
Θέμα: «Απάντηση σε επιστολή Υπουργείου για Αλιεία Μεταναστευτικών»
  

     Με απορία διαβάσαμε την απάντηση σας της 31-03-17 με αρ. πρωτ. 169/3294, η οποία ουδεμία 
σχέση έχει με την ερώτηση που σας απευθύναμε και σε τίποτα δεν αφορά την ερασιτεχνική αλιεία.

     Συγκεκριμένα στο από 12/01/17 e-mail μας, σας ερωτούμε για το μερίδιο Εθνικής ποσόστωσης, 
που αναλογεί στην ερασιτεχνική αλιεία, όσον αφορά τα είδη ξιφία, τόνου και μακρύπτερου τόνου, την 
οποία ουδέποτε και κακώς, δεν εξαγγείλατε.

     Σύμφωνα με τον Ε.Κ. 1380/2013 (παρ.18 & 33) των γεν. διατάξεων, καθώς επίσης και του ορισμού 
(22) του Ε.Κ. 1224/2009, είσαστε υποχρεωμένοι να κατανείμετε ισότιμα και με διαφάνεια τις Εθνικές 
ποσοστώσεις .
Η οποιαδήποτε τυχόν απαγόρευση προς οποιονδήποτε, επιτρέπεται εφόσον εξαντλείται η 
ποσόστωση ή κατανομή αλιευτικής προσπάθειας,  πράγμα το οποίο ουδέποτε πράξατε ή έστω 
ανακοινώσατε.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Προς :  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 • Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας
 • Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλιευτικών Πόρων 
    Τμήμα 3ο 

Υπ’ όψιν: κ. Π. Tσαχαγέα,  
 Προϊσταμένου Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής  
 & Αλιευτικών Πόρων

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα
Τ.Κ. : 176 71
Πληρ/ρίες : Α. Αργυροκαστρίτης
Τηλ. : 210 928 7158
Fax : 210 928 7110
E-mail : syg065@minagrig.gr

Κοιν/ση : 1) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
     Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
Προς : α) Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος 
 β) Ελληνικής Ακτοφυλακής 
     Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης
 γ) Δ.ΕΛ.ΑΛ. - Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας 
 δ) ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. - Διεύθυνση Ναυτιλιακών
     Επενδύσεων & Θαλάσσιου Τουρισμού 
Κοιν/ση : 2) Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Πανελλήνια Ένωση                                                                      
Ερασιτεχνων Αλιέων (Π.Ε.Ε.Α.)
Διεύθ. : Ναυπάκτου 50, Γλυφάδα 166 74 
Tηλ. : 6949 821 770
E-mail : erasitexnis.alieas@gmail.com
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     Επιπροσθέτως, συνεχίζετε προκλητικά να αγνοείτε τις σαφέστατες οδηγίες και κανονισμούς της 
Ε.Ε. όπως αυτές ορίζονται :
στις Γ.Δ. του ΕΚ.1380/2013 παρ. (18),(32),(33),(46),  στο άρθρο 2 § (η), το άρθρο 4 § (4) , το άρθρο 
19 § (6) και το άρθρο 20 του ίδιου κανονισμού τον ορισμό 22 του 1224/2009 και το άρθρο 14 του 
διευκρινιστικού Ε.Κ.404/2011.

     Η απόφαση 5632/104626/29-09-15 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2151) του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
&Τροφίμων, ορίζει τις προϋποθέσεις για έκδοση αδειών αλιείας μεταναστευτικών ειδών σε αλιευτικά 
σκάφη Ελληνικής σημαίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 § (9) του Ε.Κ. 1224/2009, πράγμα και το 
οποίο, ουδόλως μας αφορά.
Αναφέρεται ακόμα σε διατάξεις, βασιλικά διατάγματα !! και π.δ. αποκλειστικά για την επαγγελματική 
αλιεία, με την οποία φυσικά και καμία σχέση δεν έχουμε.

