
Θέμα: «Πρόταση Σχεδίου Νόμου  
για Αλιευτικό Τουρισμό / Τουριστική Αλιεία»

  
   Είναι εύκολα κατανοητό σε όλους, ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες επιβάλλεται να καλύπτονται 
από σαφή και λεπτομερή νομοθεσία του κράτους, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν υφίσταται .
  Σε αυτήν θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης αυτών των 
δραστηριοτήτων.

    Η ΠΕΕΑ με γνώμονα τα παραπάνω και γνωρίζοντας τα οφέλη, οικονομικά, εργασιακά, αναπτυξιακά, 
κλπ., που ακολουθούν αυτές τις δραστηριότητες,προτείνει :  

1)  Παύση αποκλειστικότητας και άδειες σκαφών / εταιριών τουριστικής αλιείας (αλιευτικών εκδρομών).

Η αρχή των πάντων !!
   Εφ’ όσον αντιληφθούμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές που μας δίνει αυτού του είδους η 
δραστηριότητα, η άμεση νομοθέτηση για την έναρξη αυτής, είναι μονόδρομος.
   Τα οφέλη σε οικονομικό / εργασιακό επίπεδο είναι τεράστια. Χιλιάδες θέσεις εργασίας, εκατοντάδες 
εκατομμύρια στην αγορά και το κράτος. 
   Ναυπηγία, καρνάγια, τεχνικοί, κυβερνήτες, ναυτιλιακά, είδη αλιείας, καύσιμα, μαρίνες, εστιατόρια, 
εταιρείες προμηθειών σκαφών, ξενοδοχεία, ταξί, πρακτορεία ταξιδιών, αεροπορικές εταιρείες 
κλπ. είναι μερικές μόνον επαγγελματικές δραστηριότητες που θα βρουν νέα προσοδοφόρα πεδία 
επιχειρηματικότητας!!!
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Για το κράτος, αυτό είναι έσοδα από: Συνάλλαγμα, ΦΠΑ, φόρους, άδειες κλπ. 

   Επιβάλλεται να προβλεφθούν νομοθετικά άδειες για δημιουργία εταιριών με σκοπό τις αλιευτικές 
εκδρομές. (τουριστική αλιεία). 
   Οι εταιρείες, έχουν στην κατοχή τους σκάφος / σκάφη που θα προορίζονται μόνον για τέτοιου είδους 
δραστηριότητα.

   Η νομοθεσία θα προβλέπει σαφώς την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη αυτών των σκαφών και 
των επιβαινόντων επισκεπτών / πελατών.

   Αυτονόητη θεωρείται η πρόβλεψη κωδικού από την ΔΟΥ, για θεώρηση βιβλίων / παραστατικών και 
η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των πληρωμάτων / κυβερνητών. (ΟΑΕΕ / ΙΚΑ κλπ.)

Κατηγορίες σκαφών:

α) Ανοιχτού τύπου για ολιγόωρη ναύλωση ~ ημερήσια.

β) Κλειστού τύπου για πολυ-ήμερες εκδρομές. 

γ) Καταδυτικού τουρισμού για αυτόνομη ,ή, ελεύθερη κατάδυση.

δ) Ανοιχτού τύπου για γλυκά νερά (λίμνες κλπ).

ε) * ειδική άδεια σκάφους όλων των κατηγοριών ,για φιλοξενία ΑΜΕΑ και υπερηλίκων.

Τα σκάφη θα παίρνουν άδεια, ανάλογη με την κατηγορία τους και θα προβλέπονται τα ανάλογα από 
τα παραπάνω.
Οι άδειες δίδονται μόνο σε σκάφη με Ελληνική σημαία .
Σκάφη κοινοτικής σημαίας υποχρεωτικά ναυλώνονται μόνο μέσω εταιρειών με Ελληνικό Α.Φ.Μ. 

Τα σκάφη θα χωρίζονται σε κατηγορίες ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών με σήμανση (π.χ. 
αστέρια) που θα δηλώνει σαφώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτών και τις δυνατότητες 
αλιευτικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. big game).

Τα σκάφη που ασχολούνται με καταδυτικό τουρισμό ,υποχρεωτικά πληρούν τις κείμενες διατάξεις περί 
παρουσίας εκπαιδευτών ,ασφάλειας καταδύσεων κλπ.

** Άδεια για εταιρεία “οδηγών” επισκεπτών που αλιεύουν από ξηρά (θάλασσα και γλυκά νερά) 

* Σκάφη για ΑΜΕΑ και υπερήλικες.
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   Αυτά εκτός των παραπάνω υποχρεωτικά παρέχουν, πλαινή πρόσβαση με ράμπα για επιβίβαση 
/ αποβίβαση, ειδικές θέσεις για αμαξίδια με στερέωση / πρόσδεση με κάλυψη από έντονα φυσικά 
φαινόμενα. Οι θέσεις αυτές θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των θέσεων στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς για ΑΜΕΑ.
   Θα υπάρχει πρόβλεψη για θέση ειδικού συνοδού (εάν χρειάζεται) και πάντως κρίνεται απαραίτητη η 
ύπαρξη πληρώματος για την εξυπηρέτηση τους.

