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                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ                                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ                                    Αθήνα:  10   - 01 - 2011 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ                                                                  
∆/ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ ,Tµ. 2ο , 3ο                                                                Αριθ.Πρ.:  57        
∆/ΝΣΗ Υ∆ΑΤ/ΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣ.Υ∆ΑΤΩΝ Tµ. 1ο, 3ο  
∆/ΝΣΗ ΑΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
& Ε.Α.Π, Tµ 5ο  
                                         ΠΡΟΣ:  1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
                                                                                                           ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 150                                                              Πειραιάς 
Τ.Κ.: 176 71 Καλλιθέα                                                                   2. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. 
Πληροφορίες:                                                                                     Τµήµα Αλιείας 
Τηλέφωνο: 210-9287146                                                                   Πειραιάς 
                   210-9287171                                                              3. Περιφέρειες 
                   210-9287199                                                                  Υπηρεσίες Αλιείας 
                                                                                                          Έδρες τους 
                                                                 4. Ν.Α & Επαρχεία 
                                             Υπηρεσίες Αλιείας 
                                                                                             Έδρες τους 
                                                                      5. Αλιευτικούς Φορείς 
                                                         Έδρες τους 
                                                                                                      6. Φορείς Υδατ/κών µονάδων  
                                                                                          πάχυνσης τόνου 
                                                                     Έδρες τους   
                                                                                         ΚΟΙΝ.:     Υπ. Οικονοµίας 
                                                                                                         Γεν. ∆/νση Τελωνείων & ΕΦΚ 
                                                                                                         ∆/νση 19η Τελων. ∆ιαδικασιών 
                                                                                                         Τµήµα Α 
                                                                                                         Καραγεώργη Σερβίας 10, 
                                                                                                         101 84, Αθήνα 
 
ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή  του Καν(ΕΕ) 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε το πρόγραµµα τεκµηρίωσης αλιευµάτων τόνου Thunnus thynnus». 
 
 

Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε ότι, εκδόθηκε ο Καν(ΕΕ)640/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράµµατος τεκµηρίωσης 
αλιευµάτων για τον τόνο Thunnus thynnus  ( BFT)  και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1984/2003 του 
Συµβουλίου ( συνηµµένο 1 ) . Στον  Κανονισµό που ισχύει από  13 Αυγούστου 2010  ενσωµατώνεται 
η σύσταση 09-11 της ∆Ε∆ΤΑ (ICCAT)   
 
ΓΕΝΙΚΑ  
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις βασικές διατάξεις του Κανονισµού : 
Απαγορεύεται κάθε εκφόρτωση, µεταφόρτωση, εγκλωβισµός, εξαλίευση, διάθεση στο εγχώριο 
εµπόριο, εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή προϊόντων τόνου (είδος  Thunnus thynnus),  που 
εµπίπτουν στου κωδικούς της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας του συνηµµένου Παραρτήµατος Ι ,  εάν 
δεν συνοδεύονται από  συµπληρωµένο και επικυρωµένο Έγγραφο Αλιευµάτων Τόνου (ΕΑΤ ή BCD) 
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και συµπληρωµένο και επικυρωµένο Πιστοποιητικό Επανεξαγωγής Τόνου (ΠΕΤ ή BRC) 
(περίπτωση επανεξαγωγής νεκρού τόνου). 

∆εν απαιτείται επικυρωµένο πιστοποιητικό επανεξαγωγής ΠΕΤ για το ζωντανό τόνο ιχθυοτροφείου. 
 
Το ΕΑΤ επικυρώνεται µόνο εάν : 

α) το σκάφος αλίευσης φέρει την Ελληνική σηµαία ή η διάταξη παγίδευσης ή το ιχθυοτροφείο 
είναι εγκατεστηµένα στην Ελληνική επικράτεια, 

β) έχει διαπιστωθεί, µετά από έλεγχο της παρτίδας, ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο 
ΕΑΤ είναι ακριβείς, 

γ) οι συνολικές ποσότητες που επικυρώνονται δεν υπερβαίνουν την Ελληνική ποσόστωση ή τα 
όρια αλιευµάτων κάθε έτους διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση των 
ατοµικών ποσοστώσεων που έχουν κατανεµηθεί στα αλιευτικά σκάφη ή στις παγίδες, και 

δ) τα αλιεύµατα τόνου είναι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των µέτρων διατήρησης και 
διαχείρισης της ∆Ε∆ΤΑ και δεν έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσία επικύρωσης παράβαση για 
την αλιεία του είδους από το σκάφος αλίευσης. 

 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ 
1. Κάθε παρτίδα προϊόντων τόνου που διατίθεται στο εγχώριο εµπόριο( εµπόριο εντός της χώρας ή 

σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ) , εισάγεται στην ΕΕ ή εξάγεται σε τρίτη χώρα συνοδεύεται : 

α) οπωσδήποτε από συµπληρωµένο και επικυρωµένο  ΕΑΤ, και 

β) από ΠΕΤ ή ∆ήλωση Μεταβίβασης, σε περίπτωση επανεξαγωγής νεκρού τόνου ή 
µεταβίβασης ζωντανού τόνου, αντίστοιχα. 

2. Για την αλιεία ζωντανού τόνου και  τις διαδικασίες εγκλωβισµού, εξαλίευσης κλπ ισχύουν επιπλέον 
και τα εξής : 

α) ∆εν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί εγκλωβισµός ζωντανού τόνου σε ιχθυοτροφείο το 
οποίο δεν έχει λάβει άδεια από τις αρµόδιες αρχές ή δεν είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο 
εγκαταστάσεων εκτροφής της ∆Ε∆ΤΑ, οι οποίες επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες 
εκτροφής τόνου που έχει αλιευθεί στη ζώνη της σύµβασης ∆Ε∆ΤΑ. 

