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 Η εφαρμογή του ΕΤΘΑ: μια σύνθετη διαδικασία προς όφελος του τομέα μικρής κλίμακας  

20/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η ομάδα της LIFE Βρυξελλών συμμετείχε στην  «Ακρόαση για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας» (ΕΤΘΑ):Επιτέυγματα απο το 2014 και προοπτικές μετά το 2020», που 
πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ομιλητές απο διάφορετικές 
χώρες της Ε.Ε εξέφρασαν τη θλίψη τους για τη εκτενή και σύνθετη διαδικασία εφαρμογής σε Επίπεδο Κρατών- Μελών, 
με την εκπρόσωπο των Ισπανικών Οργανώσεων Ιχθυοπαραγωγών να υποστηρίζει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2018 «ούτε 
ένα ευρώ δεν είχε εισπραχθεί απο κάποιο ψαρά ή έμπορο ψαριού στην Ισπανία». Επίσης, ανέφερε ότι το ΕΤΘΑ 
αποκλείει τις γυναίκες συλλέκτριες οστράκων και άλλες γυναίκες φορείς στον αλιευτικό τομέα  που δεν εργάζονται στα 
σκάφη. Υπάρχουν ξεκάθαρα θέματα με τη γραφειοκρατία  που εμποδίζουν τους ψαράδες να έχουν πρόσβαση σε αυτά 
τα ταμία. Επίσης, αναφέρθηκαν η ανανέωση άδειας σκάφους με μεταβίβαση και η ανάγκη για εκπαίδευση νέων 
επαγγελματιών νέων επαγγελματιών. Ο Γερμανός Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ulrike Rodust, αμφισβήτησε το 
στοιχείο στο νέο ΕΤΘΑ για χρηματοδοτήσεις νεαρών ψαράδων για να αγοράζουν μεταχειρισμένα σκάφη. Κανένα 
σκάφος δεν είναι διαθέσιμο είπε, έχουν όλα αγοραστεί απο μεγάλες εταιρείες για να έχουν πρόσβαση στις 
ποσοστώσεις. Οι εκπροσώποι της Γενικής Θάλασσας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισήμαναν ότι παρά τη μείωση του 5% 
στο γενικό προπολογισμό που είναι διαθέσιμος, η νέα πρόταση θα είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου για την αλιεία 
μικρής κλίμακας με προνομιακή αντιμετώπιση και ρυθμό χρηματοδότησης μέχρι και 100% στήριξη για μερικά σχέδια 
και πρόσβαση σε μερικά αποκλειστικά κεφάλαια πχ. για μηχανές και μεταχειρισμένα σκάφη. Υπάρχει  ακόμη 
προυπόθεση για όλα τα Κράτη-Μέλη να συμπεριλάβουν ένα σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία μικρής 
κλίμακας, ανεξαρτήτως του μεγέθους του στόλου.  Ο νέος κανονισμός για το ΕΤΘΑ είναι διαθέσιμος στον πιο κάτω 
σύνδεσμο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0390&from=EN 

 Η AKTEA το Ευρωπαϊκό δίκτυο για τις γυναίκες στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια φτάνει στην Κύπρο και στη Μάλτα   

20-22/6 Ζύγι (Κύπρος) και Qormi (Μάλτα) – Η εκπρόσωπος Τύπου της AKTEA βρέθηκε  
στην  Κύπρο για να συναντηθεί με τα μέλη της LIFE το Σύνδεσμο Ψαράδων Ζυγίου και 
να διερευνήσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα κυπριακό δίκτυο ντόπιων 
γυναικών ή να ενταχθούν στο Μεσογειακό κίνημα. Με τη βοήθεια της Στέλλας 
Στυλιανού κόρης ψαρά, εντόπισαν ενδιαφέρουσες γυναίκες στην περιοχή. Η ΑΚΤΕΑ θα 
έρθει επίσης σε επικοινωνία με τη εθνική οργάνωση ψαράδων για να κάνει 
επιπρόσθετες επαφές. Το ταξίδι συνεχίστηκε στη  Μάλτα όπου η Πρόεδρος και 
Εκπρόσωπος Τύπου επισκέφθηκε τοπικές αλιευτικές κοινότητες και συναντήθηκε με 
εν δυνάμει μέλη. Κατα τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων οι γυναίκες αλιείς εξήγησαν 
τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο ως γυναίκες όσο και ως αλιείς μικρής 
κλίμακας. Αγωνίζονται να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες και να πετύχουν 
αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες. Στη Μάλτα δόθηκε η ευκαιρία 
στην ΑΚΤΕΑ και στην LIFE να συμμετέχει στην εκδήλωση «Φαγητό απο τη Θάλασσα», 
που διοργανώθηκε απο το δίκτυο Too Big to Ignore(TBTI). Οι τοπικές οικογένειες 
αλιείας ήρθαν για να ακούσουν τους διάφορους ομιλητές και να απολάυσουν τα θαλασσινά που ετοιμάστηκαν απο 
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ντόπιους επαγγελματιές σεφ. Η ΑΚΤΕΑ μίλησε για τη σημαντική συνεισφορά των γυναικών στις οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες: http://toobigtoignore.net/opportunity/food-from-the-sea-is-sajda-u-t-tisjira-
in-malta-june-2018/  