   Αυτού του είδους η δυνατότητα, κρίνεται σωστό και ηθικό να επιδοτείτε από το κράτος για τον έξτρα 
εξοπλισμό 

   Ειδικές ζώνες πρόσδεσης επιβάλλεται να προβλέπονται για όλα τα παραπάνω άτομα , ανεξαρτήτως 
ύπαρξης αμαξιδίου ,ή, όχι . (π.χ. γιλέκο μάχης με κρίκους πρόσδεσης) 

  Τα πληρώματα θα είναι υποχρεωμένα να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια παροχής πρώτων 
βοηθειών, με γνώση παροχής εναίσιμων φαρμάκων μέσα σε αυτά.
 
   Θεωρείτε ώς πλέον εξειδικευμένη τουριστική παροχή και πιθανότατα θα εκπλήξει από τις δυνατότητες 
εξάπλωσης της, τα έσοδα, αλλά και τις φυσιοθεραπευτικές της ικανότητες!!!
Θεωρούμε τουλάχιστον χρέος μας να προσφέρουμε στιγμές χαράς σε άτομα που αναρρώνουν, ή 
ΑΜΕΑ ή υπερήλικες !!!  

** Είναι μία άδεια που παρέχεται σε άτομα/ εταιρίες που επιθυμούν να συνοδεύουν επισκέπτες / 
πελάτες σε αλιευτικές εκδρομές από ξηράς.

   Ο εξοπλισμός (είδη αλιείας, φορητά ψυγεία, δολώματα, κολατσιό/ποτά κλπ) καθώς και η ύπαρξη 
χερσαίου μεταφορικού μέσου θα προβλέπονται .Αναλόγως των παροχών θα υπάρχει και εδώ εμφανής 
ποιοτική σήμανση (π.χ. αστέρια)  
   Οι διατάξεις περί αδειών αλιείας και διαχείρισης αλιευμάτων ισχύουν και εδώ.

   2) Τα σκάφη πρέπει να έχουν ειδικούς κλειστούς χώρους ενδιαίτησης. 
   Εξαιρούνται  (κλειστοί χώροι) , μόνον σκάφη τουριστικής αλιείας για ολιγόωρη  ναύλωση.
   Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι κλειστοί ,καθαροί ,χωρίς ανωμαλίες στο πάτωμα με επαρκές ύψος 
και να έχουν ερμάρια / ντουλάπια για την αποθήκευση των προσωπικών αντικειμένων / ρούχων των 
επισκεπτών .

   Να έχουν επαρκή φωτισμό και εξαερισμό. Σε περιπτώσεις παραθύρων “hatches” θα υπάρχουν σίτες 
και κουρτίνα .

   Τα πανιόλα (πατώματα) θα είναι καθαρά, λεία και γυαλισμένα (τα ξύλινα) ,ή, καλυμμένα με μοκέτα .
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   Σε σκάφη που αναλαμβάνουν πολυήμερες αλιευτικές εκδρομές ,υπάρχουν καμπίνες για την φιλοξενία 
των επισκεπτών.
   Οι καμπίνες έχουν 2πλό ,ή, μονά κρεβάτια , επαρκή φωτισμό , ντουλάπα και φυσικό εξαερισμό.
Η ύπαρξη τουαλέτας και ντούς ναυτικού τύπου ,σε ξεχωριστό κλειστό χώρο /δωμάτιο είναι υποχρεωτική.

Η δυνατότητα ξεχωριστής τουαλέτας/ντους, για κάθε καμπίνα  προσμετράτε στην κατηγορία του 
σκάφους (αστέρια)

Η παροχή γεύματος στους επισκέπτες επιβάλλει την ύπαρξη τραπεζαρίας, με όλα τα απαιτούμενα 
σκεύη (πιάτα /μαχαιροπήρουνα κλπ)

Σε περίπτωση ημερήσιων εκδρομών ,η παροχή κρύου πιάτου/΄σαντουιτς και αναψυκτικών είναι 
επιβεβλημένη . Σερβίρονται σε πλαστικά πιάτα ποτήρια ,ή, άλλα αναλόγως της κατηγορίας του 
σκάφους.

Τα προσφερόμενα τρόφιμα /ποτα , φυλάσσονται σε ξεχωριστά ντουλάπια . Τα νωπά σε ψυγείο . Το 
ψυγείο είναι προσβάσιμο από τους επισκέπτες ,καθαρό και σε πλήρη λειτουργία.

