
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network 
www.akteaplatform.eu  

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ     

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο των   

Αλιέων Χαμηλής Έντασης της Ευρώπης   

Δεκέμβριος 2018 και Ιανουάριος 2019 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 

 LabMAF: Πρόγραμμα για τη χρήση ετικέτας για τη Μεσογειακή αλιεία μικρής κλίμακας 

Δεκέμβριος (Σλοβενία) – Η LIFE είναι με χαρά εταίρος στην πρωτοβουλία LabMAF, ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί να 
αναπτύξει ένα σχέδιο χρήσης ετικέτας για τα προϊόντα αλιείας μικρής κλίμακας. Αποτελεί μια από τις πετυχημένες 
προσκλήσεις υποβολής προγράμματος  (http://www.bluemed-initiative.eu/) που επιλέχθηκε από την πρωτοβουλία 
BlueMed, η οποία λαμβάνει υποστήριξη για νεοφυείς δράσεις . Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περίοδο 18 μηνών και 
εκπονήσει μια μελέτη για την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων χρήσης ετικέτας ή και άλλα σχέδια αγοράς. Η μελέτη θα 

εντοπίσει και θα αναγνωρίσει τα προϊόντα των 
ψαράδων μικρής κλίμακας στα οποία 
προσκολλούν και θα φέρει σε εφαρμογή άριστες 
οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές πρακτικές , 
προσαρμοσμένες στην περιοχή. Οι εταίροι  του 
προγράμματος είναι από Ιταλία, Σλοβενία, 
Ισπανία, Γαλλία Λίβανο και Μάλτα. Απαρτίζεται 
από 4 ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά 

τμήματα, μαζί με τη LIFE τους Γάλλους συμβούλους Marepolis. Η πρώτη συνάντηση του LabMAF θα γίνει τους επόμενους 
μήνες έτσι ώστε να συγκεντρώσει όλους τους εταίρους για να ξεκινήσουν να δουλεύουν τη μελέτη εφαρμοσιμότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.emuni.si/en/projects/labmaf  

 

 Ο μπακαλιάρος σε κρίση: ανησυχίες για τον μπακαλιάρο Ανατολικής Βαλτικής στη τελευταία συνάντηση του ΓΣΒΘ 

28-29/01 Κοπεγχάγη (Δανία) – Τα μέλη της LIFE (απεικονίζονται δεξιά) 
από Σουηδία (Bengt Larsson, SYEF), Δανία (Hans Jacob Jensen, FSK), 
Πολωνία (Rafal Bochenski,Darlowska), Γερμανία (Wolfgang Albrecht, 
FSV) και τα στελέχη της  LIFE πέρασαν δύο εντατικές μέρες στην Ομάδα 
Εργασίας Ελέγχου και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Βαλτικής Θάλασσας, που περιλάμβαναν ειδική συνεδρία 
για τον Ανατολικό μπακαλιάρο. Tα μέλη της LIFE έθιξαν διάφορα σημεία 
σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου, επισημαίνοντας ανάμεσα σε άλλα: 
την ανάγκη για να διασφαλιστεί μια προσέγγιση από τα «κάτω προς τα 
πάνω» για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και την καταγραφή του 
αλιεύματος και στο να επιβεβαιωθεί ότι οι αυστηρές προϋποθέσεις 
ανιχνευσιμότητας δεν παρεμποδίζουν τις πρωτοβουλίες απευθείας 
αγοράς. Η LIFE εντάχθηκε στην Ομάδα Στόχος για τη ρέγγα Δυτικής Βαλτικής, μέσω του Συντονιστή της Βαλτικής και 
Βόρειας Θάλασσας ως εκπροσώπου για τα νομοθετήματα της Ομάδας  Στόχος, ο οποίος υπερασπίστηκε δυναμικά το ρόλο 
της LIFE και τη θετική συμβολή της LIFE εντός του ΓΣΒΘ. Σχετικά με τον μπακαλιάρο Βαλτικής Θάλασσας η συνεδρία έληξε 

http://www.akteaplatform.eu/
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με ένα δυσοίωνο τόνο, με τους βασικούς ερευνητές να παρουσιάζουν μια αρνητική προοπτική βασισμένη στις 
τελευταίες τους ερευνητικές δραστηριότητες. Σε σύντομη απάντηση στο ενιαίο  ΓΣΒΘ  είπε ότι: «Πρέπει να διερευνηθούν 
όλα τα δυνατά μέτρα διαχείριση για την καθιέρωση σχεδίου έκτακτης ανάγκης». Η LIFE θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι αυτό θα γίνει, όπως δήλωσε στο Σχέδιο Δράσης της τον περασμένο φθινόπωρο 
http://lifeplatform.eu/action-plan-for-eastern-baltic-cod/ . 