 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 31/5 Darłowo (Πολωνία) – Προσωπικό της LIFE συναντήθηκε με τα Μέλη της  LIFE απο Darłowska για λεπτομερείς 

συζητήσεις για τη νέα οδηγία που δημοσιέυτηκε απο το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερέυνηση της Θάλασσας για τη 

Βαλτική Θάλασσα το 2019. Οι συζητήσεις για το απόθεμα μπακαλιάρου Δυτικής Βαλτικής είναι κύριας σημασίας για 

αυτή την οργάνωση και κυριάρχησε στον περισσότερο χρόνο.Επίσης καλύφθηκαν εκτενώς τα ερωτήματα για τις 

επιδράσεις των γκρίζων φώκιων όπως επίσης και οι ιδέες για να προσδώσουν αξία στα προϊόντα τους. 

 7/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) -  Γύρω στους 50 συμμετέχοντες απο θεσμούς της Ε.Ε, ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις συμμετείχαν 

στην εκδήλωση που διοργανώθηκε απο τη LIFE, την Οργάνωση  Lonxanet, τη Farnet, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, και την ΤΟΔΑ Costa Sostible FLAG, για το πρόγραμμα «Os Miñarzos – Fin da Terra», στο πλαίσιο 

της συν-διαχείρισης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη Γαλάζια 

Οικονομία. Για πλήρη έκθεση δείτε  http://lifeplatform.eu/meeting-report-co-management-brussels-7-6/ 

 8-11/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE  συναντήθηκε με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις 

Βρυξέλλες της Κύπρου, Αυστρίας, και Πολωνίας για να συζητήσουν για τα Τεχνικά Μέτρα για τον Κανονισμό 

Διατήρησης και την ηλεκτρική αλιεία. Ο Κύπριος Ακόλουθος για την αλιεία κ. Lavrentios Vasiliades, είναι πολύ 

υποστηρικτικός σε σχέση με την αλιεία μικρής κλίμακας και είναι περήφανος με το επίτευγμα της Κύπρου να μειώσει τα 

σκάφη τράτας στα 2. Επίσης, η Πολωνία είναι πολύ υποστηρικτική για την αλιεία μικρής κλίμακας και θα είναι θετική σε 

ζώνες αποκλεισμού της τράτας στη Βαλτική. 

 8/6 Παρίσι (Γαλλία) – Κατα την Παγκόσμια Μέρα Ωκεανού, 

Διοικητικός Λειτουργός της LIFE  συμμετείχε στην Τελική Τελετή 

Βράβευσης του γαστρονομικού διαγωνισμού «Olivier Roellinger» που 

έγινε στα γραφεία της UNESCO. Ακολουθώντας αρκετούς 

διαγωνιζόμενους που πήραν μέρος απο όλη την Ευρώπη κατα τη 

διάρκεια του έτους, με τα τα μέλη της LIFE ως μέλη της κριτικής 

επιτροπής, νεαροί σεφ που απέδειξαν τις μαγειρικές τους ικανότητες 

όπως επίσης και την αφοσίωση τους στη διατήρηση αποθεμάτων και 

της ποικιλίας ψαριού που επιλέχθηκαν.Η εκδοχή του διαγωνισμού 

2018 ήταν μια ευκαιρία για τη LIFE να επαναβεβαιώσει την στήριξη της 

σε τέτοιες πρωτοβουλίες, ενισχύοντας νέους επαγγελματίες να λάβουν 

δράση στη διατήρηση των πόρων και να ενημερωθούν για αειφόρες πρακτικές αλιείας.    

