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 Κυρίες/Κύριοι  

Μετά λύπης μας, αλλά και μεγάλης έκπληξής μας, διαβάσαμε τα αποτελέσματα του 

πιλοτικού προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων για το 2017 που έχει 

αναλάβει το ΙΝΑΛΕ, κατόπιν δικής σας ανάθεσης και τα οποία αναρτήθηκαν, στην 

επίσημη σελίδα της Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ανάθεση αυτή έγινε από την προηγούμενη διοίκηση του 

υπουργείου σας, καθώς και υπ'ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης του ΙΝΑΛΕ, 

αλλά στην δημόσια διοίκηση, θεωρούμε ότι υπάρχει "συνέχεια".   

Α. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

1. Στην σελίδα 8-11 του προγράμματος διαβάσαμε νούμερα ανυπόστατα, ψευδή και 

εντελώς αναξιόπιστα, που προφανώς ανάγονται στην σφαίρα της φαντασίας, ή, 

στην εσκεμμένη δημιουργία ψευδών στατιστικών στοιχείων. 

Μετατρέποντας τα ποσοστά % των στοιχείων αυτών δηλώνετε : 

1.250.000περ. αλιείς αναψυχής  !!  , εκ των οποίων  

625.000 από ξηρά !!! 

550.000 από σκάφος με πετονιές !!! (μεικτό νούμερο) 

274.000 από σκάφος με παραγάδια !!! (μεικτό νούμερο) 

274.000 ψαροντουφεκάδες !!!  

Τα νούμερα αυτά από μόνα τους, προσκρούουν σε κάθε έννοια λογικής, 

πραγματικότητας και αξιοπιστίας.  



Καθιστούν το πρόγραμμα παντελώς ανακριβές, και το παραδοτέο αποτέλεσμα 

αναξιόπιστο και ουσιαστικά άκυρο. 

Τα χρήματα όμως για την διεκπεραίωση του έχουν καταβληθεί.  

Κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν πάρα πολλές ώρες, με προφανώς εντελώς λάθος 

δεδομένα και παρουσίασαν επισήμως ένα αποτέλεσμα που προσβάλει την 

νοημοσύνη όλων.  

Προσβάλλει το Υπουργείο, που αναγκαστικά ανάρτησε αυτά τα νούμερα. 

Προσβάλλει τους επιστημονικούς φορείς.  

Προσβάλλει την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην ΕΕ και την Επιτροπή 

Αλιείας. 

Προσβάλλει τους πολίτες αλιείς αναψυχής.  

Προσβάλλει τους επαγγελματίες αλιείς . 

Προσβάλλει τους εμπόρους ειδών αλιείας.  

Προσβάλλει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.  

2. Για το πρόγραμμα αυτό η ΠΕΕΑ είχε ήδη (2016-2017) δημιουργήσει την πρώτη 

βάση αλιευτικών δεδομένων ερασιτεχνικής αλιείας στην Ελλάδα, με 

οικειοθελείς δηλώσεις των μελών και φίλων της, σύμφωνα με (14),(46), (65)* του 

ΕΚ 1380/2013 περί απαίτησης συμμετοχής όλων των φορέων. 

Το έντυπο δηλώσεων είναι επεξεργασμένο από μέλη μας ιχθυολόγους, βιολόγους 

και σύμφωνο με τα πρότυπα των αναγκών της ΕΕ. 

Υπάρχει και σε ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα του σωματείου μας, πανεύκολο 

στην χρήση (ακόμα και από κινητά τηλέφωνα) με δυνατότητα αποστολής 

αντιγράφου και επιβεβαίωσης στο e-mail του ενδιαφερόμενου.  

Παρά τις συνεχείς παρακλήσεις / προσκλήσεις μας προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΙΝΑΛΕ, ΕΛΚΕΘΕ, Διεύθυνση Αλιείας, την τότε 

ηγεσία του υπουργείου κλπ. άπαντες έκαναν ότι δεν ακούν, δεν διαβάζουν, δεν 

ενδιαφέρονται . 

Δεκάδες συζητήσεις, παρουσιάσεις σε Ναυτικά Σαλόνια, στο διαδίκτυο, ακόμα και 

μέσα στις επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, δεν "συγκίνησαν" τους υπεύθυνους 

επιστήμονες και μη.  

Μόνον μεμονωμένοι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, αγκάλιασαν με αγάπη την 

προσπάθεια μας αυτή, φτιάχνοντας παρουσιάσεις με δικά μας στοιχεία προς 

διεθνείς οργανισμούς και fora, (ICES), διεθνή συμπόσια ιχθυολόγων κ.α. , οι οποίες 

έλαβαν κολακευτικότατα σχόλια, μεγάλη αποδοχή και έβγαλαν ασπροπρόσωπους 

τους επιστήμονες που συνεργάστηκαν μαζί μας, αλλά και την χώρα , που μέχρι 

τότε δεν είχε πράξει ποτέ απολύτως τίποτα.  

 



3.  

