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                                                                                                   .ΣΧΕΔΙΟ. 
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα, 27-06-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                               Αριθμ. Πρωτ.: 1825/169209 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                                           ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  

Ταχ. Κωδ.: 17671 Καλλιθέα 
 Πληροφορίες: Κουντούρης Τριαντάφυλλος 
                         Παπαφωτίου Παναγιώτης 

Τηλέφωνο: :   210 9287143 
                        210 928 7158 
e-mail :            tkountouris@minagric.gr 

                      ppapafotiou@minagric.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: «3η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5373/378987/30.12.2021 Απόφασης χορήγησης αδειών 
αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022» 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  
 

Έχοντας υπόψη:  
1.  Τις διατάξεις:  
α) Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
β) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄133).  
γ) Το π.δ.97/2017  «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138).  
δ) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155) 
ε) Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄19). 
στ) Την υπ’ αριθ. 6310/9-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄4190).  
2. Τους κανονισμούς όπως ισχύουν: 
α) (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄ αρ. 1954/2003 και (ΕΚ) 
υπ΄αρ.1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ. 2371/2002 και 
(ΕΚ) υπ΄ αρ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης υπό στοιχεία 2004/585/ΕΚ του 
Συμβουλίου» (L 354, της 28.12.2013 και διορθωτικά L 44/2018, L122/2018 και L 162/2018). 
β) (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94» (ΕE L 409, της 
30.12.2006).  
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γ) (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ 2115/2005, 
(ΕΚ)αριθ.2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ.509/2007, (ΕΚ)αριθ.676/2007, (ΕΚ) 
αριθ.1098/2007,  (ΕΚ) αριθ.1300/2008, (ΕΚ) αριθ.1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθ 2847/93, (ΕΚ) αριθ.1627/94 και (ΕΚ) αριθ.1966/2006» (EE L 343, της 22.12.2009)  και τον 
εφαρμοστικό του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011 (EE L 112, της 30.04.2011).  
δ) (ΕΕ) αριθ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τη βιώσιμη 
διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1006/2008 του Συμβουλίου» (EE L 347, της 28.12.2017) και τον εκτελεστικό Κανονισμό  (ΕΕ) 2020/38  
της Επιτροπής «για τον καθορισμό τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων για την καταγραφή, τη 
μορφοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών 
αλιευτικών στόλων».  
ε) (ΕΕ) αριθ. 2019/1154, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με πολυετές 
σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση  του Καν(ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/2107 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (EE L 188, της 12.7.2019). 
3. Το Το β.δ 666/1966   «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄160), όπως ισχύει. 
4.  Το ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός κώδικάς »  (Α΄27) , όπως ισχύει. 
5. Την αριθ. 4023/64557/16-5-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών 
αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη» (Β΄1307), όπως ισχύει.  
6. Την αριθμ. 4189/340423/31-12-2019 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου 
(Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius 
SWO)» (Β΄35/2020), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4363/325400/18-11-2021 (Β΄5449) όμοιά 
της.  

7. Την αριθ. 5373/378987/30.12.2021 απόφαση ΥΠΑΑΤ «Χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και 
μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022» και τις αριθ. 88/8327/12.01.2022 και 248/19598/25.02.2022 
τροποποιήσεις της. 

8. Την ανάγκη τήρησης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και τα διεθνή μέτρα 
διατήρησης που έχουν υιοθετηθεί από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού (ICCAT).  

9. Την καθορισθείσα, για το έτος 2022, ελληνική ποσόστωση ξιφία, που ανέρχεται σε 1.036,02 tn.  

10. Τον μέγιστο αριθμό των αλιευτικών σκαφών (324 σκάφη), στα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια 
αλίευσης για μακρύπτερο τόννο.  

11. Τις αιτήσεις που διαβιβάστηκαν μέσω του ΟΣΠΑ για τα ίδια σκάφη και αφορούν στη χορήγηση 
άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου.  

12. Τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου των υποβληθεισών αιτήσεων.  

13. Το υπ. αριθμ. 4233/17.06.2022 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Καλύμνου της Δ/νσης 
Αλιείας Δωδεκανήσου, με το οποία διαβιβάστηκε η αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα σχετικά 
έγγραφα περί μεταβολής των στοιχείων του α/κ σκάφους «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.» (σειρά 68 του πίνακα),  
και αλλαγής της αρμόδιας για το εν λόγω αλιευτικό σκάφος Υπηρεσίας Αλιείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5373/378987/30.12.2021 Απόφασης ΥΠΑΑΤ «Χορήγηση αδειών 
αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόννου για το έτος 2022» ως εξής: 
 
1. Την διόρθωση των στοιχείων του α/κ σκάφους «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ» με Α.Μ.Α.Σ. GRC000039984 

(σειρά 68 του πίνακα), λόγω μεταβίβασης του 100% της κυριότητά του, από τον κ. ΚΕΡΡΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Θεοδοσίου στον κ. ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Ελευθερίου, συμπεριλαμβάνοντας 

την αλλαγή του ονόματος του σκάφους σε «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και την αλλαγή της αρμόδιας για το 

εν λόγω αλιευτικό σκάφος Υπηρεσίας Αλιείας, (από τον Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Νάξου, στο Τμήμα 

Αλιείας της ΠΕ Καλύμνου). 
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α/α Περιφερειακή 

Ενότητα 
Α.Μ.Α.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ICCAT ΟΝΟΜΑ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ΞΙΦΙΑΣ ΜΑΚΡΥΠΤΕΡΟΣ 

ΤΟΝΝΟΣ 
Αλιευτικό 
Εργαλείο 

ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

68 ΚΑΛΥΜΝΟΥ GRC000039984 ATEU0GRC00362 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 1 LLD  29 ΑΣ 15 
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Κατά τα λοιπά η αριθμ. 5373/378987/30.12.2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 69ΠΤ4653ΠΓ-ΗΨΗ), ισχύει ως 
έχει. 

 
 
 
 

        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                                    
 
                                                                                                          Μ. ΠΕΤΡΟΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

Υπηρεσίες Αλιείας 
Έδρες τους 

 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΔΕΛΑΛ) 

 
 
Κοινοποίηση 
- Γραφείο Υπουργού κ. Γεωργαντά Γεώργιο 
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Συμεών Κεδίκογλου  
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΑΑΤ κας Χριστιάνας Καλογήρου 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνου  

Μπαγινέτα 
 
Εσωτερική Διανομή 
- Γ.Δ.Α. 
- Δ.Α.Δ.Α.Π. 
- Δ.Α.Π.Α.Π.Α.Π. 
- Δ.Ε.Α.Δ.Π. 
- Δ.Υ. 
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