β) Oι ποσότητες ζωντανού τόνου πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές 
κλωβών και να κατανέµονται µε βάση το Κράτος Μέλος (Κ-Μ) ή το Συµβαλλόµενο Μέρος 
της Σύµβασης ∆Ε∆ΤΑ (ΣΜΣ) προέλευσης. 

γ) Kατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, οι ποσότητες τόνου που αλιεύθηκαν στο 
πλαίσιο Κοινής Αλιευτικής ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), πρέπει να τοποθετούνται σε 
ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και να κατανέµονται µε βάση τις ΚΑ∆. 

δ) Οι εγκλωβισθείσες ποσότητες τόνου εξαλιεύονται από τα ιχθυοτροφεία το έτος αλίευσής 
τους ή πριν την έναρξη της αλιευτικής περιόδου των γρι-γρι, εφόσον εξαλιεύονται το 
επόµενο έτος. Σε περίπτωση που η εξαλίευση δεν ολοκληρωθεί εντός του χρονικού αυτού 
διαστήµατος, ο υπεύθυνος του ιχθυοτροφείου ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του 
συµπληρώνει ετήσια ∆ήλωση Μεταφοράς, την οποία διαβιβάζει στη ∆/νση 
Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτ. Υδάτων της Γενικής ∆/νσης Αλιείας, πριν το πέρας του εν λόγω 
διαστήµατος. Η ∆/νση Υδατ/γειών & Εσωτ. Υδάτων αφού διασταυρώσει τα στοιχεία της 
∆ήλωσης Μεταφοράς µε αυτά που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας διαβιβάζει, εντός 10 
ηµερών από το πέρας του εν λόγω διαστήµατος, τη ∆ήλωση Μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η ∆ήλωση Μεταφοράς περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στον Καν. 
(ΕΕ) 640/2010, άρθρο 3, παράγρ. 6. 
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ε) Οι ποσότητες που µεταφέρονται σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο, τοποθετούνται σε 
ξεχωριστούς κλωβούς ή σειρές κλωβών και κατανέµονται µε βάση το έτος αλίευσης. 

 
3. Αρµόδιες Αρχές : 

α) για την επικύρωση : 

 i. του Τµήµατος 2 του ΕΑΤ, σε περίπτωση νεκρού τόνου, είναι η Λιµενική Αρχή του 
λιµένα εκφόρτωσης, 

ii. του Τµήµατος 2 του ΕΑΤ, σε περίπτωση ζωντανού τόνου, είναι η Λιµενική Αρχή του 
λιµένα απόπλου, 

iii. του Τµήµατος 5 του ΕΑΤ, είναι η Λιµενική Αρχή του λιµένα µεταφόρτωσης, 

iv. του ΠΕΤ και των Τµηµάτων 3, 6, 7, 8 του ΕΑΤ,  είναι οι Υπηρεσίες Αλιείας του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 

β) για την χορήγηση στους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών µε ειδική άδεια αλιείας τόνου των 
αριθµηµένων εντύπων ΕΑΤ και την αρίθµηση του ΠΕΤ, είναι οι Υπηρεσίες Αλιείας του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 

γ) για τη θεώρηση του ΕΑΤ τρίτης χώρας  σε περίπτωση εισαγωγής, είναι οι Υπηρεσίες Αλιείας 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

 
4. Η αρίθµηση του ΕΑΤ είναι µοναδική και διαδοχική. Ο αριθµός του ΕΑΤ θα αναγράφεται στο επάνω 

δεξιό µέρος του εγγράφου, και θα περιλαµβάνει 13 ψηφία εκ των οποίων τα δύο πρώτα δηλώνουν 
τη χώρα (GR), τα δύο επόµενα δηλώνουν το έτος αναφοράς (π.χ. 11), τα έξι επόµενα δηλώνουν τα 
ΑΜΑΣ του σκάφους (π.χ. 003516) και τα τρία τελευταία τον αύξοντα αριθµό του ΕΑΤ που 
χορηγήθηκε σε κάθε σκάφος (π.χ. GR 11 003516 001). 

Στις περιπτώσεις που η αρχική παρτίδα τόνου πρόκειται να κατατµηθεί και µόνο : 

α) κατά την εµπορία 

β) κατά τη µεταβίβαση σε δύο ή περισσότερα ρυµουλκά σκάφη 

γ) κατά τη µεταφόρτωση σε δύο ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη 

δ) κατά τη µεταβίβαση σε δύο ή περισσότερες µονάδες πάχυνσης-εκτροφής, 
 

οι ποσότητες θα συνοδεύονται από αντίγραφο(α) ΕΑΤ επικυρωµένο(α) από την αρµόδια αρχή και 
το καθένα στη συνέχεια, ως γνήσιο ΕΑΤ, θα συνοδεύει περαιτέρω την κάθε ποσότητα τόνου. Το 
πρωτότυπο ΕΑΤ λαµβάνει θέση τελευταίου αντιγράφου. 

Τα αντίγραφα θα φέρουν τον ίδιο αριθµό µε το πρωτότυπο, συµπληρωµένο µε έναν διψήφιο 
αριθµό ανάλογα µε τον αριθµό των αντιγράφων. π.χ. GR 11 003516 001–01, GR 11 003516 001–
02, κ.ο.κ. 

 
5. Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου 3, εφοδιάζει τους κυβερνήτες των αλιευτικών 

σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί ειδική άδεια αλιείας τόνου  της περιοχής ευθύνης της και για 
κάθε αλιευτική περίοδο, µε αριθµηµένα  έντυπα  του  ΕΑΤ. Στο κάθε σκάφος θα πρέπει να διατεθεί 
αριθµός  εντύπων ΕΑΤ µε µοναδική αρίθµηση, ικανός να καλύψει την ετήσια αλιευτική του 
δραστηριότητα. 