Σε σκάφη ημερήσιων εκδρομών επιτρέπεται η χρήση ναυτικού ψυγείου πάγου .
Απαγορεύεται η χρήση του ψυγείου αυτού για οποιαδήποτε άλλη χρήση (φύλαξη ψαριών/δολωμάτων 
κλπ)
Σε μεγαλύτερα σκάφη , μπορεί να υπάρχει ως δεύτερο ,ή, τρίτο ψυγείο, εκτός του ηλεκτρικού.
Η ευθύνη για την απρόσκοπτη  προμήθεια πάγου ,καθώς και των snacks /αναψυκτικών ανήκει στον 
κυβερνήτη/πλήρωμα του σκάφους.

Υποχρεωτικά υπάρχουν σφραγισμένες συσκευασίες πόσιμου νερού στο σκάφος .
Η ποσότητα ορίζεται σε τουλάχιστον 3 λίτρα ανά άτομο ημερησίως.
Φυλάσσεται σε κλειστά ντουλάπια ,ή, ψυγείο.
Απαγορεύεται η διάθεση πόσιμου νερού από παγούρια και μικρά φορητά ψυγεία , για λόγους υγιεινής 
.

Οι χώροι ενδιαίτησης επισκεπτών είναι απαλλαγμένοι από οσμές και τυχόν “σεντίνες” κάτω από τα 
πατώματα (πανιόλα) Η ύπαρξη νερών και άλλων ακαθαρσιών στις σεντίνες των χώρων ενδιαίτησης 
καθιστά ακατάλληλο το σκάφος για φιλοξενία επισκεπτών/πελατών.

Γενικώς οι χώροι ενδιαίτησης ,προκρίνουν καθαριότητα, πολιτισμό και σεβασμό προς τον επισκέπτη/ 
πελάτη
Ουδεμία έκπτωση επ’αυτού γίνεται αποδεκτή , ανεξαρτήτως εάν το σκάφος υπηρετεί Αλιευτικό τουρισμό 
,ή, τουριστική αλιεία. 
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3) Επικοινωνία .
Είναι μείζονος σημασίας η δυνατότητα επικοινωνίας του κυβερνήτη/πληρώματος με τους επισκέπτες 
Είναι θέμα ασφάλειας , ευγένειας και ικανοποίησης των επισκεπτών .

Οι κυβερνήτες  οφείλουν να ομιλούν τουλάχιστον μία γλώσσα εκτός της Ελληνικής (αγγλικά π.χ.) .
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν έχουν την δυνατότητα να συνεννοηθούν σε κάποια από τις 2 
αυτές γλώσσες (Ελληνικά και όποια άλλη) επιβάλλεται η παρουσία ενός ατόμου (πλήρωμα) που να 
μιλά  γλώσσα κατανοητή από αυτούς.

Η χρέωση του μεταφραστή μέλους του πληρώματος , γίνεται ξεχωριστά και κατόπιν συμφωνίας , με 
αυτούς (επισκέπτες)

Απαγορεύεται η ναύλωση του σκάφους χωρίς αυτήν την προϋπόθεση ,λόγω σοβαρής έλλειψης 
ασφάλειας πλόων ,που μπορεί να αποβεί μοιραία .

4) Ασφάλεια 
Εκτός των γενικών κείμενων διατάξεων και κανονισμών ,γύρω από την ασφάλεια των επισκεπτών και 
του θέματος της επικοινωνίας, πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν και τα παρακάτω.
 Συγκεκριμένο ύψος ρελιών και ποιότητα υλικών αυτών σε χώρους που κινούνται οι επισκέπτες. 

Ειδικοί χώροι φύλαξης/στερέωσης γάντζων ,μαχαιριών, αποχών κλπ

Το κατάστρωμα φέρει αντιολισθητική επίστρωση .
Ξύλινα deck , βαμμένα με λαδομπογιές κλπ. κρίνονται ακατάλληλα .Επιτρέπεται μόνον η επίστρωση 
με ειδικά αντιολισθητικά χρώματα. 

Απουσία οποιουδήποτε υλικού από το κατάστρωμα που μπορεί να προκαλέσει πτώση του επισκέπτη 
,ή, είναι ολισθηρό ,ή αιχμηρό (π.χ δίχτυα , αγκίστρια , υπολείμματα δολωμάτων , ψαριών , λέπια , 
κουρελούδες ,  κλπ)

Στις περιπτώσεις σκαφών που ασχολούνται με Αλιευτικό τουρισμό , ο χώρος αυτός ορίζεται εμφανώς .

Τα καθίσματα επισκεπτών  είναι τοποθετημένα σε σημεία με επαρκή στερέωση στο deck.

