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της Συνεδρίασης της 21ης Φεβρουαρίου 2022

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αποφάσισε ομόφωνα, στην συνεδρίαση του στις 21-2-
2022 το παρακάτω ψήφισμα :

Τα τελευταία  δύο  χρόνια  ένα πολύ μεγάλο  ποσοστό αλιέων έμεινε  εκτός  από έκτακτες
οικονομικές ενισχύσεις παράκτιων αλιέων από το πρόγραμμα de minimis αλλά και από ένα
δεύτερο  πρόγραμμα  οικονομικής  ενίσχυσης  των  αλιέων  από  ευρωπαϊκά  κονδύλια  και
συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕπΑλΘ) του οποίου η
πρόσκληση αναφέρονταν στην παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Στην ουσία το 95% των αλιέων παράκτιας αλιείας και κυρίως αυτοί των οποίων τα σκάφη
δεν ήταν νηολόγια, δηλαδή τα λεμβολόγια και τα μικρά σκάφη, έμειναν χωρίς επιδοτήσεις
εξαιτίας αυστηρών όρων και προϋποθέσεων που είχαν τεθεί σε αυτά τα προγράμματα και
χωρίς  δική  τους  υπαιτιότητα  καθώς  ενώ  δεν  υποχρεώνονταν  από  τα  κατά  τόπους
λιμεναρχεία σε θεώρηση ημερολογίου γέφυρας, εν τέλει επιδότηση δόθηκε μόνο σε όσα
είχαν θεωρημένα ημερολόγια.
Ας  σημειωθεί  ότι  για  ένα  μεγάλο  διάστημα  από  την  έναρξη  την  Πανδημίας  υπήρχε
απαγόρευση ψαρέματος και οι αλιείς δεν είχαν εισόδημα αλλά έτσι κι αλλιώς η τεράστια
κρίση που έχει επιφέρει η Πανδημία στον κόσμο της εστίασης έχει πλήξει ανεπανόρθωτα
την αγορά προϊόντων αλιείας.

Συνεπώς οι αλιείς αντιμετωπίζουν πραγματικά πρόβλημα επιβίωσης.

Επιπλέον φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται το τέλος αλιευτικών σκαφών, ενώ επίσης για
πρώτη φορά χιλιάδες αλιείς θα κληθούν να πληρώσουν και το τέλος επιτηδεύματος , εκτός
των συμπλοιοκτησιών, που το πληρώνουν εδώ και κάποια χρόνια.

Ως περιφέρεια που διαθέτει αρκετούς πολίτες που ασχολούνται με την παράκτια αλιεία σε
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα προβλήματα του
κλάδου.



Η  προσπάθεια  που  έγινε  με  την  προώθηση  και  καμπάνια  για  τον  αλιευτικό  τουρισμό
δυστυχώς  δεν  απέδωσε  και  ούτε  θα  αποδώσει  όσο  βασικά  προβλήματα  των  αλιέων
παραμένουν χωρίς λύσεις.

Γι  αυτούς  τους  λόγους  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Πελοποννήσου  ζητά  από  την
Κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  να  υιοθετήσουν  τις  παρακάτω
προτάσεις που υπερψηφίζει:

-Να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα στους αλιείς να ιδρύσουν Συνομοσπονδία Αλιέων κάτι
που θα γίνει δυνατό αν καταργηθεί ο Νόμος 4015/2011.

-Να  μεριμνήσουν  για  την  εξεύρεση  κονδυλίων  ελληνικών  και  ευρωπαϊκών  ώστε  να
ενισχυθούν οικονομικά οι παράκτιοι αλιείς στο σύνολό τους.

-Να  ενταχθούν  και  τα  μικρά  σκάφη  στο  καθεστώς  απαλλαγής  από  τον  ειδικό  φόρο
κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, για τα πετρελαιοειδή προϊόντα, καθώς και σε απαλλαγή από
ΦΠΑ στα εφόδια Αλιείας.

-Να ασχοληθούν  με  την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των αλιέων πολλά από τα
οποία έχουν προκύψει από άστοχα νομοθετήματα του παρελθόντος.

-Να βρουν τρόπους ώστε να απαλλαγούν οι  αλιείς από μια τεράστια γραφειοκρατία και
χρονοβόρες διαδικασίες με προσκόμιση εγγράφων κάθε μήνα σε τελωνείο, λιμεναρχείο, και
λοιπές υπηρεσίες που έχουν ως αποτέλεσμα χάσιμο χρόνου από την δουλειά τους.

-Να επικηρυχθεί ο Λαγοκέφαλος καθώς είναι βλαπτικός για τα αλιεύματα, δεν έχει εχθρούς
στο θαλάσσιο οικοσύστημα και προκαλεί μεγάλη ζημιά στους αλιείς.

-Να ενημερώσουν τις υπάρχουσες Ενώσεις Αλιέων λεπτομερώς για τη Νέα ΚΑΠ.
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