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ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 

 Οι ψαράδες μικρής κλίμακας αποκτούν αυξημένη επιρροή στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη 
Βαλτική Θάλασσα, αφού η FSK απο τη Δανία είναι η 4η οργάνωση μέλος που εντάσσεται στη Γενική 
Συνέλευση  

Με την πάροδο του μήνα Ιανουαρίου,  τα μέλη της LIFE απο τη Δανία  
Foreningen for Skånsomt Kystefiskeri (FSK- 
http://skaansomtkystfiskeri.dk), υπέβαλαν αίτηση για να γίνουν μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη 
Βαλτική Θάλασσα(ΓΣΒΘ). Τα Γνωμοδοτικά Συμβούλια είναι δρώντες 
φορείς που παρέχουν στην Ευρωπαική Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη  
προτάσεις για τη διαχείριση αλιείας.  (περισσότερες πληροφορίες 
στo Υλικό της  LIFE n°3 http://lifeplatform.eu/tutorials/ ). Η αίτηση έχει περάσει απο όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες  εντός του ΓΣΒΘ  και η Γραμματεία ανακοίνωσε επίσημα στο τέλος Φεβρουαρίου ότι η αίτηση 
της FSK έχει εγκριθεί. Η LIFE,  είναι περήφανη που τα μέλη της απο τη Δανία αποφάσισαν να εμπλακούν σε 
αυτή τη διαδικασία, ακολουθώντας τα βήματα των μελών απο τη Πολωνία, Γερμανία και Σουηδία. Η ομάδα 
της LIFE θα συνεχίσει να κάνει τα μέγιστα για να βοηθήσει τα μέλη της να χαράζουν περιφερειακές 
πολιτικές αλιείας , έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μικρής κλίμακας , των ψαράδων χαμηλής 
έντασης και στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον! 

 Μεσογειακή αλιεία μικρής κλίμακας : καιρός για έκθεση έρευνας για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Ο μήνας Φεβρουάριος, σηματοδοτεί το ξεκίνημα των δραστηριοτήτων που 

καθοδηγούνται απο τη LIFE, εντός του πλαισίου του τριετούς χρηματοδοτούμενου  

προγράμματος απο το Ίδρυμα MAVA, αλλά είναι και η κατάλληλη στιγμή να  

αξιολογηθεί η κατάσταση για την αλιεία μικρής κλίμακας στην Περιοχή. Έχουν 

περάσει δύο χρόνια απο το Μάρτιο του 2016, που η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη 

Μεσόγειο οργάνωσε το Συνέδριο «Οικοδομώντας ένα μέλλον για αειφόρο αλιεία 

μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και Βόρειο Θάλασσα» στην Αλγερία 

(http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/building-a-future-for-sustainable-small-

scale-fisheries-in-the-mediterranean-and-black-sea/en/),  το οποίο εξελίχθηκε σε ένα 

επίσημο πλάνο για να στηρίξει την αειφόρο αλιεία μικρής κλίμακας που 

ενσωματώθηκε στην  Ενδιάμεση Στρατηγική (2017-2020) προς την αειφορία για τη Μεσόγειο και τη Μάυρη 

Θάλασσα.  (http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf ). Το 2017, ο Μάρτης σηματοδοτήθηκε απο τη Διακήρυξη 

«MedFish4ever»(https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-

medfish4ever=6),μια ξεκάθαρη δέσμευση υπογεγραμμένη απο όλα τα Μεσογειακά Κράτη για να εργαστούν 

μαζί για αειφόρο αλιεία διαμέσου της εμπλοκής του τομέα αλιείας μικρής κλίμακας.Έπειτα απο αυτά τα 

βήματα, θα διοργανωθεί μια Ανωτάτου Επιπέδου συνάντηση για την αλιεία μικρής κλίμακας, το Σεπτέμβριο 

του 2018 στη Μάλτα, όπου θα υπογραφτεί «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας 
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στη Μεσόγειο και στη Μάυρη Θάλασσα». Τα  μέλη και το προσωπικό της LIFE παρακολουθούν τη 

διαδικασία απο την αρχή, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας και παρέχοντας γραπτές και προφορικές 

συνεισφορές. Στο προσκήνιο αυτής της ερχόμενης εκδήλωσης η ομάδα της LIFE για τη Μεσόγειο δουλέυει 

τώρα για να προετοιμάσει τα επόμενα βήματα μαζέυοντας συνεισφορές για το περιφερειακό πλάνο 

