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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα: Επιστροφή-µεταφορά Τοµέα Αλιείας στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

Τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια ο τοµέας της Αλιείας µεταφέρεται άσκοπα, 

χωρίς προηγούµενο σχεδιασµό και µελέτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων στο οποίο ανήκε, στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και 

Αλιείας και ακολούθως στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. Μετά τις πρόσφατες εκλογές και την ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας (Π∆.85/2012) εξακολουθεί να ανήκει διοικητικά στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων ∆ηµοσίου επανειληµµένα µε 

συναντήσεις µε εκπροσώπους της Πολιτικής Ηγεσίας και ανακοινώσεις προσπάθησε 

να προειδοποιήσει για τους κινδύνους των διοικητικών αλλαγών αυτού του επιπέδου, 

αλλά και να αναδείξει τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τις 

επαναλαµβανόµενες µεταφορές των αρµοδιοτήτων του τοµέα της Αλιείας από το ένα 

Υπουργείο στο άλλο. Μεταξύ των άλλων αναφέρουµε τις καίριες δυσλειτουργίες σε 

επίπεδο εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς µέχρι σήµερα δεν 

υπήρχε εκπροσώπηση της χώρας σε επίπεδο υπουργών για θέµατα Αλιείας. Ακόµη 

τα δύο τελευταία χρόνια δεν έγινε καµία συντονισµένη ενέργεια προκειµένου να 

λειτουργήσει το σύστηµα ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και έρευνας και 

να αποτραπεί ο διασυρµός της χώρας µε ενδεχόµενη παραποµπή στο Ευρ. 

∆ικαστήριο και η επικείµενη επιβολή κυρώσεων.  

Αντίθετα η περιφορά του τοµέα της Αλιείας σε υπουργεία που δεν συνδέονται 

µε τον πρωτογενή τοµέα σε συνδυασµό µε την περιφερειακή οργάνωση του 

Καλλικράτη δεν διευκόλυνε στη χάραξη πολιτικής στην αλιεία, η οποία συνδέεται µε  

την αγροτική πολιτική. Το γεγονός αυτό όχι µόνο δεν εξυπηρετεί τον έλληνα αλιέα 

και υδατοκαλλιεργητή, άλλα σωρεύει αρνητικά αποτελέσµατα στην αγροτική 

οικονοµία της χώρας (31.000 αλιείς, 1000 µονάδες υδατοκαλλιέργειας, προϊόντα 

υδατοκαλλιέργειας-1
ο
 εξαγώγιµο εµπορικό προϊόν). 

Τονίζουµε για άλλη µια φορά ότι πάγια θέση του ∆Σ η οποία επικυρώθηκε από 

την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (28-6-2012), καθώς και του συνόλου 
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των εργαζοµένων στον κλάδο είναι ότι η Αλιεία αποτελεί έναν ενιαίο και αυτοτελή 

τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής ο οποίος διαχειρίζεται δηµόσια περιουσία και 

ειδικότερα δύσκολα ανανεώσιµους φυσικούς πόρους που υπόκεινται σε οικονοµική 

εκµετάλλευση. Για το λόγο αυτό διοικητικά είναι επιβεβληµένη η επαναφορά του 

Τοµέα της Αλιείας και των πόρων που του αναλογούν (αυτοτελές Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Αλιείας) ενιαία στο ΥΠΑΑΤ, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί 
αυτοτελής τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η µεταφορά αυτή 

θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη σύγχρονη επαναφορά των περιφερειακών 

υπηρεσιών Αλιείας (αρµοδιότητες και υπάλληλοι) στην κρατική διοίκηση και 
την κάθετη οργάνωση των Υπηρεσιών Αλιείας 

 

Κύριοι Υπουργοί, είναι ευκαιρία ο Τοµέας της Αλιείας να επιστρέψει στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και να στηριχθεί ουσιαστικά η 

αγροτική οικονοµία της χώρας, η οποία αποτελεί µοχλό ανάπτυξης ειδικά στις 

δύσκολες στιγµές που διανύει η χώρα µας. 

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες η αλιεία ανήκει στα Υπουργεία Γεωργίας  

πλην δύο Χωρών που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι’ αυτό ακριβώς 

και τα θέµατα Αλιείας εξετάζονται στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας. 

∆ε θέλουµε να πιστεύουµε ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κ. Μουσουρούλης  

είναι αντίθετος τόσο µε την κοινή Ευρωπαϊκή πρακτική όσο και µε τις 

προγραµµατικές δηλώσεις των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, 

ότι η Αλιεία πρέπει αµέσως να επιστρέψει στο αρµόδιο υπουργείο που είναι το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δικαιώνοντας µε τον τρόπο 

αυτό αυτούς που αποσκοπώντας σε προσωπικά και οικονοµικά οφέλη διέλυσαν 

την Αλιεία µεταφέροντάς τη σε άλλα Υπουργεία, αδιαφορώντας για τις όποιες 

δυσλειτουργίες προκύψουν. 
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