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Κες/κοι  

 Θα θέλαμε πρωτίστως να σας ευχαριστήσουμε για την πρώτη πρόσκληση και την ενημέρωση μας για την 

μεσογειακή φώκια , μέσω του προγράμματος Life IP 4. 

Ακούσαμε και διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή την παρουσίαση καθώς και τις προτεινόμενες δράσεις , του ΕΣΔ, 

από τους  διάφορους φορείς. 

Όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην παρουσίαση σας, η αλιεία αναψυχής και λόγω αλιευτικών εργαλείων , αλλά 

κυρίως λόγω νοοτροπίας των αλιέων αναψυχής , οι οποίοι τρέφουν αγάπη και θαυμασμό σε αυτό το υπέροχο 

θηλαστικό , μηδενική βλάβη προκαλούν σε αυτό. 

Ουδέποτε έχει αναφερθεί έστω και τυχαία σύλληψη , πόσο μάλλον θανάτωση, από αλιέα αναψυχής... για ποιον 

λόγο άλλωστε;;  

Για εμάς η παρουσία τους είναι ευκαιρία φωτογράφησης και λήψης βίντεο, πού όλοι μας θα δούμε με χαμόγελο. 

Πληθώρα τέτοιων στις σελίδες μας και σε ερασιτεχνικά αλιευτικά  forums προς θαυμασμό και καλοπροαίρετα 

σχόλια των υπολοίπων.   

Η όποια  συμμετοχή μας στην μείωση των ενδιαιτημάτων της , μόνο στην σφαίρα της φαντασίας μπορεί να 

καταλογιστεί , διότι η πίεση που ασκούμε στα κύρια ενδιαιτήματα της είναι απειροελάχιστη και εκτός της δικής 

μας αλιευτικής προσπάθειας και προτίμησης. 

Ουδεμία επιστημονική μελέτη δεν συνηγορεί σε κάτι τέτοιο , ούτε καν σχόλιο υπάρχει,  ακόμα και  από 

κακοπροαίρετους/ απληροφόρητους προς την αλιεία αναψυχής. 

Πράγματι παρατηρούμε και εμείς θανατωμένα ζώα , τα οποία φέρουν εμφανή σημάδια από πυροβόλα όπλα , 

τσεκούρια , μαχαίρια κλπ .  

Η σκέψη και μόνο μίας τέτοιας πράξης,  χαρακτηρίζετε από εμάς επιεικώς φρικαλέα και παντελώς ανάρμοστη για 

οποιονδήποτε ασχολείται με κάποια θαλάσσια δραστηριότητα. 

Το ποιοι και τον λόγο;  που προβαίνουν κάποιοι σε παρόμοιες πράξεις τον γνωρίζετε και τον αναφέρατε στην 

παρουσίαση σας .  

Είναι ξεκάθαρα οι "ζημιές" των αλιευτικών εργαλείων των παράκτιων αλιέων , αλλά και της μέσης αλιείας , που 

περιέργως κανείς δεν αναφέρει πουθενά!! 

Η ύπαρξη και μόνο μίας φώκιας , προκαλεί τρόμο και θυμό στον επαγγελματία αλιέα, όχι μόνο για την πιθανότητα 

κάποιας ζημιάς στα δίχτυα του , αλλά κυρίως γιατί στοχεύει τους ίδιους με αυτόν στόχους. 



Η διαφορά νοοτροπίας είναι, ότι τα ψάρια στόχοι (και των δύο) ανήκουν πρωτίστως στην φώκια ή άλλους 

θαλάσσιους θηρευτές και κατά τέταρτο λόγο στον αλιέα.  

Επειδή κάποιοι θα αναρωτηθούν , ο δεύτερος και τρίτος δικαιούχος είμαστε εμείς όλοι , τα παιδιά μας και τα 

εγγόνια μας. 

Η παρωχημένη αντίληψη που κακώς έχει επικρατήσει , περί ιδιοκτησίας των αλιευμάτων από τους επαγγελματίες 

αλιείς , είναι  ψευδής και απαράδεκτη .  

