακας» και της συμμετοχής της LIFE στην πλατφόρμα «Φίλοι των Ψαράδων Μικρής Κλίμακας», τους περασμένους 

μήνες η Συντονίστρια για τη Μεσόγειο έλαβε μέρος σε διάφορες επίσημες συζητήσεις με τη Γραμματεία της Γενικής 

Επιτροπής για τη Μεσόγειο σχετικά με τη σύναψη ενός Συμφώνου Κατανόησης ανάμεσα στα δύο μέρη. Στις 22 

Οκτωβρίου έγινε η 4η συνεδρία της Γενικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο και στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε επισήμως το 

http://www.akteaplatform.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-funding-bottom_en
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Σύμφωνο, στην παρουσία του Διευθυντή Προγράμματος της LIFE για την Ιταλία. Αυτή η συνεργασία είναι ένα σημαντικό 

βήμα για ενίσχυση της δράσης της LIFE για την Μεσόγειο και για την προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων στην Περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/es/c/1145657/  

 23/10 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Την LIFE επισκέφτηκε ο Αυστραλός ψαράς Tom Robinson, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα σύστημα 

βασισμένο στην εφαρμογή Iphone για ηλεκτρονική καταγραφή του αλιεύματος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

http://deckhandapp.com/  

 24/10, Ελσίνκι (Φινλανδία)  – Προσωπικό της LIFE έλαβε μέρος στην συνάντηση της Ομάδας Διεύθυνσης για τα 

προγράμματα για τις βαλτικές φώκιες& τους κορμοράνους, που εκτελείται από 14 ΤΟΔΑ από τη Φινλανδία, Σουηδία, 

Εσθονία και Γερμανία και καθοδηγείται από την ΤΟΔΑ ESKO. Το πρόγραμμα μπαίνει 

στη φάση εφαρμογής: η επιστημονική εγκυρότητα και ανάλυση μιας αξιόλογης 

ποσότητας δεδομένων ( κάτω 41 χιλιάδες καταγραφές!) συγκεντρώθηκαν στη βάση 

220 δομημένων συνεντεύξεων με τους πλείστους ψαράδες μικρής κλίμακας από όλη 

τη Βαλτική Θάλασσα, σχεδιασμένες να κατανοήσουν την οικονομική επίδραση των 

αυξημένων πληθυσμών φώκιας και κορμοράνων στις κοινότητες των ψαράδων 

μικρής κλίμακας. Η LIFE εναποθέτει τις ελπίδες της σε αυτό το πρόγραμμα και στη 

δυνατότητα να βρει λύσεις που θα επιτρέψουν στις κοινότητες μικρής κλίμακας και 

στα αρπακτικά να συνυπάρξουν με βιώσιμο τρόπο.   

25/10 Aci Trezza (Ιταλία) –Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου ο Διευθυντής 
Προγράμματος της LIFE για την Ιταλία συναντήθηκε με τους ψαράδες της Aci Trezza, 
στην περιοχή της Σικελίας. Μια μικρή αλιευτική κοινότητα η οποία όπως και άλλες 

περιοχές της Μεσογείου εφάρμοσε και διαφοροποίησε τη δραστηριότητα της με την πάροδο των χρόνων. Αξίζει να 
αναφερθεί πως μια συγκεκριμένη ομάδα οκτώ ψαράδων (ανάμεσα τους ο νεαρός ψαράς Santo εικονιζόμενος στα 
αριστερά) που είναι εξουσιοδοτημένη να δουλεύει στα νερά των Προστατευόμενων Μεσογειακών Περιοχών  «Isole 
Ciclopi», τα τελευταία πέντε χρόνια αφοσιώθηκε στη μείωση της αλιευτικής πίεσης με τον περιορισμό του ριξίματος 
των μανωμένων διχτύων σε δύο μόνο ώρες την ημέρα. Αυτό επιτρέπει από τη μια στους καταναλωτές την παροχή πιο 
φρέσκου και πιο υγιεινού προϊόντος, από αυτό που έχει παραμείνει για δέκα ώρες στα δίχτυα και από την άλλη τη μείωση 
της επιρροής των δελφινιών της περιοχής που συνηθίζουν να κυνηγούν ψάρια ενώ είναι παγιδευμένα κάτω στο νερό. Η 
αλιευτική κοινότητα δεν κατόρθωσε να εγγραφτεί ως επίσημη ομάδα με την δημιουργία επίσημης οργάνωσης και η  LIFE 
είναι πρόθυμη να βοηθήσει για το σκοπό αυτό.  

