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Prot.:  351 REL                   Ρώμη, 21 Δεκέμβριου 2012 

 

ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ –ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Αθήνα , Ξενοδοχείο   President,  9 Οκτωβρίου  2012 

 

Παρόντες: βλέπε συννημένο κατάλογο 

Συντονιστές : Pedro Hernandez  για τον ξιφία και Καθηγ. Mario Ferretti για τον 

ερυθρό τόνο 

Συννημένα έγγραφα: Ημερησία διάταξη, διαφάνειες που παρουσίασε ο  Ignacio De 

Leiva, ο Γεώργιος Τσέρπες και ο  Tomas Vega Fernandez 

 

1. Η ομάδα εργασίας 2 για τα πελαγικά είδη, συναντήθηκε στην Αθήνα στις 9 

Οκτωβρίου 2012 με στόχο να αναλύσει τα αποτελέσματα για τον ερυθρό τόνο στην 

Μεσόγειο για το 2012 από πλευράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Ελεγχο 

της Αλιείας  (EFCA) , καθώς και για να εξετάσει την αλιευτική δραστηριότητα για 

τον ξιφία κατά το 2012, στο φως των επιστημονικών αποτελεσμάτων της 

Επιστημονικής Επιτροπής του ICCAT,αλλά και για να υποβάλει διαχειριστικές 

προτάσεις στην ΕΕ ενόψει της επόμενης ετήσιας συνάντησης του ICCAT.  

 

2.Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΠΓΣ για την Μεσόγειο κηρύσσει  την έναρξη των 

εργασιών και ευχαριστεί τους συμμετέχοντες, τις οργανώσεις και τους 

εκπροσώπους του ελληνικού υπουργείου για την παρουσία τους και ιδιαίτερα την 

ΠΑΣΕΓΕΣ που προσέφερε την αίθουσα και τα γεύματα. Θυμίζει τους στόχους της 

ομάδας εργασίας, τους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται  για τις ομάδες 

εργασίας στα πλαίσια του ΠΓΣ για την Μεσόγειο  καθώς και ότι ο Pedro Hernandez , 

εκπρόσωπος της οργάνωσης CEPESCA ορίστηκε ως συντονιστής για τον ξιφία αλλά 

προτείνεται ένας άλλος εκπρόσωπος πάντα από την οργάνωση CEPESCA , o Pedro 

Mazza , ενώ ο Μario Ferretti  προτείνεται ως συντονιστής για τον ερυθρό τόνο. 

Εγκρίνεται η ημερησία διάταξη, δίχως περαιτέρω αλλαγές και ξεκινά η συζήτηση 

επί των σημείων της ημερησίας διάταξης.   

 

3 Ο συντονιστής Ferretti, δίνει τον λόγο στον Ignacio de Leiva , εκπρόσωπο της 

EFCA, ο οποίος πριν να περάσει στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων 

που έγιναν κατά την διάρκεια της αλιευτικής περιόδου του κόκκινου τόνου το 2012, 

τονίζει ότι με την δημιουργία της EFCA δεν άλλαξε ο ρόλος και η ευθύνη του φορέα 

καθώς και του ελέγχου και της εποπτείας για την οποία είναι πάντοτε υπεύθυνα τα 

κράτη μέλη.  Ο φορέας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της εργασίας 

των κρατών μελών, μέσα από κοινά προγράμματα ανάπτυξης (ΚΠΑ) που στόχο 
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έχουν την προσφυγή σε υλικά μέσα καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό 

τον έλεγχο και την εποπτεία στις θαλάσσιες περιοχές.  Το 2012 χρησιμοποιήθηκαν 

176 περίπου ελεγκτές ICCAT σε κοινές επιχειρήσεις στα πλαίσια των ΚΠΑ ενώ 

συνολικά διεξήχθησαν 546 έλεγχοι. Οι περιπτώσεις ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης 

που αντιμετωπίστηκαν και που αφορούν κυρίως την τεκμηρίωση , ανέρχονται στις 

36, (το 2008 είχαν ανέλθει στις 90). Το ποσοστό των παραβάσεων στις κοινοτικές 

χώρες είναι μικρότερο σε σχέση με τις παραβάσεις των χωρών μελών του ICCAT, 

ενώ με το πέρασμα του χρόνο σημειώθηκε μία σημαντική βελτίωση ως προς την 

συμμόρφωση. 