    

Συνεχίζοντας τον σχολιασμό των στοιχείων που αναρτήσατε, απλά θα 

αντιπαραθέσουμε επίσημα στοιχεία  του 2010~2014, από την Δ.Ε.Α (Διεύθυνση 

Ελέγχου Αλιείας) όπου πέραν πάσης αμφιβολίας ορίζονται οι αλιείς αναψυχής σε 

175.962 και τα ερασιτεχνικά σκάφη σε 66.772 για την διετία 2010-2011 και σε 

171.380 αλιείς και 77.706 σκάφη την διετία 2012-2013, σύμφωνα με τις άδειες 

αλιείας ατομικές και σκαφών πού ίσχυαν τότε (συνημμένα). 

Στα νούμερα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποβρύχιοι αλιείς αναψυχής . 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αλιείς μας από ξηρά, λόγω μη υποχρέωσης τους, για 

έκδοση ατομικής άδειας αλιείας.  

Οι αλιείς αναψυχής από ξηρά υπολογίζονται περίπου σε άλλους τόσους, σύμφωνα 

με δικά μας στοιχεία.   

Είναι όμως αναμφίβολο, ότι λόγω της εμβάθυνσης της οικονομικής κρίσης στην 

χώρα,  η οποία άρχισε να κορυφώνεται στην αρχή του 2012/τέλος 2013 , η 

δυνατότητα χιλιάδων από εμάς για απόκτηση και κυρίως για κατοχή/συντήρηση 

σκάφους, κατακρημνίστηκε, με τεράστια μείωση των σκαφών αναψυχής, 

πράγμα που είναι πασιφανές στην αγορά.   

Στα σκάφη βέβαια αυτά, δεν έχουν δηλωθεί ποια ήταν ανενεργά/ημιενεργά . 

(ακινησίες κλπ). 

Ούτε έχει υπολογιστεί η μείωση της δυνατότητας, ακόμα και των από ξηράς 

αλιέων αναψυχής, για αλιευτικές εξορμήσεις, λόγω πάντα της οικονομικής 

ανέχειας πολλών από εμάς.  

Παρόλα αυτά και μέσα στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης το ΙΝΑΛΕ και 

οι συνεργάτες του, δηλώνουν αύξηση και μάλιστα τεράστια. 

 Όπως αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε, οι διαφορές που προκύπτουν είναι 

εξωφρενικές (σχεδόν 400%)  και καθιστούν αυτομάτως όλο το πρόγραμμα μη 

ρεαλιστικό. 

Ιδιαίτερη μάλιστα εντύπωση κάνουν τα δηλωθέντα νούμερα για τους 

ψαροντουφεκάδες και τους αλιείς επιφανείας με χρήση παραγαδιού.  



Ούτε το 1/10 αυτών των αριθμών αυτών,  δεν ανταποκρίνεται στην 

ελληνική πραγματικότητα .  

Είναι τόσο εξωφρενικά τα νούμερα , που φτάνει κανείς να αναρωτηθεί για 

ενδεχόμενο δόλο και προσπάθεια κατασυκοφάντησης τους,  με παράλληλη 

προσπάθεια συγκάλυψης άλλων μορφών αλιείας (βλέπε δυναμικά), για την μείωση 

των ιχθυαποθεμάτων κλπ. , που επικαλούνται διάφοροι άλλοι φορείς.  

4. Για την επαγγελματική αλιεία, τα στοιχεία είναι ακόμα χειρότερα.  

Ποιος μπορεί να μιλάει για στοιχεία και δεδομένα, αναφερόμενος σε επαγγελματίες 

(άτομα με οικονομικό συμφέρον και κίνητρα), που ΔΕΝ είναι υποχρεωμένοι σε 

κανέναν ουσιαστικό έλεγχο;  

Συγκεκριμένα αναφέρετε : 

"  Τα αλιευτικά σκάφη με μήκος από 10 έως 12 μέτρα πρέπει να συμπληρώνουν τα ημερολόγια 

αλιείας, χωρίς να υποχρεούνται σε καταγραφές για συνολικό αλίευμα κάτω των 50κιλών. , τα 

αλιευτικά σκάφη με μήκος < 10 m δεν υποχρεούνται ούτε να συμπληρώνουν κανένα είδος 

αλιευτικού ημερολογίου ούτε να παρουσιάζουν τα δελτία πώλησης αλιευμάτων για συνολικό 

αλίευμα κάτω των 50 κιλών     

Όσο για τις δηλώσεις (ERS), θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούν άπαντες ότι, δηλώνετε 

μόνον ότι είναι απολύτως απαραίτητο. 

Δηλώνονται μόνον εκφορτώσεις αλιευμάτων σε μεγάλες ιχθυόσκαλες,  που εκείνοι 

θέλουν να εκφορτώσουν εκεί.   

Ο οποιοσδήποτε θέλει να "δει" πραγματικά και όχι να εθελοτυφλεί, θα μπορούσε να 

"δει" τις νυχτερινές εκφορτώσεις σε απόμερα αλιευτικά καταφύγια, τις λιανικές 

πωλήσεις εκλεκτών και άλλων ειδών, χέρι με χέρι, τις μεταφορτώσεις μεσοπέλαγα και 

πολλά άλλα.  