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλιείας  της παραγράφου 3, για κάθε ετήσια αλιευτική περίοδο τηρούν 
αρχείο µε καταχώρηση των αριθµηµένων ΕΑΤ που χορήγησαν σε κάθε σκάφος (ΑΜΑΣ, όνοµα του 
σκάφους, αριθµούς των ΕΑΤ, ηµεροµηνία χορήγησης) το οποίο κοινοποιούν άµεσα και µε 
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ηλεκτρονικά µέσα στη ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας και τη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών της Γενικής 
∆/νσης Αλιείας. 

Μετά τη λήξη της αλιευτικής περιόδου τα ΕΑΤ που δεν χρησιµοποιήθηκαν επιστρέφονται στην 
αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας που τα χορήγησε. 

 
6. Στην περίπτωση που η ποσότητα τόνου που έχει αλιευθεί και εκφορτώνεται είναι µικρότερη από 

1000 κιλά ή 3 ιχθείς, το Ηµερολόγιο Αλιείας ή  η ∆ήλωση πρώτης Πώλησης ή το δελτίο αποστολής 
–τιµολόγιο χρησιµοποιούνται ως προσωρινό ΕΑΤ, µέχρι την επικύρωση του ΕΑΤ το αργότερο 
εντός επτά ηµερών από την έκδοσή τους. Η διάθεση της ποσότητας τόνου στο εγχώριο 
εµπόριο ή η εξαγωγή από τον έµπορο είναι εφικτή  µόνο µετά την επικύρωση του  ΕΑΤ  (στα 
τµήµατα  πληροφορίες για το αλίευµα  και πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα). 

 
7. Εάν ένα τµήµα του εντύπου ΕΑΤ δεν διαθέτει επαρκή χώρο για την αναγραφή των κινήσεων τόνου 

από την αλίευση ως την διάθεση στο εµπόριο, οι αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες 
αναγράφονται σε χωριστό φύλλο ως Προσάρτηµα, το οποίο επικυρώνεται πριν από τη επόµενη 
κίνηση τόνου.   

 
8. Η επικύρωση των τµηµάτων του ΕΑΤ γίνεται  απο τις αρµόδιες αρχές της παραγράφου 3. Οι 

αρµόδιες αρχές επικύρωσης πραγµατοποιούν τον  έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης όλων των 
στοιχείων  των τµηµάτων  του ΕΑΤ και την διασταύρωση των στοιχείων µε άλλα ανάλογα έγγραφα 
(Ηµερολόγιο Αλιείας, ∆ήλωση Εκφόρτωσης, ∆ήλωση Πώλησης κ.ά.), καθώς και των στοιχείων της  
βάσης δεδοµένων για τη επικύρωση που τηρείται από την Γραµµατεία της ∆Ε∆ΤΑ. Μπορούν 
επίσης να εξετάσουν το περιεχόµενο της παρτίδας για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες του ΕΑΤ 
και των συναφών εγγράφων. Ειδικά κατά την εξαλίευση εκτρεφόµενου τόνου, πριν την επικύρωση 
του σχετικού τµήµατος του ΕΑΤ, η αρµόδια αρχή ελέγχει τον συνολικό αριθµό ατόµων που έχουν 
εξαλιευθεί, προκειµένου να διαπιστώσει ότι αυτός δεν υπερβαίνει τον αρχικό αριθµό των ατόµων 
που εγκλωβίστηκαν µε το συγκεκριµένο ΕΑΤ. 

Εάν από τα παραπάνω προκύπτουν αµφιβολίες, γίνεται ενηµέρωση της Γενικής ∆/νσης Αλιείας 
προκειµένου να προχωρήσει η περαιτέρω εξέταση του θέµατος. Έως ότου ολοκληρωθούν οι 
προαναφερόµενες διαδικασίες, δεν επιτρέπεται η διάθεση στο εγχώριο εµπόριο , η εισαγωγή ή 
εξαγωγή της  παρτίδας ή ο εγκλωβισµός της σε ιχθυοτροφείο. 

 
 
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΝΟΥ (ΕΑΤ) 

9. Το ΕΑΤ συµπληρώνεται από τους υπόχρεους (κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους ή ιδιοκτήτη µονάδας  
πάχυνσης ή εξαγωγέα / πωλητή ή αντιπρόσωπό τους) και επικυρώνεται από τις αρµόδιες αρχές  
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα IV του Καν(ΕΕ) 640/2010 και συνοδεύει κάθε  
ποσότητα τόνου. 

Ειδικότερα συµπληρώνεται και επικυρώνεται ως ακολούθως : 

9.1. Αριθµός : αρίθµηση γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 4. 
 

9.2. Τµήµα «Πληροφορίες για το αλίευµα» 

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία  από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του αλιευτικού 
σκάφους µε Ειδική Άδεια Αλιείας Τόνου ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους 

β) Επικυρώνεται από την αρµόδια αρχή της παρ. 3. 
Στην περίπτωση που φορτίο ζωντανού τόνου πρόκειται να παραδοθεί σε µονάδα 
πάχυνσης-εκτροφής εγκατεστηµένη εκτός της Ελληνικής επικράτειας, τότε το έγγραφο θα 
επικυρώνεται από τη Λιµενική Αρχή του λιµένα απόπλου του σκάφους, µε την προσκόµιση 
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του Ηµερολογίου Αλιείας υπογεγραµµένου από τον παρατηρητή και της Έγκρισης 
Μεταβίβασης (µε φαξ) και των σχετικών Αναφορών Αλιευµάτων. 