 

4.Ο συντονιστής ευχαριστεί τον Ignazio de Leiva για την παρουσίασή του και δίνει 

τον λόγο στους συμμετέχοντες για την διατύπωση ενδεχόμενων ερωτήσεων. Η 

οργάνωση Federcopesca  ζητάει να μάθει αν μπορεί να καθοριστεί ποσοτικά και το 

κόστος των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των αλιευμάτων ερυθρού τόνου αλλά και 

ο αριθμός των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν. Ο εκπρόσωπος της ETF ζητάει 

από την EFCA να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν από την μείωση του στόλου και από τις συνεπαγόμενες αλιευτικές 

δράσεις.  Ο κος de Leiva ενημερώνει ότι η EFCA πρόκειται να κάνει μία μελέτη  για 

να καθορίσει ποσοτικά το πραγματικό κόστος των επιχειρήσεων ελέγχου για την 

διαπίστωση παραβάσεων , ενώ θυμίζει ότι οι χώρες μέλη είναι αρμόδιες για τον 

έλεγχο και κατά συνέπεια το σημείο αναφοράς είναι σε κάθε περίπτωση η εθνική 

νομοθεσία. Ως προς το τελευταίο ερώτημα, ο de Leiva  αναφέρει ότι η EFCA 

ασχολείται μόνον με τον έλεγχο ενώ η αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών 

επιπτώσεων είναι αρμοδιότητας άλλων οργάνων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ο εκπρόσωπος της Anapi Pesca  σχετικά με το θέμα του ελέγχου του 

αλιευτικού στόλου, ζητά να δοθεί η ίδια προσοχή στην  αλιεία του ερυθρού τόνου 

και εν γένει των πελαγικών ειδών , από πλευράς ενός τύπου αλιευτικού στόλου που 

είναι εντελώς παράνομος. Ενός στόλου δηλαδή που δεν έχει άδεια αλιείας και/ή 

ειδική έγκριση. Αυτό επηρεάζει  σε μεγάλο βαθμό τα μεσογειακά αλιευτικά 

αποθέματα. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην αλιεία ανοιχτής θάλασσας με 

ψυχαγωγικά σκάφη που μερικές φορές φτάνει στο σημείο να ανταγωνίζεται στις 

αγορές, την πώληση μεγάλων πελαγικών  ειδών (Τόνο, ξιφία και μακρύπτερο τόνο) 

που αλιεύονται από επαγγελματίες  ψαράδες. 

 

5.Ο συντονιστής δίνει τον λόγο στον Γιώργο Τσέρπε , διευθυντή του Εθνικού 

Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών της Κρήτης και εισηγητή της ομάδας εργασίας ICCAT 

για τον ξιφία στην Μεσόγειο, ο οποίος αναφέρεται στα αποτελέσματα της 

επιστημονικής επιτροπής του ICCAT (SCRS) που συναντήθηκε πριν από μερικές 
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μέρες. Ο κος Τσέρπες αναφέρει ότι με βάση τα δεδομένα του SCRS, παρατηρείται 

μία σαφής ανάκαμψη.  Παρεμβαίνει επί του θέματος και ένας εκπρόσωπος από την 

Federcoοpesca  που πήρε επίσης μέρος στην ετήσια συνάντηση του SCRS υπό την 

ιδιότητα του παρατηρητή του ΠΓΣ για την Μεσόγειο και ενημερώνει ότι τα μοντέλα 

που έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των αποθεμάτων, δείχνουν ότι τα 

επίπεδα βιομάζας των γεννητόρων παρουσιάζουν έντονα αυξητική τάση και ότι το 

επίπεδο της ανάληψης είναι σε μείωση. Η επιστημονική Επιτροπή εν τούτοις 

θεωρεί ότι αυτά τα μοντέλα βασίζονται σε αβέβαια στοιχεία και σε μία ακατάλληλη 

τεχνολογική προσέγγιση που δεν συμβάλει στο να διαμορφωθούν σαφείς ενδείξεις 

για το μέλλον. Τέλος ανακοινώνει ότι το ερευνητικό πρόγραμμα για τον τόνο GBYP 

παρουσιάζει μεγάλη στασιμότητα, λόγω της περικοπής των κονδυλίων από 

πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

 

6.Στις επόμενες παρεμβάσεις εκφράζεται επίσης ανησυχία ως προς την πραγματική 

ανάκτηση του αλιευτικού πόρου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και 

διατυπώνεται η ευχή να μην ακολουθηθεί η ίδια πορεία που υιοθετήθηκε από το 

ICCAT  για τον ερυθρό τόνο και στην περίπτωση του ξιφία στην Μεσόγειο, κυρίως 

για οικονομικούς λόγους. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης WWF, εκφράζει την 

εκτίμησή του για τα αποτελέσματα του SCRS που για πρώτη φορά δείχνουν ότι τα 

αποθέματα βρίσκονται σε φάση ανάκαμψης. Υπογραμμίζει ότι το SCRS θα πρέπει 

να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί και που οφείλονται 

στις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα από τον κλάδο αλιείας. 

