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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο των  

Αλιέων Χαμηλής Έντασης της Ευρώπης    

Ιούλιος και Άυγουστος 2018 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ   

 

 Συστάθηκε ομάδα-στόχος  απο τη  LIFE για  προώθηση της συνδιαχείρισης σε όλη την Ευρώπη για τα επόμενα τρία 
χρόνια 

18/1 Βαρκελώνη (Ισπανία) – Η LIFE πήρε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει εκπροσώπους οργανώσεων ψαράδων, 
δημόσιους αξιωματούχους, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους για να σχηματίσουν  μια ομάδα-στόχο για τη συν-
διαχείριση για να προωθήσει μια 
αποτελεσματική και ανοικτή μορφή 
διακυβέρνησης αλιείας σε όλη την Ευρώπη, 
βασισμένη στην προσέγγιση της 
συνδιαχείρισης. Τη συνάντηση συντόνισε η 
LIFE και φιλοξένησε η Κυβέρνηση της 
Καταλονίας, ενώ συγκέντρωσε 20 ειδικούς με 
ενεργό ρόλο απο διαφορετικά υπόβαθρα για 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 
προβάλουν την επιτυχία των μοντέλων 
συνδιαχείρισης και το πώς να προωθήσουν τον 
πολλαπλασιασμό των βέλτιστων πρακτικών σε 
μια πιο ευρεία κλίμακα. Η Ομάδα σχεδιάζει να 
συντονίσει μελλοντικές πρακτικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένων οικοδόμησης ικανοτήτων και ανταλλαγή  μεθοδολογιών που θα γίνουν αρχικά σε περίοδο δύο 
χρόνων (2018-2020). Παρουσιάστηκαν κάποιες πρωτοβουλίες συνδιαχείρισης. Η ομάδα θα ενισχύσει την αντανάκλαση, 
τη συνεργασία και τις κοινές δράσεις που θα προκαλέσουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα  προς όφελος των πόρων και των 
αλιευτικών κοινοτήτων, ανάμεσα τους την εργασία με θεσμούς της Ε.Ε στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη 
Μεσόγειο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:  http://lifeplatform.eu/time-paradigm-shift/   

 Πίσω στη δουλεία: Κοινοβουλευτικοί και εμπλεκόμενα μέρη άνοιξαν το δρόμο για το θεσμικό έτος ενόψει  

29/8 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η LIFE συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση 
της Επιτροπής  Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπειτα απο 
τις καλοκαιρινές διακοπές. Η ατζέντα περιείχε: συζητήσεις για το 
νέο ΕΤΘΑ (εισηγητής ο Ευρωβουλευτής  Gabriel Mato), μείωση των 
επιπτώσεων των πλαστικών  (εισηγητής η Ευρωβουλευτής  Renata 
Briano),το Πολυετές Σχέδιο για τα Δυτικά Ύδατα (εισηγητής ο 
Ευρωβουλευτής Alain Cadec) και μια ενημέρωση για τους 
κανονισμούς για τα Τεχνικά Μέτρα. Τελευταίος εισηγητής ο 
Ευρωβουλευτής Mato, τόνισε ότι οι συζητήσεις για την ηλεκτρική 
αλιεία θα μείνουν στο τέλος για να αποφευχθεί παρεμποδισμός των 
άλλων θεμάτων και πληροφόρησε ότι υπάρχουν 3 σενάρια στο 
τραπέζι  : πλήρης απαγόρευση (προτάθηκε απο το Κοινοβούλιο), η υπάρχουσα κατάσταση (85 άδειες προτάθηκε απο το 
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Συμβούλιο) και μείωση στις άδειες σε ευθυγράμμιση του 5% μείωσης (συμβιβασμός). Η επόμενη συνάντηση της 
Επιτροπής Αλιείας προγραμματίζεται για τις 24 Σεπτεμβρίου. Η ατζέντα και τα υπο επεξεργασία έγγραφα είναι 
διαθέσιμα εδώ: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/draft-agendas.html  

 