 11-12/6 Ταλίν (Εσθονία) – Μέλη της LIFE απο τη Δανία, Γερμαν;iα και Πολωνία μαζί με προσωπικό της LIFE  συμμετείχαν 

στην Ενιαία Ομάδα Εργασίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη  Βαλτική Θάλασσα, για να συζητήσουν κυρίως για 

την οδηγία του ΔΣΕΘ για τη Βαλτική Θάλασσα για το 2019. Με μια αμφιλεγόμενη οδηγία για  «μηδενικό αλίευμα» για 

τη Δυτική Βαλτική ρέγγα, το οποίο αν θα ακολουθηθεί απο τους διαχειριστές θα καταστρέψει πολλές αλιευτικές 

κοινότητες μικρής κλίμακας. Λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης του Ανατολικού 

Μπακαλιάρου και πολλές άλλες παραμέτρους, όπως η αποκατάσταση του Δυτικού μπακαλιάρου βασισμένη σε ένα 

μόνο δυνατό έτος κλάσις, τα Μέλη μας απο τη Βαλτική έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο έτος. Ευτυχώς, οι απόψεις μας 

λαμβάνονται υπόψη ακόμα και αν κάποια ζητήματα που προβάλλουμε, όπως η ανάγκη για μείωση της αλιευτικής 

προσπάθειας για πελαγικά μεγάλης κλίμακας, είναι δύσκολο να τα προάγουμε λόγω των πολλών συμφερόντων γύρω 

απο το τραπέζι του ΓΣΒΘ. 
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 13/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) –Η LIFE Βρυξελλών συμμετείχε στο «Συνέδριο Ε.Ε για Talanoa» που διοργανώθηκε απο την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος της συνεισφοράς στο Διάλογο για Τalanoa , μια διεθνή διαδικασία που αξιολογεί τις 

συλλογικές και ατομικές προσπάθειες για τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Τα 

ζητήματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν θέματα που σχετίζονταν αποκλειστικά με την Επιτροπή και την εφαρμογή της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αναφορικά με την πρόταση για τον Κανονισμό για Τεχνικά Μέτρα, τον Κανονισμό Ελέγχου 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ωστόσο, το πιο κρίσιμο σημείο στην ατζέντα ήταν το Πολυετές 

Πλάνο για τη Δυτική Μεσόγειο. Τα πλείστα μέλη της της MEDAC, έστειλαν τις γραπτές τοποθετήσεις τους στη 

Γραμματεία, πριν τη συνάντηση και έγινε αξιολόγηση του προτεινόμενου κανονισμού άρθρο προς άρθρο. Η συζήτηση 

ήταν ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με κάποια κεντρικά σημεία, όπως η ευελιξία του κανονισμού και η πρόταση να 

υπάρχουν ζώνες χωρίς τράτες σε βαθυμετρία κάτω των 100 μ. βάθους κατα την περίοδο τριών μηνών. Η LIFE όπως 

πάντα συγκέντρωσε τις ιδέες και τις ανάγκες των μελών της και έστειλε γραπτή τοποθέτηση στη MEDAC την οποία 

μπορείτε να βρείτε εδώ http://lifeplatform.eu/life-westmed-map/.  Η Εκτελεστική Επιτροπή της MEDAC θα συμφωνήσει 

στις 5 Ιουλίου για την τελική θέση για το Πολυετές Πλάνο για τη Δυτική Μεσόγειο και θα το δημοσιέυσει εδώ 

http://en.med-ac.eu/pareri_lettere.php.  Η LIFE προς το παρόν δουελέυει πάνω σε πιθανές τροποποιήσεις του 

Πολυετούς Πλάνου για τη Δυτική Μεσόγειο, το οποίο θα σταλεί στα διάφορα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

τους Ευρωπαίους Αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις αρχές  Σεπτεμβρίου.   

 14/06 Μόντπελιέ (Γαλλία) – Η LIFE  αξιοποίησε τις συναντήσεις  του Μεσογειακού Γνωνοδοτικού Συμβουλίου στη Sète 

για να συγκεντρώσει τη Μεσογειακή Ομάδα η οποία αναπτύσσεται πρόσφατα και διεξάγει συνάντηση για εσωτερικό 

σχεδιασμό και συντονισμό για το πρόγραμμα  MAVA, έτσι ώστε να συμφωνήσσει για τις επόμενες προτεραιότητες και 

στρατηγικές στην Περιοχή. 