Τόνισε επίσης ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να 

επιτευχθεί η πλήρης ανάκτηση των αποθεμάτων.  

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης APCCR δηλώνει πως θεωρεί ότι η βελτίωση της 

βιομάζας των γεννητόρων οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του μέτρου των 

ελαχίστων διαστάσεων και εκφράζει το ερώτημα κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να 

τροποποιηθούν και τα άλλα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται.  Η εκπρόσωπος της 

ΠΑΣΕΓΕΣ καταγγέλλει ότι οι Έλληνες παράκτιοι αλιείς ερυθρού τόνου, κατέβαλαν 

ιδιαίτερες προσπάθειες για να συμμορφωθούν με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από 

το ICCAT και που είχαν ως αποτέλεσμα την διάλυση των αλιευτικών σκαφών και την 

μείωση της αλιευτικής δράσης.  

  

7.Ο συντονιστής προτείνει να διατυπωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μία 

γνωμοδότηση του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, με σκοπό να υποβληθεί στην συντονιστική 

συνάντηση μεταξύ της ΕΕ και του κλάδου, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα στις 

18 Οκτωβρίου, ενώ ζητάει από τους παρευρισκόμενους να αναφέρουν τα στοιχεία 

που θα επιθυμούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή την επιστολή. Ο εκπρόσωπος 
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του APCCR προτείνει να μετατοπιστεί κατά 10-15 μέρες η αλιευτική περίοδος για τα 

γρι γρι . Ο εκπρόσωπος της Federcoopesca προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

προσαρμογής της ποσόστωσης που έχει δοθεί με βάση τις πρόσφατες 

επιστημονικές αξιολογήσεις που αφορούν την επιστροφή στην χρήση αεροπλάνων 

με σκοπό των εντοπισμό κοπαδιών ερυθρού τόνου, έτσι ώστε να αποφευχθεί το 

διαχειριστικό κόστος αφού θα υπάρχει μία στοχοθετημένη αλιεία.  Ο εκπρόσωπος 

της ΕTF ζητάει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις επί της ανεργίας καθώς και οι ζημίες 

για τις επιχειρήσεις, σαν αποτέλεσμα τις διαρκούς μείωσης των ποσοστώσεων κατά 

την διάρκεια των τελευταίων ετών.   Ο εκπρόσωπος της AGCI AGRITAL ζητάει να 

αυξηθεί η τυχαία ποσόστωση γατί συμβαίνει συχνά τα αλιευτικά σκάφη με 

παραγάδια να αλιεύουν τυχαία και τόνο.    Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης CEPESCA 

ζητάει να αυξηθούν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα μέχρι τους 26000 

τόνους. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων OCEANA, WWF και EAA, θεωρούν ότι 

είναι πρόωρη οποιαδήποτε αλλαγή των συνολικών επιτρεπόμενων  αλιευμάτων, 

αφού η επιστημονική επιτροπή δήλωσε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τα 

δεδομένα που έχουν στην διάθεσή τους και ότι απαιτείται μία περίοδος 

σταθεροποίησης.  Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Lega Pesca συμφωνεί με την 

οργάνωση Federcoopesca ως προς την χρήση αεροπλάνων στην αλιεία, επειδή  από 

την άποψη του παραγωγικού συστήματος, η αποτελεσματικότητα είναι εκείνη που 

καθιστά το σύστημα αλιείας πιο οικονομικό. Ως προς την πρόταση της AGRI 

AGRITAL, συμφωνεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η ποσόστωση που 