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 3/7 Βρυξέλλες  (Βέλγιο) – Ο Συντονιστής της  της LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα συμμετείχε σε  επιστημονικό 

σεμινάριο για την περιφεριοποίηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που διοργανώθηκε απο το Γερμανικό Ινστιτούτο  

Thuenen και την αντιπροσωπεία της περιοχής Mecklemburg-Vorpommern. Οι συμμετέχοντες ήταν γενικά θετικοί 

σχετικά με την αρχή της περιφεριοποίησης και ελαφρώς κριτικοί για την αργή φύση του συστήματος, αυτό αφορούσε 

ιδαίτερα τα συμφέροντα της βιομηχανικής αλιείας για αναζήτηση περισσότερης ευελιξίας στην εφαρμογή της 

Υποχρέωσης Εκφόρτωσης. Οι απόψεις της   LIFE για τη σημασία μιας ακόμη πιο τοπικής προσέγγισης για τις αλιευτικές 

κοινότητες, παραδειγματίζονται καλύτερα απο την επιτυχία των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας. Επίσης, εκφράστηκε  

η ανάγκη απο κάποιους συμμετέχοντες για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το πλαίσιο της περιφεριοποίησης 

προς αναζήτηση μιας πιο διαφανούς και δημόσιας διαδικασίας περιφεριοποίησης . 

 5/7 Riposto (Ιταλία) –Ο Υπέυθυνος Προγραμμάτων της  LIFE  για την Ιταλία επισκέφτηκε τη Νοτιο Δυτική Ακτή της 

Σικελίας για να παρουσιάσει τη LIFE. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με την Τοπική Διοίκηση Αλιείας στην πόλη Riposto και 

συναντήθηκε με ντόπιους ψαράδες και τις οικογένειες τους. Οι αλιευτικές κοινότητες εκφράζουν το παράπονο τους για 

τις πολλές προκλήσεις του τομέα, όπως οι πολύπλοκοι κανονισμοί και η απουσία θεσμικής υποιστήριξης. Γενικά οι 

μήνες Ιούλιος και Άυγουστος ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί για την Σικελία αφού η περιφερειακή διοίκηση εξέδωσε 

προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020, το ειδικό 

ευρωπαϊκό όργανο για την υποστήριξη της αλιείας και υδατοκαλλιέργειαςόπως επίσης και άλλους τομείς όπως η 

«γαλάζια οικονομία». Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως το «pescatoursm», η ασφάλεια 

και η υγεία των ψαράδων εν πλώ, το μάρκετιγκ, η μεταποίηση και το απευθείας εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ (στα ιταλικά): bit.ly/2wOBZ5B     

 9/7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE ζητήθηκε να συντονίσει μια συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης που διοργανώθηκε για τον Εορτασμό της «Μέρας Εξάρτησης στο Ψάρι» που διοργανώθηκε απο τη Slow Food 

για να επισημάνει τα κενά, τις προκλήσεις και τα εμπόδια στην Εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής απο την 

σκοπιά των Ευρωπαίων Αλιέων Μικρής Κλίμακας. Συμμετείχαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενδιαφερόμενοι, ψαράδες 

και ιχθυέμποροι . Η «Μέρα Εξάρτησης στο Ψάρι» στοχέυει να καταδείξει το βαθμό στον οποίο η αλιέια μιας χώρας ή 

μιας περιοχής συμβάλλει στη διασφάλιση τροφίμων. Οι συζητήσεις τόνισαν ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα στη 

διασφάλιση τροφίμων απο την αλιεία απο αυτά που περικλείονται στην ιδέα της «Μέρας Εξάρτησης στο Ψάρι». 