γ) Μετά την επικύρωση το πρωτότυπο ΕΑΤ παραδίδεται από τον κυβερνήτη του αλιευτικού 
σκάφους ή τον εκπρόσωπό του στον εξαγωγέα /πωλητή ή στον κυβερνήτη του ρυµουλκού 
ή στον ιδιοκτήτη της µονάδας πάχυνσης.  
Ένα αντίγραφο του επικυρωµένου ΕΑΤ αποστέλλεται από την αρχή επικύρωσης 
αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ στη ∆/νση Αλ/κών Εφαρµογών , προκειµένου να 
διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την επικύρωση στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του 
Κανονισµού, ένα δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται στα αρχεία της Λιµενικής Αρχής για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, και ένα τρίτο αντίγραφο φυλάσσεται από τον πλοιοκτήτη ή 
τον κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους. 

 
9.3. Τµήµα «Πληροφορίες για το εµπόριο ζωντανού τόνου»  

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία  από τον κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους µε ειδική 
άδεια αλιείας ζωντανού τόνου ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του για κάθε ποσότητα 
τόνου που µεταβιβάζεται  στους ρυµουλκούµενους κλωβούς µεταφοράς, το αργότερο µε το 
πέρας της πρώτης µεταβίβασης στους κλωβούς. 

Ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του υποβάλλει 
το αίτηµα επικύρωσης .   

β) Επικυρώνεται για τα αλιευτικά σκάφη Ελληνικής Σηµαίας από την αρµόδια Υπηρεσία 
Αλιείας της παρ. 3 µε την προσκόµιση του Ηµερολογίου Αλιείας και της ∆ήλωσης 
Μεταβίβασης υπογεγραµµένων από τον παρατηρητή. Η επικύρωση πρέπει να 
πραγµατοποιείται κατά την πρώτη µεταβίβαση σε ρυµουλκούµενους κλωβούς, σε κάθε 
όµως περίπτωση µε το πέρας του εγκλωβισµού. 

γ) Ένα αντίγραφο του επικυρωµένου ΕΑΤ αποστέλλεται απο την αρχή επικύρωσης 
αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ στη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π., 
προκειµένου να διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την επικύρωση στους αποδέκτες του  
άρθρου 8 του Κανονισµού και ένα δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται από  στα αρχεία της 
Υπηρεσία Αλιείας που το επικύρωσε  για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

δ) Εφόσον ποσότητα τόνου κατά τις εργασίες µεταβίβασης από το δίκτυ αλίευσης στους 
κλωβούς ρυµούλκησης έχει θανατωθεί και θα διατεθεί στο εγχώριο εµπόριο ή θα εξαχθεί, 
φωτοτυπείται το πρωτότυπο ΕΑΤ που είναι συµπληρωµένο και επικυρωµένο στο τµήµα 
«Πληροφορίες για το αλίευµα».  

Ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους µε Ειδική Άδεια Αλιείας Ζωντανού Τόνου ή 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, συµπληρώνει το αντίγραφο του ΕΑΤ στο τµήµα 
«Πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα» (τµήµα 8), για  κάθε ποσότητα τόνου που έχει 
θανατωθεί και θα διατεθεί στο εγχώριο εµπόριο ή θα  εξαχθεί και παραδίδει το αντίγραφο 
του ΕΑΤ στον εξαγωγέα / πωλητή, ο οποίος αιτείται την επικύρωσή του από την αρµόδια 
αρχή  πριν την εξαγωγή ή την διάθεση του προϊόντος. 

Η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3 επικυρώνει το αντίγραφο στο τµήµα 
«Πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα», συµπληρώνει την αρίθµηση του ΕΑΤ µε το διψήφιο 
αριθµό που αντιστοιχεί στο αντίγραφο και αποστέλλει αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
µε φαξ ένα αντίγραφο στη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π., προκειµένου να 
διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την επικύρωση  στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του 
Κανονισµού και φυλάσσει ένα δεύτερο αντίγραφο στα αρχεία της για τουλάχιστον δύο (2) 
χρόνια. 

ΑΔΑ: 4Α9ΘΥ-Μ



6 

 

Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου του ΕΑΤ στο τµήµα «Πληροφορίες εµπορικού 
χαρακτήρα»,  πιστοποιεί ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρηθεί απο 
τις αρµόδιες αρχές . 

 
9.4. Τµήµα «Πληροφορίες για την µεταβίβαση» ( µόνο για ζωντανό τόνο )  

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία από τον κυβερνήτη του ρυµουλκού σκάφους που 
παρέλαβε ποσότητα ζωντανού τόνου από το αλιευτικό σκάφος του τµήµατος 
«Πληροφορίες για το αλίευµα» 

β) Εφόσον ποσότητα τόνου κατά τις εργασίες µεταβίβασης έχει θανατωθεί και θα διατεθεί στο 
εγχώριο εµπόριο ή θα εξαχθεί, φωτοτυπείται το πρωτότυπο ΕΑΤ που είναι συµπληρωµένο 
και επικυρωµένο στα τµήµατα «Πληροφορίες για το αλίευµα», «Πληροφορίες για το 
εµπόριο ζωντανού τόνου», «Πληροφορίες για την µεταβίβαση». Ο πωλητής ή εξαγωγέας 
που θα διαθέσει τον νεκρό τόνο της µεταβίβασης στο εγχώριο εµπόριο ή θα τον εξάγει σε 
τρίτη χώρα ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του συµπληρώνει το  αντίγραφο του ΕΑΤ  
στο τµήµα «Πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα» ( τµ 8) κάθε ποσότητα τόνου που έχει 
θανατωθεί και θα διατεθεί στο εγχώριο εµπόριο ή θα εξαχθεί και αιτείται την επικύρωσή 
του σύµφωνα µε την  παράγραφο 9.8. 