     Ελπίζουμε δε, λόγω της αναφοράς σας σε διεθνή ύδατα, να έχετε ενημερώσει και τις γειτονικές 
χώρες, είτε στα ανατολικά, είτε στα δυτικά σύνορά μας, οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες του κλάδου 
της επαγγελματικής αλιείας μας, καμία συμμόρφωση δεν πραγματοποιούν, για λόγους  που θα έπρεπε 
να έχετε συνυπολογίσει, προστατεύοντας και την επαγγελματική αλιεία και τα αποθέματα, όπως 
προάγετε  και οφείλετε.

     Η ερασιτεχνική αλιεία δεν έχει και δεν χρησιμοποιεί αλιευτικά σκάφη, όπως αυτά σαφώς  ορίζονται 
στο άρθρο 4 § (31) του Ε.Κ.1224/2009 καθώς επίσης και του ορισμού (4) του ΕΚ. 1380/2013, όπου 
και επακριβώς αναγράφεται, ο ορισμός του αλιευτικού σκάφους (ως “αλιευτικό σκάφος” νοείται 
σκάφος εξοπλισμένο για εμπορική εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων), πράγμα το οποίο 
συνεχώς αγνοείται και παρερμηνεύεται πανταχόθεν, συγχέοντας την ερασιτεχνική με την  
επαγγελματική αλιεία !!

     Η ερασιτεχνική και η τουριστική αλιεία έχουν ουσιαστικά σχεδόν μηδενική συμμετοχή στην αλίευση 
και στην πίεση αποθεμάτων των αναφερομένων μεταναστευτικών ειδών .
Ουδεμία συλλογή αλιευτικών δεδομένων υπάρχει περί αυτού και συνεπώς ουδεμία επιστημονική 
μελέτη, που να συνηγορεί ακόμα και σε σκέψη για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, όπως ορίζεται και 
στην § (6) του άρθρου 19 του 1380/2013.
Οι ερασιτέχνες αλιείς, αναλογιζόμενοι το χρέος τους και την όποια ευθύνη τους, απέναντι στην 
ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων, όλων των ειδών (μεταναστευτικών και μη), την οποία με ειλικρίνεια 
επιθυμούν, προτίθενται να σεβαστούν και να υπερασπίσουν την τήρηση της ποσόστωσης που θα 
τους αναγνωριστεί και η οποία θα στηρίζεται σε καταγραφές και έγκυρες επιστημονικές μελέτες.

Οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη ενέργεια, θα συναντήσει την συσπείρωση μας εναντίον της και 
δηλώνουμε ότι: επιφυλασσόμαστε  παντός νομίμου δικαιώματός μας, για προσφυγή μας , απέναντι σε 
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς .
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     Αισθανόμαστε,  επίσης, υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για την πληθώρα ερωτήσεων και  
οδηγιών που μας ζητούνται από μέλη μας με έννομο συμφέρον, (καταστήματα - αντιπροσωπείες - 
εισαγωγείς, κλπ.) προς δικαστική διεκδίκηση τυχόν διαφυγόντων κερδών και ουσιαστικής απαγόρευσης 
διάθεσης, ήδη νομίμως εισαγόμενων προϊόντων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, από αυτά . 

     Με γνώμονα τα παραπάνω, αναμένουμε άμεσα τις ενέργειες σας, όπως ισομερή και χωρίς 
διακρίσεις καταμερισμό εθνικής ποσόστωσης, που περιλαμβάνει σαφέστατα την ερασιτεχνική αλιεία,  
δηλώνοντας συμμόρφωση με τους επιβαλλόμενους στα κράτη μέλη, Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και 
Διατάξεις .

Για το Δ.Σ. της ΠΕΕΑ 
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Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Λευτέρης Παγώνης

Ο Αντιπρόεδρος 
 

Διονύσιος Μπάστας


