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Réf. : 41/2010                       15 Ιουλίου 2010 
 

Σχέδιο απολογισµού της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Μαρµπέγια,  8 Ιουνίου 2010 

 
 

Παρόντες: βλέπε λίστα σε παράρτηµα. 
∆ικαιολογηµένα απόντες: οι εκπρόσωποι του CNPMEM, Κος. Οριόλ Ριµπάλτα, Κα Αντριάνα  
Σελεστίνι (Πηνελόπη). 

 Πρόεδρος της συνεδρίασης: Κος Μουράντ Καχούλ. 
 Γραµµατεία: Κος Μπουονφίλιο, Κα Μαρτίνεθ. 
 

1. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης καλωσορίζει τους συµµετέχοντες και κηρύσσει την έναρξη 
των εργασιών δίνοντας το λόγο στον Κο Μπουονφίλιο, ο οποίος παρουσιάζει όλες τις 
τροποποιήσεις της ηµερήσιας διάταξης. Πρόκειται κυρίως για την προσθήκη της 
υιοθέτησης µιας δήλωσης αναφορικά µε τις επιθέσεις της Greenpeace εναντίον των 
τονοαλιευτικών γρι-γρι που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο, καθώς και για την 
υιοθέτηση της γνωµοδότησης του ΠΓΣ (Περιφερειακό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο) πάνω 
στα τεχνικά µέτρα. Επί πλέον θα πρέπει να προστεθεί στην κατηγορία «διάφορα», η 
εξέταση µιας γραπτής αίτησης που απέστειλε η οργάνωση Πηνελόπη και µιας επιστολής 
που απέστειλε η ελληνική οργάνωση ΣΑΕ (Συνοµοσπονδία Αλιέων Ελλάδος). Ο Κος 
Σαντολίνι (Big Game) προτείνει επίσης την αντιστροφή των σηµείων 3 και 4. 
 

2 Ύστερα από την υιοθέτηση της ηµερήσιας διάταξης, ο Κος Μπουονφίλιο προβαίνει στην 
ανάγνωση του σχεδίου γνωµοδότησης επί των τεχνικών µέτρων. Ακολουθεί µια τελευταία 
ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου και το κείµενο οριστικοποιείται και υιοθετείται. Θα 
αποσταλεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει ευρέως γνωστό και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα σε πολλές γλώσσες. 

 
3 Στη συνέχεια, τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφαίνονται υπέρ της δήλωσης 
εναντίον της δράσης της Greenpeace ενάντια στα τονοαλιευτικά γρι-γρι στη Μεσόγειο και 
υιοθετείται το κείµενο στην τελική του διατύπωση. Εποµένως θα µεταφραστεί και θα 
αποσταλεί στον Τύπο.  