Σε περίπτωση ύπαρξης καρέκλας μάχης , αυτή είναι ειδικού τύπου με επαρκή στερέωση , περιστρεφόμενη 
, με καλαμοθήκη και πρόβλεψη πρόσδεσης του επισκέπτη /αλιέα σε αυτήν (βλέπε συν. φώτο) Οι 
προδιαγραφές αυτής αποδεικνύονται από τα συννημένα έγγραφα του κατασκευαστή και πρέπει να 
πληρούν προδιαγραφές αναγνωρισμένου νηογνώμονα (RINA , US COAST GUARD,ΚΛΠ)
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Τουλάχιστον ένα σημείο με επαρκή σκίαση για 4 άτομα.

Τουλάχιστον ένα σημείο με προστασία από το “σπρέι” για 3 άτομα .

Επιπλέον ένα φορητό VHF.

Τα σκάφη καταδυτικού τουρισμού ελεύθερης κατάδυσης φέρουν και μια μπουκάλα καθαρού οξυγόνου 
χωρητικότητας τουλάχιστον 5lit.με ,ή, χωρίς ρυθμιστή πίεσης.
Ορίζεται σαφώς δε η ύπαρξη ενός εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης ,ανά 4 άτομα 
Οποιοδήποτε άτομο /επισκέπτης θα πρέπει να έχει λάβει την στοιχειώδη υποχρεωτική εκπαίδευση 
για την πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας και να μπορεί να αποδείξει αυτό με τα σχετικά 
έγγραφα.

Τα σκάφη καταδυτικού τουρισμού αυτόνομης κατάδυσης , επιβάλλεται να πληρούν όλες τις κείμενες 
διατάξεις περί αυτόνομης κατάδυσης όπως ακριβώς ορίζεται για σχολές αυτόνομης κατάδυσης και 
ασφάλειας καταδύσεων (άτομα-εξοπλισμός κλπ) 

Τυχόν υπερκατασκευές στο σκάφος , (t-top, hard-top , bimini , σταθερά σκίαστρα , σπυράγια κλπ)  
χαρακτηρίζονται από λείες επιφάνειες ,σταθερά πακτωμένες για συγκράτηση και με πλήρη απουσία 
γωνιών και άλλων αιχμηρών σημείων.
Σταθερά σημεία συγκράτησης (χειρολαβές) επιβατών /επισκεπτών , σε όλα τα σημεία που αυτοί 
κινούνται .

Όλα τα σκάφη ανεξαρτήτως κατηγορίας θα φέρουν υπερ-πλήρες φαρμακείο (εκτός των τυπικών ,γάζες 
,ιώδιο, betadine ,χανζαπλαστ, οξυζενε κλπ , πρόβλεψη και για τυχόν χορήγηση εναισίμων φαρμάκων, 
χάπια ναυτίας ,παυσίπονα ,τοπικά αναισθητικά , αντισταμινικά , ελαστικοί επίδεσμοι , αυτοκόλλητα 
ράμματα κλπ)
Σε περίπτωση που πελάτης /επισκέπτης πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη-επιληψία-καρδιακά 
νοσήματα  κλπ. είναι υποχρέωσή του πελάτη ,να το δηλώσει στον κυβερνήτη προ απόπλου και αυτός 
να φροντίσει ώστε ο πελάτης/επισκέπτης φέρει μαζί του όλα τα απαραίτητα φάρμακα που τυχόν αυτός 
θα χρειαστεί. Αναγράφεται δε σαφώς επάνω στην ημερήσια άδεια αλιείας του επισκέπτη ιδιοχείρως 
από τον κυβερνήτη.

5) Ψυχαγωγία
Είτε ο επισκέπτης επιλέξει Αλιευτικό τουρισμό , είτε τουριστική αλιεία , ο απώτερος σκοπός του είναι η 
ψυχαγωγία ,η ευχαρίστηση και οι ωραίες αναμνήσεις.

Αυτά είναι που θα μοιραστεί με τους φίλους και τους γνωστούς του και τα οποία θα φέρουν νέους 
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πελάτες και στις δύο δραστηριότητες.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στα social media και η δυνατόν πρόσβαση στο διαδίκτυο από αυτόν .
Τίποτα πιο αποτελεσματικό από μία ζωντανή μετάδοση ευχάριστης εμπειρίας .
Η παροχή σύνδεσης με το διαδίκτυο είναι πλέον εφικτή στα σκάφη και πρέπει να δοθεί έμφαση και 
κίνητρο για αυτό .

Επιπλέον , η απλή παρακολούθηση μίας αλιευτικής επαγγελματικής δραστηριότητας , δεν προσφέρει 
την δέουσα ευχαρίστηση ,λόγω μη ενεργής συμμετοχής του πελάτη/επισκέπτη. Ο συνδυασμός με 
δραστηριότητες που αναγράφονται σαφώς στην Farnet#9# (για τον αλιευτικό τουρισμό) ,μπορεί να 
αμβλύνει την απουσία αυτή και να δραστηριοποιήσει τους επαγγελματίες αλιείς και σε άλλους τομείς.
(βλέπε συνν.)

