
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR U M  Γ ΙΑ  ΤΗ Ν  Α ΛΙΕΊ Α Μ Ι ΚΡΉΣ  Κ ΛΊΜ ΑΚΑ Σ  

Θέματα συμμετοχικής διαχείρισης  

Η  δυνατότητα που δόθηκε στους εμπλεκόμενους με την αλιεία μικρής κλίμακας να πάρουν μέρος 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αποδείχτηκε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό μέσον για την 

επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης.  Το τρίτο εργαστήριο του προγράμματος Forum SSF 2021 

αφιερώθηκε στις διάφορες μεθόδους συμμετοχικής διαχείρισης και στις καλές πρακτικές για την 

διαχείριση αποτελεσματικών οργανώσεων αλιείας μικρής κλίμακας. Τα εργαστήρια θα επιτρέψουν 

να γίνουν κοινό κτήμα οι εμπειρίες των αλιέων που παίρνουν μέρος με επιτυχία στις συμφωνίες 

συνδιαχείρισης και θα μπορέσουν να δείξουν με τι τρόπο η συνδιαχείριση θα μπορούσε να 

λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα. Θα τονιστούν επίσης οι εμπειρίες με άλλες συμμετοχικές 

διαδικασίες και θα κοινοποιηθούν οι καλές πρακτικές μεταξύ των αλιευτικών οργανώσεων μικρής 

κλίμακας με στρατηγικές καλής διαχείρισης μίας οργάνωσης.. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2: 7 Οκτωβρίου 2021, 10.00 – 12.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης ) 

Προώθηση συμβουλευτικών συμβουλίων στην Μεσόγειο : η 

εμπειρία του MEDAC στην ευρωπαϊκή ΚΑλΠ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

10:00 Καλωσόρισμα και εισαγωγή στο Forum SSF (αλιεία μικρής κλίμακας) 

10:05 Επισκόπηση της λειτουργίας του MEDAC (Πρόεδρος Giampaolo Buonfiglio) 

10:15 Η εξέλιξη των γνωμοδοτήσεων για τα ΜΑΡ (Πολυετή Προγράμματα) στην Μεσόγειο: η 

εμπειρία του συντονιστή της ΟΕ1 του MEDAC , ο Κανονισμός της ΚΑλΠ – Gian Ludovico 

Ceccaroni 

- Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων από τους συμμετέχοντες  

10:40 Η εξέλιξη των γνωμοδοτήσεων για την αλιεία μικρής κλίμακας :η εμπειρία της οργάνωσης 

PAPF (Κύπρος)- Αντώνης Πέτρου 

- Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων από τους συμμετέχοντες  

11:05 Η εξέλιξη της γνωμοδότησης για τις κλιματικές αλλαγές και τα θαλάσσια απορρίμματα: η 

εμπειρία της οργάνωσης FACOPE  (Ισπανία) - Jorge Campos 

- Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων από τους συμμετέχοντες  

11:30 Η εξέλιξη των διαβουλεύσεων για την ερασιτεχνική αλιεία στην Μεσόγειο : η εμπειρία της 

οργάνωσης ΕΑΑ (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ερασιτεχνών Αλιέων)  και της ΟΕ4 του MEDAC -  

Συντονίστρια Laura Pisano 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων   

11:55 Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα (Πρόεδρος Giampaolo Buonfiglio) 

 

 

 
Το Forum  της αλιείας μικρής κλίμακας έχει στόχο να ενδυναμώσει τους αλιείς μικρής κλίμακας και τους εργαζόμενους στον κλάδο της 

αλιείας προκειμένου να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλη την περιοχή της  
Μεσογείου και στην Μαύρη Θάλασσα. Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δράσης της 

αλιείας μικρής κλίμακας στην Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF). 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πρωτοβουλία 

#SSFForum 

 