 
4 Τα µέλη της Επιτροπής εξετάζουν τις αιτήσεις προσχώρησης σε αναµονή. Η Κα Μαρτίνεθ 
υπενθυµίζει ότι ορισµένες αιτήσεις προσχώρησης χρονολογούνται από το προηγούµενο 
έτος, υπενθυµίζοντας ότι  η IVEA EMPA και η Big Game Ιταλία έχουν ήδη προσκοµίσει 
την επιστολή του Υπουργείου τους που βεβαιώνει ότι οι οργανώσεις αυτές είναι 
αναγνωρισµένες στο εθνικό επίπεδο. Ζητά στη συνέχεια από τη γαλλική δηµόσια διοίκηση 
να δώσει πληροφορίες για τους «Αλιείς της Λίµνης του Μπερ». Ο Κος Σαντολίνι (Big 
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Game Ιταλία) υπογραµµίζει µε έµφαση ότι η οργάνωσή του είναι πράγµατι αναγνωρισµένη 
από την αρµόδια υπηρεσία της χώρας του και ότι η οργάνωσή του καταβάλει τις εισφορές 
της στο ΠΓΣ εδώ και δύο χρόνια. Ελπίζει ότι οι νέες διαδικασίες προσχώρησης θα 
εφαρµοστούν στις µελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης και όχι σε εκείνες που έχουν 
αποσταλεί τον προηγούµενο χρόνο. Ο Κος Ζιλ ντε Μπερναµπέ εκφράζει τη λύπη του 
επειδή δεν µπορεί να γίνει αυτή η εξαίρεση διότι κατά τη Γενική Συνέλευση της Ρώµης το 
2009, είχε ήδη διατυπώσει κάποιες επιφυλάξεις για ορισµένες υποψηφιότητες. Επιθυµεί να 
διατηρήσει την επιφύλαξη που διατύπωσε τότε και να λάβει περισσότερες πληροφορίες. Η 
Κα Μαρτίνεθ ενηµερώνει ότι οι πληροφορίες τις οποίες έλαβε από κάθε µια από τις 
υποψήφιες οργανώσεις είναι πολύ ανοµοιογενείς (από µια απλή επιστολή έως ένα 
ολόκληρο κιβώτιο µε έγγραφα). Έτσι, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής που θα µπορούσε να λάβει χώρα τον Σεπτέµβριο, τα µέλη θα εξετάσουν µε 
περισσότερη ευκολία οµοιογενείς πληροφορίες εναρµονισµένες µε το τυποποιηµένο 
έντυπο που θα αποσταλεί στις υποψήφιες οργανώσεις σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του 
εσωτερικού κανονισµού. Ο Κος Μπουονφίλιο υπενθυµίζει ότι τα άλλα ΠΓΣ συνάντησαν 
επίσης προβλήµατα στη διαχείριση των νέων προσχωρήσεων και ότι για την 
συστηµατοποίηση των διαδικασιών πρέπει να γίνουν δεχτές αυτές οι νέες διαδικασίες που 
αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας στη λειτουργία του.  

 
5 Η Επιτροπή ασχολείται στη συνέχεια µε τις αιτήσεις προσχώρησης των «La Asociación 

Nacional de Cerco del Mediterráneo» (Ισπανία), AMOP (Γαλλία), ANAPI PESCA 
(Ιταλία), UNICOOP ITALIA (Ιταλία). Για τις ενώσεις αυτές, θα εφαρµοστούν οι 
διαδικασίες που υιοθετήθηκαν την προηγούµενη ηµέρα στην Γενική Συνέλευση. Ένας 
συµµετέχων παρουσιάζει συνοπτικά την AMOP η οποία συγκεντρώνει πέντε οργανώσεις 
παραγωγών και το 90 % των γαλλικών αλιευτικών σκαφών µηχανοτρατών στη Μεσόγειο. 
Επιβεβαιώνει τη βούληση να προσχωρήσει στο ΠΓΣ το συντοµότερο δυνατό και 
πληροφορεί ότι η εισφορά θα καταβληθεί µετά την έγκριση της αίτησης προσχώρησης.  