δράσης, έτσι ώστε η φωνή της να ακουστεί ως ολότητα.  Η LIFE ενθαρρύνει όλα τα μέλη της Μεσογείου, 

που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν έχουν εμπλακεί πλήρως στη διαδικασία να έρθουν σε επαφή με το 

προσωπικό της LIFE, με σκοπό να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτές τις διαβουλέυσεις και να 

βοηθήσουν να διαμορφώσουν το μέλλον το δικό τους και  της Μεσογείου Θάλασσας ευρύτερα. 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 5-16/2 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Στις 16 Ιανουαρίου το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ψήφισε για οριστική 

απαγόρευση της ηλεκτρικής αλιείας, ένα είδος ηλεκτρικής τράτας που χρησιμοποιείται απο σημαντικό 

αριθμό βαρκών, κυρίως με βάση την Ολλανδία.Παρόλα αυτά, η απαγόρευση για να είναι αποτελεσματική 

πρέπει ακόμα να περάσει απο τριμερείς διαπραγματέυσεις (συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαικού 

Κοινοβουλίου, Ευρωπαικής Επιτροπής και Συμβουλίου Υπουργών - δείτε το ενημερωτικό δελτίο 

Ιανουαρίου) .Για αυτό το λόγο, οι παρόντες και μελλοντικοί μήνες είναι μια ευαίσθητη  χρονική στιγμή για 

σοφή υποστήριξη.Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE,  Brian O’Riordan και εκπροσώποι της ΜΚΟ 

Bloom, συναντήθηκαν με το Γραφείο Αλιείας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ιρλανδίας, της 

Γερμανίας, Λετονίας και Βελγίου για να συζητήσουν το ζήτημα υπο το φώς της νομοθετικής διαδικασίας 

ενόψει. Τόσο το Ιρλανδικό όσο και το Γερμανικό Γραφείο είχαν την ακατανότη αντίληψη ότι αν η LIFE 

πιέσει ενάντια στην ηλεκτρική αλιεία τότε αυτό σημαίνει ότι είναι υπερ της τράτας με ηλεκτρικό ρέυμα.Το 

Βελγικό Γραφείο, πίεσε τη LIFE για τη θέση της στις τριμερείς διαπραγματέυσεις και υπογράμμισε ότι η 

τελική της απόφαση θα εξαρτάται στο τέλος απο τις προτάσεις των επιστημονικών ινστιτούτων.  Η LIFE 

έχει επισημάνει απο  καιρό και ξανά τις παρατηρήσεις απο πρώτο χέρι των μελών μας απο το ΗΒ, Βέλγιο, 

Γαλλία και Ολλανδία, για τη ζημιά που εχει συντελεστεί απο αυτή τη μέθοδο ψαρέματος που εμφανίζεται 

να κτυπά στον πάτο της τροφικής αλυσίδας και μετά πάνω. (επίσημες  μαρτυρίες είναι διαθέσιμες εδώ  

http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/09/Testimonies.pdf ). 

 6-7/2 Thorupstrand (Δανία) –  Η ομάδα της LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα διοργάνωσε 

ανταλλαγή των ενδεδειγμένων πρακτικών υπο τον τίτλο : «Επιβίωση και Ευημερία : προσθέτοντας αξία 

στην πολιτική και παραγωγή απο 

ψαράδες μικρής κλίμακας». Μέλη απο 

την Πολωνία, Σουηδία, Λετονία, 

Ολλανδία, Φινλανδία και Γερμανία, μαζί 

με αριθμό ενδιαφερομένων απο όλη την 

Περιοχή, είχαν την ευκαιρία να 

επισκεφτούν τις ευημερούσες 

αλιευτικές κοινότητες του Thorupstrand, 

ενός χωριού στα βόρεια παράλια της 

Δανίας, για να συζητήσουν το πώς οι 

ψαράδες ανταπεξέρχονται στις 

προκλήσεις που προβάλλονται απο τη διαχείριση αλιείας και την κατανομή ποσόστωσης στη χώρα. 