 14-15/6 Szczecin (Πολωνία) – Προσωπικό της LIFE συναντήθηκε με μια ομάδα επιστημόνων αλιείας του Δυτικού 

Τεχνικού Πανεπιστημίου Pomeranian για να ετοιμάσει αίτηση για ένα πρόγραμμα ΕΤΘΑ για δοκιμές εργαλείων 

ανθεκτικών και ασφαλή στις φώκιες με διευρυμένη συμμετοχή των ψαράδων μικρής κλίμακας. Η δέυτερη μέρα ήταν 

αφιερωμένη σε ένα συνέδριο για παρουσίαση και συζήτηση  της οδηγίας του ΔΣΕΘ  που αναφέρθηκε προηγουμένως 

(30/5 και 11-12/6), όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της οργάνωσης- μέλος της LIFE  Wolinska,  θέτοντας δύσκολα και 

μέχρι στιγμής αναπάντητα ερωτήματα για τη μείωση του τοπικού αποθέματος του ποταμολάβρακου. O ανατολικός 

μπακαλιάρος ήταν στο επίκεντρο του συνεδρίου: επιστήμονες απο το Πολωνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Αλιείας 

πληροφόρησαν για μια συγκεκριμένη επιστημονική οδηγία που αναζητέιται απο το ΔΣΕΘ για παράταση του 

τερματισμού που καλύπτει το Βοrnholm Deep,το τελευταίο ενεργό πεδίο γεννήσεων μπακαλιάρου  κάτι το οποίο είχαν 

ζητήσει τα μέλη της LIFE που εξαρτώνται απο τον μπακαλιάρο. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα είναι 

διαθέσιμα στο τέλος Σεπτεμβρίου στο ίδιο διάστημα των αποφάσεων των Υπουργών Αλιείας τον Οκτώβριο.   

 16/6 Brest (Γαλλία) –Η Katia Frangoudes, Εκπρόσωπος Τύπου της AKTEA,  έδωσε συνέντευξη στο Γαλλικό Ραδιόφωνο 

«France Culture» στο πλαίσιο προγράμματος αφιερωμένο στις γυναίκες στην αλίεια. Η Katia μίλησε για τα πρώτα 

βήματα για το κίνημα γυναικών στην αλιεία στη Γαλλία το οποίο αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ΄90 για αλληλεγγύη 

στους συζύγους που έκαναν απεργίες. Σήμερα οι γυναίκες που εργάζονται στην αλιεία ακόμη αντιμετωπίζουν πολλές 

κοινωνικές προκλήσεις, ενώ ακόμη το γεγονός ότι μετά το διαζύγιο είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί ο ρόλος τους 

στην οικογενειακή επιχείρηση, αφήνοντας τις με ελάχιστη οικονομική στήριξη. Ολόκληρη η μετάδοση είναι διαθέσιμη 

εδώ: https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/marins-24-femmes-de-mer  

 19-20/6 Mάλαγα (Ισπανία) – Η συντονίστρια της  LIFE  για τη Μεσόγειο συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση συντονισμού 

όλων των εταίρων της MAVA (οργανώσεις που χρηματοδοτούνται απο την Οργάνωση MAVA) εστιάζοντας το έργο τους 

στη Θάλασσα Αλμποράν. Η συνάντηση σκοπέυει να συντονίσει τις προσπάθειες, να προωθήσει τις συνέργειες και να 

εντοπίσει τους σχετικούς στόχους και δείκτες που θα βοηθήσουν τα επόμενα τρία χρόνια σε αυτή την συγκεκριμένη 

υπο-περιφέρεια. 

 20/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Το προσωπικό της LIFE Βρυξελλών συμμετείχε στην εκδήλωση «Σώστε το Ευρωπαϊκό Χέλι: το 

λαθρεμπόριο της Ευρώπης», που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητήθηκε η κλίμακα και ο 

παράγοντας της παράνομης αλίευσης και εμπορίου του μικρού  χελίου. Είναι ένα εξαιρετικά επικερδές εμπόριο με πολύ 
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χαμηλό ρίσκος για αυτούς που το διεξάγουν (πολύ χαμηλό επίπεδο ποινών). Δεδομένου του κεντρικού ρόλου που 