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ Ε.Ε 

 

 03/12 Βαρσοβία  (Πολωνία) – Χάρη στα σημεία που έθιξαν τα μέλη της LIFE από τη Βαλτική, ο Συντονιστής της  LIFE 

Bαλτικής και Βορείου Θάλασσας, είχε  μια χρήσιμη και παραγωγική  τηλεδιάσκεψη με την ομάδα αξιολόγησης για  τη 

Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας που εργάζεται για την παροχή πιστοποίησης για τη Δανική, Εσθονική, Γερμανική 

και Σουηδική πελαγική αλιεία  στην Κεντρική Βαλτική Θάλασσα (https://fisheries.msc.org/en/fisheries/denmark-

estonia-germany-sweden-baltic-herring-and-sprat/@@assessments). Η ανάγκη για την Επιτροπή Θαλάσσιας 

Ασφάλειας, όταν αυτή αξιολογεί την επείγουσα κατάσταση των αποθεμάτων μπακαλιάρων Ανατολικής Βαλτικής, για 

να συμπεριλάβει τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα από την εκτεταμένη βιομηχανική πελαγική αλιευτική προσπάθεια 

σε υποδιαιρέσεις της Βαλτικής για τα πελαγικά αποθέματα (είδη εκτροφής του μπακαλιάρου), συγκεκριμένα η 

σαρδελόρεγγα, είναι ένα φλέγον ζήτημα για τα μέλη της LIFE. Μετά την τηλεδιάσκεψη, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Δεκεμβρίου ο Συντονιστής της LIFE  για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα έκανε διάφορες επαφές με επιστήμονες, 

λειτουργούς, ψαράδες και ενδιαφερόμενους για να πάρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση του 

αποθέματος μπακαλιάρου Δυτικής Βαλτικής, πριν από επιστημονική συμβουλή. Δυστυχώς, οι πληροφορίες 

συγκέντρωσαν αδιαμφισβήτητα στοιχεία προς σημαντική επιδείνωση του αποθέματος. Παράλληλα, η LIFE συμμετείχε 

σε συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Χέλι ενόψει του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, ευτυχώς όμως αποφεύχθηκαν 

περαιτέρω περικοπές στην αλιεία μικρής κλίμακας, χάρη στις προσπάθειες των μελών και του επιτελείου της LIFE .  

  4/12 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –Ο Διευθυντής της LIFE από τη Γερμανία, Wolfgang Albrecht και 

στελέχη της LIFE συναντήθηκαν με το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ulrike Rodust. Η 

κα. Rodust δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή για το Μάιο του 2019. Οι φιλικές και ευρείας 

θεματικής συζητήσεις μας είχαν να κάνουν με τον Κανονισμό Ελέγχου και την νέα πρόταση 

του ΕΤΘΑ. Η κα. Rodust συμφώνησε στην εστίαση του ΕΤΘΑ στην αλιεία μικρής κλίμακας και 

στην ανάγκη ενός ευρύ ευρωπαϊκού ορισμού όπως είναι η παρούσα κατάσταση. 

  4-5/12 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η Γενική Διεύθυνση Θάλασσας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – διοργάνωσε Σεμινάριο για τα  

«Ψηφιακά Εργαλεία αλιείας μικρής κλίμακας» προς συζήτηση για την ηλεκτρονική παρακολούθηση υπό τον 

Κανονισμό Ελέγχου. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της LIFE, Brian O’Riordan συμμετείχε εκ μέρους της LIFE και ήταν 

εισηγητή στην Δεύτερη Συνέδρια για τη ψηφιακή καταγραφή αλιεύματος. Η Γενική Διεύθυνση Θάλασσας επισήμανε 

την ανάγκη για αντικατάσταση του χαρτιού με ψηφιακές μεθόδους καταγραφής. Η αλιεία μικρής κλίμακας θα 

υπόκειται σε νέους ηλεκτρονικούς ελέγχους και προϋποθέσεις καταγραφής μόλις εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις του 