προβλέπεται για την τυχαία αλιεία. Η εκπρόσωπος της CNPMEM, προτείνει να 

προβλεφθεί μία προσαρμογή των αλιευτικών δυνατοτήτων και όχι μία μείωση της 

αλιείας. Ο εκπρόσωπος της EFSA ζητά να δοθεί η δυνατότητα στην ψυχαγωγική 

αλιεία να εφαρμόσει την μέθοδο “Catch and Release”για όλο το ηλιακό έτος , 

ανεξάρτητα από τις εποχιακές περιόδους αλιείας που προβλέπονται για τον Ερυθρό 

Τόνο. Πρόκειται για μια πρακτική βιώσιμη και χωρίς επιπτώσεις στα συνολικά 

επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC). Ζητά επίσης να εγγυηθεί η ΕΕ σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους το δικαίωμα ανάληψης από τα TAC που  τους έχουν εκχωρηθεί.   

Πριν το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, αναφέρεται  ότι για να μπορέσει 

να εγκριθεί η γνωμοδότηση για τον ερυθρό τόνο από τα μέλη του Comex,  θα 

πρέπει να τους υποβληθεί μόνον στην αγγλική γλώσσα και να σταλεί πριν από τις 

18 Οκτωβρίου, μέρα κατά την οποία θα γίνει στις Βρυξέλλες η συντονιστική 

συνάντηση μεταξύ της ΕΕ και των stakeholders. 

    

8. Μετά το τέλος της συζήτησης για τον ερυθρό τόνο, ο Εκτελεστικός Γραμματέας 

δίνει τον λόγο στον Γιώργο Τσέρπε που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ομάδας 

εργασίας του ICCAT για τον ξιφία στην Μεσόγειο. Ι διαφάνειες δείχνουν ότι το 2008 
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σημειώθηκε το πιο χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας που έχει καταγραφεί τα 

τελευταία χρόνια. Αυτή την στιγμή η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική λόγω της 

σημαντικής μείωσης της βιομάζας, σαν αποτέλεσμα της υπεραλίευσης . 

Υποβάλλονται οι δύο παρακάτω εναλλακτικές λύσεις ως προς την διαχείριση: 1) με 

την παρούσα   κατάσταση, τα αποθέματα θα φτάσουν το 2020 στα επίπεδα του 

1985. 2) δύο μήνες κλεισίματος θα είχαν ως αποτέλεσμα ένα υψηλότερο επίπεδο 3) 

η μείωση των δυνατοτήτων και κατά συνέπεια του στόλου κατά 20% θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 4) αν εισαχθεί μία χαμηλή 

ποσόστωση, 11430 τόνοι δηλαδή, λιγότερο από την παραγωγή αυτής της χρονιάς, 

το 2020 τα αποθέματα θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Τα σενάρια αυτά βασίζονται στα δεδομένα της τελευταίας αξιολόγησης των 

αποθεμάτων με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2008. Η επόμενη αξιολόγηση των 

αποθεμάτων προβλέπεται για το 2014. Καταλήγει στην παρουσίασή του 

αναφέροντας ότι για να υπάρξει επαναφορά στα επίπεδα του 85, θα πρέπει να 

διακοπεί η αλιεία για 6 μήνες τουλάχιστον.     

 

9. Ο συντονιστής για τον ξιφία, Pedro Maza ευχαριστεί τον Γιώργο Τσέρπε για την 

πλήρη εικόνα που παρουσίασε ως προς τον ξιφία και δίνει τον λόγο στους 

συμμετέχοντες. Ο εκπρόσωπος της Federcoopesca αναφέρει ότι η σύσταση ΙCCAT 

11-03 δεν προβλέπει μόνον δύο μήνες διακοπής , τον Οκτώβριο δηλαδή και τον 

Νοέμβριο, αλλά και ένα τρίτο μήνα που θα πρέπει να οριστεί μεταξύ του 

Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, καθώς  και άλλα λεπτομερή μέτρα που θα πρέπει 

να αποτελέσουν αντικείμενο ενσωμάτωσης  σε ευρωπαϊκό κανονισμό. Η 

εκπρόσωπος της OCEANA αναφέρει  ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην σύσταση 

δεν μεταγράφηκαν στις εθνικές νομοθεσίες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ακόμη 

ένας εξαντλητικός κατάλογος των σκαφών που αλιεύουν ξιφία.  Ο εκπρόσωπος της 

CEPESCA  προτείνει να περιμένουν για την αξιολόγηση του 2013 και αναφέρει ότι 

μειώθηκε σημαντικά ο στόλος των σκαφών που ψαρεύουν με παραγάδια , ενώ θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οικονομικές επιπτώσεις.  