διαδραματίζει το παράνομο εμπόριο στην Κίνα σύμφωνα με το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ricardo Serrao 

Santos θα πρέπει να δοθεί κόκκινη κάρτα για την υποστήριξη των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Λεπτομέρειες της εκδήλωσης και παρουσιάσεις είναι προσβάσιμες στο σύνδεσμο: 

http://www.sustainableeelgroup.org/events/event/safe-the-european-eel-europes-own-ivory-trade/ και Δελτίο Τύπου 

είανι διαθέσιμο στο  http://www.sustainableeelgroup.org/2018/06/21/experts-call-for-eu-action-to-tackle-the-illegal-

eel-market-2/  

 20/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο): Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της  LIFE  παρευρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 

συζητήσεις της Επιτροπής Αλιείας για την πρόταση της Επιτροπής για Τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Αλιείας. Η 

Παρατηρητής του κανονισμού για το Έλεγχο Αλιείας Ευρωβουλευτής Isabelle Thomas είπε ότι η Ε.Ε χρειάζεται Έλεγχο 

και όχι Κανονισμό για Ποινές. Η  κα. Valerie Laine απο  απο τη Γενική Διέυθυνση Θάλασσας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

απάντησε ότι οι ανταποκρίσεις σε παραβιάσεις πρέπει να είναι αποτρεπτικές, αναλογικές και σε ευθυγράμμιση με τη 

σοβαρότητα της παραβίασης και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες του νόμου. Η Γενική Διέυθυνση Θάλασσας 

πιστέυει ότι είναι απίθανο ένας νέος Κανονισμός Ελέγχου να εφαρμοστεί πριν το 2023, εξηγώντας ότι θα  υπάρχουν 3 

βασικές προϋποθέσεις αναφοράς για τους αλιείς μικρής κλίμακας (κάτω των 12 μέτρων- μη ρυμουλούμενα 

εργαλεία): ο χρόνος αναχώρησης για ψάρεμα, ο χρόνος επιστροφής και η ποσότητα του αλιέυματος.  

 21/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της  LIFE συμμετείχε στην «Ανταλλαγή θέσεων για την εδραίωση 

Πολυετούς Πλάνου για την αλιεία εκμεταλλέυοντας τα βενθικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο Θάλασσα», στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάντηση ξεκίνησε με παρουσιάσεις απο «ειδικούς» που περιλάμβαναν εκπροσώπους 

βιομηχανιών απο Ιταλία, Ισπανία και WWF. Τίποτα καινούριο.  Η βιομηχανία υπερασπίστηκε τις τράτες. Η Ιταλική 

βιομηχανία μεγάλης κλίμακας ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μείωση της αλιευτικής προσπάθειας και ότι 

χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της θάλασσας (όπως σχετικά με την εποχή πάυσης της 

τράτας/περιοχή) και ότι πρέπει να επανεξεταστούν περιοχές όπου ήδη υπάρχει απαγόρευση. Ο Ισπανός εκπρόσωπος 

είπε ότι το 70% των ψαράδων είναι μέλη των  Cofradías (εθνικών οργανώσεων ψαράδων), και ότι δεν χρειάζονται άλλες 

οργανώσεις. 

 21/6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της  LIFE συμμετείχε στην «Ανταλλαγή απόψεων για τις 

επιστημονικές οδηγίες για τα τα ΔΣΕΘ: Σύγκριση των οικολογικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων των ηλεκτρικών 

τρατών και των παραδοσιακών τρατών με ηλεκτρικό ρέυμα εκμεταλλέυοντας τις γλώσσες ΣΕΑ στη Βόρειο Θάλασσα» 

στο Ευρωπαιϊκό Κοινοβούλιο. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αρκετά διχασμένα στις απόψεις και στις θέσεις 

τους, ανάμεσα τους κάποιοι εναντίον της ηλεκτρικής αλιείας, κάποιοι αδιάφοροι και κάποιοι υπέρ της ηλεκτρικής 

αλιέιας. Ο πιο ευθύς ήταν ο Yannick Jadot  ο οποίος κατηγόρησε το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερέυνηση της 

Θάλασσας ότι απέτυχε στις επιστημονικές, ηθικές, και πολιτικές του ευθύνες στην αξιολόγηση της επίδρασης της 

ηλεκτρικής αλιείας στην αλιεία γλώσσας. O Ολλανδός Ευρωβουλευτής Peter van Dalen, γνωστός ότι είναι υπέρ της 