Κανονισμού  Ελέγχου. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε https://ec.europa.eu/fisheries/press/outcomes-workshop-

digital-tools-small-scale-fisheries-brussels-4-5-december-2018_en  

 4/12 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Στελέχη της LIFE συμμετείχαν σε εκδήλωση για τη συνδιαχείριση της Καταλανικής 

Αντιπροσωπίας. Ο κος. Sergi Tudela, Καταλανός Διευθυντής για Θαλάσσιες Υποθέσεις και Αλιεία, παρουσίασε τη 

συνδιαχείριση ως νέο μοντέλο διακυβέρνησης της Καταλονίας και ως το πρώτο παράδειγμα συνδιαχείρισης στο οποίο 

εμπίπτει νομικά υποχρεωτική δέσμευση στην νομοθεσία αλιείας (μαζί με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, έλεγχος και 

επιβολή κλπ.). Έπειτα επικεντρώθηκε στη Θαλάσσια Στρατηγική για την Καταλονία, επισημαίνοντας ότι σκοπεύουν να 

διευρύνουν τη συμμετοχική προσέγγιση σε όλους τους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας . 

 4/12 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Στελέχη της LIFE παραβρέθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο από την WWF για την υφιστάμενη κατάσταση της Εφαρμογής της ΚαλΠ. Συμμετείχαν διάφοροι 

ευρωβουλευτές (Aguilera, Affronte, Rodust, Mato) όπως και η Επιτροπή (κα. Roller) και ενδιαφερόμενοι φορείς 

http://www.akteaplatform.eu/
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(Oceana, Birdlife, Bloom, ClientEarth, MAC members). Επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν μια παρουσίαση από την WWF, 

η οποία κατέδειξε ότι τα Κράτη Μέλη έμειναν πολύ πίσω στην εφαρμογή της ΚαλΠ, μόνο 1 από τις 46 δράσεις της ΚαλΠ 

που αξιολογήθηκαν από την WWF έχουν επιτευχθεί από όλα τα Κράτη Μέλη.    

http://www.wwf.eu/media_centre/?uNewsID=339815 ). Αυτό οδήγησε σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Από την μια, 

οι Ευρωβουλευτές και η Επιτροπή υποστήριξαν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, όπως η επίτευξη μέγιστης 

βιώσιμης απόδοσης των αλιευτικών αποθεμάτων και επιπλέον πρόοδος στη βιωσιμότητα για την αλιεία, κυρίως στη 

Βαλτική. Από την άλλη, οι ΜΚΟ διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη σεβασμού στην επιστημονική συμβουλή και στην 

κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο. Οι ψαράδες στο πάνελ διαπίστωσαν την ανάγκη για μείωση της 

γραφειοκρατίας στην πρόσβαση στο ΕΤΘΑ και την επείγουσα ανάγκη ρύθμισης της ερασιτεχνικής αλιείας για 

προστασία των επαγγελματιών μικρής κλίμακας.     

 10/12 Ρώμη (Ιταλία).  Στελέχη της LIFE συμμετείχαν στις συναντήσεις της ΜedAC, όπου η Ομάδα Εργασίας 1 για την 

εφαρμογή της ΚαλΠ ήταν το μόνο θέμα στην ατζέντα. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την υφιστάμενη κατάσταση 

πολλών κανονισμών (Πολυετές Σχέδιο για τη Δυτική Μεσόγειο, το Πολυετές Σχέδιο Pan για τα μικρά πελαγικά στην 

Αδριατική κλπ) και συμφωνήθηκε από κοινού θέση της MedAC για την πρόταση του Κανονισμού Ελέγχου. Για 

περισσότερες πληροφορίες δείτε http://en.med-

ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2018/12/339_medac_opinion_revision_control_reg.pdf  

 11/12 – 14/12 Ρώμη (Iταλία) -  Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο διοργάνωσε την εκδήλωση Fish Forum 2018 

για την επιστήμη της αλιείας στη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα στα γραφεία της FAO. Η ενέργεια αυτή έφερε κοντά 

πάνω από 450 ειδικούς που δουλεύουν στην επιστήμη της αλιείας και θάλασσας για να συζητήσουν για τα 

επιτεύγματα στην έρευνα, την ενσωμάτωση της λήψης αποφάσεων και τις προτεραιότητες της ερχόμενης δεκαετίας. 