Συγκεκριμένα, αντιμετώπισαν την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης της ποσόστωσης βασισμένο 

στην ΑΜΠ (Ατομική Μεταβιβάσιμη Ποσόστωση) στο τέλος του 2000, η οποία ευνόησε τα συμφέροντα της 

μεγάλης κλίμακας δημιουργώντας ένα κοινό σύστημα αγοράς ποσόστωσης που να κρατιέται σε δεξαμενή 

της κοινότητας. Τη 2η μέρα της συνάντησης,  η ομάδα επικεντρώθηκε στις στρατηγικές της αγοράς και στα 

κανάλια, όπως οι ετικέτες, τα σχήματα των κιβωτίων ψαριού και στο έργο σε συνεργασία με Τοπικές 

Ομάδες Δράσης Αλιείας ( FLAGs) και αρχιμαγείρους.  
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 08/2 Βρυξέλλες  (Βέλγιο) –  Η ομάδα της LIFE  Βρυξελλών συμμετείχε στο σεμινάριο κριτικής αποτίμησης 

για μια μελέτη που διεξάγεται απο τη Γενική Διέυθυνση Θάλασσας για τα οικονομικά οφέλη των ΜΠΠ. 

Ένα απο τα πολλά θέματα που προέκυψαν ήταν το πώς να διασφαλιστεί κατάλληλη διακυβέρνηση και η 

κεντρικής σημασίας συνδιαχείριση. Επίσης, συζητήθηκαν η αειφορία των ΜΠΠ, η ανάγκη για συνέργειες 

μεταξύ των φορέων, για να δημιουργήσουν αμοιβαία επωφελείς συνθήκες και  μηχανισμούς επίλυσης 

συγκρούσεων. 

 13/2 Στοκχόλμη (Σουηδία) – Ο Συντονιστής της LIFE για τη Βαλτική Περιοχή και Βόρεο Θάλασσα 

προσκαλέστηκε να συμμετέχει στη 2η Συνάντηση της Διευθύνουσας Ομάδας για Διεθνή Συνεργασία, 

(ΔΟΔΣ), ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει 14 Τοπικές Ομάδες Δράσεις Αλιείας απο Φινλανδία, Εσθονία, 

Γερμανία, για να απαμβλύνουν το αντίκτυπο της αυξημένων πληθυσμών γκρίζων φώκιων και μάυρων 

κορμοράνων στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν γύρω απο τη 

διαχείριση του προγράματος και στην προετοιμασία ενός ερωτηματολογίου που θα συμπληρωθεί απο 20 

ψαράδες απο κάθε περιοχή ΤΟΔΑ, με σκοπό να αξιολογήσουν την οικονομική επίπτωση απο την γκρίζα 

φώκια και τη θήρευση μάυρων κορμοράνων στην παράκτια αλιεία. Οι εταίροι του προγράμματος 

προτρέπουν όλες τις ΤΟΔΑ να συμμετέχουν έτσι ώστε να λάβουν όσο το δυνατό περισσότερη βοήθεια: 

https://balticfisheries.com  

 14-15/2 Gothenburg (Σουηδία) – Εκπρόσωπος της Δανικής οργάνωσης μέλος της  LIFE FSK, ο Hans Jacob 

Jensen, μαζί με προσωικό της LIFE παρεβρέθηκαν στη συνάντηση HELCOM-FISH PRO group, ένα 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της γνώσης για τα θαλάσσια 

ιχθυοαποθέματα.  Ένα περισσότερο επιστημονικό συνέδριο που επέτρεψε στη LIFE  να επισημάνει 

εξελίξεις  του προγράμματος και να προετοιμαστεί για ανταλλαγή γνώσεων για το ζήτημα. Η ανάπτυξη της 

ερασιτεχνικής αλιείας ήταν επίσης ένα θέμα στο θεματολόγιο, όπως επίσης και η ανάγκη αποφυγής 

αχρείαστου ανταγωνισμού με την αειφόρο επαγγελματική αλιεία μικρής κλίμακας, χαμηλής έντασης. 

Επιπρόσθετες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της συνάντησης είναι διαθέσιμα εδώ: 

https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%20II%205-2018-

440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%20II%205-2018.pdf 

 19/02 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –  Η ομάδα Βρυξελλών της LIFE συναντήθηκε με το Ευρωπαικό Γραφείο Slow 

Food, με σκοπό να παρέχουν αμοιβαία ενημέρωση για την ατζέντα και τις δραστηριότητές τους. Καθόλη 

τη συζήτηση, η Slow Food τόνισε την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη «Κοινή Πολιτική Τροφίμων» , σε 

ευρωπαικό επίπεδο, την οποία προωθούν εδω και κάποιο καιρό.Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ Slow 

Food και LIFE σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πολιτικές σχετιζόμενες με τους καταναλωτές  

επισφραγίστηκε. 

