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ΘΕΜΑ:  «  Συμπλήρωση  της  εγκυκλίου  57/2011  σχετικά  με  το  πρόγραμμα  τεκμηρίωσης 
αλιευμάτων τόνου Thunnus thynnus  »

Συμπληρώνεται και τροποποιείται η εγκύκλιος 57/2011 σχετικά με την Εφαρμογή του Καν(ΕΕ) 
640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το πρόγραμμα τεκμηρίωσης  
αλιευμάτων τόνου Thunnus thynnus, ως ακολούθως:

Α. Στο κεφάλαιο ‘’ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ’’  μετά την παράγραφο 9 προστίθεται τίτλος και παράγραφος  
9.Α ως εξής:

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΑΤ
9.Α .1. Το έτος 2012 και στο εξής θα εφαρμόζεται η χρήση αναγνωριστικής και αριθμημένης 
ετικέτας  που  τοποθετείται  σε  κάθε  άτομο  τόνου  που  αλιεύεται  και  εκφορτώνεται  από  τα 
αλιευτικά σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας τόνου και μόνο το χρονικό διάστημα 
που επιτρέπεται η αλιεία του είδους. Η τοποθέτηση της ετικέτας γίνεται από τον κυβερνήτη του  
αλιευτικού σκάφους στην ουρά κάθε ατόμου τόνου. 
Η ως άνω εφαρμογή δεν ισχύει στην αλιεία ζωντανού τόνου. 

2.  Κάθε αναγνωριστική ετικέτα φέρει ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος είναι προεκτυπωμένος  
από τη Γενική Δ/νση Αλιείας.
Το πρότυπο της αναγνωριστικής ετικέτας είναι το εξής : 

3. Η αρίθμηση των αναγνωριστικών ετικετών είναι μοναδική και διαδοχική και περιλαμβάνει  
στην πρώτη σειρά την ένδειξη της χώρας, το είδος και το έτος αναφοράς, ενώ στη δεύτερη  
σειρά τους χαρακτήρες NR και έναν αριθμό πέντε ψηφίων. (  GR BFT 2012
                                                                                                      NR 00000). 

GRBFT 2012
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4. Οι αριθμοί των αναγνωριστικών ετικετών καταχωρούνται στο έντυπο του ΕΑΤ: 
α) στο τμήμα 2  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΙΕΥΜΑ» (συμπληρώνεται από τον κυβερνήτη του 
αλιευτικού σκάφους) και β) στο τμήμα 8«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» (συμπληρώνεται από 
τον πωλητή ή εξαγωγέα) και με την προϋπόθεση ότι η παρουσίαση του είδους επιτρέπει την 
διατήρηση της ετικέτας στην ουρά του ατόμου του τόνου. 
Ο αριθμός  των ατόμων  της  συνολικής  ποσότητας  τόνου  που  εκφορτώθηκε  θα πρέπει  να 
συμφωνεί με τον αριθμό των αναγνωριστικών ετικετών που τοποθετήθηκαν. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σύνδεση κάθε αναγνωριστικής ετικέτας με ένα ΕΑΤ και 
αντίστροφα. 

5. Ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους στο οποίο έχει χορηγηθεί ειδική άδεια αλιείας τόνου: 
α) τοποθετεί σε κάθε άτομο τόνου (ουρά) που αλιεύει μια αριθμημένη αναγνωριστική ετικέτα 
κατά  τη  στιγμή  της  θανάτωσης  και  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την  εκφόρτωση.  Οι  ετικέτες  
τοποθετούνται στο σύνολο της ποσότητας που αλιεύθηκε και εκφορτώνεται.
β) καταχωρεί στο έντυπο του ΕΑΤ και στο τμήμα «Πληροφορίες για το αλίευμα» εκτός των 
άλλων  απαιτούμενων  πληροφοριών  και  τους  αριθμούς  των αναγνωριστικών  ετικετών  που 
χρησιμοποίησε στο αλίευμά του. 
Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η επικύρωση του προαναφερόμενου τμήματος  του 
ΕΑΤ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.
γ)  παραδίδει  το  πρωτότυπο  ΕΑΤ  στον  πωλητή  ή  εξαγωγέα  μαζί  με  ένα  αντίγραφο  του 
Ημερολογίου Αλιείας και της Δήλωσης Εκφόρτωσης.
δ) αποστέλλει ένα φωτοαντίγραφο του συμπληρωμένου ΕΑΤ αμέσως μετά την εκφόρτωση, με 
ηλεκτρονικά  μέσα  ή  με  φαξ  στη  Δ/νση  Αλιευτικών  Εφαρμογών  &  Ε.Α.Π  (e-mail 
syg  073@  minagric  .  gr  ,  fax: 210 9287130) προκειμένου να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και 
να διαβιβαστεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γραμματεία της ICCAT.
ε) φυλάσσει ένα αντίγραφο του ΕΑΤ τουλάχιστον για δύο έτη.  