 
6 Ο Πρόεδρος θίγει στη συνέχεια το ζήτηµα του καταλόγου των µελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κα Μαρτίνεθ επισηµαίνει ότι ο κατάλογος θα  
πρέπει να συµπληρωθεί όταν θα έχουν επιβεβαιωθεί οι προσχωρήσεις και θα έχει γίνει 
δυνατή η ταυτοποίηση των οργανώσεων που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, το 
αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου. Στο πρώτο τρίτο, παρά το ότι η Μάλτα και η Κύπρος 
δεν επικοινώνησαν εκ νέου µαζί µας οι έδρες τους έχουν κρατηθεί. Στο τελευταίο τρίτο  
ούτε και οι Seas at risk/Legambiente δεν έχουν ξαναδώσει νέα τους. Επίσης, δεν έχουν 
ορίσει όλες οι Οργανώσεις τα αναπληρωµατικά µέλη. Ο κατάλογος παραµένει λοιπόν 
ανοιχτός και εξελικτικός σ’ αυτό το στάδιο.   
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7 Αναφορικά µε την κατάσταση στο µόνιµο προσωπικό της γραµµατείας, ο Κος 
Μπουονφίλιο υπενθυµίζει ότι για το 2009 το ΠΓΣ εργάστηκε υπό το καθεστώς της 
εξαίρεσης και ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µπορέσει να επιδείξει και πάλι 
επιείκεια δεδοµένης της µεταβατικής κατάστασης το 2010 και λόγω του ότι δεν υπήρξε 
συναίνεση για να προσληφθεί η Γενική Γραµµατεία. Στο µεταξύ το ΠΓΣ λειτούργησε µε 
εξωτερικούς συνεργάτες (µε συντονίστρια την Κα Μαρτίνεθ) και µε έναν προσωρινό 
εθελοντή Γενικό Γραµµατέα (Μπουονφίλιο). Όσον αφορά τη λύση που προτάθηκε την 
προηγουµένη να λειτουργήσει µε τρεις συνεργάτιδες (υποψήφιες) για το πόστο του 
βοηθού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράµµισε ότι για αµοιβές άνω των 5.000 ευρώ, θα 
πρέπει να προβεί σε µια έρευνα αγοράς για να είναι σύµφωνη µε τον οικονοµικό 
κανονισµό. Για να αποφευχθούν οι παρατυπίες, είναι λοιπόν απαραίτητο να προσληφθεί η 
βοηθός. ∆εδοµένου του προφίλ των τριών υποψηφίων που αναφέρθηκαν την προηγουµένη 
και που παρουσιάστηκαν αναλυτικά αυτή την ηµέρα, το βιογραφικό σηµείωµα της Έρικα 
Μονάτι που διαµένει στη Ρώµη έγινε αποδεχτό από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ο Κος 
Γκαρά συµβουλεύει να ληφθεί υπόψη το βιογραφικό της Ιζαµπέλα Μαρινούτσι για το 
πόστο του Γενικού Γραµµατέα έστω και αν δεν γνωρίζει την αλιεία. Ο Κος Ζιλ ντε 
Μπερναµπέ επισηµαίνει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι υποψήφιοι που παρουσιάστηκαν 
για αυτό το πόστο και έχουν ένα αξιόλογο βιογραφικό και ότι θα πρέπει να τους δοθεί 
άλλη µια ευκαιρία στο πλαίσιο της προσεχούς πρόσκλησης υποψηφιοτήτων, επιµένοντας 
να µην υπάρχει βέτο για τους υποψήφιους.  

 

8 Η Κα Μαρτίνεθ παρουσιάζει τη διαδικτυακή ιστοσελίδα που σχεδιάστηκε µετά από 
σύγκριση µε τις υπάρχουσες ιστοσελίδες των άλλων ΠΓΣ. Όλες οι σελίδες µπορούν να 
τροποποιηθούν και είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλες αν χρειαστεί. Η ενηµέρωση της 
ιστοσελίδας γίνεται πολύ εύκολα. Απαιτούνται επιπλέον φωτογραφίες των αλιευτικών 
σκαφών που χρησιµοποιούνται στις διάφορες περιοχές για να διανθιστεί η ιστοσελίδα, που 
είναι σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά). Τα µέλη είχαν εκφράσει την επιθυµία 
να υπάρχει ένας γεωγραφικός χάρτης της Μεσογείου, ο οποίος και προστέθηκε. Ο 
κατάλογος των µελών και τα στοιχεία τους θα προσαρµοστούν στη βάση των αλλαγών που 
θα συµβούν µε την πάροδο του χρόνου. Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει ήδη όλα τα έγγραφα 
εργασίας των προηγούµενων συνεδριάσεων ταξινοµηµένων κατά χρονολογική σειρά, µε 
τον κατάλογο των συµµετεχόντων σε pdf. Περιλαµβάνει επίσης ανακοινωθέντα Τύπου. Οι 
γνωµοδοτήσεις που θα υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ηµερών θα 
αναρτηθούν το συντοµότερο δυνατό. Στην κατηγορία «χρήσιµα έγγραφα» (documents 
utiles) βρίσκουµε ήδη τον Κανονισµό Μεσόγειος και την Πράσινη Βίβλο. Θα ήταν ίσως 
ενδιαφέρον να προσθέσουµε επιστηµονικές µελέτες/εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τους 
ερευνητές στη Μεσόγειο και που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλους όσους 
δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο. Οι µελέτες αυτές γίνονται γενικά ελάχιστα γνωστές, 
Αυτό θα επιτρέψει να γνωρίζουµε καλύτερα την κατάσταση των πόρων στις γειτονικές µας 
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χώρες. Στην κατηγορία «χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις» (liens utiles) συναντάµε τις 
διευθύνσεις των  θεσµικών οργάνων, των FAO, ICCAT, CGPM, CITES τα άλλα ΠΓΣ και 
άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισµούς. 