Στην τουριστική αλιεία τώρα , ο εκάστοτε κυβερνήτης ,υποχρεούται να πράξει τα μέγιστα ,ώστε ο 
πελάτης / επισκέπτης ερασιτέχνης αλιέας να ευχαριστηθεί πραγματοποιώντας το χόμπι του . 
Η σύλληψη θηραμάτων ,η φωτό με αυτά ,τυχόν βίντεο κλπ , είναι και ο μοναδικός λόγος που αρχικά ο 
πελάτης/επισκέπτης επέλεξε αυτήν την δραστηριότητα.

Επιπλέον η προτροπή σε catch & release ,με την ανάλογη επεξήγηση - επιβραβευση και  βοήθεια του 
πληρώματος ,συμβάλλει  τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση (ευχαρίστηση ) , προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τα ιχθυοαποθέματα της χώρας.  

6) Αποκόμιση ευχάριστων εμπειριών 
Εφόσον το θέμα μας είναι ο τουρισμός και οι ειδικοί τουρίστες επισκέπτες ,τίποτα πιο λογικό από τον 
σκοπό της ευχαρίστησής τους και της Αποκόμισης ευχάριστων εμπειριών.

Ο ειδικός επισκέπτης ερασιτέχνης ψαράς - γιατί περί αυτού πρόκειται- στον προγραμματισμό του έχει 
“ονειρευτεί “ δύο πράγματα:

α) Άριστες~πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης για αυτόν και την οικογένεια,ή, τους φίλους του

β) Δυνατές αλιευτικές συγκινήσεις 

Το πρώτο επιτυγχάνεται από την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών και του σκάφους πάνω στο 
οποίο θα ασκηθεί αυτή η δραστηριότητα 
Εδώ βέβαια ,αναφερόμαστε στην κατηγορία του σκάφους (βλέπε παραπάνω) ,την ευγένεια και την 
εξυπηρέτηση από το πλήρωμα , την ποιότητα των παρερχομένων γευμάτων /ποτών κλπ., την ποιότητα 
του αλιευτικού εξοπλισμού που του παρέχεται και φυσικά την παντελή έλλειψη ταλαιπωρίας του από 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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Το δε δεύτερο ,από  την πληθώρα και το μέγεθος των θηραμάτων που θα συλλάβει.
Κανένας ψαράς στον κόσμο δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος εάν δεν πιάσει απολύτως τίποτα .

Η σύλληψη ενός θηράματος ,δεν προϋποθέτει και την θανάτωσή του ,ή, την κατάληξή του σε ένα 
τραπέζι και ακόμα χειρότερα σε ένα ψυγείο,ή, τελάρο ιχθυοπωλείου .
Παγκοσμίως είναι πολύ διαδεδομένο το catch&release (πιάσιμο και απελευθέρωση), καιρός είναι να 
το υιοθετήσουμε και στην πατρίδα μας .

Προσφέρει την χαρά της σύλληψης ,με τις ανάλογες αναμνηστικές φώτο-βίντεο κλπ, χωρίς όμως να 
επιφέρει ουδεμία συνέπεια στο περιβάλλον και στα ιχθυοαποθέματα !!

Οι κανόνες και οι τεχνικές του C&R ,είναι σχετικά απλές και εύκολα μεταδόσιμες.

Η ΠΕΕΑ προτίθεται να κάνει δωρεάν σεμινάρια πάνω στο θέμα catch&release, όσα και όπου 
χρειαστούν.
Απλά ορίστε τον χώρο , τον τόπο και τον τυχόν εξοπλισμό που θα χρειαστεί και μέλη μας θα αναλάβουν 
να επιμορφώσουν  ,όσα άτομα παραβρεθούν.

Ήδη έχει ξεκινήσει η συγγραφή άρθρων για ενημέρωση των ερασιτεχνών αλιέων , που θα αναρτηθούν 
στις ιστοσελίδες μας.

Με βάση αυτό το σκεπτικό προτείνουμε την άμεση κατάργηση απαγόρευσης αλιείας πελαγικών ειδών 
(τόνος -ξιφίας) και την αναγνώριση ποσόστωσης αυτών στην ερασιτεχνική αλιεία , με ξεχωριστή 
ποσόστωση για τις αλιευτικές εκδρομές , με μοναδική προϋπόθεση την πραγματοποίηση C&R .

Άλλωστε αυτό προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση τυχαίας σύλληψης 

Ουδείς λόγος συντρέχει λοιπόν για τέτοιου είδους απαγορεύσεις ,εκτός από μονοπωλιακές λογικές και 
φρένο σε νέες αντιλήψεις και επιχειρηματικότητα .

Δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη παγκοσμίως που να υποδεικνύει ότι το C&R επιφέρει μείωση στα 
ιχθυοαποθέματα.  