 20/02 Ρώμη (Ιταλία) -  Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εξέδωσε την 

έκθεση «Η συμμετοχή και η ηγεσία των γυναικών 

σε οργανώσεις παραδοσιακής αλιείας και η 

συλλογική δράση στην αλιεία». Σκοπός της μελέτης 

είναι η ανάπτυξη μιας έκθεσης έρευνας για 

συμμετοχή των γυναικών σε οργανώσεις 

ψαράδων ως μέλη και ως επικεφαλείς, όπως 

επίσης και στην αναγνώριση βέλτιστων 

πρακτικών. H Katia Frangoudes, Εκπρόσωπος 

Τύπου της AKTEA – το δίκτυο εταίρος της LIFE « για 

τις γυναίκες στην αλιεία» συνέβαλε στη μελέτη με 

θέσεις και εισηγήσεις. Ανάμεσα στα διαφορετικά 

παραδείγματα οργανώσεων που ηγούνται 
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γυναίκες, τα οποία εξετάζονται στο έγγραφο, τα πιο χαρακτηριστικά είναι οι συλλέκτριες κοραλλιών στη 

Γαλικία και η υποστηρικτική ατζέντα της ΑΚΤΕΑ, σε μια  ευρωπαική προοπτική 

http://www.fao.org/3/I8480EN/i8480en.pdf      

 20-22/02 Ζιζέλ (Αλγερία) – Η MedPan, ένα δίκτυο που εκπροσωπεί τους διαχειριστές Θαλάσσιων 

Μεσογειακών Προστατευόμενων Περιοχών, διοργάνωσε συνάντηση στην Αλγερία για να συζητήσουν 

τρόπους διαχείρισης των ΘΠΠ. Η αποστολή της  LIFE περιλάμβανε εκπροσώπους μελών απο την Ισπανία 

(Pescartes and Arts Menors Costa Brava), απο την Ιταλία  (Associazione Pescatori di Pantelleria) τον 

Διευθυντή της LIFE για τη Μεσόγειο Christian Decugis και δύο μέλη του προσωπικού της LIFE. Η τριήμερη 

πρωτοβουλία επέτρεψε στους ψαράδες της LIFE να συναντηθούν με υπέυθυνους ΜΠΠ απο την Αλγερία, 

Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Τυνησία. Το συνέδριο ήταν το πρώτο στο είδος του και σηματοδότησε την 

πρώτη δραστηριότητα που διενεργείται απο τη LIFE, ως μέρος του έργου που χρηματοδοτείται απο το 

Ίδρυμα MAVA. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πάνω σε 20 προτάσεις, που οι ψαράδες και οι διαχειριστές 

των ΜΠΠ πιστέυουν ότι πρέπει να δοθεί πρωταρχική σημασία ώστε να διασφαλιστεί μια επωφελής 

διαχείριση των Μεσογειακών Προστατευόμενων Περιοχών. 

 20-21/02 Ρώμη (Ιταλία) –Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης του Μεσογειακού Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου, η πρόταση Αίτημα για Περιφερειακό Πλάνο Δράσης για στήριξη αειφόρου αλιείας μικρής 

κλίμακας, υποβλήθηκε απο άλλη ομάδα συμφερόντων, αυτή που εκπροσωπεί το 40% των θέσεων στο 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο (MedAC) και περιλαμβάνει ΜΚΟ και οργανώσεις ερασιτεχνών 

ψαράδων. Η πρόταση τονίζει ότι το προαναφερθέν πλάνο δράσης, η τελική εκδοχή του οποίου θα 

υπογραφεί επισήμως απο του φορείς αποφάσεων στη Μάλτα, το Σεπτέμβριου του 2018 πρέπει να 

ενσωματώνει πρόνοιες που διασφαλίζουν προνομιακή πρόσβαση στα αλιευτικά δικαιώματα στην 

αλιεία μικρής κλίμακας χαμηλής έντασης. Άλλα σημαντικά μέτρα, που αναφέρθηκαν επίσης ήταν η 

καθιέρωση πλάνων διαχείρισης παράκτιας περιοχής, κατάλληλος έλεγχος και μηχανισμοί εποπτείας, η 

συλλογή δεδομένων, η επιστημονική συμβουλή και  η επιστημονική έρευνα. Παρόλο που η LIFE δεν 

μπόρεσε να παρεβρεθεί , καθότι οι ημερομηνίες συνέπεσαν με την πρωτοβουλία για ΜΠΠ στην Αλγερία, η 

συμβολή της δόθηκε σε γραπτή μορφή πριν απο τη συνάντηση.  

