Τρίτη, 10/7/2018

Εκστρατεία Πάταξης της Παράνομης Αλιείας
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι σε σημερινή σύσκεψη υπό την Προεδρία του κ.
Υπουργού κ. Κώστα Καδή, με εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Παράκτιας Αλιείας των
Αγροτικών Οργανώσεων και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, συζητήθηκαν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι αλιείς.
Το επίκεντρο των συζητήσεων ήταν το θέμα της παράνομης αλιείας και της αστυνόμευσης της
θάλασσας. Η συζήτηση του θέματος ήταν πολύ εποικοδομητική μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και
αλληλοκατανόησης. Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην
εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται,
στην επιβολή κυρώσεων. Η μη ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου θέτει σε
κίνδυνο και υπονομεύει τις οποιεσδήποτε προσπάθειες και ενέργειες γίνονται για αποκατάσταση
των αλιευτικών αποθεμάτων και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει προβεί σε ενέργειες για άμεση αντιμετώπιση του
προβλήματος με τη διάθεση επιπρόσθετου κονδυλιού για αύξηση των περιπολίων εκτός ωρών
λειτουργίας του Δημοσίου και κατά τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, για το 2019 έχουν υποβληθεί
προτάσεις για περαιτέρω αύξηση των δαπανών για σκοπούς ελέγχου της αλιείας εξετάζοντας
παράλληλα και την πιθανότητα αγοράς υπηρεσιών για σκοπούς επιτήρησης της θάλασσας.
Στα πλαίσια των βραχυπρόθεσμων μέτρων, ζητήθηκε από το ΤΑΘΕ να διενεργεί στοχευμένους
ελέγχους με βάση ανάλυση ρίσκου και χρήση της τεχνολογίας, όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης
ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Παράκτιας Αλιείας, όπως
καταθέσουν τις εισηγήσεις τους για βελτίωση του συστήματος ελέγχου.
Ο κ. Καδής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι το Υπουργείο και το ΤΑΘΕ, πέραν των πιο
πάνω βραχυπρόθεσμων μέτρων, μελετούν και επεξεργάζονται προτάσεις για τη μόνιμη λύση του
προβλήματος, κυρίως σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Τμήματος.
Τέλος, ο κ. Καδής ζήτησε από το ΤΑΘΕ όπως για την περίοδο που διανύουμε προχωρήσει σε
εκστρατεία πάταξης της παράνομης αλιείας και την εντατικοποίηση των ελέγχων και περιπολίων
σε θάλασσα και ξηρά.
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