τράτας εστιάστηκε σε επίθεση εναντίον της Bloom, τη ΜΚΟ που είναι ενεργά ενάντια σε αυτήν τη μεθόδο. Η καλύτερη 

παρέμβαση ήταν αυτή του Ευρωβουλευτή του ΗΒ John Flack (Συντηρητικοί Ανατολικής Αγγλίας) που επισήμανε ότι «το 

Κοινοβούλιο είναι η η φωνή του λαού. Το Κοινοβούλιο μίλησε, ας παραμείνουμε σε αυτό που το Κοινοβούλιο είπε», 

(αναφερόμενος στη ψήφο ενάντια στην ηλεκρτική αλιεία της σύσκεψης του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο). Ο 

εκπρόσωπος του ΔΣΕΘ δεν ήταν πειστικός στην υπεράσπιση της αμεροληψίας της αξιολόγησης του ΔΣΕΘ,ούτε ότι δεν 

είχε επηρεαστεί απο την πίεση της ολλανδικής κυβέρνησης και του τομέα τράτας με ηλεκτρικό ρέυμα. 

 22/6 Κατανία (Ιταλία) – Ο Υπέυθυνος Προγραμμάτων της LIFE για την Ιταλία 

συναντήθηκε με την καθηγήτρια  Giuseppina Carrà η οποία είναι υπέυθυνη 

έρευνας αλιείας στο Πανεπιστήμιο της Κατανίας. Έπειτα απο παρουσίαση της 

αποστολής της LIFE για τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας η κα.Carra 

εισηγήθηκε να συνδράμουν σε μια Δήλωση Συναντίληψης μεταξύ LIFE και του 

Πανεπιστημίου με σκοπό να εργαστούν μαζί στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Diverso», μιας πρωτοβουλίας για την ποικιλία των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

που διεξάγονται απο το Περιφερειακό Τμήμα Αλιείας της Σικελίας. Ανάμεσα στις 
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δραστηριότητες του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των θαλασσινών προϊόντων και η συνεργασία ανάμεσα σε 

ερευνητές και βιομηχανία για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και την πολιτιστική κληρονομιά. Περισσότερες 

πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στα Ιταλικά στη σχετική ιστοσελίδα : http://www.pescadiverso.com/   

 26/06 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Το προσωπικό της LIFE Βρυξελλών συμμετείχε σε δύο συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Η πρώτη «Κάνοντας την καλλιέργεια ψαριού αειφόρο- καινοτόμο και οικολογικές λύσεις για να 

αντιμετωπιστούν τα διαφέυγοντα είδη, οι θαλάσσιες μελίγκρες και άλλες προκλήσεις» έκανε επισκόπηση των 

υπάρχουσων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας υδατοκαλλιέργειας κυρίως οι θαλάσσιες μελίγκρες, τα 

διαφέυγοντα είδη και το ότι χρειάζεται να βρεθούν αειφόρες πηγές τροφής. Η δέυτερη συνάντηση ήταν για την 

«Υποχρέωση εκφόρτωσης και απορρίψεις, αειφορία: Πώς να υπάρχει πρόσβαση και βελτίωση της αειφορίας των 

απορρίψεων». Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης εστιάστηκε κυρίως στις ανταλλαγές μεταξύ των συμφερόντων 

μεγάλης  κλίμακας και  ΜΚΟ. Για τη βιομηχανική αλιεία Δανίας (κ. Michael Andersen),  η Ολλανδίας (κ. Pim Visser) και  

Σκωτίας (κ. Michael Park) μίλησαν δημόσια, δηλώνοντας όλοι ότι ο τομέας κάνει ότι είναι δυνατό για να συμμορφωθεί 

με τους νέους κανόνες για την υποχρέωση εκφόρτωσης, απο την άλλη η ΜΚΟ Seas at Risk  υπογράμμισε ότι λόγω του 

αριθμού εξαιρέσεων (σε σχέση με τα είδη) η εφαρμογή είναι πολύ αργή. Η ΜΚΟ θέλει παρατηρητές εν πλώ και 

αυξημένη παρακολούθηση. 