Θα μπορούσε ακόμα να "δει" τις μηδενικές (σύμφωνα με την έρευνα) συλλήψεις 

παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και θηλαστικών, τις συλλήψεις χιλιάδων τόνων 

υπομεγεθών (ανώριμων) ατόμων, καθώς και τις "ανύπαρκτες" απορρίψεις, σύμφωνα 

με ΕΚ.1967/2006, ΕΚ. 1380/2013  (13), (26), άρθρο 2(§5α,β), άρθρο 4(§17), άρθρο 

14(§1,2) , άρθρο 25(§2α), άρθρο 36(§25) κ.α. 

Τότε και μόνο, θα μπορούσε να αναφέρεται ο οποιοσδήποτε σε πραγματικά στοιχεία. 

Η πρόταση μας, περί πλήρους ιχνηλασιμότητας από την συλλογή, μέχρι τον τελικό 

καταναλωτή, όπως άλλωστε ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί, EK 1224/2009 άρθρο 

58, ΕΚ1379/2013 κ.α  και η αυθημερόν δήλωση της "παραγωγής", θα ρίξει άπλετο 

φως και θα μεταφέρει τους ελέγχους στην ξηρά, όπου και αυτοί θα είναι πλέον 

εφικτοί .  

 

 

 



Β. Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ 

1.  Οι αλιείς αναψυχής ΔΕΝ θα επωμιστούν ευθύνες άλλων, ούτε θα δεχθούν 

την συνέχιση της κατασυκοφάντησης τους, προς όφελος αυτών, που 

λυμαίνονται τον δημόσιο θαλάσσιο πλούτο της χώρας.   

Η νοοτροπία που πάντα συναντούμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Αλιείας 

(Συγγρού), -όπου με όποιον και αν μιλήσαμε, ήταν εχθρικότατος απέναντί μας, 

προασπιζόμενος μόνον τα συμφέροντα της επαγγελματικής αλιείας, - με τρόπο 

σκανδαλώδη και χωρίς επιχειρήματα, πρέπει να σταματήσει. 

Δεν είναι υπάλληλοι των επαγγελματικών φορέων αλιείας, είναι υπάλληλοι του 

κράτους και το κράτος είναι οι πολίτες του . 

Μεγάλο μέρος αυτών - πολλαπλάσιο των επαγγελματιών αλιέων- είναι οι αλιείς 

αναψυχής.  

2. Διαβάσαμε ακόμα τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα .  

Για εμάς είναι σχεδόν ανάξια σχολιασμού.  

-Μιλάνε για 12,5% των αλιέων αναψυχής (περίπου 156.000) ότι δεν δαπανούν ούτε 

ένα ευρώ για την αλιευτική τους δραστηριότητα !!  

Προφανώς αλιεύουν με τα χέρια και μετακινούνται με τα πόδια, χωρίς φυσικά να 

δαπανήσουν τίποτα για έναν καφέ ή κάποιο snack !!  

-Ένα άλλο 37,5%  (περίπου 470.000) !! , δαπάνα από 1~ 50€ ετησίως.  

Προφανώς το ποσοστό αυτών που αλιεύουν με κόστος από 1~20ε 

ετησίως, αλιεύουν με τα χέρια, αλλά μετακινούνται με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς και κουβαλούν ακόμα και ένα μπουκαλάκι νερό από το σπίτι τους. 

Αυτά τα δύο παραδείγματα αρκούν.  

Όλα τα παραπάνω όμως, περιέχουν ευθύνες. 

Ευθύνες ανώτερων υπαλλήλων, επιστημόνων και φορέων που πρέπει να 

καταλογιστούν.  

3. Το λιγότερο που θα ήταν αναμενόμενο - κατά την γνώμη μας,- από την ηγεσία 

του υπουργείου είναι, η παραίτηση, ή, η απομάκρυνσή τους από τις θέσεις που 

κατέχουν, καθώς και η αποπομπή τους από κάθε άλλη ανάλογη προσπάθεια, είτε 

του ΕΠΣΑΔ , είτε άλλη .   

Η αναμενόμενη επανέκδοση ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, σύμφωνα 

με τις προτάσεις μας, θα αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας, την αλήθεια των 

ενστάσεων μας και την ανάγκη  πλέον συνεργασίας του υπουργείου σας, αλλά και 

των επίσημων επιστημονικών/ερευνητικών φορέων,( ΙΝΑΛΕ – ΕΛΚΕΘΕ)  μαζί μας. 

 

 

 



 

Οι προτάσεις μας, καθώς και η θέληση μας για συνεργασία μαζί σας, είναι 

κατατεθειμένες  και δηλωμένη αντίστοιχα.  

 

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες ΕΚ1224/2009, ΕΚ1380/2013, 

ΕΚ404/2011, ΕΚ1004/2017 καθώς και όλα τα μεταγενέστερα νομοθετικά κείμενα 

ως ισχύουν, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ή περιθώριο για το αντίθετο.  
 

 

 

 

 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 

Με τιμή 
 
 
 
 

 

Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

 

          

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 