Συζητήθηκαν η καταγραφή αρχείων σκάφους, η Στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης, η μόλυνση απο τα πλαστικά, η ανάγκη 

για να τραφεί όλο και περισσότερος κόσμος στον πλανήτη, άγνωστα είδη και η έλλειψη γνώσης σχετικά με τα είδη 

ψαριού. Για περισσότερες λεπτομέριες δείτε https://www.slowfood.com/fish-dependence-day-brussels/  

 16/7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE, ο Συντονιστής για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα και η 

Λειτουργός Επικοινωνίας συμμετείχαν σε διμερή συνάντηση με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να 

συζητήσουν την τελευταία δημοσιευμένη πρόταση για την έκδοση 2021-2027 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας.Ολοκληρώθηκαν δύο ώρες πολύ παραγωγικών και προσοδοφόρων συζητήσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα τη 

βαθύτερη κατανόηση της λογικής της Επιτροπής πίσω απο την πρόταση και τη γραμμή των θέσεων σε ορισμένα θέματα, 

όπως το Άρθρο 15, που υποχρεώνει όλα τα Κράτη Μέλη να προετοιμάσουν σχέδιο δράσης για την παράκτια αλιεία 

μικρής κλίμακας. Κατα το μήνα Ιούλιο το προσωπικό της LIFE συναντήθηκε με την BirdLife και  Client Earth για να 

ανταλλάξουν απόψεις για τη νέα πρόταση για κανονισμό της Επιτροπής. Περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο 

στην ιστοσελίδα μας http://lifeplatform.eu/new-european-maritime-and-fisheries-fund/  
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 17/7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πρόσφατα την αναθεώρηση του Κανονισμού Ελέγχου 

του 2009 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1224 ). Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 

Αγοράς, στο οποίο η LIFE είναι πλήρες μέλος, σύστασε Ομάδα Στόχο για να συζητήσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 

και είχε την πρώτη της συνάντηση για το θέμα στις 17 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, οι πρόνοιες των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων για την ανιχνευσιμότητα είχαν αρκετούς υπαινιγμούς για τις απευθείας πωλήσεις για τους αλιείς 

μικρής κλίμακας. Επομένως, είναι σημαντικό να εμπλακούν σε αυτό.Το ΓΣΑ σκοπέυει να προσχεδιάσει γνώμη για τις 

τροποποιήσεις υπόψην του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.  

 25/7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) – Το προσωπικό της  LIFE συναντήθηκε με αξιωματούχους της  DG Mare για να συζητήσουν για  

ένα σεμινάριο το οποίο θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 4-5 Δεκεμβρίου για «ψηφιακά 

εργαλεία για την παρακολούθηση και έλεγχο της αλιείας μικρής κλίμακας». Σύμφωνα με τη DG Mare ενώ οι αλιείς 

μικρής κλίμακας είναι απο τα πιο «αδύναμα μέρη» στον υπάρχοντα κανονισμό ελέγχου δεν είναι στην πρόθεση τους να 

εγκαταστήσουν βαρύ εξοπλισμό παρακολούθησης όπως τα σκάφη μεγάλης κλίμακας. Αντί αυτού, θέλουν να έχουν 

συστήματα για α) να παρακολουθούν τη θέση των σκαφών όταν είναι έξω στο ψάρεμα και β) να καταγράφουν τα 

αλιέυματα. Ήθελαν να καταδείξουν επίσης ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα είδη εξοπλισμού παρακολούθησης και τα 

συστήματα που θα εγκαταστηθούν θα συμπεριληφούν στην Εφαρμογή Κανονισμού η οποία δεν θα οριστικοποιηθεί 

μέχρι να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Ελέγχου Αλιείας (πιθανόν μέχρι το 2020). Επομένως, ο Κανονισμός Ελέγχου δεν θα 

τεθεί σε ισχύ μέχρι δύο χρόνια αφότου εφαρμοστεί.   