Κάποτε θα πρέπει να λεχθούν τα πράγματα με το όνομά τους  και σε απόλυτα ρεαλιστική βάση 

Η επαγγελματική αλιεία δεν είναι πρωτογενής "παραγωγικός" τομέας . 

ΔΕΝ παράγουν τίποτα απολύτως .  

Συλλογή Εθνικού θαλάσσιου πλούτου πραγματοποιούν, χωρίς τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά οφέλη, προς 

οποιονδήποτε πραγματικό ιδιοκτήτη/δικαιούχο του. 

Η "μεταφορά" αυτού του δημόσιου πλούτου από την θάλασσα στον ντόκο, κρίνεται από εμάς πανάκριβη και 

απλησίαστη για το 90% των πολιτών/δικαιούχων . 

 Οι λιανικές τιμές πρώτης κατηγορίας αλιευμάτων συνηγορούν απόλυτα σε αυτό (25~35€/κιλό) και οι λιανικές 

τιμές δεύτερης κατηγορίας αλιευμάτων που αναγκαστικά προσεγγίζει το ευρύ κοινό (γαύρος-σαρδέλα -σκουμπρί- 

κολιός κλπ) , κύρια ενδιαιτήματα των θαλάσσιων θηλαστικών μαζί με τα χταπόδια,  κυμαίνονται από 4~20€/κιλό 

στους πάγκους λιανικής ,αλλά ακόμα και από το καΐκι . Αυτές οι τιμές, αφήνουν άναυδους τους καταναλωτές 

πολίτες. (εμάς δηλαδή) και δημιουργούν αυτομάτως σοβαρότατο και υπαρκτό κίνητρο για την "τυχαία" όπως 

την ονομάσατε σύλληψη και θανάτωση των εν λόγω θηλαστικών. 

Με βάση αυτήν την ρεαλιστική και σαφώς διαφορετική από τα αποδεδειγμένος αμφιβόλου αποτελεσματικότητας 

τετριμμένα , αντίληψη των πραγμάτων,  και πάντα σύννομοι με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς/ οδηγίες και την 

Κοινή Αλιευτική Πολιτική , προτείνουμε: 

1) Πλήρη απαγόρευση της χρήσης διχτυών από επαγγελματίες αλιείς σε ακτίνα 5ν.μ. από τα σημεία 

αναπαραγωγής και διαμονής της ΜΦ. 

2) Πλήρης απαγόρευση χρήσης δυναμικών εργαλείων (τράτες βυθού , γρι-γρι ημέρας και νύχτας) σε ακτίνα 10ν.μ. 

από τα σημεία αναπαραγωγής και διαμονής εκτός ΘΠΠ 

3) Επιβολής ποσόστωσης σε όλη την επικράτεια  στα δυναμικά εργαλεία , που φέρουν και την κυρίως ευθύνη για 

την αλίευση των ενδιαιτημάτων τους. 

4) Επιβολή ποσόστωσης αλιευμάτων και σοβαρού χρονικού περιορισμού, στην παράκτια επαγγελματική αλιεία 

για όλες τις ΘΠΠ. 

5) Πλήρη απαγόρευση δυναμικών εργαλείων εντός ΘΠΠ και περιοχών αναπαραγωγής και διαμονής της ΜΦ. 

6) Απαγόρευση του αλιευτικού εργαλείου "Κιούπια" , που ευθύνεται για την εξόντωση των χταποδιών στην 

παράκτια και όχι μόνον ζώνη. 

7) Αναπροσαρμογή του κατώτατου επιτρεπτού μεγέθους/βάρους αλίευσης/ πώλησης σε μεγαλύτερο από αυτό 

του μεγέθους/βάρους πρώτης γεννητικής ωρίμανσης του κάθε είδους. 

8) Απαγόρευση αλιείας χταποδιών κατά τους φθινοπωρινούς μήνες για όλους και αναπροσαρμογή του κατώτατου 

επιτρεπτού βάρους αλίευσης/πώλησης στο 1kg   

9) Τακτικός έλεγχος από το Λιμενικό στα καΐκια για κατοχή πυροβόλων όπλων εντός αυτών και άμεση κατάσχεση 

της άδειας σε περίπτωση παράβασης. 