Η αρχή επικύρωσης επικυρώνει το αντίγραφο στο τµήµα «Πληροφορίες εµπορικού 
χαρακτήρα», συµπληρώνει την αρίθµηση του ΕΑΤ µε το διψήφιο αριθµό που αντιστοιχεί 
στο αντίγραφο, αποστέλλει αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ ένα αντίγραφο  στη 
∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π., προκειµένου να διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών 
από την επικύρωση  στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του Κανονισµού και φυλάσσει ένα 
δεύτερο αντίγραφο στα αρχεία της για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.  

Το αντίγραφο του ΕΑΤ παραδίδεται από τον εκπρόσωπο της µονάδας πάχυνσης-
εκτροφής στον εξαγωγέα / πωλητή 

Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου στο τµήµα «Πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα» 
πιστοποιεί ότι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρηθεί από τις αρµόδιες 
αρχές. 

 
9.5. Τµήµα «Πληροφορίες για την µεταφόρτωση» (µόνο για τον νεκρό τόνο ) 

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία από τον κυβερνήτη του σκάφους στο οποίο 
µεταφορτώθηκε ποσότητα τόνου από το αλιευτικό σκάφος του τµήµατος «Πληροφορίες για 
το αλίευµα» 

β) Επικυρώνεται για τα αλιευτικά σκάφη Ελληνικής Σηµαίας από τη Λιµενική Αρχή του λιµένα 
στον οποίο πραγµατοποιήθηκε ή µεταφόρτωση. Η επικύρωση πραγµατοποιείται το 
αργότερο µε το πέρας των εργασιών µεταφόρτωσης. 

γ) Ένα αντίγραφο του επικυρωµένου ΕΑΤ αποστέλλεται απο την αρχή επικύρωσης 
αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ  στη ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας, προκειµένου να 
διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την επικύρωση  στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του 
Κανονισµού, ένα δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται στα αρχεία της αρµόδιας Λιµενικής 
Αρχής για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και ένα τρίτο αντίγραφο φυλάσσεται από τον 
πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους. 

Μετά την επικύρωση το πρωτότυπο ΕΑΤ παραδίδεται από τον κυβερνήτη του αλιευτικού 
σκάφους ή τον εκπρόσωπό του στον κυβερνήτη του παραλαµβάνοντος σκάφους. 
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9.6. Τµήµα «Πληροφορίες  για την εκτροφή» ( µόνο για τον εγκλωβισµένο τόνο ) 

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία από τον υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου ή εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του. 

β) Υπογράφεται από τον Περιφερειακό Παρατηρητή της ∆Ε∆ΤΑ που παρίσταται στον 
εγκλωβισµό. 

γ) Επικυρώνεται για τις µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελληνική επικράτεια, από την 
αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3, στην οποία υπάγεται η κάθε µονάδα, ανεξαρτήτως 
αν πρόκειται για ΕΑΤ προερχόµενα από αλιευτικά σκάφη Ελληνικής ή ξένης σηµαίας. 

δ) Η συµπλήρωση και η επικύρωση του τµήµατος «Πληροφορίες για την εκτροφή» 
πραγµατοποιείται το αργότερο µε το πέρας των εργασιών εγκλωβισµού. 

ε) Ένα αντίγραφο του επικυρωµένου ΕΑΤ αποστέλλεται από την αρχή επικύρωσης 
αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ  στη ∆/νση Υδατ/γειών & Εσωτ. Υδάτων της 
Γενικής ∆/νσης Αλιείας, προκειµένου να διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την 
επικύρωση  στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του Κανονισµού και ένα δεύτερο αντίγραφο 
φυλάσσεται στα αρχεία της αρχής επικύρωσης για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

 
9.7. Τµήµα «Πληροφορίες  για την εξαλίευση» ( µόνο για νεκρό τόνο εκτροφής ) 

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία από τον υπεύθυνο του ιχθυοτροφείου ή εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του. 

β) Υπογράφεται από τον Περιφερειακό Παρατηρητή της ∆Ε∆ΤΑ που παρίσταται στην 
εξαλίευση. 

γ) Επικυρώνεται για τις µονάδες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελληνική επικράτεια, από την 
αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3  στην οποία υπάγεται η κάθε µονάδα, ανεξαρτήτως 
αν πρόκειται για ΕΑΤ προερχόµενα από αλιευτικά σκάφη Ελληνικής ή ξένης σηµαίας. 

Πριν την επικύρωση, η αρµόδια αρχή ελέγχει τον συνολικό αριθµό ατόµων που έχουν 
εξαλιευθεί, προκειµένου να διαπιστώσει ότι αυτός δεν υπερβαίνει τον αρχικό αριθµό των 
ατόµων που εγκλωβίστηκαν µε το συγκεκριµένο ΕΑΤ. 

δ) Η συµπλήρωση και η επικύρωση του τµήµατος «Πληροφορίες για την εξαλίευση» 
πραγµατοποιείται το αργότερο µε το πέρας των εργασιών εξαλίευσης. 

ε) Ένα αντίγραφο του επικυρωµένου ΕΑΤ αποστέλλεται από την αρχή επικύρωσης 
αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ  στη ∆/νση Υδατ/γειών & Εσωτ. Υδάτων της 
Γενικής ∆/νσης Αλιείας, προκειµένου να διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την 
επικύρωση  στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του Κανονισµού και ένα δεύτερο αντίγραφο 
φυλάσσεται στα αρχεία της αρχής επικύρωσης για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

Μετά την επικύρωση, το ΕΑΤ παραδίδεται από τον υπεύθυνο της µονάδας πάχυνσης ή 
τον εκπρόσωπό του στον εξαγωγέα ή πωλητή . 

