
 

 

1 
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Αριθ.Πρωτ 0033                                Αργυρούπολη 10 Απριλίου 2018 
 

 

Πρόταση για Χρονο-μισθωμένες  Θαλάσσιες  Περιοχές αποκλειστικής  

Ερασιτεχνικής αλιείας σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 

 

   Αξιότιμε Κε Υπουργέ, Κε Αποστόλου, 

 

Με αφορμή την ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, πολλών και μεγάλων περιοχών της χώρας ,η 

ΠΕΕΑ συνέταξε αυτήν την πρόταση , με κριτήριο την αύξηση των ιχθυαποθεμάτων της χώρας , 

την αειφορία της αλιείας και την διατήρηση της βιοποικιλότητας στις περιοχές υλοποίησης της 

παρούσας πρότασης. 

 

Η πρότασή μας , στηρίζεται όπως πάντα , στην υγιή επιχειρηματικότητα , στην απαραίτητη 

συνεργασία μας με τους ανάλογους  επιστημονικούς φορείς της χώρας και την αυτο-

χρηματοδότηση , ώστε να έχει ρεαλιστικές βάσεις και αποδοτικότητα .  

 

Παρόμοιες περιοχές έχουν νομοθετικά θεσπιστεί σε άλλες επίσης χώρες , όπου η ερασιτεχνική 

αλιεία διεξάγεται με τρόπο απόλυτα οικολογικά αποδεκτό και νομοθετικά κατοχυρωμένο.  

 

Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (MPA) συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη συντήρηση 

των ιχθυοαποθεμάτων, αλλά δημιουργήθηκαν επίσης για να ενθαρρύνουν τις ψυχαγωγικές 

χρήσεις.  

Επίσης η ερασιτεχνική αλιεία πραγματοποιείται μέσα και σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές 

μεσογειακών κρατών, όπως η Ιταλία. 

 

Αφορά σαφώς ,όπως προαναφέρεται, στις ήδη ενταγμένες περιοχές στο σχέδιο Natura 2000. 

 

Οι όποιες προτάσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι ,δεν προβλέπουν το κόστος αυτής , σε  

χρηματικό και κοινωνικό επίπεδο, ούτε φυσικά αυτό που θα βαρύνει την παράπλευρη 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής , π.χ. τουρισμός , καταστήματα. ξενοδοχεία , 

εστίαση κλπ , που δουλεύουν κυρίως λόγω επισκεψιμότητας κατοίκων άλλων περιοχών και 

τουριστών, με σκοπό και την ερασιτεχνική αλιεία. 

 

Προτείνουμε : 
Την οριοθέτηση και ενοικίαση, μικρών θαλάσσιων περιοχών ΜΘΠ : Μισθωμένες θαλάσσιες 

περιοχές), κατά προτίμηση πλησίον  αστικών κέντρων , όπου θα επιτρέπεται μόνον, η ελεγχόμενη 

ερασιτεχνική αλιεία και οι καταδυτικές  ξεναγήσεις . 
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Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2-3 τετραγωνικά ναυτ. Μίλια. 

Καλό είναι, να οριοθετούνται με κέντρο μικρές ακατοίκητες βραχονησίδες ,που υπάρχουν 

διάσπαρτες ,σε τεράστιο αριθμό στην χώρα . Η λειτουργία και  φύλαξη αυτών θα δοθεί με ανοιχτό 

διαγωνισμό σε ιδιώτες , μόνο για χρονομίσθωση. 

 

H ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο περιοχών ΜΘΠ , δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10nm, 

ώστε να αποφευχθούν αποκλεισμοί μεγάλων περιοχών ,που θα δημιουργήσουν πολύ σοβαρά 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην περιοχή. 

 

Η ύπαρξη βραχονησίδας στο κέντρο αυτών των ΜΘΠ προσφέρει, εκτός από την δυνατότητα 

διενέργειας  ελέγχων ,στους εισερχόμενους σε αυτές,  την ευκολία σήμανσης (σημαίες κλπ) αυτών 

, στα διερχόμενα σκάφη. (Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση βραχώδους υπερθαλάσσιου  κάβου)  

 

Δίνει ακόμα την δυνατότητα στον μισθωτή ,για δημιουργία μικρού και απολύτως οικολογικού 

περιπτέρου ,προς  διαμονή προσωπικού ,επικοινωνία , πληροφορίες ,κλπ στους  εισερχόμενους 

στις ΜΘΠ ερασιτέχνες αλιείς ,ή άλλους ενδιαφερόμενους . 

 

Το περίπτερο αυτό ,θα είναι μικρή  λυόμενη έτοιμη κατασκευή , στηριζόμενη πάνω σε ξύλινο 

πλαίσιο, ή, μεταλλικές αντηρίδες(πόδια) όπως οι τροχοβίλες   .  

Ενεργειακά θα τροφοδοτείται από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά  με τάση 12/24V . 

