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ΘΕΜΑ: «Διακοπή Αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης» 
 
         Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την εξέλιξη της αλιείας τόννου Thunnus thynnus (BFT) 
όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται από την Υπηρεσία μας, 
η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόννου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM), όπως έχει 
καθορισθεί για το έτος 2021 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται στο 
όριο εξάντλησης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η διενέργεια αλιείς τόννου (BFT) διακόπτεται, προκειμένου να έχουν 
ολοκληρωθεί με τα εργαλεία LLD και LHM οι παρακάτω υποχρεώσεις, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 
28/4/2021 και ώρα 24:00.   
 
1) Οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου, θα έχουν ολοκληρώσει την 
αλιεία, τον κατάπλου και την εκφόρτωση των αλιευμάτων σε καθορισμένο λιμένα, την ηλεκτρονική 
καταγραφή και τη διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης 
εκφόρτωσης.   
 
2) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων, θα έχουν ολοκληρώσει την 
επιθεώρηση. 
 
3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο, θα καταστήσει 
ανενεργά τα πεδία καταχώρησης (ετικέτες ουράς κ.λπ.) που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία 
τόννου. 
        
Επιπλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

α. οι αχρησιμοποίητες ετικέτες σήμανσης (ετικέτες ουράς), δεν επιστρέφονται, 
φυλάσσονται με ευθύνη του πλοιοκτήτη του σκάφους και δύναται αυτές να 
χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη επανέναρξη της αλιείας τόννου στο τέλος του τρέχοντος 
έτους ή κατά το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι στο σκάφος θα έχει χορηγηθεί εκ 
νέου άδεια αλίευσης τόννου. 

β. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των ετικετών σε περιόδους απαγόρευσης αλιείας τόννου. 
γ. Οι αχρησιμοποίητες ετικέτες επιστρέφονται κατά την περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν 

επιθυμεί να ασκήσει αλιεία τόννου ή κατά την περίπτωση που δεν χορηγηθεί άδεια 
αλίευσης τόννου για το επόμενο έτος. 
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δ. Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόννου στοχευμένης αλιείας τόννου, νοούνται τα προϊόντα 
αλιείας των παραγράφων 1 και 2 και συνεπώς συνοδεύονται από ηλεκτρονικό BCD που 
έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο σύστημα eBCD της ICCAT . 

 
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την άμεση ενημέρωση 
όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

 
 
 
 

                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
                                         ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ         

     
 

                           Μ. ΠΕΤΡΟΥ 
 
 
ΠΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Υπηρεσίες Αλιείας  
Έδρες τους  
 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      
 Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 
 Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) 
 

3. ΜΕΑ-ΕΕ, (υπόψη κας Β. Λαλιώτου) 
 
4. ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΝΝΟΥ: 

 
GENFROCO AE_ import-export@genfroco.gr 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ_ info@sevenseas.gr 
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ_ alexmolos@yahoo.gr 
ΚΑΛΟΥΔΗΣ _ sales@ensea.gr 
COSMOFISH _ pekyvoulgaris@cosmofish.gr 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ _ afoilaskaratou@gmail.com 
ΡΟΚΑΚΗΣ _ arokakis@cretefish.gr 
ΚΑΤΣΙΚΗΣ _ info@katsikis-ae.gr  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
1. Γρ. Υπουργού Α.Α.Τ. κ. Σπήλιου Λιβανού 
2. Γρ. Υφυπουργού κας Φωτεινής Αραμπατζή 
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα κας Χριστιάνας Καλογήρου 
4. Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Μπαγινέτα 
 

 
   
Ε.Δ. 
-  Γενική Δ/νση Αλιείας, Γρ. Γεν. Δ/ντή  
- Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης  
   Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής 
- Δ/νση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων  
- Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων  
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