 21/02 Βρυξέλλες  (Βέλγιο) – Προσωπικό της LIFE συμμετείχε στο συνέδριο «Αντίστροφη μέτρηση για το 

2020, πόσο μακριά έχει φτάσει η Ε.Ε στον τερματισμό της υπεραλίευσης;», που διοργανώθηκε απο τη 

Pew, μια διεθνή ΜΚΟ. Ο Συντονιστής της LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα άδραξε την ευκαιρία για 

να επισημάνει μερικά ζητήματα συναφή με τη Βαλτική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων των 

σκαφών μικρής κλίμακας και την επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις. Οι 

διοργανωτές  έλαβαν υπόψη αυτή τη θέση, αλλά η συνολική θέση της Ευρωπαικής Επιτροπής, που 

εκπροσωπήθηκε στο πάνελ απο την αξιωματούχο της Ε.Ε Maya Kirchner, για τη διαχείριση των 

ευρωπαικών αποθεμάτων, ήταν γενικά θετική, ειδικότερα αναφορικά με την ανάγκη επίτευξης Μέγιστης 

Βιώσιμης Απόδοσης (ΜSY) και τα καλά έσοδα που εισέρχονται απο τα ευρωπαικά σκάφη μεγάλης 

κλίμακας. Πολλοί ομιλητές, ανάμεσα τους ο Javier Garat, εκπρόσωπος της  Europêche, συμφώνησε ότι η 

προσοχή των φορέων χάραξης πολιτικής πρέπει τώρα να κατευθύνεται στη στήριξη της αλιείας μικρής 

κλίμακας και στις παράκτιες κοινότητες. Περισσότερη λεπτομερής πληροφόρηση εδώ 

http://www.pewtrusts.org/en/about/events/2018/countdown-to-2020-how-far-has-the-eu-come-in-

ending-overfishing 

 26/2 – Η LIFE  συμμετείχε σε πρόσκληση σε συνέδριο με αριθμό οργανώσεων που είναι μέρη της Ομάδας 

Εργασίας της Αλιείας Μικρής Κλίμακας του GFCM.Το βασικό θέμα συζήτησης ήταν ένας πίνακας (σύνολο 

κριτηρίων) τα οποία η ομάδα αναλύει για να προσδιορίσει περισσότερο σε βάθος την ΑΜΚ και να 

εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της κάθε μεμονωμένης αλιείας στη Μεσόγειο. Ο πίνακας θα επιτρέπει 

επίσης, σε όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις διαφορές ανάμεσα στους τομείς 

μικρής και μεγάλης κλίμακας, χωρίς όμως να οδηγεί σε οποιοδήποτε διαχωρισμό. Η  LIFE, έπειτα απο 

http://www.akteaplatform.eu/
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διαβούλευση με τα Μεσογειακά της μέλη, παρέθεσε τα αιτήματα και τις απόψεις της σε ένα αριθμό 

παραμέτρων για να βοηθήσει στην έρευνα. 

 28/2 Bρυξέλλες (Βέλγιο) –Η ομάδα Βρυξελλών της LIFE παρεβρέθηκε στην ημερίδα στο Ευρωπαικό 

Κοινοβούλιο «Ενισχύοντας το διάλογο για βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων», που διοργανώθηκε απο 

την εταιρεία ECBD. Οι ομιλητές αναγνώρισαν την αξιόλογη δουλειά των οργανώσεων περιφερειακής 

διαχείρισης και κάλεσαν για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

σωμάτων. Ο  Matjaz Malgaj, Επικεφαλής της Ομάδας «Θαλάσσιο Περιβάλλον και Βιομηχανία Ύδατος» (DG 

ENV) υπενθύμισε επιπλέον στη συνάντηση τη σημασία αυτής της συζήτησης στο πλαίσιο της Επισιτιστικής 

Ασφάλειας  που υφίσταται ο πλανήτης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  http://ebcd.org/event/cbd-

sustainable-ocean-initiative-fostering-dialogue-sustainable-use-fisheries-resources/.  

