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         Εξ. Επείγον 
       
       Αθήνα,  24.2.2017 
       Αριθ. Πρωτ.: 3 
           

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και   
        Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου 

  Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ι. Τσιρώνη 
  Υφυπουργό κ. Β. Κόκκαλη 
   Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΑΤ  
   κ. Ν. Αντώνογλου 
   Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
   και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  
   κ. Χ. Κασίμη 
 

      ΚΟΙΝ.:   ΓΕΩΤΕΕ 
         ΠΟΓΕΔΥ 
         Μέλη Π.Σ.Ι.Δ 

               
 
 

Θέμα: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Γενική Δ/νση 

Βιώσιμης Αλιείας 

 

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου, εν όψει της τροποποίησης του 

Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κρίνει σκόπιμο να θέσει 

υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η 

διατήρηση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας, που περιλαμβάνει τον τομέα της 

αλιείας και τους κλάδους της θαλάσσιας αλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της 

υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, αποτελεί ανάγκη 

εθνικής σημασίας, για τους εξής λόγους: 

 

 Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αποτελούν δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, 

που συμβάλλουν στη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και της 

κοινωνικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων. 

 Η θαλάσσια επαγγελματική αλιεία είναι παραδοσιακή δραστηριότητα, ζωτικής 

σημασίας από την οποία εξαρτώνται, οικονομικά, κοινωνικά, διατροφικά, οι παράκτιες και 

οι νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα οι απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες, για 

την εξασφάλιση εύλογου επιπέδου διαβίωσης. Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα προώθησης και ανάπτυξης του τοπικού τουρισμού. . 
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 Η υδατοκαλλιέργεια είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος ζωικής παραγωγής για 

ανθρώπινη κατανάλωση (FAO) και ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι 

ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, με 

σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί 

πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης. 

 Εξίσου σημαντική είναι η επαγγελματική αλιεία εσωτερικών και μεταβατικών υδάτων 

για τις περιοχές που διαθέτουν πλούσια σε βιολογικούς πόρους υδάτινα οικοσυστήματα  

 Τα αλιεύματα αποτελούν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας αλλά και βιολογικούς 

πόρους κοινόχρηστους και εξαντλήσιμους που χρήζουν διαχείρισης και 

διατήρησης. 

 Η διαφύλαξη των υδάτινων βιολογικών  πόρων (εσωτερικών, μεταβατικών υδάτων, 

θαλάσσιων) συνδέεται άμεσα τη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας και 

ικανότητας (διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα της αλιείας) και την προστασία από τη 

ρύπανση (πχ η θάλασσα είναι πανδέκτης ρύπανσης) και είναι καθοριστική για την 

οικολογική ισορροπία, όχι μόνο των επιμέρους υδάτινων οικοσυστημάτων αλλά 

και όλου του πλανήτη (πχ στην περίπτωση των θαλασσών που συνδέεται άμεσα με 

τους βιογεωχημικούς κύκλους, την κλιματική ισορροπία, τη βιολογική ποικιλότητα). 

 Πρέπει να υπάρχει επισταμένη παρακολούθηση και  ανταπόκριση στο πολυάριθμο και 

σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά στα διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα 

του Τομέα της Αλιείας, στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και των 

βιολογικών πόρων, στη βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και στην προώθηση 

των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κα.. Χαρακτηριστικά είναι τα 

παραδείγματα, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, (με πυλώνες εφαρμογής, τον 

Κανονισμό Ελέγχου, τον Κανονισμό ΠΛΑ, τον Κανονισμό ΚΑΑ και τμήμα της, την Κοινή 

Οργάνωση αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας-Κανονισμός ΚΟΑ), που 

εξαρχής αποτέλεσε ξεχωριστή πολιτική της ΕΕ από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, 

καθώς και της ξεχωριστής οργανικής διοικητικής δομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries-DG MARE). 

 Είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις παραγωγικές δραστηριότητες 

του πρωτογενούς τομέα έναντι άλλων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο (στο πλαίσιο 

της γαλάζιας ανάπτυξης που προωθεί η ΕΕ) επειδή είναι παραδοσιακές δραστηριότητες 

που συνδέονται, όχι μόνο με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και με την επισιτιστική 

ασφάλεια αλλά έχουν τις μικρότερες περιβαλλοντικές συνέπειες στο σύνολο του υδάτινου 

οικοσυστήματος. 

 Ο δημόσιος και κοινόχρηστος χαρακτήρας της θάλασσας και των εσωτερικών 

υδάτων φανερώνει ότι αποτελούν την κοινή κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές, 

καθώς η απειλή από την ιδιωτικοποίηση της θάλασσας και του δικαιώματος 

ιδιοκτησίας επί ενός πόρου είναι παραπάνω από πραγματική και προκαλεί 



ανησυχία για το μέλλον (κατάτμηση και πώληση αιγιαλού παραλίας, αγοραπωλησία 

δικαιωμάτων αλιείας πριν ακόμη αποκτηθούν). 

 

Επιπρόσθετα αιτήματα που αφορούν στον Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ είναι τα εξής: 

-Η διατήρηση της δομής των Διευθύνσεων και σε καμία περίπτωση η συγχώνευση των 

Δ/νσεων (πχ Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας). 

-Η συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων που είχαν παραληφθεί στον προηγούμενο Οργανισμό 

και οι οποίες έχουν αποσταλεί, ήδη, υπηρεσιακά. 

-Η αναφορά του κλάδου των Εσωτερικών Υδάτων στον τίτλο της οργανικής μονάδας που 

έχει τη σχετική αρμοδιότητα. 

-Οι Υδροβιολογικοί Σταθμοί, να υπάγονται οργανικά στην Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης 

Αλιείας. 

-Η κάθετη οργάνωση όλων των Υπηρεσιών αλιείας και η επαναφορά τους στο ΥΠΑΑΤ, 

που αποτελεί πάγιο αίτημα του ΠΣΙΔ.  

 
 
 
 
 

Για το Δ.Σ 

 

Η  Πρόεδρος                  Ο  Γενικός Γραμματέας 

 
 

Μ. Τσουβάλα                         Δ. Βάτσος 