 27/06 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Προσωπικό της  LIFE Βρυξελλών  καλέστηκε να εκπροσωπήσει τα μέλη της LIFE απο την 

Ιρλανδία IIMRO- Οργανώσεις Θαλασίων Πόρων Ιρλανδικών Νησιών στην προβολή της  ταινίας «A turning tide in the 

Life of a Man» (μια ταινία που αφηγείται τη ζωή ενός ψαρά του John Ο’ Brien και το ταξίδι του στις Βρυξέλλες για να 

θέσει προβληματισμούς για την μεταρρύθμιση της ΚαλΠ https://www.imdb.com/title/tt4174514/ ) που διοργανώθηκε 

απο την Ιταλική πολιτική Ομάδα 5 stars Movement. Η Ιταλίδα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rosa D’Amato της 

Επιτροπής Αλιείας υπενθύμισε τη σημασία της προστασίας της αλιείας μικρής κλίμακας της Ε.Ε «η οποία είναι και 

πρέπει να είναι παράγοντας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας». Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ενημέρωσε 

σχετικά με την ΚαλΠ και τις εξελίξεις στα Ιρλανδικά Νησία και τόνισε το τί χρειάζεται ακόμα να επιτευχθεί.  

 28/06 Μαδρίτη (Ισπανία) –Η  Macarena Molina, απο την ισπανική οργάνωση μέλος της LIFE Pescartes,συμμετείχε εκ 

μέρους της LIFE στη 2η Επιτροπή Κοινωνικής Συμμετοχής του Προγράμματος Intermares. Αυτή η δέυτερη συνάντηση 

χρησιμοποίησε μια συμμετοχική προσέγγιση με σκοπό τη συνεισφορά στη δημιουργία του Σχεδίου Στρατηγικής για 

Εκπαίδευση και Οικοδόμηση Ικανότητας για τις Θαλάσσιες Περιοχές του Δικτύου Natura 2000. 

 28-29/6 Κοπεγχάγη (Δανία) – Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την οδηγία 2019 του ΔΣΕΘ για τα αποθέματα της Βαλτικής  

στην Εκτελεστική Επιτροπή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βαλτικής Θάλασσας, με παρουσία των μελών της LIFE απο 

τη Δανία, Γερμανία, Πολωνία όπως και του προσωπικού της LIFE. Οριστικοποιήθηκε και παρουσιάστηκε μια ασυνήθιστα 

εκτενής και λεπτομερής σειρά απο εισηγήσεις για τα ΣΕΑ για το 2019 και επακόλουθα μέτρα τη δέυτερη μέρα στους 

διαχειριστές στο Φόρουμ BALTFISH, περιλαμβάνοντας λεπτομερή ενημέρωση για την οικονομική εξάρτηση της 

οργάνωσης-μέλος της LIFE Ficherie-Freest για την αλιεία Δυτικής ρέγγας. Έγινε επίσης συζήτηση για τις γκρίζες φώκιες 

και τις επιδράσεις των κορμοράνων στην αλιεία και ο προσωρινός τελών πρόεδρος πρότεινε να αναζητηθούν 

υποψήφιοι για την προεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΓΣΒΘ  και εκτός της ομάδας των μελών της Γενικής 

Ολομέλειας. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν μέχρι το τέλος Ιουλίου για αυτή την πρόταση: 

με την Επιτροπή να απειλεί ότι θα σταματήσει να χρηματοδοτεί το ΓΣΒΘ εαν η Εκτελεστική Επιτροπή παρατείνει την 

κρίση προεδρίας, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα έυθραυστη τώρα. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

 Μεγάλη συμμετοχή στο διαγωνισμό παραδοσιακής κωπηλασίας, όμως ο Συντονιστής της LIFE χρειάζεται 
περισσότερη εκπαίδευση!  

16/06, Ronnebyhamn (Σουηδία) – Τα  μέλη της LIFE απο τη Σουηδία SYEF έχουν συνδιοργανώσει μια σημαντική 
εκδήλωση για την περιοχή Blekinge, τη γιορτή Sillarodden , η οποία προσέλκυσε περισσότερους απο 3 χιλιάδες 

