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1) ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρική Υπηρεσία
2) Παρ/τα Έδρες τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των πλοιοκτητών
μέσης αλιείας (σκαφών με μηχανότρατα). Οι κινητοποιήσεις αυτές επιβεβαίωσαν δυστυχώς για
άλλη μια φορά την έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου ανάπτυξης του τομέα Αλιείας όπως και των
άλλων δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα
Από την πρώτη στιγμή το ΥΠΑΑΤ, αποφάσισε να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Καν.1967/2006, που απαγορεύει τη χρήση μηχανότρατας σε απόσταση μικρότερη
από το 1,5 ναυτικό μίλι. Το έπραξε αυτό χωρίς να στηρίζεται σε καμία μελέτη που να
τεκμηριώνει την ανάγκη παρέκκλισης σε όλη την επικράτεια, από διατάξεις του παραπάνω
Κανονισμού. Το έπραξε επίσης χωρίς τον στοιχειώδη διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων
επαγγελματικών τάξεων αλιείας.
Έτσι τελικά και κάτω από τη δεδομένη αντίθεση της Συνομοσπονδίας Παράκτιων
Αλιέων και του Πανελλήνιου Σύλλογου Ιχθυολόγων Δημοσίου, υπαναχώρησε με αποτέλεσμα να
προκληθεί η αναστάτωση στα μεγάλα λιμάνια της χώρας όπως του Ηρακλείου.
Η Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης τονίζει ότι η δήθεν «αποδοχή» των αιτημάτων όλων
των επαγγελματικών τάξεων ακόμα και των αντίθετων ή η εκμετάλλευση των υπαρκτών
αντιθέσεων μεταξύ των διαφορετικών τύπων αλιείας (Παράκτιας και Μέσης) επιτρέπουν να μην
εφαρμόζεται μία ενιαία αλιευτική πολιτική σε μία καθαρά θαλασσινή χώρα. Υπηρετείται έτσι η
διάλυση και αυτών των παραγωγικών τάξεων που απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους σε
ακριτικές, νησιωτικές ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές
της πολυσχιδούς ελληνικής
ακτογραμμής και μάλιστα σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία.
Επιτέλους η αειφορία των θαλάσσιων πόρων του Αιγαίου και των άλλων θαλασσών δεν
είναι μόνο μία κοινωνικο-οικονομική υπόθεση, αλλά κυρίως εθνική.
Καλούμε τον κ. Υπουργό και τους συνεργάτες του για άλλη μια φορά να παύσει να
αυτοσχεδιάζει, να αξιοποιήσει τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί μέχρι τώρα με δαπάνες του
φορολογούμενου έλληνα και να καλέσει επιτέλους σε διαβούλευση όλες τις αλιευτικές τάξεις με
την παρουσία εκπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ και των συναρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΑΑΤ και των
ΝΑ.
Για τη Δ.Ε. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Κρήτης
Ο Πρόεδρος
Κώστας Καμπιτάκης

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφ. Παρ/τα ΓΕΩΤΕΕ – Εδρες τους
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Δασών και ΠΕΧΩ
3. Νομαρχιακές Υπηρεσίες
Α. Αγροτικής Ανάπτυξης
Β. Κτηνιατρικής
Γ. Περιβάλλοντος
Δ. Δημ. Υγείας
4.Κτηνοτρoφικές Επαγγελματικές Οργανώσεις Κρήτης
5. ΟΑΣ Νομών Κρήτης
Ε.Δ
5μελής Επιτροπές Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων
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