 
9.8. Τµήµα «Πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα» ( αφορά το εγχώριο εµπόριο ή την 

εξαγωγή τόνου σε τρίτες χώρες )  

α) Συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία στο πρωτότυπο ή το αντίγραφο του ΕΑΤ, από τον 
εγχώριο πωλητή  ή εξαγωγέα, πριν την διάθεση του τόνου στο εγχώριο εµπόριο ή την 
εξαγωγή του σε τρίτη χώρα. Ο εγχώριος πωλητής ή ο εξαγωγέας αιτείται την επικύρωσή 
του συγκεκριµένου τµήµατος.  

β) Επικυρώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3 i) στα όρια δικαιοδοσίας της 
οποίας πραγµατοποιήθηκε η εµπορία ή η εξαγωγή ή ii) όπου η έδρα του εγχώριου πωλητή 
ή εξαγωγέα. 
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     Για την επικύρωση προσκοµίζονται :  

� αντίγραφο του Ηµερολογίου Αλιείας και της ∆ήλωσης εκφόρτωσης  

� αντίγραφο της δήλωσης  πρώτης Πώλησης ή του δελτίου αποστολής - τιµολογίου της 
πρώτης πώλησης ( από τον πλοιοκτήτη στον έµπορο)  

 
γ) Ένα αντίγραφο του επικυρωµένου ΕΑΤ αποστέλλεται από την αρχή επικύρωσης 

αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ στη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π, 
προκειµένου να διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την επικύρωση στους αποδέκτες του  
άρθρου 8 του Κανονισµού και ένα δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται από  στα αρχεία της 
αρχής επικύρωσης για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.  

Μετά την επικύρωση το ΕΑΤ παραδίδεται από τον εγχώριο πωλητή ή εξαγωγέα στον 
έµπορο ή τον εισαγωγέα της τρίτης χώρας. 
 
Τα στοιχεία του επιµέρους τµήµατος «Αγοραστής ή εισαγωγέας» συµπληρώνονται αφού ο 
τόνος διατεθεί στο εγχώριο εµπόριο ή εξαχθεί από τον αγοραστή / εισαγωγέα. 

 

Τα αντίγραφα των επικυρωµένων ΕΑΤ υποβάλλονται στη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & 
Ε.Α.Π. της Γενικής ∆/νσης Αλιείας µε σχετικό διαβιβαστικό στο οποίο αναγράφονται οι 
αριθµοί  των διαβιβαζόµενων ΕΑΤ. 

δ) Στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται πολλές εγχώριες πωλήσεις ή εξαγωγές για την 
ποσότητα τόνου του µοναδικού (πρωτότυπου) ΕΑΤ, φωτοτυπείται  το πρωτότυπο ΕΑΤ που 
είναι συµπληρωµένο και επικυρωµένο στα ανάλογα τµήµατα (i. αλιευόµενος τόνος: 
πληροφορίες για το αλίευµα ή και πληροφορίες µεταφόρτωσης ii.τόνος εκτροφής : 
πληροφορίες για το αλίευµα, πληροφορίες για το εµπόριο ζωντανού τόνου, πληροφορίες 
για την µεταβίβαση, πληροφορίες για την εκτροφή, πληροφορίες για την εξαλίευση). 

Ο εγχώριος πωλητής ή εξαγωγέας πριν την διάθεση των ποσοτήτων τόνου συµπληρώνει  
τόσο στο πρωτότυπο όσο και στα φωτοαντίγραφα του ΕΑΤ στο τµήµα «Εµπορικές 
πληροφορίες», τις συγκεκριµένες ποσότητες που θα διατεθούν µέσω αυτών, αιτείται από 
την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας την επικύρωση του προαναφερόµενου τµήµατος  και 
προσκοµίζει τα αναφερόµενα στο εδάφιο 9.8.β του παρόντος. Μετά την επικύρωση 
παραδίδει τα ΕΑΤ (πρωτότυπο και αντίγραφα) στον εγχώριο έµπορο ή στον εισαγωγέα 
για την περαιτέρω διάθεση. 

Η αρχή επικύρωσης επικυρώνει το αντίγραφο στο τµήµα πληροφορίες εµπορικού 
χαρακτήρα και συµπληρώνει την αρίθµηση του ΕΑΤ  µε  το διψήφιο αριθµό που 
αντιστοιχεί στο αντίγραφο. 

Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου στο τµήµα Πληροφορίες εµπορικού χαρακτήρα 
πιστοποιεί οτι πρόκειται για ακριβές αντίγραφο και έχει καταχωρηθεί από τις αρµόδιες 
αρχές. 

 
 
       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝΟΥ (ΠΕΤ) 

10. Κάθε παρτίδα τόνου που επανεξάγεται ( έχει εισαχθεί στην ΕΕ  απο τρίτη χώρα  και στην 
συνέχεια µετακινείται  από την χώρα µας σε τρίτη χώρα )  συνοδεύεται από επικυρωµένο 
Πιστοποιητικό Επανεξαγωγής ΠΕΤ. ∆εν συµπληρώνεται και δεν απαιτείται ΠΕΤ στις 
περιπτώσεις εισαγωγής ζωντανού τόνου ιχθυοτροφείου.  