Τα πελαγικά είδη όμως ,προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις και προσελκύουν ψαράδες πολύ υψηλού 
οικονομικού επιπέδου , διατεθειμένους να χαλάσουν χιλιάδες ευρώ ημερησίως  έκαστος για τους 
λόγους που προαναφέρονται.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παρόμοιο από αλιεύματα πάνω σε ένα επαγγελματικό 
αλιευτικό σκάφος ,όπου τα θηράματα μεταφράζονται αυτομάτως σε χρήμα.
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8)  Ημερήσιες άδειες τουριστικής αλιείας.
Οι άδειες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων της 
δραστηριότητας από τους κρατικούς φορείς .

Δεν πιστεύουμε στην ανεξέλεγκτη αλιεία οποιασδήποτε μορφής και τρόπου που αυτή ασκείται .

Με το άνοιγμα του επαγγέλματος των αλιευτικών εκδρομών και την προσέλευση χιλιάδων τουριστών 
,είναι πιστεύουμε επιβεβλημένη η παρακολούθηση αυτής της δραστηριότητας και η ποσοστιαία 
αύξηση ,ή, μείωση της για λήψη παρεμβατικών μέτρων .

Ταυτόχρονα συλλέγονται στοιχεία στο ειδικό βιβλιαράκι που συνοδεύει τις άδειες ,για την ποσότητα , 
ποιότητα ,μέγεθος κλπ των αλιευμάτων . 

Επιπλέον οι ημερήσιες άδειες , θα καλύψουν το τεράστιο κενό που υπάρχει με την λαθραλιεία από 
εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς , προκαλώντας -άγνωστο πόσο μεγάλη βλάβη - στα ιχθυοαποθέματα.  

Οι άδειες αυτές είναι υποχρεωτικό να εκδίδονται άμεσα και εύκολα για την αποφυγή ταλαιπωρίας των 
επισκεπτών .

Προτείνεται η έκδοσή τους ηλεκτρονικά σε απλό χαρτί ,όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του επισκέπτη 
, αριθμ. διαβατηρίου , νούμερο ναυλοσύμφωνου(εάν υπάρχει) ,περιοχή διενέργειας δραστηριότητας 
,τρόπος που θα διενεργηθεί αυτή (σκάφος-από ξηρά κλπ.)  ,ημέρες που επιθυμεί ο επισκέπτης να 
αλιεύσει καθώς και οριζόμενα επιτρεπτά είδη και μεγέθη θηραμάτων.

Τυχόν έσοδα για το κράτος ,εισπράττονται με e-παράβολο 

Προτείνεται ακόμα η έκδοση των αδειών αυτών να γίνεται από συμβεβλημένα καταστήματα ειδών 
αλιείας  ,που επιθυμούν κάτι τέτοιο .
Έτσι θα δοθεί  και μία ανάσα οικονομική στον κλάδο αυτό.

Ταυτόχρονα το κατάστημα προμηθεύει και τα βιβλιαράκια καταγραφής αλιευμάτων.(βλέπε συν. 
πρόταση ιχνηλασιμότητας/καταγραφής ερασιτεχνών αλιέων)

 9)Προορισμός και καταγραφή αλιευμάτων
Σύμφωνα και με τον κανονισμό 1380/2013 της ΕΕ αυτό είναι υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη .

Σεβόμενοι τον κανονισμό ,αλλά γνωρίζοντας τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν προτείνουμε 
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Την άμεση υιοθέτηση των προτάσεων ιχνηλασιμότητας που έχουμε υποβάλλει στο υπουργείο 
Ανάπτυξης (βλέπε κοινοπ.) 

Στηρίζονται στην πραγματικότητα ,την γνώση και την εμπειρία των συνθηκών που επικρατούν στην 
αγορά και στην αλιεία γενικότερα ,χωρίς “ρομαντισμούς” και θεωρητικές πρακτικές ,που έφεραν τα 
αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε.
 
Μοναδική διαφοροποίηση στην καταγραφή στο ειδικό έντυπο βιβλιαράκι καταγραφής ,είναι ότι 
συμπληρώνεται με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους ,ο οποίος φέρει και τη ευθύνη ενημέρωσης της 
βάσης δεδομένων.

Τυχόν παράληψη ,θεωρείται σκόπιμη και πρέπει να επιφέρει την άρση της άδειας του σκάφους , 
ανεξαρτήτως κατηγορίας αυτού . 

10) Προστασία ιχθυοαποθεμάτων 
Επίσης προβλέπετε ρητά από τους κανονισμούς της ΕΕ.

Μέχρι στιγμής ουδεμία τέτοια σοβαρή πρωτοβουλία έχει παρθεί ,κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και 
μόνον. 

θέλοντας να εξαιρέσουμε αυτήν την νέα επιχειρηματική ευκαιρία από κάτι τέτοιο προτείνουμε 
Την υποχρεωτική υιοθέτηση του C&R σε όλους τους τομείς της τουριστικής αλιείας  ,από τους 
επισκέπτες /τουρίστες.