http://www.akteaplatform.eu/
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https://www.imdb.com/title/tt4174514/
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επισκέπτες! Η LIFE είναι περήφανη που χορήγησε το έπαθλο για αυτή τη χρονιά- μια πιστή αναπαράσταση 
παραδοσιακού μοντέλου ιστιοφόρου για ψάρέμα ρέγγας που χρησιμοποιήθηκε το XIXκαι XX αιώνα. Το  «Sillarodden» 
είναι βασικά διαγωνισμός κωπηλασίας που διοργανώνεται για να αναδείξει μια παράδοση αιώνων του παράκτιου 
ψαρέματος ρέγγας, όπου οι ψαράδες ψάρευαν κατα τη διάρκεια της νύχτας και οι σύζυγοι μετέφεραν το αλίευμα στην 
αγορά Ronneby, για να διασφαλίσουν ότι θα πωληθεί το συντομότερο δυνατό για να διατηρηθεί η ποιότητα. Η 
παράδοση αναβιώνει με τους κανόνες του διαγωνισμού Sillarodden,όπου η νικήτρια ομάδα πρέπει όχι μόνο να φτάσει 
πρώτη στην κεντρική πλατεία αλλά να πουλήσει και πρώτη τη ρέγγα. Η ομάδα κωπηλασίας με το Συντονιστή της LIFE για  
τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα εν πλώ τερμάτισε φέτος 6η, κάτι το οποίο είναι απο δικό του λάθος αφού έσπασε ένα 
κουπί! ☺ 

 Μέλη απο την Ιταλία, η LIFE και η ΑΚΤΕΑ επιλέχθηκαν απο τη FAO ως βέλτιστες πρακτικές 

27/6 Ρώμη (Iταλία)- Πρίν απο αρκετά χρόνια, τα μέλη της LIFE 

απο τη Σικελία, Associazione dei Pescatori di Pantelleria, 

αποφάσισαν να αφοσοιωθούν σε μεγάλο βαθμό στην 

αειφορία και στη μείωση του μήκους των διχτύων απο 5000 

στα 1500 μέτρα. Αυτή η βέλτιστη πρακτική τράβηξε το 

ενδιαφέρον της Επιτροπής Γενικής Αλιείας για τη Μεσόγειο 

FAO που τους κάλεσε να παρουσιάσουν τις δικές τους 

αειφόρες πρακτικές αλιείας μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο 

και Μάυρη Θάλασσα», που θα γίνει στη Μάλτα το 

Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα ενταχθεί η LIFE 

και η AKTEA που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στα πάνελ 

για την «ενίχυση των δικτύων αλιείας μικρής κλίμακας» και 

«γυναίκες στην αλιεία», αντίστοιχα. Όλη η σχετική 

πληροφόρηση, που περιλαμβάνει το Σχέδιο του 

Προγράμματος και του Περιφερειακού Πλάνου Δράσης για την αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο και Μάυρη 

Θάλασσα, μαζί με το σύνδεσμο για εγγραφή είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου στο: 

http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η ΓΕΑΜ έχει περιορισμένη διαθέσιμη 

χρηματοδότηση για να καλύψει τα έξοδα των συμμετεχόντων, για αυτό οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνονται το 

συντομότερο δυνατό υποβάλλοντας πλήρες αίτημα για επιχορήγηση (διαθέσιμο στην σελίδα «Εγγραφή» στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου) μέσω του email gfcm-secretariat@fao.org. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία και κάντε 

εγγραφή! 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Η ΜΚΟ Oceana για τις διεθνείς πολιτικές αλιείας (Αγγλικά) 

http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans 

 Η Le Monde για την αντικειμενικότητα της συμβουλής της ICES για την ηλεκτρική αλιεία (Γαλλικά) 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-peche-

electrique_5318589_3244.html 

Το λαβράκι οδέυει στο περιθώριο; Στις 29 Ιουνίου η ICES δημοσίευσε τη συμβουλή της για της ευκαιρίες αλιείας 

λαβρακιού το 2018, αντικαθιστώντας τη συμβουλή που δόθηκε τον Ιούλιο του 2017. Αυτή προβάλλει την αυξημένη τάση 

για συνολικές απομακρύνσεις, με σύσταση για 880 τόνους για το 2018 και λίγο πάνω απο το διπλάσιο για το 2019, 

http://www.akteaplatform.eu/
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στους 1,789 τόνους. Τον Οκτώβριο του 2017 το ΔΣΕΘ είχε συμβουλέψει ότι «όταν εφαρμόζεται προληπτική πολιτική 

πρέπει να υπάρχει μηδενικό αλιευμα (εμπορική και ερασιτεχνική) για το 2018» (Αγγλικά) 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf  

Ψαράδες και περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να ξεκινήσει 

επίσημη διερέυνηση για την ηλεκτρική αλιεία  

http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-office-

to-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/  

 

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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