  
Οι αρµόδιες υπηρεσίες αλιείας της παρ. 3  εφοδιάζουν τους επαναξαγωγείς µε  τα έντυπα  του 
ΠΕΤ. 
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Το ΠΕΤ συµπληρώνεται και επικυρώνεται ως ακολούθως : 

α) Πριν την επαναεξαγωγή συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία των τµηµάτων 2,3,4,5 από τον 
επιχειρηµατία που είναι υπεύθυνος για την επαναεξαγωγή. Ο επαναεξαγωγέας  αιτείται  
την επικύρωσή του.  

Τα στοιχεία του τµήµατος 7 συµπληρώνονται απο τον εισαγωγέα της τρίτης χώρας. 

β) Επικυρώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3 i) στα όρια δικαιοδοσίας της 
οποίας πραγµατοποιείται  η επαναεξαγωγή  ή ii) όπου η έδρα του επαναεξαγωγέα. 

Για την επικύρωση προσκοµίζεται το επικυρωµένο πρωτότυπο ΕΑΤ της τρίτης χώρας  ή το 
αντίγραφο(α) που έχει(ουν) γίνει δεκτό(α) για την εισαγωγή του τόνου επαναεξαγωγής 
στην χώρα ή σε χώρα της ΕΕ. 

Τα προϊόντα του τόνου επαναεξαγωγής µπορεί να είναι εν όλω ή εν µέρει τα ίδια προίόντα 
που σηµειώνονται στο ΕΑΤ εισαγωγής. 

γ) Μετά  την επικύρωση η Υπηρεσία Αλιείας αριθµεί το ΠΕΤ ως εξής :  

Η αρίθµηση του ΠΕΤ είναι µοναδική και διαδοχική και περιλαµβάνει 10 ψηφία εκ των 
οποίων τα δύο πρώτα δηλώνουν την χώρα GR, τα δύο επόµενα το έτος αναφοράς (π.χ. 
11), και τα επόµενα έξι τον αριθµό πρωτοκόλλου έγκρισης της επανεξαγωγής. 

δ) Ένα αντίγραφο του θεωρηµένου BCD αποστέλλεται αυθηµερόν στη ∆/νση Αλιευτικών 
Εφαρµογών & Ε.Α.Π. προκειµένου να διαβιβαστεί εντός πέντε ηµερών από την επικύρωση  
στους αποδέκτες του  άρθρου 8 του Κανονισµού και ένα δεύτερο αντίγραφο φυλάσσεται 
στα αρχεία της αρχής επικύρωσης για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

Το επικυρωµένο ΠΕΤ συνοδεύει το φορτίο της επαναεξαγωγής και παραδίδεται από τον 
επαναεξαγωγέα στον εισαγωγέα της τρίτης χώρας  

  

           ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΟΝΟΥ 

     11.  α) Κάθε εισαγωγή τόνου ( από τρίτη χώρα στην χώρα µας )  θα πρέπει να συνοδεύεται από 
ΕΑΤ τρίτης χώρας  συµπληρωµένο και επικυρωµένο στα τµήµατα για το αλίευµα ή και για 
την µεταφόρτωση και για  τις  εµπορικές πληροφορίες . Στην  περίπτωση του τόνου 
εκτροφής, το ΕΑΤ θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο και επικυρωµένο στα τµήµατα 
«Πληροφορίες για το Αλίευµα», «Πληροφορίες για την Εµπορία Ζωντανού Τόνου», 
«Πληροφορίες για την Εκτροφή», «Πληροφορίες για την Εξαλίευση» και συµπληρωµένο το 
τµήµα «Πληροφορίες για τη Μεταβίβαση». Το ΕΑΤ πρέπει να έχει επικυρωθεί από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους σηµαίας του σκάφους ή και της µονάδας υδατ/γειας καθώς 
και της  χώρας εξαγωγής. 

β) Ο εισαγωγέας συµπληρώνει και υπογράφει το επιµέρους τµήµα  Εισαγωγέας/Αγοραστή 
του ΕΑΤ και το υποβάλλει για θεώρηση στην αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3  στα 
όρια της οποίας πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή ή είναι η έδρα του εισαγωγέα. 

γ) Ένα αντίγραφο του θεωρηµένου ΕΑΤ ή ΠΕΤ αποστέλλεται από την αρχή θεώρησης  
αυθηµερόν µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε φαξ  στη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π.  

Το πρωτότυπο ΕΑΤ των φορτίων εισαγωγής µετά την θεώρησή του διατηρείται από τον 
εισαγωγέα για τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 
            ΕΝΤΥΠΑ ΕΑΤ & ΠΕΤ  

       12. Σας διαβιβάζουµε : 

α) Τα Παραρτήµατα Ι & ΙΙ(1), ΙΙ(2) µε τα προϊόντα του τόνου και πληροφορίες για την 
συµπλήρωση & έλεγχο του ΕΑΤ & ΠΕΤ  
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β) τα έντυπα : 

i)  του Εγγράφου Αλιευµάτων Τόνου (ΕΑΤ) και  

ii) του Πιστοποιητικού Επανεξαγωγής Τόνου (ΠΕΤ) που θα συµπληρώνεται και θα 
επικυρώνεται  

(συνηµµένα 3 & 4) καθώς και συµπληρωµένα Υποδείγµατα αυτών ως παράδειγµα 
(συνηµµένα 5 & 6). 

Οι Υπηρεσίες Αλιείας παρακαλούνται για τη  αναπαραγωγή, την συµπλήρωση της 
αρίθµησης και των λοιπών στοιχείων προς διευκόλυνση των αλιέων  και την διανοµή τους 
στους αλιείς 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού το ΕΑΤ ή το ΠΕΤ θα πρέπει να είναι συµπληρωµένο 
σε µια απο τις επίσηµες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά) της  ∆Ε∆ΤΑ καθόσον σε 
άλλη περίπτωση θα πρέπει να επισυνάπτεται µετάφραση στην αγγλική γλώσσα από τον 
εξαγωγέα / πωλητή ή τον εισαγωγέα. 

