
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθ. Πρωτοκόλλου Νο 0002/2022/05       Αργυρούπολη 02/05/2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με οργή και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι :  

Νεοσυσταθέν στην Κρήτη Σωματείο αδαών και άσχετων  με κοινοτικά /νομικά κ.α. θέματα 

αλιείας, χωρίς καμιά ευρεία αντιπροσωπευτική  των ερασιτεχνών αλιέων της χώρας βάση , 

πλην ολιγάριθμων προσώπων , που το διοικούν,  άνοιξε ξανά ένα θέμα, που η ΠΕΕΑ  στο 

όνομα όλων των ερασιτεχνών αλιέων πανελληνίως είχε κλείσει με κόπο και αίμα υπέρ της 

Ερασιτεχνικής Αλιείας.  

Συγκεκριμένα διαβάσαμε ότι:  

Με την σύμφωνη γνώμη των ως άνω εκπροσώπων του νεοσυσταθέντος αυτού  σωματείου 

(κατ΄ επίφαση αποκαλούμενου ως Ομοσπονδίας, αφού ισοδυναμεί κατά το νόμο με απλό 

Σωματείο χωρίς καμία απολύτως ουσιαστική έννομη συνέπεια ή δικαίωμα , πέραν αυτών , 

που έχει κι ένα απλό σωματείο , γεγονός, που γνωρίζουν, αλλά επιμελώς αποκρύβουν ) , το 

Υπουργείο επαναφέρει τις φιλοδοξίες του για επικαιροποίηση του ΠΔ. 373/ 85  περί 

ερασιτεχνικής αλιείας! 

Είναι γνωστό ότι το θέμα αυτό για τους ερασιτέχνες αλιείς είχε κλείσει οριστικά με τις υπ' 

αριθμόν πρωτ. 9 και 10/2021 της από 28/05/2021 επιστολές   μας με αριθμ. πρωτ 

παραλαβής 4103/28-5-2021, καθώς και με την επιστολή αριθμ. 11/2021 της 8-6-2021 με 

αριθμ. πρωτ. παραλαβής 4366/8-6-2021 περί της εκφράζουσας το πανελλήνιας εμβέλειας 

σωματείο μας βάσης  συζήτησης περί αλιείας.  

Σε αυτές το υπουργείο αδυνατούσε να δώσει απάντηση ,ή, να αντιταχθεί απέναντί τους 

νομικά, πράγμα το οποίο τεκμηριώθηκε μετά την σύσκεψη όλων των ανώτερων στελεχών 

του Υπουργείου (Υπουργοί, Υφυπουργοί , Γεν. Γραμματέας Υπουργείου , Διεύθυνση αλιείας 

, Διευθυντές γραφείων, νομικοί σύμβουλοι κ.α.) απέναντί  μας.  

Δυστυχώς όμως,   χάριν ματαιοδοξίας  και χωρίς ουσιαστικό λόγο (πιθανόν με σκοπό  την 

επαγγελματική και εμπορική τους προβολή), τα ανωτέρω πρόσωπα του νεοσυσταθέντος 

σωματείου έτειναν χέρι ανέλπιστης βοήθειας προς τους “καλοθελητές” του Υπουργείου, 

 



αγνοώντας φυσικά τους επιβεβλημένους χειρισμούς ΚΑΙ την επικινδυνότητα, που η άγνοια 

τους έχει, για το μέλλον της αλιείας αναψυχής στην επικράτεια.  

Λυπούμαστε για λογαριασμό τους, αλλά περισσότερο λυπούμαστε για τις κοινές με τους 

ερασιτέχνες αλιείς προσπάθειες των 6 ετών, που ΔΕΝ επέτρεψαν στους καρεκλοκένταυρους 

του Υπουργείου να περάσουν ούτε μία πρόταση κατά της αλιείας αναψυχής όλο αυτό το 

διάστημα.  

Να γνωρίζουν καλά , ότι ως Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων, δεν θα επιτρέψουμε σε 

αυτούς ή σε οποιονδήποτε τρίτο να ανοίξει την κερκόπορτα κατά των συμφερόντων των 

αλιέων αναψυχής. 

Αυτό επιβάλλει ο σκοπός της συστάσεώς μας και απαιτεί το πλήθος των μελών μας από 

ολόκληρη την  Ελλάδα, που εκπροσωπούμε μέχρι σήμερα επάξια και θα συνεχίσουμε να το 

πράττουμε.  

 

Το ΔΣ της ΠΕΕΑ 

 
  

 