Επίσης, φιλοξένησε διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από διαφορετικές οργανώσεις και ξεκίνησε 

την τελευταία πρόσφατη έκθεση «Η κατάσταση της Αλιείας στη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα» (SOMFI 2018 

http://www.fao.org/gfcm/publications/somfi/2018  ). Η LIFE ήταν επίσημος εταίρος και στελέχη συμμετείχαν στο 

πάνελ, μιλώντας για τη συνδιαχείριση και την καινοτόμο διακυβέρνηση στην αλιεία μικρής κλίμακας. Τα μέλη της LIFE 

Pescartes και της ΑΚΤΕΑ, το δίκτυο των γυναικών στην ευρωπαϊκή αλιεία έλαβαν μέρος στο πάνελ που διοργάνωσε η 

MedAC, παρουσιάζοντας τoπρόγραμμα «Pescado con Arte» για την υποστήριξη του έργου που γίνεται για την ισότητα 

φύλου αντίστοιχα. Οι παρουσιάσεις και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ: 

http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/presentationsκαι εδώ http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1175296/ 

 12/12 Κατάνια (Ιταλία) – Το Συμβούλιο του Τμήματος Γεωργίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της 

Κατάνιας έδωσε την έγκριση του για την  επισημοποίηση του Συμφώνου Συναντίληψης με τη LIFE. Αποτελεί το πρώτο 

βήμα για μια πιο πρακτική συνεργασία, που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Diverso», μια 

πρωτοβουλία για τη επέκταση των δραστηριοτήτων σχετικές με την αλιεία που καθοδηγείται από το Τμήμα Αλιείας της 

Περιφερειακής Σικελίας, που άπτεται της αξίας των θαλασσινών προϊόντων και της συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητές 

και τη βιομηχανία για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες 

πληροφορίες στα Ιταλικά στη σχετική ιστοσελίδα http://www.pescadiverso.com/  

 18/12 Αλμερία (Ισπανία) – Στο πλαίσιο των τριών χρόνων του προγράμματος 

«Διατηρώντας την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο» που χρηματοδοτήθηκε από 

την οργάνωση MAVA , η LIFE ενισχύει την παρουσία της επι τόπου με σκοπό να παρέχει 

αυξημένη υποστήριξη στις αλιευτικές κοινότητες μικρής κλίμακας στην περιοχή. Η  

Macarena Molina επιλέχθηκε από τη LIFE ως νέα Υπεύθυνη Προγράμματος για τη 

Θάλασσα Αλμποράν για να βοηθήσει τη LIFE σε αυτό το σημαντικό της έργο. Γνωρίστε 

της Macarena στη συνέντευξη καλωσορίσματος μας: http://lifeplatform.eu/meet-

macarena-molina-lifes-project-manager-for-the-alboran-sea/  

 8/1 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Εκτελεστικός   Διευθυντής της LIFE Brian O’Riordan, μαζί με στελέχη της LIFE και Bloom, 

συναντήθηκαν με τον  Konstantin Petrov, Σύνδεσμος Αλιείας στη Βουλγαρική Μόνιμη Αντιπροσωπεία. Ο κος  Petrov 
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θα επιστρέψει στη Βουλγαρία για να ασχοληθεί με τη δημόσια διοίκηση και ενδιαφέρεται να κρατήσει επαφή με τη 

LIFE με τη βλέψη να οργανώσουν ένα σεμινάριο για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μαύρη Θάλασσα. 

 09/1 Gdansk (Πολωνία) – Ο Bengt Larsson από τη Σουηδική Οργάνωση Μέλος της LIFΕ SYEF και στελέχη της  LIFE, σε 

διαβούλευση με τα μέλη από την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, συμμετείχαν σε συνάντηση για να αναπτύξουν ένα 

μια ιδέα προγράμματος για την αλιεία και την αγορά γύρω από τους γοβιούς – ένα αλλόχθονο είδος από την Κασπία 

Θάλασσα που εμφανίστηκε στα παράκτια ύδατα διαμέσου της Κεντρικής Ανατολικής Βαλτικής. Αποτέλεσε μια εντατική 

ημέρα εργασίας που κατέληξε σε προτάσεις για να αξιοποιηθούν πιθανοί πόροι για πρωτογενές χρήμα για 

προγράμματα και επισήμανε τη θέληση για συνεργασία ανάμεσα σε μελλοντικούς εταίρους αντιπροσωπεύοντας την 

αλιεία μικρής κλίμακας την επιστήμη και τις τοπικές αρχές. Στο σουηδικό ινστιτούτο υποβάλλεται ένα νεοφυές 

πρόγραμμα.     