  4/8 Inisheer και Arranmore (Ιρλανδία) –Η Λειτουργός 

Επικοινωνίας της LIFE πήγε στην Ιρλανδία για να 

επισκεφτεί μέλη απο την IMMRO την Οργάνωση 

Θαλασσίων Πόρων των Ιρλανδικών Νησιών, στα νησιά 

Inisheer και Arranmore. Οι ιρλανδικές τοπικές αλιευτικές 

κοινότητες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις, 

ζώντας σε απομακρυσμένες περιοχές και επιβιώνοντας 

κυρίως απο μη ποσοστώσιμα είδη όπως τα καβούρια και ο 

αστακός. Για την ακρίβεια, τα πλείστα δικαιώματα αλιείας 

βρίσκονται στα χέρια των εταιρειών μεγάλης κλίμακας στο 

λιμάνι  Killybegs, στο  County Donegal, αφήνοντας 

ελάχιστες επιλογές στους ψαράδες μικρής κλίμακας και 

εμποδίζουν τα πολυδύναμα. Το προσωπικό της LIFΕ 

εντυπωσιάστηκε απο το πόσο δυνατά είναι τα μέλη. Για 

παράδειγμα, στο νησί  Inisheer, ντόπιοι ψαράδες έστησαν 

ένα περίπτερο δίπλα στη θάλασσα με πεντανόστιμα 

προϊόντα που ψαρέυτηκαν και επεξεργάστηκαν απο τους 

ίδιους, τα οποία οι τουρίστες απλά λατρέυουν. Οι πελάτες 

εκτιμούν τα ντόπια και φρέσκα προϊόντα και χαίρονται όταν μπορούν να στηρίξουν τις τοπικές κοινότητες, γέυοντας 

λαχταριστά θαλασσινά. 

 11/8 Truro (ΗΒ) – Ξεκίνησε μια νέα ακαδημαϊκή έρευνα  που εστιάζεται στο ρόλο των γυναικών στις οικογένειες 

ψαράδων  και υποστηρίζεται απο το Πανεπιστήμιο του Exeter. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συγκριτική μελέτη που  

θα εξετάζει την εμπειρία των γυναικών στην αλιεία μικρής κλίμακας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, με 

ειδικό επίκεντρο το  Newfoundland και Labrador (Καναδά). Η Madeleine Gustavsson, ερευνήτρια είναι υπέυθυνη για την 

καθοδήγηση του προγράμματος. Θα την υποστηρίξουν ανάμεσα σε άλλους ειδικούς ο Εκτελεστικός Διευθυντής της LIFE 

Jeremy Percy και η Επικεφαλής της AKTEA Marja Bekendam που είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και θα 

παρέχουν τη γνώση και την εμπειρία τους στο θέμα. Περισσότερες πληροφορίες  διαθέσιμες εδώ 

http://www.thewesternstar.com/news/local/new-study-highlights-women-in-fisheries-232766/ και εδώ  

http://lifeplatform.eu/women-in-fisheries-website-launched/  
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 23/8 Κοπεγχάγη (Δανία) – Ο Συντονιστής της LIFE για τη Βαλτική και Βόρειο Θάλασσα  συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας 

για τη Βενθική Αλιεία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Βαλτική Θάλασσα στη θέση του κ.Wolfgang Albrecht, 

Διευθυντή της LIFE για τη Γερμανία. Η συνάντηση εστιάστηκε στην αναθεώρηση του Κανονισμού Ελέγχου Αλιείας που 

προτάθηκε πρόσφατα απο την Επιτροπή. Με την αυξημένη στόχευση στον τομέα αλιείας μικρής κλίμακας, η πρόταση 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή απο τα μέλη της LIFE και παρουσιάστηκαν οι απόψεις των Γερμανών Μελών 

Fischereischutzverband οι οποίες ήταν επαρκώς και ευρέως αποδεκτές στη συνάντηση. Η LIFE κάλεσε για μια 

προσέγγιση «δράσης επιπέδου στο θέμα», για διευρυμένη δοκιμή και για πρακτικές λύσεις με την πλήρη συμμετοχή 

των ψαράδων μικρής κλίμακας. H LIFE τόνισε την ανάγκη για παρακολούθηση απο τις αρχές ελέγχου των προβλημάτων 

που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα αποθέματα, όπως οι αδήλωτες απορρίψεις των κινητών αλιευτικών εργαλείων ή 

τα προβλήματα στον έλεγχο της δύναμης της μηχανής. 

