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ΘΕΜΑ:

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ρύθμιση εκκρεμών αλιευτικών προσφυγών»

Προς:

Ως Πίνακας Διανομής

Αναφορικά με το θέμα, διαβιβάζεται συνημμένα η υπ’ αριθ. 2549/134944/07-06-2019 (Β’ 2451)
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διοικητική διαδικασία, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α’ 35), σχετικά με τη δυνατότητα ρύθμισης των
εκκρεμών αλιευτικών προσφυγών.
Τα βασικά σημεία του ανωτέρω νόμου συνοψίζονται ως ακολούθως:
1. Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση παρέχεται μόνο σε πλοιοκτήτες ή/και κυβερνήτες
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής
κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και έχουν καταθέσει προσφυγή, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν.δ.420/1970 (Α’ 27).
2. Για προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι 31/12/2004,
οι διοικητικές κυρώσεις που αφορούν ημέρες αφαίρεσης ατομικής άδειας κυβερνήτη και άδειας
αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας, διαγράφονται στο σύνολό τους, και μόνο εφόσον το
αιτηθούν.
3. Για προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί από 01/01/2005
μέχρι 31/12/2014, οι κυρώσεις που αφορούν στην αφαίρεση ατομικής άδειας κυβερνήτη
διαγράφονται στο σύνολό τους, ενώ οι ημέρες αφαίρεσης της άδειας αλιευτικού σκάφους
επαγγελματικής αλιείας δύναται να διαγραφούν και να μετατραπούν σε χρηματικό πρόστιμο,
ανάλογα με το είδος του εργαλείου με το οποίο έχει διαπραχθεί η παράβαση, ως ακολούθως:
Είδος εργαλείου
Μηχανότρατα
Γρι-Γρι
Βιντζότρατα
Λοιπά εργαλεία

Ποσό εξαγοράς σε ευρώ ανά ημέρα
60
40
30
20

Για τα χρηματικά πρόστιμα που θα προκύψουν από την μετατροπή των ημερών αφαίρεσης της άδειας
αλιευτικού σκάφους, εφαρμόζεται κλιμακούμενη μείωση σε ποσοστό 10% κατ’ έτος, αρχής γενομένης
από το έτος 2014 έως το μηδενισμό τους για το έτος 2005 (το 2014 η μείωση είναι 10%, το 2013 είναι
20%, το 2012 είναι 30%, κ.ο.κ.).
4. Για προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί από 01/01/2015
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4597/2019 (ήτοι μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019), παρέχεται
δυνατότητα ρύθμισης μόνον για τις τέσσερις πρώτες κατ’ έτος ως εξής:
 οι κυρώσεις που αφορούν στην αφαίρεση ατομικής άδειας κυβερνήτη διαγράφονται στο σύνολό
τους,
 οι κυρώσεις που αφορούν στην αφαίρεση της άδειας αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής
αλιείας, δύναται να μετατραπούν σε χρηματικό πρόστιμο (σύμφωνα με στοιχεία του ανωτέρω
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5.

6.

7.

8.

πίνακα) μόνο κατά το ήμισυ του αριθμού των ημερών οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση
επιβολής κυρώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι το επιβληθέν, με τις αποφάσεις
επιβολής κυρώσεων, χρηματικό πρόστιμο να έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη,
ή να έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία αποδεδειγμένα τηρείται.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων οι οποίες έχουν
επιβληθεί για διενέργεια αλιείας με χρήση δυναμίτιδας, άλλων εκρηκτικών, τοξικών και άλλων
ουσιών.
Για την πληρωμή των χρηματικών προστίμων που θα προκύψουν από την μετατροπή των ημερών
αφαίρεσης της άδειας αλιευτικού σκάφους, παρέχεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής μέχρι 24
μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Οι προσφυγές οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση και οι προσφυγές για τις οποίες δεν θα
υποβληθούν εμπρόθεσμα αιτήματα, θεωρούνται ότι απερρίφθησαν σιωπηρά. Οι φάκελοι των
απορριφθέντων προσφυγών, επιστρέφονται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής
κυρώσεων για περαιτέρω ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (είτε προκύπτουν ποσά οφειλής από την εξαγορά
ημερών αφαίρεσης της άδειας αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας, είτε όχι), οι ενδιαφερόμενοι
που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα (σύμφωνα με το υπόδειγμα
της υπ’ αριθ. 2549/134944/07-06-2019 Υπουργικής Απόφασης) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4597/2019, ήτοι την 31η Αυγούστου 2019 και επειδή η
ανωτέρω ημέρα είναι μη εργάσιμη, ως προθεσμία λήξης ορίζεται η αμέσως επόμενη εργάσιμη, ήτοι η
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Τα αιτήματα παραλαμβάνονται και πρωτοκολλώνται αποκλειστικά και μόνο από τη Διεύθυνση Ελέγχου
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, υπό την οποία
λειτουργεί η Γραμματεία της Ειδικής Επιτροπής Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών.
Η κατάθεση των αιτημάτων γίνεται στην ανωτέρω υπηρεσία είτε αυτοπροσώπως από τον
ενδιαφερόμενο, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με
απόδειξη παραλαβής) στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 150, Καλλιθέα, ΤΚ 176 72.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμα θεωρούνται τα αιτήματα τα οποία παραλαμβάνονται
και πρωτοκολλώνται έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Για πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, με τους κάτωθι υπαλλήλους της Γενικής Δ/νσης Αλιείας:
Σπηλιώτη Βασιλική,

τηλ. 210 928 7192,

email: vspilioti@minagric.gr

Μαρκέλλου Στέλλα,

τηλ. 210 928 7139,

email: smarkellou@minagric.gr

Γεωργακάς Κωνσταντίνος,

τηλ. 210 928 7145,

email: kgeorgakas@minagric.gr

Το παρόν, όπως και κάθε σχετικό (νομοθεσία και υπόδειγμα αίτησης) βρίσκονται αναρτημένα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας: http://www.alieia.minagric.gr/announcments
Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (υπηρεσίες αλιείας)

2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛΛ.ΑΚΤ./ΔΕΛΑΛ (με την παράκληση για ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών)

3.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΚΤΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

4.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ (μέσω των υπηρεσιών αλιείας των Περιφερειών και ΠΕ, και των Λιμενικών Αρχών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Σ. Αραχωβίτη



ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κας Ο. Τελιγιορίδου



ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. Ν. Αντώνογλου



ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. Χ. Κασίμη



ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ κας Θ. Κουρτέση



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

