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ΘΔΜΑ: «Οδηγίερ εθαπμογήρ ηηρ ςπ. απ. 5632/104626/29-9-2015    Απόθαζηρ ηος 

Τποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων». 

 

Με ηελ ππ. αξηζκ. 5632/104626/29-9-2015 (ΦΔΚ Β΄ 2151) /ΑΓΑ: 7ΑΙΞ465ΦΘΗ-769 

Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ αλαζεσξήζεθαλ νη όξνη 

θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ αιίεπζεο ζε επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά 

ζθάθε, γηα ηελ άζθεζε αιηείαο ζπγθεθξηκέλσλ άθξσο κεηαλαζηεπηηθώλ εηδώλ.  

Η ελ ιόγσ Απόθαζε αληηθαζηζηά ην πιαίζην ην νπνίν είρε ζεζπηζηεί κε ηελ ππ. αξ. 

5058/78186/2013 (ΦΔΚ Β΄ 1680) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ.  

Τν λέν πιαίζην πεξηιακβάλεη γεληθέο δηαηάμεηο θαζώο θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο, εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ αηηήζεσλ, ζηα ειάρηζηα 

επηηξεπόκελα κεγέζε αιηείαο ηόλνπ θαη μηθία, ζηελ αλάθιεζε ή αθύξσζε ησλ αδεηώλ 

αιίεπζεο όισλ ησλ εηδώλ ζηα νπνία αλαθέξεηαη θαη ζηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο παξάβαζεο ησλ όξσλ άζθεζεο ηεο αιηείαο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ 

Απόθαζε, αιιά θαη ησλ ζπλαθώλ εζληθώλ θαη ελσζηαθώλ δηαηάμεσλ. 

Σηόρνο ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη: 

α) λα απινπνηήζεη ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα κεηώζεη ην δηνηθεηηθό θόζηνο, 

πξνο όθεινο ησλ αιηέσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θαη 

β) όζνλ αθνξά ζηε ρνξήγεζε αδεηώλ αιίεπζεο ηόλνπ, λα θαηαζηήζεη ην ζύζηεκα κε ηα 

θξηηήξηα επηινγήο, ησλ αιηέσλ θαη ησλ ζθαθώλ ηνπο, νξζνινγηθόηεξν θαη πιήξσο 
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ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο θαη ηνπ ελσζηαθνύ πιαηζίνπ πνπ 

αθνξνύλ ζην ζρέδην απνθαηάζηαζεο ηνπ είδνπο (ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο Τόλνπ ηνπ Αηιαληηθνύ-ICCAT θαη Καλ.(ΔΚ) 302/2009 ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

όπσο ηζρύεη θάζε θνξά). 

Η αιηεία ηνπ ηόλνπ είλαη ζηνρεπόκελε αιηεία, κε απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη σο πξνο 

ηελ άζθεζή ηεο αιιά θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ αιηεύκαηνο επί ηνπ ζθάθνπο, 

ζπλεπώο πξέπεη λα αζθείηαη από ζθάθε ηθαλά λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηέο ηηο 

απαηηήζεηο, αιιά θαη ζπλεπή σο πξνο ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο 

ππνρξεώζεηο γηα θαζεκεξηλή θαη απαξέγθιηηε θαηαρώξηζε ησλ απαηηνύκελσλ 

ιεπηνκεξώλ ζηνηρείσλ ηεο αιηεπηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

ΟΡΟΙ ΑΚΗΗ ΣΗ ΑΛΙΔΙΑ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

1. Η αιηεία ησλ εηδώλ ηόλνπ (Thunnus thynnus), καθξύπηεξνπ ηόλνπ (Thunnus 

alalunga) θαη μηθία (Xiphias gladius), αζθείηαη ζηελ αηγηαιίηηδα δώλε θαη ζε δηεζλή 

ύδαηα, κόλν από επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά ζθάθε, κε αιηεπηηθή άδεηα ζε ηζρύ. 

2. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αιηείαο απαηηείηαη ν εθνδηαζκόο ηνπ ζθάθνπο κε άδεηα 

αιίεπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ. Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ αιίεπζεο ηίζεληαη 

όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο. 

3. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αιηείαο θαη ζε δηεζλή ύδαηα, πεξίπησζε ε νπνία ζα δειώλεηαη 

από ηνλ αηηνύληα ζηελ αίηεζή ηνπ, απαηηείηαη επηπιένλ ην αιηεπηηθό ζθάθνο λα έρεη 

άδεηα αιίεπζεο θαη ζε δηεζλή ύδαηα, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ππ. αξηζκ. 

4023/64557/2014 (ΦΔΚ Β΄ 1307/22-05-2014) Απόθαζε Υπνπξγνύ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, «πεξί θαζνξηζκνύ όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ 

θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ έγθξηζε αδεηώλ αιίεπζεο ζε αιηεπηηθά ζθάθε», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

4. Οξίδνληαη θξηηήξηα απνθιεηζκνύ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο αδεηώλ αιίεπζεο, γηα όια ηα 

είδε, από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο (Άξζξν 3 ηεο Απόθαζεο). 

5. Οξίδνληαη ηα επηηξεπόκελα αιηεπηηθά εξγαιεία γηα ηελ άζθεζε ηεο αιηείαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ (Άξζξν 4 ηεο Απόθαζεο). 

6. Η δηαδηθαζία απινπζηεύεηαη θαη ζπληνκεύεηαη, θαζόζνλ θαηαξγείηαη ην ζηάδην 

δηαβίβαζεο αηηήζεσλ-θαθέισλ ζηε Γ/λζε Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ 

Πόξσλ, κε ζθνπό ηε ρνξήγεζε ζύκθσλεο γλώκεο από απηή. 
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Σπγθεθξηκέλα: 

Α) Όιεο νη άδεηεο αιίεπζεο εγθξίλνληαη από ηε Γ/λζε Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Αιηεπηηθώλ Πόξσλ ην αξγόηεξν κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη αλαζηέιινληαη ή 

αλαθαινύληαη από ηελ εθδνύζα Αξρή όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Άξζξν 13 ηεο Απόθαζεο.  

Β) Η δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ρνξήγεζεο ησλ αδεηώλ αιίεπζεο έρεη σο 

εμήο: 

Για ηιρ άδειερ αλίεςζηρ ηων ειδών ξιθία και μακπύπηεπος ηόνος 

 Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ΟΣΠΑ απεπζείαο ζηε Γ/λζε 

Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ Πόξσλ, από ηνλ πινηνθηήηε ή γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ από ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ Τκήκαηνο Αιηείαο ηεο ΓΑΟΚ 

ηεο ΠΔ, όπνπ ππάξρεη ν θάθεινο ηνπ ζθάθνπο, κέρξη 31 Οθησβξίνπ θάζε 

έηνπο. Γηα ηελ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ν πινηνθηήηεο ή ν ππάιιεινο 

ρξεζηκνπνηνύλ ην όλνκα θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ δηαζέηνπλ.  

 Σε πεξίπησζε ζπκπινηνθηεζίαο, ζηελ αίηεζε ζα θαηαρσξίδνληαη ηα ζηνηρεία 

όισλ ησλ ζπκπινηνθηεηώλ θαη όινη νη ζπκπινηνθηήηεο ζα θάλνπλ απνδνρή ηεο 

αίηεζεο κπαίλνληαο κε ηνλ θσδηθό ηνπο ζην ΟΣΠΑ. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαρώξεζε γίλεηαη από ππάιιειν ησλ ππεξεζηώλ 

αιηείαο ησλ ΠΔ ή δελ έρεη γίλεη ειεθηξνληθά ε απνδνρή από όινπο ηνπο 

πινηνθηήηεο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απαηηείηαη ε επηζύλαςε 

εμνπζηνδόηεζεο. 

 Σε πεξίπησζε ύπαξμεο εηαηξηώλ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη από ην λόκηκν 

εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο. 

 Η εθαξκνγή γηα ηελ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ θαη ην εγρεηξίδην ζα 

δηαηίζεληαη ζην ΟΣΠΑ από 09-10- 2015. 

 Τα βήκαηα γηα ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

εγρεηξίδην ην νπνίν κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην ΟΣΠΑ ζην κελνύ «βνήζεηα». 

 Η αίηεζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή από ην ζύζηεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πθίζηαληαη ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο Απόθαζεο. 

 Με ηελ απνζήθεπζε ηεο αίηεζεο παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε ν θσδηθόο 

παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημεο ηεο πνξείαο ηεο αίηεζεο. 