6.  Ο πωλητής ή εξαγωγέας, εάν όλα τα άτομα τόνου που καταχωρούνται στο έντυπο ΕΑΤ 
(τμήμα Πληροφορίες για το αλίευμα) φέρουν αναγνωριστική ετικέτα τόσο κατά την εκφόρτωση 
όσο και κατά την πώληση τους: 
α) καταχωρεί  στο έντυπο του ΕΑΤ στο τμήμα «Εμπορικές πληροφορίες» εκτός των άλλων 
απαιτούμενων πληροφοριών και τον αριθμό  της  αναγνωριστικής ετικέτας κάθε ατόμου τόνου 
που  πωλεί  ή  εξάγει.  Σε  αυτήν  την  περίπτωση  δεν  απαιτείται  η  επικύρωση  του 
προαναφερόμενου τμήματος του ΕΑΤ, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής 
Ενότητας.
β) αποστέλλει ένα φωτοαντίγραφο του συμπληρωμένου ΕΑΤ, με ηλεκτρονικά μέσα η με φαξ 
στη Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & Ε.Α.Π  (e-mail syg  073@  minagric  .  gr  ,  fax:210 9287130) 
προκειμένου να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να διαβιβαστεί αυτό στην Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή και στην γραμματεία της ICCAT. 
γ) φυλάσσει  ένα αντίγραφο αυτού  τουλάχιστον για δύο έτη.  

7. Ο πωλητής ή εξαγωγέας, εάν τα άτομα τόνου που καταχωρούνται στο έντυπο ΕΑΤ (τμήμα 
Πληροφορίες για το αλίευμα) φέρουν μεν αναγνωριστική ετικέτα κατά την εκφόρτωση πλην 
όμως  δεν  φέρουν  αναγνωριστική  ετικέτα  κατά  την  πώληση  ή  εξαγωγή  τους  διότι  η  νέα 
παρουσίαση  της  πώλησης  ή  εξαγωγής  δεν  επιτρέπει  τη  διατήρηση  της  αναγνωριστικής 
ετικέτας (πχ πώληση σαν φιλέτo_FL):
α) καταχωρεί στο έντυπο του ΕΑΤ στο τμήμα «Εμπορικές πληροφορίες» όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες χωρίς να καταχωρεί τους αριθμούς της αναγνωριστικής ετικέτας. Σε αυτήν την 
περίπτωση απαιτείται η επικύρωση του συγκεκριμένου τμήματος του ΕΑΤ, από την αρμόδια 
Υπηρεσία Αλιείας.
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β) αποστέλλει ένα φωτοαντίγραφο του συμπληρωμένου ΕΑΤ, με ηλεκτρονικά μέσα ή με φαξ 
στη Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & Ε.Α.Π. (e-mail syg  073@  minagric  .  gr  ,  fax: 210 9287130) 
προκειμένου να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να διαβιβαστεί αυτό στην Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή και στην γραμματεία της ICCAT. 
γ) φυλάσσει ένα αντίγραφο αυτού τουλάχιστον για δύο έτη. 

8.  Στην  περίπτωση  που  πραγματοποιείται  και  δεύτερη  πώληση  της  ίδιας  παρτίδας  ή 
υποπαρτίδας τόνου ο πωλητής ή εξαγωγέας συμπληρώνει και αποστέλλει συμπληρωματικό 
Παράρτημα του  τμήματος  8  «Εμπορικές  πληροφορίες»  σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στις  
προαναφερόμενες παραγράφους 6 & 7.

9.Ο πωλητής ή εξαγωγέας, στην περίπτωση που η αρχική ποσότητα τόνου διαχωρίζεται και 
πωλείται με περισσότερες από μια πωλήσεις ή εξαγωγές, μεριμνά:
α) να φωτοτυπηθεί το πρωτότυπο ΕΑΤ (που είναι συμπληρωμένο στο τμήμα «Πληροφορίες 
για το αλίευμα») σε τόσα αντίγραφα όσα και οι πωλήσεις ή εξαγωγές που θα γίνουν. 
β) να επικυρωθεί κάθε αντίγραφο του αρχικού  ΕΑΤ ως ακριβές φωτοαντίγραφο (1η σελίδα) 
από αρμόδια δημόσια αρχή προκειμένου να γίνεται δεκτό ως γνήσιο αντίγραφο. 
γ) να αριθμεί κάθε ακριβές φωτοαντίγραφο με την συμπλήρωση ενός διψήφιου αριθμού στον 
αριθμό του πρωτοτύπου ΕΑΤ (πχ  01, 02, 03 κλπ) και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 9.8 δ. Το πρωτότυπο ΕΑΤ συνοδεύει πάντα την τελευταία πώληση ή εξαγωγή και 
συμπληρώνεται με διψήφιο αριθμό ως τελευταίο αντίγραφο.
δ) καταχωρεί στο πρωτότυπο ή σε κάθε αντίγραφο (στο τέλος της σελίδας), τον αριθμό του 
αντιγράφου  και  το  σύνολο  των  αντιγράφων  (συμπεριλαμβάνεται  και  το  πρωτότυπο)  που 
εκδόθηκαν για την πώληση ή εξαγωγή της ποσότητας του τόνου που καταχωρείται στο τμήμα  
Πληροφορίες για το αλίευμα, (πχ αντίγραφο 1, συνολικά αντίγραφα ΕΑΤ 3). 