 15/1  (Βέλγιο) – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της LIFE συναντήθηκε με τη  Barbara Roegiers, Ειδικό Αλιείας της Βελγικής 

Μόνιμης Αντιπροσωπείας για να συζητήσουν εξελίξεις σε σχέση με την ηλεκτρική τράτα, η οποία αγνοούσε την ιδέα 

ότι η απαγόρευση της τράτας με ηλεκτρισμό θα σήμαινε επιστροφή  της παραδοσιακής τράτας με ηλεκτρισμό. 

Επισήμανε ότι ο βελγικός στόλος λειτουργεί επικερδώς χάρη στις καινοτομίες τα τελευταία 20 χρόνια, χωρίς να 

χρειάζεται τη χρήση ηλεκτρισμού.    

 17-18/1 Στοκχόλμη (Σουηδία) – Οι εταίροι του προγράμματος NESUfish, ανάμεσα τους ο Evalds Urtans, Μέλος της 

οργάνωσης της  LIFE από Λετονία συγκεντρώθηκαν μαζί με στελέχη της LIFE, για συνάντηση επισκόπησης που 

καθοδηγείται από την Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας για να συνοψίσουν την πρόοδο που σημειώθηκε και για να 

συνεχιστεί η συνεργασία. Μέχρι τον Απρίλιο θα εκπονηθεί μια τελική έκθεση, που περιλαμβάνει χαρτογράφηση των 

αλιευτικών κοινοτήτων μικρής κλίμακας. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από τους εταίρους σε δραστηριότητες που 

ενισχύουν την πρόσθετη αξία των προϊόντων ψαριού που λαμβάνουν οι αλιείς μικρής κλίμακας με διάφορες τοπικές 

πρωτοβουλίες να συμπεριλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση.   

 21-22/1 Boulogne-sur-Mer (Γαλλία) και Βρυξέλλες  (Βέλγιο) –Δύο πολύ 

εντατικές μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων η LIFE με στελέχη και μέλη 

συναντήθηκαν με ψαράδες από όλη την Ευρώπη για να εστιαστούν στο 

ζήτημα της αλιείας με ηλεκτρισμό. Κατά την πρώτη μέρα ο Εκτελεστικός 

Γραμματέας  της LIFE συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στη δημοπρασία ψαριών στη Boulogne-sur-Mer από τη Bloom. Η 

πρωτοβουλία περιλάμβανε διάσκεψη τύπου, συζήτηση και σεμινάριο στην 

παρουσία ψαράδων, ανάμεσα τους μέλη της LIFE από την Ισπανία, Ιταλία, 

Γαλλία ΗΒ και Βέλγιο. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από τη συνάντηση 

ήταν μια πρόταση για να δημιουργηθεί μια ατζέντα για τις επερχόμενες 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την επόμενη μέρα οι 

συμμετέχοντες συμμετείχαν σε συναντήσεις με διάφορα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, μεταξύ 

των οποίων ο   Gabriel Mato (εισηγητής για τον Κανονισμό για τα Τεχνικά Μέτρα και για το ΕΤΘΑ μετά το 2020), ο Alain 

Cadec, Izascun Bilbao Barandica, και η Marisa Sevilla Andrada (Βοηθός της Clara Aguilera). Ήταν μια ευκαιρία για τους 

ψαράδες να συναντήσουν ευρωβουλευτές και να τους ρωτήσουν για την τράτα με ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα θέματα 

που τους αφορούν.  

 23/1 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Στελέχη της  LIFE συμμετείχαν στη Δημόσια Ακρόαση για το «Μέλλον της Αλιείας Μικρής 

Κλίμακας στην Ε.Ε» που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη Γενική Διεύθυνση 

Θάλασσας να επαναλάβει τη δέσμευση της στη στήριξη των ψαράδων μικρής κλίμακας στο επόμενο ΕΤΘΑ. Έγιναν 

παρουσιάσεις από την Aζόρες, Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Επισημάνθηκαν τα θέματα πρόσβασης της 

ποσόστωσης και πρόσβασης στις  αγορές. Ο Ken Kawahara από την οργάνωση μέλος της LIFE PPPAF Γαλλίας έκανε καλή 

κριτική (στα γαλλικά)  http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=683.  