 Η Γ/λζε Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ Πόξσλ νινθιεξώλεη ηε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ αιίεπζεο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ θάζε 

έηνπο. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή, δελ ρνξεγνύληαη άδεηεο αιίεπζεο. 

Για ηιρ άδειερ αλίεςζηρ ηόνος 

 Ο ελδηαθεξόκελνο πινηνθηήηεο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ελδηαθεξόκελεο 

εηαηξίαο επαγγεικαηηθνύ αιηεπηηθνύ ζθάθνπο ππνβάιιεη αίηεζε, ζύκθσλα κε 

ην ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ, ζηε ΓΑΟΚ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, όπνπ ηεξείηαη ν 

θάθεινο ηνπ ζθάθνπο, κέρξη 10 Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Σε πεξίπησζε 

ζπκπινηνθηεζίαο ε αίηεζε ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά από όινπο ηνπο 
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ζπκπινηνθηήηεο. Η αίηεζε ζπλνδεύεηαη από ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Άξζξνπ 7 

ηεο Απόθαζεο. 

 Τν Τκήκα Αιηείαο ηεο ΓΑΟΚ ηεο Π.Δ. ειέγρεη ηα θξηηήξηα ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο 

Απόθαζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο κέζσ ηνπ ΟΣΠΑ θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ Άξζξνπ 7 ηεο Απόθαζεο θαη δηαβηβάδεη, κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ηελ αίηεζε κε πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ θαη κε αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε, ζηε Γηεύζπλζε Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ Πόξσλ, ην 

αξγόηεξν κέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

 Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ δηαβηβάδνληαη κέζσ ηεο ΓΑΟΚ ηεο ΠΔ, ή ζπλνδεύνληαη 

από ειιηπή θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ, ή δηαβηβάδνληαη ρσξίο αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε ηεο ΓΑΟΚ, ή έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηε ΓΑΟΚ κεηά ηελ 10
ε
 

Σεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ή έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζηε Γ/λζε Αιηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ Πόξσλ κεηά ηελ 10
ε
 Οθησβξίνπ, δελ ηίζεληαη ζε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα, δελ 

γίλνληαη δεθηά. 

Τν εκπξόζεζκν ηεο ππνβνιήο ειέγρεηαη είηε από ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ 

εηζεξρνκέλνπ ζηε Γηεύζπλζε, είηε από ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαγξάθεηαη ζηε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή. 

 Δηδηθά γηα ηηο άδεηεο ηνπ έηνπο 2016, ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί κέρξη θαη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2015 θαη ε δηαβίβαζή ηνπο κέρξη θαη 

ηηο 10 Ννεκβξίνπ 2015. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία πξσηνθόιιεζεο ζηελ 

Γ/λζε Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ Πόξσλ είλαη ε 15
ε
 Ννεκβξίνπ 

2015. 

 Η Γ/λζε Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αιηεπηηθώλ Πόξσλ νινθιεξώλεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο θαη βαζκνιόγεζεο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

Άξζξνπ 8 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Απόθαζεο θαη θαηαξηίδεη θαηάινγν κε 

βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρνξεγνύκελσλ αδεηώλ αιίεπζεο θαζνξίδεηαη θάζε 

ρξόλν, κε βάζε ηελ εηήζηα εζληθή πνζόζησζε. 

 Η δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο αιίεπζεο ζε ζθάθε κε ην εξγαιείν γξη-γξη γηα 

ηελ αιηεία δσληαλνύ ηόλνπ θαζνξίδεηαη επίζεο θάζε ρξόλν ζην εηήζην ζρέδην 

δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δ. Δπηηξνπή. Γελ ρνξεγνύληαη 

άδεηεο αιίεπζεο ζε γξη-γξη γηα αιηεία λεθξνύ ηόλνπ, ζπλεπώο αηηήζεηο δελ 

γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Γηα ηελ ππαγσγή ησλ αηηήζεσλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

θξηηήξηα ησλ Άξζξσλ 3 θαη 8 ηεο Απόθαζεο. Όζνλ αθνξά ζην θξηηήξην απνθιεηζκνύ 

ζθαθώλ πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζε αιηεπηηθή παξάβαζε θαηά ην Άξζξν 9 ηεο Απόθαζεο 

