
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Aρ.Πρωτ: Νο 003               Αργυρούπολη 16.04.2019 
 
Συνάδελφοι Ερασιτέχνες Αλιείς,  
η Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων κατάφερε με την υποστήριξή 
όλων σας,  αλλά και με τις αδιάκοπες και στοχευμένες προτάσεις και 
ενέργειες  των μελών του Δ.Σ.   να αντιμετωπίσει στα κέντρα αποφάσεων 
άλλες προτάσεις που αποσκοπούσαν στον απόλυτο περιορισμό μας , αλλά 
και να ακουστεί επιτέλους η φωνή μας , από τα κέντρα αποφάσεων, μέχρι την 
βουλή των Ελλήνων. 
 
Η φωνή όλων των αλιέων αναψυχής της Ελλάδας.  
 
Είμαστε πάντοτε παρόντες στα υπουργεία και αλλού,  για κάθε τι που αφορά 
την  αλιεία αναψυχής,  παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων σας 
για τα δρώμενα.  
 
Η πολύμηνη συνεργασία μας με το ΕΛΚΕΘΕ και άλλους Ελληνικούς και 
διεθνής φορείς καθώς και αναγνώριση της συνεισφοράς μας από αυτούς , 
δείχνει σαφέστατα ότι το σωματείο μας βρίσκετε στον σωστό δρόμο.  
 
Φυσικά  ο δρόμος αυτός είναι πολύ μακρύς  και με πολλές δυσκολίες, τις 
οποίες καλούμαστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε προασπιζόμενοι το δίκιο 
μας. 
 
Μέσα στις όποιες δυσκολίες , δυστυχώς θα πρέπει να αναφέρουμε και 
"υπόγειες" κινήσεις διαφόρων κύκλων, μέσα από τους κόλπους μας, που 
παρά τις ολέθριες αποτυχίες τους κατά το παρελθόν, εξακολουθούν με τις 
πλέον απίθανες κινήσεις , να σαμποτάρουν το έργο μας , προβάλλοντας 
άστοχες, επικίνδυνες και εκτός ευρωπαϊκών κανονισμών απαιτήσεις , για το 
θεαθήναι και μόνον. 
Ελπίζουμε κάποτε να σταματήσουν να "παίζουν" με το αύριο της αλιείας 
αναψυχής και τα οικτρά τους λάθη,  να γίνουν επιτέλους μαθήματα.    
 
 Σήμερα, με δεδομένη την εμπειρία τεσσάρων περίπου ετών και ανοιχτή την 
πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων , ως επίσημος πλέον  φορέας , αλλά 
πάντοτε πιστοί στο έργο της προάσπισης του κάθε ερασιτέχνη, ζητάμε από 
τα μέλη μας αλλά και από όλους τους ερασιτέχνες που θέλουν να 
συνδράμουν στην προσπάθειά μας: 



  
 
Nα υποβάλλουν τυχόν προτάσεις για την ενίσχυση, προάσπιση και 
προστασία της ερασιτεχνικής αλιείας , από ένα τυχόν νέο νομοσχέδιο,  ή από 
όποιες πιθανές απαράδεκτες εισηγήσεις κατατεθούν. 
 
Η φωνή των ερασιτεχνών είναι ενεργή και πρέπει να μείνει ενεργή! 
Η δική σας. 
 
Οι όποιες  προτάσεις σας , ΘΑ υποβάλλονται στο E-mail του σωματείου και 
ΜΟΝΟ:  somateiopeea@gmail.com  
 
 Η ΠΕΕΑ ζητάει την ενεργό συμμετοχή όλων σας, με στόχο την ενίσχυση της 
φωνής μας αλλά και για να υπάρχει άμεση ενημέρωση του Δ.Σ. για τυχόν 
τοπικά ή ευρύτερα προβλήματα.  
 
Μην περιμένουμε ένα νέο άρθρο 43,ή, ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο, 
Υπ.Απόφαση κλπ, για να ενεργοποιηθούμε.  
 
Μην χρησιμοποιούμε λανθασμένα και μην ενδίδουμε σε στοχευμένες 
αναρτήσεις, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ατόμων που μόνο κακό 
κάνουν, παρουσιάζοντας όλους εμάς τους ερασιτέχνες σαν κάτι άλλο από 
αυτό που πραγματικά είμαστε.  
 
Το προλαμβάνειν είναι πάντα πολύ καλύτερο από το θεραπεύειν. 
 
 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 
 

 
Ο Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας 
 
 
 
 
Δ. Μπάστας         Π. Μπεκιάρης 
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