 28/1 Sitges (Ισπανία) – Η  LIFE βοήθησε την οργάνωση μέλος της Cofradia de Sitges να προσχεδιάσει πρόταση για 

πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση για την «Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της 

http://www.akteaplatform.eu/
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παραδοσιακής αλιείας». Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ολομέλεια του City Hall και θα είναι σύντομα δημόσιο, ενώ 

θα ολοκληρωθεί σε  4 χρόνια και θα επιτρέψει τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της οργάνωσης, προάγοντας 

ποικιλόμορφες αλιευτικές δραστηριότητες που περικλείουν τον «αλιευτικό τουρισμό» (περιλαμβανομένων 

επισκέψεων, εκπαιδευτικές και γαστρονομικές δραστηριότητες).  

 30/1 Ρόζε (Ισπανία) – Έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής 

«Συνδιαχείρισης για τη σουπιά και στη Ρόζε και Balls Bays. H ατζέντα 

περιλάμβανε 1) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων που επιτευχθήκαν 

από τη μελέτη παρακολούθησης της σουπιάς 2) Σύντομη παρουσίαση  

από την Περιφερειακή κυβέρνηση για το αλίευμα της σουπιάς από τον 

αλιευτικό στόλο της οργάνωσης τριών ψαράδων που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο και 3) Παρουσίαση που έγινε από την 

κάθε οργάνωση για το μέλλον του «Σχεδίου Συνδιαχείρισης Σουπιάς»   

Η LIFE, ως μέλος της Επιτροπής Συνδιαχείρισης έκανε προκαταρτικό 

έργο με ψαράδες από L’Estartit και L’Escala (επίσης μέλη της LIFE) για 

να προετοιμαστεί για τη συνάντηση και να επιτύχει συναίνεση.   

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

 Μέλος της LIFE FSK ερευνά το αποτύπωμα άνθρακα  

3/12 Δανία – Η επίδραση στο κλίμα είναι ένα σημαντικό θέμα για τους ψαράδες και τους καταναλωτές εξίσου σε όλη την 

Ευρώπη. Πολλοί καταναλωτές γνωρίζουν ότι το βοδινό έχει τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα. Όμως τί γίνεται με το ψάρι; 

Μέλη της LIFE από την  FSK, ρώτησαν τον  Friederike Ziegler από το ερευνητικό ινστιτούτο RISE, σχετικά με το αποτύπωμα 

άνθρακα για το ψάρι. «Πάντα θα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην αλιεία. Επίσης παίζει ρόλο το πώς πάει το απόθεμα 

και πόσο εύκολο είναι να πιαστεί το ψάρι. Όμως συνολικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το αποτύπωμα μπακαλιάρου 

ή του πλατύψαρου αλιευμένα με εργαλεία όπως στάσιμα δίχτυα και αγκίστρια έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα 

σε σχέση με το ίδιο ψάρι από το ίδιο απόθεμα από το ενεργό αλιευτικό εργαλείο, για παράδειγμα η τράτα βυθού, κατέληξε 

ο Friederike Ziegler». Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ (στα Δανικά) http://skaansomtkystfiskeri.dk/klimapaavirkning-

stor-forskel-paa-fiskemetoder/  

 Η Arts Menors Costa Brava δραστηριοποιείται στο μάρκετινγκ την τηλεόραση  

18/12 and 10/1 L’Escala (Ισπανία) –  Τα μέλη της LIFE από την οργάνωση Menors Costa Brava παραχώρησαν συνέντευξη 

στην Ισπανική τηλεοπτική εκπομπή «Las Rutas de Veronica» στην TVE2. Ο Isaac ψαράς της οργάνωσης εξήγησε τη σημασία 

της αλιείας σουπιάς για τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες και τεχνικές για διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των 

πόρων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη γέννηση. Ολόκληρη η συνέντευξη στα 42:00 λεπτά (στα 

Ισπανικά) http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/las-rutas-de-veronica/rutas-veronica-alt-

emporda/4893939/?media=tve.  Τον προηγούμενο μήνα συναντήθηκε με στελέχη της LIFE για να εργαστούν στο 

πρόγραμμα Synepesca που χρηματοδοτείται από την οργάνωση Carouso. H πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση 

των Γάλλο-Ισπανικών συνεργειών και στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης της ισπανικής ομάδας που αποκτήθηκε από 