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

 Έναρξη του πρόσφατου προγράμματος Pescartes κατα μήκος της ακτής   Murcia- Almería 

30/1 Αλμερία  (Ισπανία) – To μέλος απο την Ισπανία , Pescartes ξεκίνησε τις 
πρώτες εργασίες για το πρόγραμμα  «Pescados con Arte» (Ψάρι και Τέχνη ),το 
οποίο εγκρίθηκε προσφάτως και χρηματοδοτήθηκε απο το Ισπανικό Υπουργείο 
Γεωργίας, Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και απο το Ίδρυμα 
Βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με μια τοπική 
οργάνωση που εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον η Asociación Columbares,που 
στοχέυει να ενημερώσει το γενικό κοινό για τη κοινωνική, περιβαλλοντική και 
πολιτιστική αξία των ντόπιων προιόντων ψαριού, που αλιέυεται με χαμηλής 
έντασης μικρής κλίμακας τεχνικές και να προωθήσει την κατανάλωσή τους . Οι 
πρώτες κινήσεις γαστρονομικών επιδείξεων σε εστιατόρια και αγορές τροφίμων 

αποδείχτηκαν πολύ επιτυχείς και μεγάλης προσέλευσης, φέρνοντας τους ψαράδες μικρής 
κλίμακας κοντά στους καταναλωτές. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάστηκαν, ήταν και η 
σημασία της διάσωσης των θαλάσσιων πόρων και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αλιείς μικρής 
κλίμακας και η υπέυθυνη κατανάλωση.  

 Εαν εγκριθεί το Σχέδιο Νόμου Άδειας Κληρονομιάς που προωθείται απο τα μέλη της LIFE στην 
Ιρλανδία θα χαράξει το δρόμο για χιλιάδες ψαράδες μικρής κλίμακας που δουλέυουν σε νησιά σε 
όλη την Ευρώπη  

1/02 Δουβλίνο (Ιρλανδία) –Το μέλος της  LIFE απο την Ιρλανδία, Οργάνωση  Θαλασσίων Πόρων 
Ιρλανδικών Νησιών (IIMRO), εργάζεται απο το 2014 για έγκριση του Σχέδιου Νόμου Άδειας 
Κληρονομιάς, που θα δώσει στους ντόπιους νησιώτες προνομιακή πρόσβαση στα αλιευτικά δικαιώματα 
χρηματοδοτώντας ειδικές άδειες σε αυτούς τους εμπορικούς ψαράδες που είναι κάτοικοι νησιών.Τα 
οφέλη θα έιναι διπλά: επιτρέπουν σε μικρά παράκτια νησιά να επιβιώσουν και να ευημερήσουν και 
προωθούν το βιώσιμο ψάρεμα, μειώνοντας μεταξύ άλλων την πίεση σε είδη μη ποσόστωσης όπως το 
καβούρι και ο αστακός. Σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου εντός του εθνικού 
κοινοβουλίου, όλα τα αντίπαλα πολιτικά κόμμματα υποστήριξαν το Σχέδιο Νόμου, όμως η κυβέρνηση 
έπειτα απο νομική συμβουλή απο το Τμήμα Θάλασσας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το 
κείμενο θα ήταν παράνομο κατω απο την Ευρωπαική Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Καλπ). Απο την πλευρά 
της η IMRO συναντήθηκε εντατικά με τους εκλελεγμένους αντιπροσώπους και αξιωματούχους της 
Ευρωπαικής Επιτροπής, οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν ότι τα μέτρα πληρούν τα κριτήρια εντός της 
Καλπ, ειδικότερα του άρθρου 17. Η νομοθετική μάχη για επίσημη έγκριση απέχει πολύ απο το τέλος, 
αλλά η IIMRO  είναι αποφασισμένη να εμπλακεί σε αυτή με όλα τα μέσα και με την πλήρη υποστήριξη 
της LIFE. H επιτυχής υλοποιήση του Σχεδίου Νόμου θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο 

http://www.akteaplatform.eu/
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κληρονομιάς νησιού ως πρότυπο για τον ευρύτερο παράκτιο τομέα στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.  