9 Ο Πρόεδρος προσεγγίζει στη συνέχεια το ζήτηµα του προγράµµατος για το 2010. Σε ό,τι 
αφορά τα θέµατα που θα συζητηθούν κατά τις διάφορες προγραµµατισµένες συνεδριάσεις, 
ο κύριος Μπουονφίλιο προτείνει αυτό της δικαιοδοσίας των υδάτων. Υπάρχουν, πράγµατι, 
µονοµερείς δηλώσεις που επεκτείνουν τα χωρικά ύδατα κάποιων κρατών. Υπάρχουν τρίτες 
χώρες που επιθυµούν να επεκτείνουν τις ζώνες προστασίας (διάµεση γραµµή, για 
παράδειγµα, η Κροατία). Μια άλλη οµάδα εργασίας θα µπορούσε να ασχοληθεί µε τα 
σχέδια διαχείρησης. Στις 22 Ιουνίου, το ΠΓΣ θα ασχοληθεί µε το ζήτηµα της συνεργασίας 
µε τον επιστηµονικό χώρο, όµως τον Νοέµβριο θα µπορούσε να αφιερώσει µία 
συνεδρίαση στην εξέταση των ήδη διαθέσιµων επιστηµονικών δεδοµένων πάνω στα 
αποθέµατα της Μεσογείου. Θα µπορέσουµε τότε να διατυπώσουµε καλύτερα τις θέσεις 
µας. Άλλο πιθανό ζήτηµα: ο κανονισµός «έλεγχος». Ο κανονισµός αυτός είναι σε ισχύ ήδη 
από το τέλος του 2009 και θα πρέπει να εξετάσουµε την κατάσταση. Η Κα Μαρτίνεθ 
υπενθυµίζει ότι στις 22 Ιουνίου θα πρέπει να υιοθετήσουµε µία θέση για τη µικρή 
παράκτια αλιεία. Ο Κος Γκραουπέρα, εκπρόσωπος της αλιείας αναψυχής, προτείνει να 
συνταχθούν από µία συνεδρίαση οι προβλεπόµενες συστάσεις για την εναρµόνιση των 
κανόνων πάνω στην αλιεία αναψυχής στα πλαίσια της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ και της 
ειδικής µεταχείρησης που αποδίδεται στην µικρή παράκτια αλιεία. 