τα μέλη της LIFE SPMLR για τη δημιουργία ετικέτας τους Golion. H Synepesca προχωρεί και η Arts Menors Costa Brava 

έχει κάνει σημαντικά βήματα για να βελτιώσει το μάρκετινγκ και την τοποθέτηση ετικέτας στα προϊόντα της. Η  LIFE 

στήριξε τους ψαράδες παρέχοντας τη δημιουργία υποδομής για το πρόγραμμα διαχείρισης και σχεδιάζει τις 

δραστηριότητες για το 2019, που θα περιλαμβάνουν την έναρξη τοποθέτησης σήμανσης και μια δεύτερη ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών.  

 Η Pescartes συμμετέχει σε εκδήλωση της Greenpeace και ανανεώνει το πρόγραμμα της 
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26/12 Santiago de Compostela (Ισπανία) – Η Ισπανική Οργάνωση μέλος της LIFE Pescartes συμμετείχε στο σεμινάριο με 

τίτλο «Pesca Justa» (Δίκαιο Ψάρεμα) όπου η Greenpeace παρουσίασε « Χάρτη 

Πορείας για δίκαιη και βιώσιμη αλιεία». Συμμετείχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι 

που εμπλέκονται στην αλιεία μικρής κλίμακας και το κύριο θέμα στην ατζέντα ήταν 

το μάρκετινγκ βιώσιμων αειφόρων προϊόντων αλιείας μικρής κλίμακας. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ https://es.greenpeace.org/es/sala-de-

prensa/comunicados/santiago-acoge-las-jornadas-tejiendo-redes-dando-valor-a-

la-pesca-sostenible/. Η Pescartes επίσης ανανέωσε το πρόγραμμα της «Pescados 

con Arte» (εικονιζόμενη στα δεξιά) και θα συνεχίσει να υλοποιεί πρωτοβουλίες για 

να προωθήσει τα αειφόρα αλιευτικά προϊόντα μικρής κλίμακας κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς. Το πρόγραμμα στηρίζει η Οργάνωση Biodiversidad μέσω του προγράμματος Pleamar του ΕΤΘΑ. 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Η θέση της LIFE για το Χέλι 

http://lifeplatform.eu/life-position-on-eel-for-2019/ 

Expertengruppe Fischereikontrolle (Γερμανικά) 

http://lifeplatform.eu/expertengruppe-fischereikontrolle/ 

Χριστουγεννιάτικο Συμβούλιο 

http://lifeplatform.eu/christmas-council-annual-quota-carve-up-getting-the-balance-right/ 

Ψήφος για το WestMedMAP 

http://lifeplatform.eu/vote-on-the-westmed-map/ 

Ψήφος για το ΕΤΘΑ 

http://lifeplatform.eu/vote-on-the-2021-2027-emff/ 

http://fiskerforum.dk/en/news/b/emff-must-maintain-support-for-small-scale-fishing-says-life 

Συνέντευξη του Εκτελεστικού Γραμματέα της LIFE Brian O’Riordan  

https://mag.hookandnet.com/2018/12/17/2018-12life1/pugpig_index.html 

Portal Morski για τον ορισμό της αλιείας μικρής κλίμακας (Πολωνικά) 

https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41604-projekt-nowego-funduszu-rybackiego-rozszerza-

rybolowstwo-maloskalowe-z-12-az-do-24-metrow 

Portal Morski για τις παρανομίες στη διαχείριση αλιείας στην Δανία (Πολωνικά) 

https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41628-dunscy-rybacy-maja-problemy-z-powodu-blednego-

raportowania-polowow 

Τα Σκωτσέζικα μέλη για το όριο τριών μιλίων  

http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/threemilelimit.htm 
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Aυτό το ενημερωτικό Δελτίο, είναι ένα απλό στιγμιότυπο των εξωτερικών δραστηριοτήτων μας. Επίσης, τα στελέχη 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 αλιεία μικρής κλίμακας,  χαμηλής 

έντασης. 

Ακόμη, οι Περιφερειακοί μας Σύμβουλοι, στις Βρυξέλλες, Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και Μάλτα που όλοι ασχολούνται με 

τους αλιείς μικρής κλίμακας προωθούν τις αξίες και τα οφέλη της παράκτιας αλιείας. 

Θα θέλατε οποιαδήποτε 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 δουλεύουν 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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