 Η Γαλλική Πλατφόρμα για άλιεία μικρής κλίμακας (PPPAF) πραγματοποιεί τη Γενική Συνέλευση και 
σχεδιάζει νομική δράση σε ευρωπαικό επίπεδο στο θέμα του Ερυθρού  Τόνου  

16/2 Guilvinec (Γαλλία) –Η 6η Γενική Ολομέλεια της Plateforme Petite Pêche Française (PPPAF) 
πραγματοποιήθηκε στη Βριτάνη. Κατα τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκαν ένας αριθμός 
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της έλλειψης εκπροσώπησης των δικαιωμάτων των ψαράδων μικρής 
κλίμακας στα εθνικά φόρουμ (όπως και στην  Εθνική Επιτροπή), ασυνήθιστων κανονισμών που όχι μόνο 
δεν αποτρέπουν τους ψαράδες να δουλέυουν με πολυδύναμο τρόπο, αλλά επίσης ευνοούν 
καταστροφικές αλιευτικές τεχνικές, αρνούνται πρόσβαση σε επίσημες δομές όπως Οργανώσεις 
Παραγωγών και την καταστροφική κατάσταση των αποθεμάτων Ατλαντικού λαβρακιού. Συνολικά η 
συνάντηση κατέδειξε ένα αριθμό θεμάτων που προβάλλουν την ανάγκη για συνεχή δουλειά, τόσο σε 
εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο και να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές αντανακλούν τις ανάγκες των 
σκαφών μικρής κλίμακας  (Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου) http://www.plateforme-petite-
peche.fr/?p=594). Παράλληλα,η Πλατφόρμα διεκδικεί δράση στις ομάδες πίεσης για μια δίκαιη 
κατανομή της ποσόστωσης του Ερυθρού Τόνου. Πίσω τον Απρίλιο του 2017, μαζί με άλλες οργανώσεις  
υπέβαλε επίσημο λόγο στο Γαλλικό Κρατικό Συμβούλιο  αλλά απο τότε και παρά την άυξηση στους 
συνολικούς τόνους που κατανέμονται στην Ευρώπη και ως συνέπεια στη Γαλλία (η οποία πέρασε απο 
4187 τόνους το 2017 στους 4934 φέτος) έπειτα απο τη συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη 
Διάσωση του Ατλαντικού Τόνου (ICCAT), πίσω στο Νοέμβριο 2017,δεν έχουν αλλάξει και πολλά και το 
κατανομή αλιευτικών δικαιωμάτων εξακολουθεί να παραχωρείται σε συμφέροντα μεγάλης κλίμακας, 
συγκεκριμένα σε τράτες και γρι γρι. Γι’ αυτό η Πλατφόρμα σχεδιάζει να ανεβάσει ταχύτητα και να 
υποβάλει επίσημο παράπονο στο Ευρωπαικό Δικαστήριο.  

 Τα Γερμανικά Μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο τους κατα την Ετήσια Συνάντηση  
 17-18/02 Eckernförde (Γερμανία) – Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια 

Συνάντηση της Fischereischutzverband Schleswig-Holstein. Τα 
μέλη επανεξέλεξαν ανώνυμα τον Επικεφαλή  τους Wolfgang 
Albrecht  (O κος. Albrecht, εικονιζόμενος στα αριστερά είναι επίσης 
Διευθυντής της LIFE για τη Γερμανία). Συζητήθηκε αριθμός εθνικών 
μέτρων συμπεριλαμβανομένων του εποχιακού κλεισίματος για την 
αλιεία χελιού, καθώς επίσης και χωροταξικών μέτρων για 
περιβαλλοντική προστασία. Η συνάντηση υπήρξε επίσης μια καλή 
ευκαιρία για συζήτηση σχετικών θεμάτων με καλεσμένους απο 
φόρουμ διαχείρισης και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του 

μέλους του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Ulrike Rodust. Επίσης, παρεβρέθηκε ο Συντονιστής της Βαλτικής 
και Βορείου Θάλασσας της LIFE. Τη συνάντηση διαδέχθηκε μια σειρά επισκέψεων σε τοπικά λιμάνια και 
συζητήσεις με ψαράδες για το δρόμο προς την ανάπτυξη της αλιείας μικρής κλίμακας στην περιοχή 
Schelswig Holstein.  