 
10 Η Κα Κλαρά Ενισάρ (CRPMEM PACA), παρουσιάζει τα συµπεράσµατα της τελευταίας 
ολοµέλειας της  Γενικής  Επιτροπής  Αλιείας για τη Μεσόγειο. Το πάγωµα της αλιευτικής 
ικανότητας στη Μεσόγειο είχε υιοθετηθεί κατά την 33η ολοµέλεια. Έπειτα από αυτή τη 
σύσταση, η ΓΕΑΜ θέσπισε µια οµάδα εργασίας και συνέταξε ένα ερωτηµατολόγιο. Η Ε.Ε. 
δεν έχει ακόµη µεταβιβάσει τα δεδοµένα της, όµως όλα τα κράτη διαθέτουν ένα µητρώο 
των σκαφών και επιζητούν να εκσυγχρονήσουν τους στόλους τους χωρίς να αυξήσουν 
ούτε αλιευτική ικανότητα ούτε το ποσοστό θνησιµότητας ανά αλίευση. Η οµάδα ανέπτυξε 
τρεις επιλογές: τη διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος, την ανάδειξη ενός σχεδίου 
δράσης για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας (συµπεριλαµβάνοντας δράσεις, 
σχεδιασµό, κλπ.) και την περίπτωση ενσωµάτωσης του παγώµατος της αλιευτικής 
ικανότητας σε ένα περιφερειακό πλάνο. Το πλάνο αυτό θα αφορά µόνο τα πλοία άνω των 
15 µέτρων. Η ιδέα ενός σχεδίου δράσης έχει ήδη καταγραφεί για τη διαχείρηση της 
αλιευτικής ικανότητας (θέτοντας ένα ανώτατο όριο πέρα από το οποίο θα εφαρµόζεται το 
πάγωµα). Η  ΓΕΑΜ ζήτησε στα µέλη να µεταβιβάσουν τη λίστα των σκαφών άνω των 15 
µέτρων. Επίσης υιοθετήθηκε µία σύσταση πάνω στο ηµερολόγιο πλοίου για τα σκάφη άνω 
των 15 µέτρων. Θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2013. Στη συνέχεια η ΓΕΑΜ 
υιοθέτησε τρεις συστάσεις ICCAT από τις οποίες η µία αφορούσε τον ξιφία και µία άλλη 
το πολυετές πρόγραµµα σωτηρίας του ερυθρού τόνου. Η πλήρης παρουσίαση είναι 
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διαθέσιµη σε πολλές γλώσσες στη ιστοσελίδα. Επίσης η ΓΕΑΜ ζητάει από το εξής κάθε 
πρόταση σύστασης να αποστέλεται στη γραµµατεία τουλάχιστον 30 µέρες πριν την κάθε 
συνεδρίαση έτσι ώστε να αποφεύγονται τα έγγραφα της τελευταίας στιγµής. Η επόµενη 
ολοµέλεια θα λάβει χώρα στη Ρώµη τον Μάρτιο του 2011. 

 
11 Στο πλαίσιο των διαφόρων, ο Κος Μπουονφίλιο διαβάζει την επιστολή της  

Penelope/Aktea που ζητάει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που 
εργάζονται στις οικογενειακές επιχειρήσεις αλιείας στη Μεσόγειο. Επιθυµεί να ζητήσει το 
ΠΓΣ από τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την οδηγία 618 που προβλέπει την αναγνώριση 
της ιδιότητας της συζύγου/βοηθού µέσα στην οικογενειακή επιχείρηση. Θα πρέπει να 
αναγνωριστεί η προστιθέµενη αξία της εργασίας που πραγµατοποιούν οι γυναίκες, ιδίως 
όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής και κοινωνικής κληρονοµιάς, καθώς και των 
παραδόσεων. Η αλιεία δεν είναι απλά και µόνο µία εµπορική δραστηριότητα. Η αλιεία 
είναι µία από τις αρχαιότερες καταγεγραµµένες δραστηριότητες, οφείλουµε να 
διατηρήσουµε το περιβάλλον, να διασφαλίσουµε τη διατήρηση των αποθεµάτων καθώς 
όµως και των αλιευτικών κοινοτήτων  όπως το καθορίζει η Πράσινη Βίβλος.  

 
12 Όσον αφορά στην επιστολή την οποία απέστειλε ο Κος Κοτσώργιος ∆ηµήτρης της 
Συνοµοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος, ο αντιπρόσωπος δεν συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτής 
της ηµέρας. Για αυτό ζητείται από την Κα Παπαδοπούλου να την αναγνώσει. Η επιστολή 
αναφέρεται  στην απουσία ενηµέρωσης της Συνοµοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας, για το 
περιεχόµενο διαχειριστικού σχεδίου που υποβλήθηκε από τις  αρµόδιες  ελληνικές  
υπηρεσίες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Κανονισµού για τη Μεσόγειο 
καθώς και στη διαφωνία της για την αποστολή αυτού.  

 
 

13 Ακολουθούν σχολιασµοί από την πλευρά των Ελλήνων που είναι παρόντες στην αίθουσα, 
που µειώνουν τις  εντυπώσεις που προκαλεί  η επιστολή. 

 
14 Μετά το κλείσιµο της ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους συµµετέχοντες, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους διερµηνείς και καλεί τους συµµετέχοντες να 
κατευθυνθούν προς το γεύµα και την επίσκεψη των δηµοπρασιών που προβλέπεται από το 
πρόγραµµα. Λύεται η συνεδρίαση. 

 
 

                                                                            **** 