Επαρκέστατος εξοπλισμός διατίθεται πλέον σε αυτήν την τάση ,σε όλα τα καταστήματα 

ναυτιλιακών της χώρας. Η κατασκευή του περιπτέρου θα είναι συμβατή με το φυσικό περιβάλλον 

της περιοχής. 

 

Περιφερειακά η ΜΘΠ θα οριοθετείτε από πλωτούς σημαντήρες , όπως των ιχθυοκαλλιεργειών , 

με σαφή ένδειξη πλωτής πύλης εισόδου σε αυτήν. 

 

Θα επιτραπεί ακόμα η χρησιμοποίηση μικρής πλωτής εξέδρας , προς εξυπηρέτηση   

των αναγκών του προσωπικού, αλλά και των επισκεπτών. 

Γενικώς θα απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές, πλην του προαναφερόμενου περιπτέρου. 

 

Η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται, στην πρόσληψη εποχιακού επιστημονικού προσωπικού και 

στην συνεργασία με επίσημους επιστημονικούς φορείς για την διενέργεια συνεχούς 

παρακολούθησης  των ιχθυοαποθεμάτων της περιοχής που σχετίζονται με την βιωσιμότητά τους 

και θα υποβάλλουν επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις όσον αφορά την εποχιακή αλιεία 

συγκεκριμένων ειδών, ποσοτήτων αυτών με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των 

συγκεκριμένων περιοχών. 

 

Περιφερειακά της ΜΘΠ, θα υπάρχει ζώνη 1nm  ολικής απαγόρευσης αλιείας για λόγους 

διασποράς  

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Τα επιτρεπτά αλιεύματα εντός αυτής , καθώς και η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, 

θα υπόκεινται σε ποσοτικό έλεγχο αλλά και  ελέγχους μεγέθους , είδους κλπ , σύμφωνα με τις  

υποδείξεις του επιστημονικού προσωπικού , από την μισθώτρια εταιρεία , με την δυνατότητα 

φυσικά του κρατικού ελέγχου.  

 

Τα μεγέθη και τα βάρη των αλιευθέντων ψαριών, του ολικού αλιεύματος καθώς και τα 

χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία θα υπακούν στο υπάρχον νομοθετικό καθεστώς που  

σχετίζεται με την ερασιτεχνική αλιεία και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.  

Θα λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή για τα ευάλωτα (vulnerable) αλιεύματα που τυχόν συναντώνται 

σε κάθε αλιευτικό πεδίο, με στόχο την προστασία αυτών. 

 

Αλιεύματα πέραν του επιτρεπτού ημερήσιου και  χρονικού ορίου θα απελευθερώνονται.  

Η απελευθέρωση των αλιευμάτων θα γίνεται με όσο το δυνατόν ασφαλέστερο τρόπο για τη 

βιωσιμότητα των ατόμων.  

 

Φυσικά θα ελευθερώνονται και όλα τα αλιεύματα που κατά εποχή δεν θα επιτρέπεται η αλίευσή 

τους , λόγω αναπαραγωγικής διαδικασίας κλπ.  

 

Η αναπαραγωγική διαδικασία των υπαρχόντων ειδών θα παρακολουθείται ενδεικτικά από το 

συνεργαζόμενο επιστημονικό φορέα, ο οποίος θα μας παρέχει ενημέρωση σε αυτό το θέμα. 

 

Η είσοδος των ερασιτεχνών αλιέων εντός αυτής ,θα γίνεται με την πληρωμή "λογικού" εισιτηρίου  

κατά άτομο. 

Το κόστος του εισιτηρίου θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του κόστους των εξόδων του επισκέπτη 

αλιέα, για ανεύρεση αλιευτικού πεδίου στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να καθίσταται δελεαστικό . 

 

Θα δίδεται σε αυτούς φυλλάδιο με τα επιτρεπτά είδη, ανά περίοδο και φυσικά την ποσότητα που 

αυτοί μπορούν να αλιεύσουν , καθώς και των επιτρεπτών τεχνικών/εργαλείων ,κατά την διάρκεια 

της επίσκεψής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Η αλιεία και οι επισκέψεις εντός αυτών,  θα επιτρέπεται μόνον κατά την διάρκεια της ημέρας . 

 

Η φύλαξη των ΜΘΠ θα γίνεται από την μισθώτρια εταιρεία με πλωτά που θα φέρουν ειδική 

σήμανση . 

Εδώ , η συνεργασία των Λιμενικών αρχών θεωρείται δεδομένη και αναγκαία . 

 

Η δυνατότητα της όποιας τουριστικής καταδυτικής δραστηριότητας , ακόμα και αυτόνομης 

κατάδυσης είναι επιτρεπόμενη. 