 

 Μέλη απο τη Φινλανδία συνηγορούν στην συμπερίληψη της παραδοσιακής γνώσης στις επίσημες 
διαδικασίες οικολογικής διαχείρισης 

19-24/02 Ελσίνκι (Φινλανδία) –Ο  Tero Mustonen απο τη Snowchange Cooperative συμμετείχε στο 
«Περιφερειακό Σεμινάριο για τη διευκόλυνση  της Οικολογικής και Βιολογικής σημασίας Θαλάσσιων 
Περιοχών στη Βαλτική Θάλασσα», που διοργανώθηκε απο τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία 
(CBD). Η συμβολή της  Snowchange εστιάστηκε στη διασφάλιση ότι η Eγχώριας και Τοπικής Γνώσης 
λαμβάνεται υπόψη όταν οι επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης αναλύουν την οικολογική και βιολογική 
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αξία των θαλάσσιων περιοχών.Τόνισε τη σημασία της παραδοσιακής γνώσης απο εγχώριες ομάδες  
(όπως οι  Livonians, Izoras, Votians και  Saami) οι Σκανδιναβοί θηρευτές φώκιων και οι ψαράδες 
μικρής κλίμακας . Άδραξε την ευκαιρία για να επισημάνει τις ανησυχίες των Γερμανών και Σουηδών 
ψαράδων μικρής κλίμακας για την επιρροή της τράτας γύρω απο το νησί Fehman (ένα μικρό νησί έξω 
απο τη βορειότερη ακτή της Γερμανίας, στη Βόρειο Βαλτική Θάλασσα). Ακόμη ένα θέμα στην ατζέντα, 
ήταν το ρωσικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας Nord Steam II, ένας παράκτιος αγωγός που θα μεταφέρει 
φυσικό αέριο στην Ευρωπαική Ένωση και στο οποίο ο Συντονιστής της LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο 
Θάλασσα εργάζεται ενεργά για ενημέρωση για τον αντίκτυπο που θα έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα στα 
αλιευτικά πεδία. 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΝ ΠΛΩ 
 

 Latvijas Zvejnieku Federācija (Ομοσπονδία Λετονών Ψαράδων)  

Στο σεμινάριο της  LIFE στη  Thorupstrand, είχαμε την ευκαιρία να 

καλωσορίσουμε επισήμως ένα νέο μέλος της LIFE απο τη Λετονία. Τα 

μέλη τους δραστηριοποιούνται σε λιμάνια κα μικρά παράλια λιμάνια 

στην περιοχή Liepaja, ψαρέυοντας ρέγγες, μπακαλιάρους, καλκάνια, 

σολωμούς και πάνω απο άλλα 20 παράκτια είδη. Έχουν 103 βάρκες 

μεγέθους 8μ. μέσο όρο, χρησιμοποιούν απλάδια δίχτυα, αγκίστρια 

και παραγάδια, παγίδες καθώς επίσης και παραδοσιακά γρι γρι, 

κάποια απο τα ψαρέματα τους γίνονται στα γλυκά ύδατα. Ιδρύθηκε 

το 1999, η Ομοσπονδία στοχέυει στην προάσπιση και ανάπτυξη των παράκτιων και νησιώτικων 

συμφερόντων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική κληρονομιά της 

παραδοσιακής αλιείας, όπως επίσης και στη διασφάλιση επιτυχούς γενεαλογικής αλλαγής στην 

αλιεία μικρής κλίμακας.  

 Amarcarril (Συλλέκτριες Οστράκων Γαλικίας- Ισπανίας) 

 
Με μεγάλη χαρά η  AKTEA και η LIFE καλωσόρισαν την  
Amarcarril, μια νεοσύστατη αποκλειστικά γυναικεία 
οργάνωση με έδρα τη Γαλικία (Ισπανία). Η  Amarcarril 
δημιουργήθηκε για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 
συλλέκτριων οστράκων και αποφάσισε να ενταχθεί στην  
AKTEA για έρθει σε επαφή με άλλες γυναικείες 
οργανώσεις  απο όλη της Ευρώπη, για να συνεργαστεί σε 
ένα αριθμό προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Εάν 
ενδιαφέρεστε για την αποστολή αυτών των ενεργών 

κυριών μη διστάσετε να ακολουθήσετε την οργάνωση στο Facebook στο 
https://www.facebook.com/amarcarril/  
  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ  

 

Άρθρο στη Yemaya για την ανάγκη για επίσημη αναγνώριση του γυναικείου έργου στη μεταποίηση και 

εμπορίου ψαριού παγκοσμίως (Αγγλικά) 

https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0  
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 Μέλη της LIFE απο τη Σκωτία και  Brexit (Αγγλικά) 

http://www.thenational.scot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea___Creel_fis

hermen_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr 

Ενιαία επιστολή των ΜΚΟ καταδικάζει την παράνομη απόρριψη στη Δανία( Αγγλικά) 

http://balticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf 

 

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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