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

 Η Darlowska προμηθέυει μπακαλιάρο υψηλής ποιότητας σε εθνική γαστρονομική εκδήλωση 

7-8/7, Przywidz (Πολωνία) – ο Σύνδεσμος Πολωνών Σέφ διοργάνωσε το 150 Φεστιβάλ Μπακαλιάρου, ένας διαγωνισμός 
εθνικής εμβέλειας με πιάτα φτιαγένα απο μπακαλιάρο που πρόσφερε με περηφάνια το μέλος της LIFE Darlowska. 
Επίσης, παρεβρέθηκαν η Διευθύντρια της LIFE Kasia Wysocka και προσωπικό της LIFE. Αυτή η αναγνωρισμένη, υψηλού 
επιπέδου εκδήλωση με συμμετοχή αρκετών επιχειρηματικών εταίρων στον τομέα της σίτισης ήταν μια θαυμάσια 
ευκαιρία να αναδειχθεί η ποιότητα και η πρόσθετη αξία του φρέσκου ψαριού υψηλής ποιότητας που παρέχουν οι 
ψαράδες μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας αλιευτικά εργαλεία χαμηλής περιβαλλοντικής έντασης. Η  Darłowska και η 
LIFE αναγνωρίστηκαν απο κοινού ως οι Καλύτεροι Επιχειρηματικοί Εταίροι της εκδήλωσης. Ανυπομονούμε για την 
επόμενη διοργάνωση του χρόνου! 

 Η Wolinska διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τη γιορτή της ρέγγας  

7-8/7, Niechorze (Πολωνία) – Παράλληλα με το Φεστιβάλ Μπακαλιάρου στη  Δυτική Ακτή Pomeranian, η οργάνωση 
μέλος της LIFE Wolinska διοργάνωσε τη 18η Γιορτή Ρέγγας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος που ονομάζεται 
«Wolin: ένα νησί γέυσεων» (http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie). Η εκδήλωση με τουριστική διάσταση 
περιλάμβανε τεράστια γευσιγνωσία ψαριού (αποτελούμενη απο ένα καζάνι με 3000 λίτρα ψαρόσουπα!) και συζητήσεις 
για τα οφέλη στην υγεία απο την κατανάλωση ντόπιου, φρέσκου ψαριού αλιευόμενο απο μέθοδο χαμηλής έντασης, με 
τη συμμετοχή του προσωπικού της LIFE. 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της LIFE Brian O’Riordan για τη Μέρα Εξάρτησης στο Ψάρι  (Αγγλικά) 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/ 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της LIFE Jeremy Percy για την ηλεκτρική αλιεία (Αγγλικά) 

https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/ 

 Εκδήλωση που έγινε στη Βαρκελώνη για τη συνδιαχείριση (Ισπανικά) 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__i

mpulsara_la_cogestion_en_europa_.html 

http://www.akteaplatform.eu/
http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/
https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__impulsara_la_cogestion_en_europa_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__impulsara_la_cogestion_en_europa_.html


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

Συνέδριο για τον Σκωτσέζικο τομέα Αλιείας πραγματοποιείται τον Οκτώβριο (Αγγλικά) 

https://www.fishupdate.com/inshore-mens-voice-heard/ 

Συγκρούσεις για την Αλιεία Χτενιών μεταξύ Γάλλων και Βρετανών ψαράδων (Αγγλικά) 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-war-

skirmish 

Το σκεπτικό στο οποίο στηρίζονται  τα συστήματα ΑΜΠ (Αγγλικά) 

http://www.pnas.org/content/early/2018/08/22/1716545115 

Η κρίση της αλιείας μικρής κλίμακας στη Μάλτα (Αγγλικά) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00300/abstract 

Οι επιδράσεις των πλαστικών (Γαλλικά) 

https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/09/contaminations-nous-avons-navigue-sur-l-

immense-soupe-de-plastique-du-pacifique_5352450_5347501.html 

 

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 οφέλη 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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