Ο εκπρόσωπος της ANAPI PESCA προτείνει σύμφωνα με τους προηγούμενους 

στόχους του ICCAT, αλλά και της 11.03- για την διαφυλαξη του γόνου ξιφία- να 

σταματήσει κατά τους φθινοπωρινούς μήνες η χρήση των παραγαδιών για τον 

μακρύπτερο τόνο (αφού έχει τόση μεγάλη επίπτωση) αντί  να μπλοκαριστεί 

ολοκληρωτικά η αλιεία του ξιφία. Εκτός αυτού προτείνεται να αποζημιωθούν οι 

αλιευτικές επιχειρήσεις και τα πληρώματα τους , αλλά να επιτραπεί η αλιεία στα 

αλιευτικά  τόνου με παραγάδια που αλιεύουν τόνο κανονικού μεγέθους. Τίθεται το 

ερώτημα πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να φτάνουν στις ευρωπαικές αγορές, 

σημαντικές ποσότητες ξιφία από τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ή ακόμη και από 
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την Μεσόγειο αλλά που να προέρχονται από τις χώρες της βορείου Αφρικής και 

ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. θυμίζει ότι το ΠΓΣ για την Μεσόγεια, 

ήδη εξέφρασε σαφή γνώμη σχετικά με αυτό το θέμα και συνέταξε άνα έγγραφο στα 

πλαίσια της ίδιας ΟΕ στην Βαρκελώνη. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Lega Pesca 

Υπογραμμίζει επίσηςς ότι μόνον μετά την εφαρμογή της σύστασης ICCAT 11.03 και 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και μόνον σε περίπτωση που δεν είναι 

ικανοποιητικά θα μπορέσει να γίνει λόγος για ποσοστώσεις για τον τόνο.  

Ο εκπρόσωπος της AGCI AGRITAL αναφέρει ότι η αλιεία μικρής κλίμακας έχει 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την ευελιξία των αλιευτικών εργαλείων και της 

δυνατότητας προσαρμογής σε καινούργια δεδομένα.  Σε πολλές χώρες, για 

παράδειγμα στις ΗΠΑ, δεν μπορούν να εισαχθούν αλιεύματα που έχουν αλιευθεί 

με συστήματα που δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμα από την χώρα εξαγωγής. 

Προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει τους ίδιους περιορισμούς και για 

τον ξιφία που προέρχεται από χώρες που δεν υιοθετούν τους ίδιους κανονισμούς 

με εμάς. Η εκπρόσωπος της OCEANA διευκρινίζει ότι οι εισαγωγές δεν μπορούν να 

μπλοκαριστούν γιατί αυτό αντίκειται στους  κανόνες της ΠΟΕ. Θυμίζει όμως ότι ο 

κοινοτικός κανονισμός κατά της παράνομης αλιείας προβλέπει την απαγόρευση 

των εισαγωγών συγκεκριμένων ειδών.   

 

10. Ο κος Τσέρπες προσπαθεί να απαντήσει στις διάφορες παρεμβάσεις των 

συμμετεχόντων και ενημερώνει ότι οι αποφάσεις και οι κανονισμοί δεν 

αντιστοιχούν πάντοτε στις επιστημονικές αξιολογήσεις. Η σύσταση 11-03 δεν 

συζητήθηκε ποτέ στα πλαίσια του SCRS και πάντοτε υποστήριξε ότι ορισμένα μέτρα 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όπως για παράδειγμα το μέτρο του ελάχιστου 

μεγέθους. Ως προς το θέμα της περιόδου κλεισίματος τον Μάρτιο, δεν φαίνεται να 

υπάρχει από επιστημονική άποψη κανένα στοιχείο ως προς την 

αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου.  Ως προς τον ξιφία, θα πρέπει να γίνει μία 

προσπάθεια να διαπιστωθεί με τι τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα σταθερό 

επίπεδο βιομάζας.  Για να γίνει μία αξιολόγηση το 2014, θα πρέπει να είμαστε σε 

θέση να έχουμε στοιχεία για το 2013.    