 30/10 Μπαλί (Ινδονησία) – Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας διοργάνωσε το 
πέμπτο «Συνέδριο ο Ωκεανός μας» στο Μπαλί, μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην 
πρόκληση δεσμεύσεων και λήψη αποφάσεων για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των ωκεανών 
μας. Συγκαλεί τους συμμετέχοντες από χώρες ανά το παγκόσμιο για να διασφαλίσει ποίκιλες 
οπτικές από διάφορους φορείς όπως κυβερνήσεις, τομείς του εμπορίου, οικονομικές 
οντότητες, επιστημονικές κοινότητες, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και νέους ηγέτες.  
Στο πλαίσιο αυτό η Διευθύντρια Προγράμματος της LIFE για τη Μάλτα Alicia Said καλέστηκε 
να συμμετέχει ως ομιλήτρια κατά τη διάρκεια παράλληλης εκδήλωσης «Οικοδομώντας 
Δικαιοσύνη για Βιώσιμους Πόρους Θαλασσινών», που διοργανώθηκε από τη Διεθνή 
Οργάνωση Καλαμιδιών και άλλους εταίρους. Στην παρουσίαση της η Alicia έθιξε τη σημασία 
της δικαιοσύνης στην αλιεία, ειδικότερα θέτοντας το βιοπορισμό και τις κοινότητες στην 
καρδιά των αλιευτικών κοινοτήτων: Περισσότερες πληροφορίες εδώ 
https://ourocean2018.org/  
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 Η Aktea αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα των γυναικών και προωθεί την ισότητα φύλου σε διεθνείς χώρους  

22-26/10 Chiang Mai (Ταϊλάνδη) – Στο πλαίσιο του «3ου Συνεδρίου Μικρής 

Κλίμακας» η AKTEA προσκαλέστηκε να παρέχει σχόλια για το θέμα. Στον 

πυρήνα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η απεικόνιση των συλλογικών 

πρωτοβουλιών γυναικών παγκοσμίως. 20 συμμετέχοντες από Λατινική και 

Κεντρική Αμερική, Ασία και Αφρική μοιράστηκαν τις γνώσεις τους για το 

θέμα. Η AKTEA εξήγησε τη δράση της για την προώθηση της ισότητας και 

δικαιοσύνης στην ευρωπαϊκή αλιεία μικρής κλίμακας. Η στρογγυλή τράπεζα 

συμφώνησε ότι αυτή η απεικόνιση θα επιτρέψει την ενίσχυση της 

ορατότητας του κινήματος και θα χρησιμεύσει ως εργαλείο για υπεράσπιση 

της αναγνώρισης των δικαιωμάτων  των γυναικών. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

συνεδρίου δύο μέρη ήταν αφιερωμένα στους τομείς υδατοκαλλιέργειας 

υπό το φως της παγκοσμιοποίησης, ενώ το δεύτερο ήταν  αφιερωμένο στην Ασία και  στα θέματα μετανάστευσης, φτώχιας 

και προκατάληψης. Η Διευθύντρια Προγράμματος της LIFE για τη Μάλτα Alicia Said, έκανε πλήρη παρουσίαση για τα 

θέματα αναφορικά με τη διακυβέρνηση της Ε.Ε στο πλαίσιο της αλιείας μικρής κλίμακας και ανέπτυξε ρεαλιστικές 

ευθυγραμμίσεις ανάμεσα στους Στόχους  Βιώσιμής Ανάπτυξης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Η επίπτωση του Brexit στην αλιεία της Ε.Ε (Γαλλικά) 

https://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2018/10/23/comment-le-brexit-risque-de 

bouleverser-la-peche-europeenne_5373245_4872498.html?fbclid=IwAR0PyTg7Uw_Oviudj7_s-

WYsBBb8icXjl8lfZjivbabH2YyEVZCmvHcm7vQ 

Δανικός Τύπος για την έκθεση του ΕΤΘΑ (Δανικά) 

https://politiken.dk/indland/art6756182/Fiskere-fik-penge-i-strid-med-loven 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/rapport-fiskere-fik-penge-i-strid-med-loven-i-meget-kritisabel-forvaltning 

Η Σκωτσέζική υδατοκαλλιέργεια κατηγορεί τον άγριο σολομό για την εισβολή ψείρας(Αγγλικά) 

https://www.salmon-trout.org/2018/10/30/salmon-farming-industry-blames-wild-fish/ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει απαγόρευση της μιας χρήσης πλαστικών (Αγγλικά) 

https://www.dw.com/en/european-parliament-votes-for-ban-on-single-use-plastic/a-46016607 

Σε ποιόν ανήκει η ποσόστωση (Αγγλικά) 

https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/11/fishing-quota-uk-defra-michael-gove/ 

 

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. 

Επίσης, οι Περιφερειακοί μας Σύμβουλοι, που όλοι ασχολούνται με τους αλιείς μικρής κλίμακας προωθούν τις αξίες και τα 

οφέλη της παράκτιας αλιείας. 
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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 

Ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στις γυναίκες που δουλεύουνε στην αλιεία; Ελάτε σε επαφή με την ΑΚΤΕΑ μέσω 

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