
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ: 

ΑΓΡΟΤΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, 

ΑΛΙΕΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & 

ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Εξειδικευμένες προτάσεις και αιτήματα αλιέων: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

1) Η φορολόγηση των συνεκμεταλλεύσεων,  κάτω  των 10 κοχ, να είναι  

ισότιμη με αυτή των άλλων αλιέων, που είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς  

στο 13% αντί του 26% που είναι σήμερα. 

2) Οι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς να τυγχάνουν και των απαλλαγών 

φορολογιών και άλλων ( π.χ. αφορολόγητο πετρέλαιο, απαλλακτικό Φ.Π.Α.). 

3) Οι νεοεισερχόμενοι αλιείς τα πρώτα δυο χρόνια να απαλλάσσονται  από 

φορολογικές υποχρεώσεις , ώστε να μπορούν να βοηθηθούν στο ξεκίνημα της 

νέας τους δραστηριότητας. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 Οι αλιεργάτες να ασφαλίζονται όπως οι εργάτες γης, με εργόσημο, και όχι με 

το σημερινό καθεστώς  στο οποίο ασφαλίζονται με τον μήνα. Διότι ένα 

αλιευτικό σκάφος λόγω των καιρικών συνθηκών δεν εργάζεται ολόκληρο τον 

μήνα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1) Άμεσες αποζημιώσεις στους κατά κύριο επάγγελμα αλιείς για καταστροφές 

από θηλαστικά (δελφίνια, φώκιες κ.α.) στα δύχτια παραγάδια όπως επίσης και 

από φυσικές καταστροφές . 

2) Να ενταχθεί στο ΕΠΑλθ 2014-2020 η αντικατάσταση σκάφους στους κατά 

κύριο επάγγελμα αλιείς, και αποκλειστικά στους παράκτιους αλιείς, για να 

έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στον αλιευτικό τουρισμό, καθώς σήμερα 

είναι δύσκολο με τα συγκεκριμένα αλιευτικά να μπορέσουν να το 

πραγματοποιήσουν. 

3) Εντατικότεροι έλεγχοι στις ιχθυαγορές-λιανικό εμπόριο για τις παράνομες 

Ελληνοποιήσεις αλιευμάτων 

3) Να αλλαχθούν τα κριτήρια και η μοριοδότηση  για την αλιεία BFT  (ερυθρού 

τόνου) ώστε να δοθούν περισσότερες άδειες στα αλιευτικά σκάφη . 

4) Να δίνονται άμεσα οι επιδοτήσεις στους κατά κύριο επάγγελμα       αλιείς 

για εκσυγχρονισμό  κ.α. διότι πραγματοποιούνται με ιδία κεφάλαια. Όπως 

επίσης να υπάρξει και άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα . 

5) Να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι στην ερασιτεχνική αλιεία και να 

επιβάλλονται μεγαλύτερες ποινές, ώστε να αποφευχθεί και να παταχθεί το 

παράνομο εμπόριο και κατά συνέπεια η μεγάλη φοροδιαφυγή που προκαλείται 

από αυτό. 



 

Αλιευτικός Σύλλογος Βόλου (Ξηραδάκης Χρήστος) 

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Κατερίνης (Μέγκας Γιάννης) 

Αλιευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Διβάνης Αντώνης) 

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού  

Αλιευτικός Σύλλογος Καλαμαριάς 

Αλιευτικός Σύλλογος Νοτίου Πηλίου (Λάντζα Άσπα) 

Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος «Η Νέα Μάκρη» 

Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος Ραφήνας 

Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος Αρτέμιδος Σπάτων 

Αλιευτικός Σύλλογος Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Βόλβης 

Αλιευτικός Σύλλογος Σιθωνίας 

Αλιευτικός Σύλλογος Χαλάστρας 

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Αριστοτέλη 

Αλιευτικός Σύλλογος Δήμου Θερμαϊκού 

 

 

 

 

 

 

 