Η συνεργασία της μισθώτριας εταιρείας με αδειοδοτημένα καταδυτικά κέντρα , επιθυμητή. 
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Η όποια αλιευτική προσπάθεια εντός αυτής θα γίνεται με γνώμονα την επιλεκτικότητα του 

χρησιμοποιούμενου αλιευτικού εργαλείου/τεχνικής και δεν θα επιτρέπεται κανενός άλλου είδους 

αλιευτικό εργαλείο. 

 

Συγκεκριμένα θα επιτρέπονται , η υποβρύχια αλιεία , η αλιεία επιφανείας με καλάμια και η 

παράκτια αλιεία με καλάμια.  

Τα αγκίστρια στις τεχνικές επιφανείας και παράκτιες, θα είναι χωρίς αρπάδι , με συγκεκριμένο 

μέγιστο αριθμό και μέγεθος, για την πραγματοποίηση του C&R σε είδη που εποχιακά θα είναι 

εκτός των επιτρεπόμενων θηραμάτων. 

 

Το σκεπτικό μας βασίζεται στην άμεση ανάγκη δημιουργίας περιοχών αναπαραγωγής 

παράκτιων, κυρίως, ιχθυοπληθυσμών, την δυσκολία φύλαξης αυτών των περιοχών , την 

προστασία του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά κυρίως στην οικονομική 

αδυναμία του κράτους ,για δημιουργία παρόμοιων περιοχών, (τεχνητών υφάλων) κλπ. 

 

Η πρόταση μας , φέρνει έσοδα στο κράτος , τουριστική ανάπτυξη περιοχών και δυνατότητα 

αύξησης των ιχθυαποθεμάτων με ταυτόχρονη επιστημονική παρακολούθηση προς εξαγωγή 

μελετών και συμπερασμάτων.  

 

Έχει αποδώσει τα μέγιστα σε όλα τα κράτη όπου ,παρόμοιες προτάσεις έχουν υιοθετηθεί. 

 

Το σκεπτικό της οριοθέτησης πλησίον  αστικών κέντρων έχει ως παρακάτω: 

 

1) Είναι τα πλέον πιεσμένα θαλάσσια πεδία, όπου ασκείται μεγάλη αλιευτική προσπάθεια . 

 

2) Το κόστος της ημερήσιας αλιευτικής εξόρμησης για κάθε ερασιτέχνη , έχει  

εκτοξευθεί στα ύψη , χωρίς καμία απολύτως σιγουριά για το όποιο αποτέλεσμα αυτής. 

Η επιθυμία του κάθε ερασιτέχνη αλιέα , είναι σίγουρα η σύλληψη αλιευμάτων , πάντα μέσα σε 

οικολογικά πλαίσια, η χαρά της "μάχης" με αυτό και η πιθανότητα προσκόμισης ποιοτικής τροφής 

στην οικογένεια του, από τα χέρια του .  

 

3) Ο ερασιτέχνης αλιέας δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα αλιευμάτων για να θεωρήσει μία 

αλιευτική εξόρμηση επιτυχημένη. 

Περισσότερο ενδιαφέρεται για την προοπτική της μεγάλης πιθανότητας μίας σύλληψης , πράγμα 

που σχεδόν εξασφαλίζεται στις ΜΘΠ . 

 

4) Παρά τις όποιες αρχικές αντιδράσεις ολίγων, η οικονομία (τελικά) χρημάτων , λόγω κοντινών 

αποστάσεων σε συνδυασμό με τις πιθανότητες επιτυχιών ,αλλά και την σπουδαιότητα του όλου 

επιχειρήματος για το δημόσιο καλό , θα υπερισχύσει . 

 

5) Θα βελτιώσει την υπάρχουσα αλιευτική και οικολογική συνείδηση  

 

6) Θα βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα και θα τονώσει τη μέχρι τώρα σχεδόν ανύπαρκτη 

σχέση μεταξύ ερασιτεχνών αλιέων και επιστημόνων. 
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7) Θα δώσει άμεσα αποτελέσματα χωρίς πολυετείς καθυστερήσεις, ή, αναμονή αποτελεσμάτων,  

άλλων προτάσεων. 

 

8) θα φέρει έσοδα στο κράτος 

 

9) Θα φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας  

 

10) Θα βοηθήσει την επαγγελματική αλιεία , λόγω ανάκαμψης ιχθυαποθεμάτων. 

 

11) Δεν δημιουργεί σοβαρές αντιδράσεις ,όπως οι αποκλεισμοί μεγάλων περιοχών (θαλάσσια 

"πάρκα") 

 

12) Δίνει δυνατότητα μικρών, αλλά πολλών και αναγκαίων "πνευμόνων" ανάκαμψης, σε όλη την 

επικράτεια .  

 
Με τιμή. 

 
Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 

 

 

Πρόεδρος                     Γ . Γραμματέας 

       

 

      Διονύσης Μπάστας                                              Παναγιώτης Μπεκιάρης 