10) Διεύρυνση των ελέγχων από το ΛΣ και την Ακτοφυλακή, εντός των ΘΠΠ και ενίσχυσή του προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

11) Διαφωνούμε  κάθετα στην όποια επιδότηση αλιευτικών εργαλείων για πιθανές ζημίες από την μεσογειακή 

φώκια διότι  



α) Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ζημία από θηλαστικό του είδους, ή, άλλο (κάλλιστα θα ζητούν αποζημιώσεις για 

δίχτυα που επίτηδες έριξαν δίπλα σε βράχια κλπ) 

β) Δεν συνηγορεί η αποζημίωση σε ΜΗ θανάτωση των ζώων .  

Οι θανατώσεις γίνονται από κάκιστη νοοτροπία και λόγω μείωσης του τζίρου. Αμφότεροι , ρεαλιστικοί παράγοντες 

που δεν εξαλείφονται από μία αποζημίωση, ούτε την δικαιολογούν 

γ) Οι τυχαίες ζημίες  είναι "μέσα στο πρόγραμμα", για όλες τις επιχειρήσεις. Ένα αλιευτικό σκάφος είναι μία 

ιδιωτική επιχείρηση και αυτό .  

Μπορούν εάν θέλουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά κατά τέτοιων κινδύνων , όπως ακριβώς κάνουμε και όλοι οι 

υπόλοιποι μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες, με τις επιχειρήσεις μας. 

δ) Τα χρήματα αυτά πιστεύουμε ότι θα σπαταληθούν,  χωρίς κανένα όφελος προς την υπόλοιπη κοινωνία  και 

σίγουρα υπάρχουν άλλα προγράμματα για να αναλωθούν, που θα φανούν χρήσιμα για όλους μας. 

12) Διαφωνούμε κάθετα  ακόμα και σαν σκέψη, σε οποιαδήποτε μεταφορά ελεγκτικής και ανακριτικής 

αρμοδιότητας , εκτός των επίσημων κρατικών μηχανισμών.  

Η ασφάλεια και η τήρηση των νόμων είναι υποχρέωση της πολιτείας  και αποκλειστικό έργο της ελεγκτικής 

εξουσίας (Λιμενικό σώμα - Ακτοφυλακή) για τα οποία οι πολίτες πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη (φόρους) . 

Κανένα δικαίωμα "ιδιοκτησίας" δεν αναγνωρίζουμε ,ή, παραχωρούμε, σε φορείς διαχείρισης και ΜΔΠΠ για 

δημόσιες θαλάσσιες εκτάσεις , ΘΠΠ κ.α.  

13) Πιστεύουμε , θέλουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε την επιστημονική κοινότητα στο θέμα των εκβρασμών , 

αρκεί να μας το ζητήσετε και φυσικά να μας ενημερώσετε σχετικά . 

 Η ΠΕΕΑ αναλαμβάνει μετά με χαρά, την ενημέρωση των αλιέων αναψυχής για παρόμοια  θέματα.   

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη μικρών διάσπαρτων θαλάσσιων περιοχών προς ανακούφιση των αλιευμάτων ,αλλά 

και όλων των υδρόβιων. 

Με γνώμονα όμως πάντα, την αυτοχρηματοδότηση και όχι την σπατάλη δημοσίου χρήματος . 

Σεβόμενοι  την ανάγκη της επιστημονικής κοινότητας για μελέτες και καταγραφές πεδίου. 

Την ανάγκη ανεπηρέαστου πολλαπλασιασμού ειδών 

Την ανάγκη διασποράς αυτών των ειδών 

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία άλλων κρατών ,αλλά και την δική μας που αποκομίσαμε επισκεπτόμενοι αυτά, 

σας επισυνάπτουμε κατατεθειμένη επίσημη  πρόταση του σωματείου της ΠΕΕΑ, προς ενημέρωση και 

προβληματισμό. 

https://peea.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-

%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-

%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9/ 

Για το ΔΣ της ΠΕΕΑ 
 

Με τιμή 
 

 
Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 

  

         

Δ. Μπάστας                       Π. Μπεκιάρης 

https://peea.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9/
https://peea.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9/
https://peea.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9/
https://peea.com.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%b1%ce%bb%ce%ac%cf%83%cf%83%ce%b9/