 

11. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ευχαριστεί τον συντονιστή για τον ξιφία και δίνει 

τον λόγο στον Tomas Vega Fernandez, ερευνητή στο IAMC στο  CNR στην πόλη  

Mazara del Vallo, για να δείξει με την βοήθεια διαφανειών τις επιπτώσεις της 

εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στις πλατφόρμες που 

βρίσκονται στα ανοιχτά της Μεσογείου. Κατ’ αρχάς διευκρινίζει ότι γνωρίζουμε 

πολύ λίγα για αυτές τις επιπτώσεις και ότι είναι αναγκαίο να γίνουν εργαστηριακά 

πειράματα γιατί τα δεδομένα από την ανοιχτή θάλασσα δεν μπορούν εύκολα να 
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μεταφερθούν σε άλλο πλαίσιο. Η Μεσόγειος είναι μία λεκάνη που δέχεται 

επιδράσεις διαφορετικών προελεύσεων και η αντίσταση των οργανισμών στις 

επιπτώσεις  είναι χαμηλή. Η Μεσόγειος είναι γεμάτη διαδικτυακές διασυνδέσεις, 

καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικά υποθαλάσσια δίκτυα. Δεν γνωρίζουμε 

τίποτα για αυτές τις τεχνολογίες γιατί δεν είναι γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Μερικές όμως από τις πιο εμφανείς συνέπειες είναι ο θάνατος ή η φυγή θαλάσσιων 

θηλαστικών καθώς και πολλών μεταναστευτικών ειδών. Αυτά είναι στοιχεία που 

διαπιστώνονται σε συνδυασμό με τις ηλεκτρομαγνητικές δραστηριότητες που 

αφορούν την διερεύνηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Τελειώνει αναφέροντας ότι η 

επιφάνεια όπου μπορεί να αναπτυχθεί αλιευτική δράση συρρικνώνεται όλο και 

περισσότερο και αυτό έχει όλο και πιο σημαντικές επιπτώσεις για τον αλιευτικό 

κόσμο. Τέλος, το πιο ανησυχητικό θέμα είναι ότι οι εταιρίες συνομιλούν απ’ 

ευθείας με τις κυβερνήσεις , ότι δεν υπάρχει δημόσια διαβούλευση και ότι δεν 

υπάρχει διαφάνεια και εμπλοκή των τοπικών stakeholders.  

 

12. Ο Γραμματέας ευχαριστεί για την λεπτομερή παρουσίαση και δίνει τον λόγο 

στους συμμετέχοντες. Ο εκπρόσωπος της AGRI AGRITAL, ευχαριστεί για αυτή την 

παρουσίαση, αναφέροντας  και το γεγονός ότι πρόσφατα στην Σικελία χάρις και 

στην ευαισθητοποίηση και την προσοχή από την πλευρά του πληθυσμού, οι 

οργανώσεις, η αυτοδιοίκηση της Σικελίας και η Greenpeace κατάφεραν να 

μπλοκάρουν μία άδεια γεώτρησης πετρελαίου στα ανοιχτά της Μεσσίνας. Η 

εκπρόσωπος του WWF θα ήθελε να έχει περισσότερες πληροφορίες για την σχετική 

νομοθεσία. Δεν υπάρχουν όμως διεθνείς συμφωνίες. Η μοναδική που υπάρχει αλλά 

που δεν αφορά τα διεθνή ύδατα, είναι η ΙΜΟ.Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ακόμη 

και αν υπάρχουν συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από πολλές χώρες μέλη της 

Μεσογείου, δεν χρησιμεύουν ιδιαίτερα γιατί δεν προβλέπονται μέτρα 

παρακολούθησης.    

Ο εκπρόσωπος της Federcopesca εκφράζει τις ανησυχίες του διαπιστώνοντας ότι 

δεν είναι δυνατόν να υπάρξει θετική δράση αν δεν υπάρχει κάποια βασική 

νομοθεσία. Πέραν αυτού και για να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τα 

πράγματα, ενημερωθήκαμε από τον Fernandez ότι η έρευνα για τις επιπτώσεις ,  

απέχει πολύ από το να καταφέρει να δώσει σημαντικές απαντήσεις. Στην Ιταλία και 

ιδιαίτερα στην Αδριατική, περιορίζονται ορισμένες περιοχές εργασίας των αλιέων  

αφού πρόκειται για μία λεκάνη όπου βρίσκονται πολλές πλατφόρμες και 

πετρελαιαγωγοί. Ο εκπρόσωπος της IFSUA ζητάει  από το ΠΓΣ για την Μεσόγειο να 

στηρίζει αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

επιπτώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την αλιεία αλλά που όμως επηρεάζουν 

τους αλιευτικούς πόρους.  
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