Θα επιτρέπεται μόνον ένα θήραμα επιλογής των επισκεπτών -εκτός από προστατευόμενα είδη- για 
βρώση και διάφορες άλλες γαστρονομικές υπηρεσίες προς αυτούς .
Τα επιτρεπτά θηράματα που δεν ελευθερώνονται ορίζονται σε ένα (1) ανα σκάφος ανά ημέρα αλιευτικής 
εξόρμησης, ανεξαρτήτως βάρους και πάντως όχι από είδη υπό προστασία.

Σε περίπτωση που τα  αρχικά αλιεύματα είναι μικρά π.χ. σκουμπρια, κολιοι , φρίσσες ,καλαμάρια κλπ 
,τα λεγόμενα ψάρια δολώματα ,για να χρησιμοποιηθούν ως δόλωμα  συντηρούνται ζωντανά σε δοχεία 
ανακύκλωσης ( live bite ) και ελευθερώνονται όσα απομείνουν μετά το πέρας της αλιευτικής εξόρμησης 
.

Ουδείς λόγος υπάρχει για την δικαιολόγηση άνω των 5 ψαριών/δολωμάτων ανά άτομο ημερησίως .
Προτείνουμε σαν λύση την χρήση τεχνητών δολωμάτων .

Ουδεμία σύλληψη θηράματος επιτρέπεται από επισκέπτη πάνω σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος .
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Ειδικότερα για σκάφη που ασχολούνται με καταδυτικό τουρισμό ,αυτόνομης κατάδυσης (μπουκάλες) 
,απαγορεύεται η αλιεία με ψαροτούφεκο από τους πελάτες/επισκέπτες .
Η υποβρύχιες δραστηριότητες τους ,περιορίζονται σε παρατήρηση, φωτογράφιση κλπ.
Για σκάφη καταδυτικού τουρισμού ελεύθερης κατάδυσης , ισχύουν τα ίδια με τα υπόλοιπα σκάφη , 
δλδ, ένα (1) ψάρι/σκάφος/ημερήσια εξόρμηση, ανεξαρτήτως ατόμων που επιβαίνουν σε αυτό.
Το σκεπτικό του Αλιευτικού τουρισμού είναι η παρακολούθηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
, σε συνδυασμό με υπηρεσίες εκτός σκάφους (FARNET #9) και όχι η διενέργεια αλιείας από τους 
επισκέπτες πάνω σε αυτά .

Μία τέτοια εσφαλμένη δραστηριότητα , θα καταστρέψει την ευκαιρία που παρουσιάζεται ,λόγω μη 
δυνατότητας παροχής όλων των παραπάνω ,δημιουργώντας ταυτόχρονα παράθυρα για λαθραλιεία 
και σοβαρή μείωση των αποθεμάτων 
Για δε, έλεγχο , καταγραφή και τελικό αποδέκτη αλιευμάτων .... ούτε λόγος .   

11) Πρόσθετος υποχρεωτικός εξοπλισμός
Για να πραγματοποιηθούν τεχνικές ερασιτεχνικής αλιείας τα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν τα παρακάτω

α)Καλαμοθήκες μεταλλικές με πείρο για στερέωση του but των καλαμιών 
Τουλάχιστον (1) μία ανά άτομο ,για όσα άτομα έχει άδεια το σκάφος , στα σημεία που ο επισκέπτης 
θα αλιεύσει , συν επιπλέον το 50% αυτών για μεταφορά εξοπλισμού (καλαμιών) 

β) Βυθόμετρο - GPS - plotter ορατό από όλους τους επισκέπτες 
Σε περίπτωση που το όργανο (βυθόμετρο ) βρίσκεται σε κλειστό χώρο , θα υπάρχει δεύτερη οθόνη 
αυτού , σε σημείο ορατό από όλο το deck .

γ)Ψυγείο για δολώματα νεκρά και αλιεύματα

δ)Δοχείο ζωντανών δολωμάτων με ανακύκλωση θαλασσινού νερού 

ε)Γάντζοι , απόχες μεγάλες , μαχαίρια ,μητοτσίμπιδα / πενσάκια κλπ, απαγκιστρωτής , ζυγαριά 
αλιευμάτων , μεζούρα για μέτρημα ελάχιστου μεγέθους , νήματα , πετονιές , παράμαλλα , αγκίστρια 
όλων των ειδών , καλαμαριές , τσαπαρί κλπ.

στ)Καλάμια ,για όλους τους επιβάτες /επισκέπτες ,συν 2 spare . 
Τα καλάμια είναι ανάλογα της τεχνικής που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες Καλάμια 
μπαλαντερ για όλες τις χρήσεις ουσιαστικά δεν υπάρχουν και υποχρεούται ο κυβερνήτης να επιλέγει 
τον εξοπλισμό του ,σύμφωνα με τις αλιευτικές τεχνικές που πρόκειται να εφαρμόσει με τους επισκέπτες/
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πελάτες.