Για τους παραπάνω λόγους ο τύπος τόσο του ΕΑΤ όσο και του ΠΕΤ που σας διαβιβάζουµε, 
περιλαµβάνει την δυνατότητα αναγραφής των στοιχείων µε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες ή  
και στα αγγλικά και θα συµπληρώνονται αναλόγως από τους υπόχρεους συµπλήρωσης. 

Προκειµένου να µην δηµιουργούνται προβλήµατα στους αλιείς, κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών 
κατόχους ειδικής άδειας αλιείας τόνου, η αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας της παρ. 3 θα διανείµει τα 
έντυπα του ΕΑΤ για κάθε σκάφος στα οποία θα έχει καταγράψει i. την αρίθµηση, ii. το όνοµα του 
σκάφους  και τη σηµαία µε ελληνικούς και λατινικούς  χαρακτήρες συµπεριλαµβανοµένων των 
αριθµών µητρώων ∆Ε∆ΤΑ. 

Οι αρµόδιες αρχές επικύρωσης της παρ. 3 θα συµπληρώνουν τα αιτούµενα στοιχεία τους, όπως 
έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό εµπιστευτικό αρχείο της ∆Ε∆ΤΑ.  

Με νεότερο εµπιστευτικό έγγραφό µας θα γνωστοποιηθούν  στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους 
των αρχών επικύρωσης ,οι κωδικοί πρόσβασης για αποκλειστική τους χρήση . 

Στην περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές στα στοιχεία των αρχών επικύρωσης ή των 
εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων ή αυτά απαιτείται  να προσαρµοσθούν, θα πρέπει  να υποβληθεί 
έγκαιρα σχετικό αίτηµα στην ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & ΕΑΠ για την διαβίβαση των 
αλλαγών στην ∆Ε∆ΤΑ. Στο αίτηµα θα πρέπει να αναφέρεται και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των 
προτεινόµενων αλλαγών. Σηµειώνουµε ότι οι αλλαγές δεν µπορούν να ισχύουν πριν την ανάρτησή 
τους στην ιστοσελίδα της ∆Ε∆ΤΑ. 

 
      ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

13. Οι παραβάτες του Κανονισµού τιµωρούνται µε τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 87Α') όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του 
ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70Α') και όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 
(ΦΕΚ 181Α') λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόµενα από τον Καν(ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του 
Συµβουλίου «περί δηµιουργίας κοινοτικού συστήµατος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της 
παράνοµης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, κ.λ.π.» καθώς και από τον Καν(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 
του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήµατος 

 
     ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

14. Με τις διατάξεις του Καν(ΕΕ) 640/2010 τροποποιούνται ή διαγράφονται στοιχεία ,λέξεις , 
παράγραφοι και τα Παραρτήµατα I, IVa, IX& XV του Κανονισµού (ΕΚ) 1984/2003 αναφορικά µε 
την υποχρέωση συµπλήρωσης και επικύρωσης του στατιστικού εγγράφου εισαγωγής, εξαγωγής 
και επαναεξαγωγής του τόνου Thunnus thynnus.  
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Στο πλαίσιο των παραπάνω δεν είναι σε ισχύ και οι αντίστοιχες διατάξεις της ΚΥΑ 170855/27-5-
2005, όσον αφορά την υποχρέωση συµπλήρωσης και επικύρωσης του στατιστικού εγγράφου 
εισαγωγής, εξαγωγής και επαναεξαγωγής του τόνου Thunnus thynnus και εξακολουθεί να ισχύει 
σε ότι αφορά τον ξιφία και τον µεγαλόφθαλµο τόνο. 

Καταργείται επίσης η εγκύκλιός µας αρ. 148582/24-7-2008. 
 
Οι αρµόδιες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ της παρ. 3 παρακαλούνται για την άµεση ενηµέρωση των αλιέων 
της περιοχής αρµοδιότητάς τους για την πιστή τήρηση της παρούσας. 
 
Το Τµήµα Αλιείας του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. παρακαλείται για τις ενέργειές του προκειµένου οι κατά τόπους 
Λιµενικές Αρχές να διαβιβάζουν αυθηµερόν στην Γενική ∆/νση Αλιείας µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) τα 
Η/Α – ∆ηλώσεις Εκφόρτωσης – Μεταβίβασης - Μεταφόρτωσης καθώς και τις Αναφορές Αλιευµάτων 
που υποβάλλονται σ’ αυτές. 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και οι σχετικές δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των ∆/νσεων της 
Γενικής ∆/νσης Αλιείας στις οποίες θα αποστέλλονται τα επικυρωµένα  ΕΑΤ ή ΠΕΤ είναι τα εξής :  
  

α/α ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ e-mail 

1 ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας 210 9287171 2109287110 syg016@minagric.gr 

2 
∆/νση Υδατοκαλλιεργειών 
& Εσωτ. Υδάτων 

210  9287199 210 9287120 syg112@minagric.gr 

3 
∆/νση Αλιευτικών 
Εφαρµογών &ΕΑΠ  

210  9287146 210 9287130 syg067@minagric.gr 

 
 
 
 

                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 
                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ  ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ  
 
 
 
 
 
 
Ε.∆. 
∆/νση Θαλ. Αλιείας, Τµ. 2ο, 3ο  
∆/νση Υδατ/γειών και Εσ. Υδάτων 1o, 3ο  
∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών και Ε.Α.Π.5ο  
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