θαη εθθξεκεί ε εθδίθαζε αιηεπηηθήο πξνζθπγήο, ε Υπεξεζία κεξηκλά γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εθδίθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Αιηεπηηθώλ 

Πξνζθπγώλ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΚΑΦΩΝ 

1. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ηα ζθάθε ηαμηλνκνύληαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 10 ηεο Απόθαζεο θαη ρνξεγείηαη έλα πνζνζηό ησλ 

ρνξεγνύκελσλ, θάζε έηνο, αδεηώλ ζε θάζε θαηεγνξία. Σηελ θαηεγνξία κε βάζε ην 

νιηθό κήθνο, ην πνζνζηό απμάλεηαη, απμαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο, θαζόζνλ ηα 

κεγαιύηεξα ζθάθε ζεσξνύληαη ζθάθε πιένλ ηθαλά λα αζθήζνπλ αιηεία ηόλνπ. Σηα 

ζθάθε κε κήθνο κεγαιύηεξν ησλ 18 κ ην πνζνζηό είλαη 20% γηαηί ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο παξάθηησλ ζθαθώλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη κηθξόο. 

2. Θα ρνξεγνύληαη θάζε ρξόλν 2 άδεηεο αιίεπζεο ηόλνπ ζε λένπο αιηείο ειηθίαο θάησ 

ησλ 40 εηώλ πνπ γηα πξώηε θνξά αηηνύληαη άδεηα αιίεπζεο ηόλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

κπαίλνπλ θαη λένη ζηε ζπγθεθξηκέλε αιηεία. Η αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη 

βάζεη ησλ γεληθώλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ Απόθαζε. 

3. Θα ρνξεγείηαη έλα πνζνζηό 20% ησλ ρνξεγνύκελσλ αδεηώλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

2 αδεηώλ πνπ ζα ρνξεγνύληαη θάζε ρξόλν ζε λένπο, ζε ζθάθε ηα νπνία δηέζεηαλ άδεηα 

αιίεπζεο ηόλνπ ην πξνεγνύκελν ηεο αίηεζεο έηνο, αιίεπζαλ ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα 

ηόλνπ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ αξηζκό εθθνξηώζεσλ κεγαιύηεξν ηνπ 60% ηνπ κέγηζηνπ 

αξηζκνύ ησλ εθθνξηώζεσλ ζθάθνπο πνπ δηέζεηε άδεηα ηόλνπ ην ίδην έηνο. Σθνπόο 

είλαη λα παξακείλνπλ ζε απηή ηελ αιηεία αιηείο θαη ζθάθε πνπ πξαγκαηηθά αιηεύνπλ, 

αμηνπνηνύλ ηηο άδεηεο αιίεπζεο ζην κέγηζην δπλαηό, επηδεηθλύνπλ ζπλέπεηα, 

επαγγεικαηηζκό θαη ππεπζπλόηεηα σο πξνο ηηο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

4. Σην ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Απόθαζεο πεξηιακβάλεηαη, 

κεηαμύ άιισλ, ε κνξηνδόηεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηόλνπ, μηθία θαη 

καθξύπηεξνπ ηόλνπ (ζεκ. ε ηνπ Παξαξηήκαηνο), ην πξνεγνύκελν ηεο ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο έηνο θαη ην έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη 31 Απγνύζηνπ. Η παξαγσγή ηνπ 

θαζελόο από ηα ηξία είδε ζα ιακβάλεηαη ππόςε βάζεη ηνπ ζπληειεζηή βαξύηεηαο πνπ 

νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ηεο Απόθαζεο. 

Τα ζηνηρεία παξαγσγήο ζα αληινύληαη από ην ΟΣΠΑ. Καη’εμαίξεζε θαη κόλν γηα ηηο 

αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ην 2015, ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 

ΟΣΠΑ κόλν γηα ην 2015 θαη κέρξη 30 Σεπηεκβξίνπ. 

Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ε άδεηα ζα ρνξεγείηαη ζην ζθάθνο κε ηε κεγαιύηεξε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ζηα ηξία είδε, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΤΗ ΣΟΝΟΤ 

 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΑ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ 

(ςε περίπτωςη συμπλοιοκτησίας η αίτηςη 

υποβάλλεται και υπογράφεται από όλους τους 

πλοιοκτήτες ανεξαρτήτωσ ποςοςτοφ) 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ: 

ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΦΜ: 

ΔΟΤ: 

ΔΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

ΣΑΧ. ΚΩΔΙΚΑ: 

ΣΗΛ:  

FAX: 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΦΟΤ 

1. ΑΜΑ: 

2. ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΗΜΑΝΗ: 

3. ΟΝΟΜΑ: 

4. ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ 

 ΚΛΗΕΩ ΑΤΡΜΑΣΟΤ: 

5. ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ: 

6. ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ:   GT 

7. ΙΧΤ ΜΗΧΑΝΗ: KW 

8. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ VMS:   ΝΑΙ      ΟΧΙ  

9. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ERS:    ΝΑΙ      ΟΧΙ 

10. ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΤΗ 

     Η αλιεία κα αςκθκεί ςτθ ηώνθ…….  

    ΕΘΝΙΚΑ ΤΔΑΣΑ                                   
    ΔΙΕΘΝΗ ΤΔΑΣΑ ΜΕΟΓΕΙΟΤ            

ΠΡΟ:   τθ Δ/νςη  Αλιευτικήσ Πολιτικήσ  

               και Αλιευτικών Πόρων, 

               δια τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ 

               και Κτθνιατρικισ τθσ Περιφ. Ενότθτασ ……………………. 

      

Παρακαλώ να χορθγιςετε άδεια αλίευςθσ  ςτο αλιευτικό  

ςκάφοσ ………........................... ΑΜΑ ……..………, ιδιοκτθςίασ 

του/των….., για τθν διενζργεια αλιείασ: 

Σόνου (Thunnus thynnus)                              

Ζωντανοφ Σόνου                                           

Η  αλιεία κα γίνει με το αλιευτικό εργαλείο: 

     1. LLD / παραςυρόμενα παραγάδια                    

     2. LHM / πετονιζσ χειρόσ και πετονιζσ με  

         καλάμι και χειριςμόσ με βοικεια μθχανισ        

     3. PS / Γρι – γρι ςτθν περίπτωςθ άδειασ αλίευςθσ ηωντανοφ 

τόνου με ςκοπό τθν πάχυνςθ                   

    (Μπαίνει Χ ςτο εργαλείο με το οποίο κα αςκθκεί θ αλιεία 

ΔΗΛΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΣΟ 2015 (Μέχρι 30-09-2015) 

ΕΙΔΟ 

Σο 

προηγοφμενο 

έτοσ του έτουσ 

υποβολήσ τησ 

αίτηςησ 

Σο έτοσ υποβολήσ 

τησ αίτηςησ μέχρι 

31 Αυγοφςτου 

20...... 

Σόνοσ BFT   

Ξιφίασ SWO   

Μακρφπτεροσ 

τόνοσ ALB 

  

 

……. /  ….. / 20..… 

Ο/Η ΑΙΣΩΝ /ΟΤΑ 
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Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη ηελ εθ 

κέξνπο ζαο πηζηή ηήξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ.  

Γηα επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο, ππεύζπλνο ππάιιεινο είλαη ν θ. Π. 

Τζαραγέαο, ηει. Δπηθνηλσλίαο 210 9287159, e.mail: syg013@minagric.gr 

 

 

 

 

 

 

                                   Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ   

 

                                                                                                          Μ. ΠΔΣΡΟΤ 
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1. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

2. 1. Περιθέρειες, έδρες ηοσς 

3.   Τπηρεζίες Αλιείας, έδρες ηοσς 

4. 2. ΠΑΔΓΔ, Αρκαδίας 26 & Μεζογείων, 11526 Αθήνα 

5. ΚΟΙΝ/Η  

6. Τ. ΝΑ.Ν.Π., Γ/νζη Δλέγτοσ Αλιείας /Ακηή Βαζιλειάδη Δ1-Δ3, 18510 Πειραιάς 

ΔΓ 

1. Γρ. Τποσργού κ. Δ. Αποζηόλοσ 

2. Γρ Γεν. Γραμμαηέα κ. Καζίμη 

3. Γρ. Προϊζηαμένης Γενικής  Γ/νζης Βιώζιμης Αλιείας 

4. ΓΑΠΑΠ 

5. ΓΤδΑΠ 

6. ΓΔλΑΓΠ 
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