ζ) τεχνητά δολώματα διαφόρων ειδών ,ανάλογα των τεχνικών και σε ποσότητα τέτοια που να είναι 
πολλαπλάσια των επισκεπτών.

η) Παροχή γλυκού νερού στον χώρο που οι επισκέπτες/πελάτες αλιεύουν . 
Αυτή θα είναι ναυτικού τύπου με βρυσάκι, ή,ντουζιέρα μικρή , με παροχή από πρεσσοστατική αντλία 
,που τροφοδοτείται από ανεξάρτητο τεπόζιτο γλυκού νερού. 

Η χωρητικότητα του τεπόζιτου είναι τουλάχιστον 10lit / άτομο .

Τα μεγαλύτερα σκάφη χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες δεξαμενές γλυκού νερού που φυσιολογικά 
υπάρχουν , με υποχρεωτική όμως παροχή στο deck.

θ)Στα σκάφη καταδυτικού τουρισμού , υπάρχουν ειδικές θέσεις για τοποθέτηση όλου του αναγκαίου 
εξοπλισμού καταδύσεων.

ι) Προβλέπονται  ξεχωριστοί στεγανοί χώροι /ντουλάπια-θήκες για προσωπικά αντικείμενα των 
επισκεπτών.(τηλέφωνα-φωτ. μηχανές ,πορτοφόλια, κλειδιά κλπ)
 

12)Αναγνώριση ποσοστώσεων για όλα τα είδη στην ερασιτεχνική αλιεία.

Με την υιοθέτηση του catch & release  , αυτομάτως εξαλείφονται όλες οι δικαιολογίες για ύπαρξη 
απαγορεύσεων σε είδη κλπ. καθώς και κάθε είδους μονοπωλιακές λογικές , σαν αυτές που επικρατούν 
σήμερα.

Οι δραστηριότητες που προαναφέρονται είναι μία χρυσή ευκαιρία ανάπτυξης ,που δεν χωρούν ούτε  
προσχήματα ,ούτε αστήρικτες δικαιολογίες 

Η χώρα έχει ανάγκη από προσοδοφόρες επαγγελματικές δραστηριότητες και όχι από στενόμυαλές 
παλαιολιθικού τύπου πρακτικές .

Τα πελαγικά είδη ,προσφέρουν συγκινήσεις και φέρνουν πελάτες/ επισκέπτες που αφήνουν 
εκατομμύρια , χωρίς την προϋπόθεση της θανάτωσης των θηραμάτων.

Ας παραδειγματιστούμε επιτέλους από άλλα κράτη που έχουν αναγάγει αυτές τις δραστηριότητες σε 
εθνικά θησαυροφυλάκια για αυτές και τους κατοίκους τους.   

Καμία βλάβη στα ιχθυοαπόθέματα δεν προκαλούν υπό τις προϋποθέσεις που θέσαμε.
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Άμεση λοιπόν αναγνώριση ποσοστώσεων -έστω και μικρών - για το τυπικό μέρος αυτών των 
δραστηριοτήτων , στην ερασιτεχνική αλιεία για όλα τα είδη.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε την ατελή , πρόχειρη και χωρίς σχεδόν καμία από τις παραπάνω 
προβλέψεις νομοθεσία. 
Αναφερόμαστε βεβαίως ,στην υπάρχουσα νομοθεσία που υπάρχει μόνον για τον αλιευτικό τουρισμό .

Θεωρούμε τις παραλήψεις σε αυτήν απαράδεκτες ,επικίνδυνες και αντι-αναπτυξιακές.

Η υιοθέτηση στοιχειωδών προβλέψεων (όπως οι παραπάνω) κρίνονται περισσότερο από αναγκαίες 
,για την όποια συνέχειά της .

Δεν γνωρίζουμε το ακριβές σκεπτικό αυτών που έκαναν αυτήν την πρόταση , αλλά οι παραλήψεις 
είναι τόσο εξόφθαλμες και σοβαρές, (εκτός των παραπάνω ,βλέπε και κοινοτική οδηγία farnet # 9) 
που καθιστούν την υπάρχουσα νομοθεσία πρακτικά άχρηστη και χαρισματική , με εμφανή σημάδια 
καταστροφής του Εθνικού φυσικού θαλάσσιου πλούτου μας.

Αυτό σαφώς ,είναι ενάντια στην όποια προσπάθεια ανάπτυξης και επενδύσεων, επάνω σε έναν τόσο 
νευραλγικό τομέα όπως ο ειδικός τουρισμός , δημιουργώντας απλά και μόνον τροχοπέδη , σε οτιδήποτε 
μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας , επιχειρηματικότητα , έσοδα και ανάπτυξη στον τόπο ._

Για την Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων 
(Π.Ε.Ε.Α.) 


