
                                                                                                        
                                                                                               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα,         26- 2 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

          Αριθ. Πρωτ.: 1190/24980 

  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΛ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &Α.Π. 

Τμήμα. 3ο 

                Υπηρεσίες Αλιείας, Έδρες τους 

  

Τ. Δ/νση : Συγγρού 150  2. ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Τ.Κ.   : 176 71                

Πληροφορίες : Π.Τσαχαγέας     Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Τηλέφωνο : 210 9287159     ΤΜΗΜΑ 3ο   

Fax  : 210 928 7130  

E-mail  : syg013@minagric.gr,  

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση αλιείας του είδους ξιφίας Μεσογείου κατά το μήνα Μάρτιο-Έναρξη 

αλιείας του είδους τόνος (Thunnus thynnus, BFT)» 

 

 

 

 

Α Ξιφίας 

 

Σε συνέχεια της υπ.αριθ. 7542/147831/30.12.2015 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων για χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2016 σε 

αλιευτικά σκάφη,  

 

υπενθυμίζουμε ότι από 1 έως 31 Μαρτίου 2016 οι άδειες αλίευσης για το είδος Ξιφίας 

Μεσογείου αναστέλλονται, όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί με την ανωτέρω απόφαση. 

 

Κατά συνέπεια, από 1η Μαρτίου 2016 διακόπτεται κάθε αλιευτική δραστηριότητα που αφορά 

στο είδος  Ξιφίας Μεσογείου, εντός και εκτός χωρικών υδάτων. 

ι) Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να 

ολοκληρωθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου και ώρα 24.00΄. 

ιι) Τα ΗΑ –ΔΕ υποβάλλονται ως εξής:  

- Για το ΗΑ, πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 

24:00  

- Για τις ΔΕ, εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι αργότερα από την 1η  Μαρτίου 2016 και 

ώρα 24:00. 

ιιι) Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία, μετά την 1η 

Μαρτίου 2016 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και τη Δευτέρα 29 

Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 24.00 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα 

εδάφια  ι) και ιι).  

ιv) Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το 

χαρακτηρισμό ‘‘νωπός’’ το αργότερο έως και το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 
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v) Για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της ΥΑ 

αριθ. 46/11830/28.1.2016 (ΦΕΚ 285 Β/2016) ισχύουν τα εξής:  

 

Η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που 

συμβεί: (α) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη 

μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά, κατόπιν προαναγγελίας στην αρμόδια λιμενική 

αρχή, και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή 

κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σχετική 

προαναγγελία, κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 

 

Β. Τόνος  

 

Σε συνέχεια της υπ.αριθ. 7546/148049/30.12.2015 (Επανάληψη στο ορθό 30.12.2015) 

Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χορήγηση αδειών αλίευσης τόνου 

(Thunnus thynnus, BFT) για το έτος 2016, σας γνωρίζουμε ότι η διενέργεια αλιείας τόνου από τα 

αλιευτικά σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης τόνου το έτος 2016 θα ξεκινήσει την 

1 Μαρτίου 2016 και μέχρι εξάντλησης της ποσόστωσης. Η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας θα 

ενημερώσει έγκαιρα για την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης και την διακοπή της αλιείας 

τόνου . 

Η αλιεία και η εμπορία τόνου ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικέ ςκαι ειδικές 

ενωσιακές και εθνικές διατάξεις. 

Ειδικότερα για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα τόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 

της ΥΑ αριθ. 46/11830/28.1.2016 (ΦΕΚ 285 Β/2016) ισχύουν τα εξής:  

 

1.Η «τυχαία» σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που 

συμβεί: (α) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη 

μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά, κατόπιν προαναγγελίας στην αρμόδια λιμενική 

αρχή, και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή 

κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σχετική 

προαναγγελία, κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 

 

2. Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών υποχρεούνται να: α) καταχωρούν και διαβιβάζουν 

ηλεκτρονικά και έγκαιρα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών 

Δραστηριοτήτων - ΟΣΠΑ, τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας κάθε αλιευτικού ταξιδιού και 

της Δήλωσης Εκφόρτωσης, β) προαναγγέλλουν την εκφόρτωση των αλιευμάτων τόνου, γ) 

εκφορτώνουν τα αλιεύματα τόνου στους καθορισμένους λιμένες.  

 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των αλιέων.  

 

 

 

 

 

 



Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας παρακαλείται για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων 

λιμενικών αρχών, προκειμένου να επιταθούν οι έλεγχοι, με σκοπό την τήρηση των ως άνω 

αναφερόμενων. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

                     (με υπογραφή) 

 

                 Δ.ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ 

 
                                                        

   

 

 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

Ε.Δ. 

- Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

- Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής 

   Γρ Διευθύντριας, Τμήματα 1ο ,3ο, 4ο  

- Δ/νση Ελέγχου Αλ/κών Δραστηριοτήτων 

  Τμήματα 1ο ,2ο ,3ο  