10. α) Οι  προεκτυπωμένες αναγνωριστικές ετικέτες χορηγούνται από τη Γενική Δ/νση Αλιείας  
στις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες διατηρείται ο φάκελος του 
σκάφους,  προκειμένου  στην  συνέχεια  να  παραδοθούν  στους  κυβερνήτες  των  αλιευτικών 
σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί ειδική άδεια αλιείας τόνου πριν την ημερομηνία έναρξης της 
αλιείας του τόνου. 
Σε κάθε κυβερνήτη χορηγείται ικανός αριθμός αναγνωριστικών ετικετών μαζί με τα αριθμημένα 
έντυπα του Εγγράφου Αλιείας Τόνου _ΕΑΤ. Στο τέλος της αλιευτικής περιόδου τόνου ή άμεσα 
μετά  την  ημερομηνία  διακοπής  της  αλιείας  τόνου  λόγω  εξάντλησης  της  ποσόστωσης  τα 
έντυπα  του  ΕΑΤ  και  οι  ετικέτες  που  δεν  χρησιμοποιήθηκαν  επιστρέφονται  στις 
προαναφερόμενες Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας. 
β)  Για  την  παραλαβή  και  την  επιστροφή   των  αριθμημένων   εντύπων  ΕΑΤ  και  των 
αριθμημένων ετικετών υπογράφεται σχετικό παραστατικό παραλαβής και επιστροφής μεταξύ 
του  κυβερνήτη  του  αλιευτικού  σκάφους  και  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  Αλιείας  της 
Περιφερειακής Ενότητας.
Στην περίπτωση που τα έντυπα των ΕΑΤ καθώς και οι αριθμημένες αναγνωριστικές ετικέτες 
δεν επαρκούν,  ο  κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους ζητά από την Υπηρεσία Αλιείας της 
Περιφερειακής Ενότητας να του χορηγηθούν επιπλέον έντυπα και αναγνωριστικές  ετικέτες. 
γ) Κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων, το τρέχον έτος 2012 και μόνο για την αρχική 
χορήγηση  των  ΕΑΤ  και  των  αναγνωριστικών  ετικετών,  οι  κυβερνήτες-πλοιοκτήτες  των 
αλιευτικών σκαφών θα παραλάβουν ενυπόγραφα ικανό αριθμό αριθμημένων εντύπων ΕΑΤ 
και  αριθμημένων  αναγνωριστικών  ετικετών  από  την  Γενική  Δ/νση  Αλιείας  στο  πλαίσιο 
ενημερωτικής συνάντησης που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2012.
Το  σχετικό  παραστατικό  παραλαβής  θα  παραληφθεί  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες 
προκειμένου να συμπληρωθεί στην συνέχεια,  τόσο με ενδεχόμενη νέα παραλαβή εντύπων 
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ΕΑΤ η αναγνωριστικών ετικετών, όσο και με την επιστροφή αυτών άμεσα μετά την ημερομηνία  
λήξης της αλιευτικής περιόδου τόνου.

11.Δεν  επιτρέπεται  η  καταστροφή  ή  η  παραποίηση  ή  η  αλλοίωση  των  αναγνωριστικών 
ετικετών.
Η αναζήτηση στοιχείων που αφορούν την συμπλήρωση και αποστολή των ΕΑΤ θα γίνεται 
μέσω των Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του 
σκάφους. 
Οι λιμενικές αρχές ελέγχουν την προαναφερόμενη  διαδικασία στο στάδιο της επιθεώρησης 
του  αλιευτικού σκάφους και οι Υπηρεσίες Αλιείας των  Περιφερειακών Ενοτήτων στο στάδιο  
εμπορίας του τόνου. 

 Β . Η παράγραφος 12 υπό τον τίτλο ΕΝΤΥΠΑ ΕΑΤ & ΠΕΤ αντικαθίσταται ως εξής: 
«ΕΝΤΥΠΑ ΕΑΤ & ΠΕΤ 
12. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα  α) τα έντυπα:
i)  του Εγγράφου Αλιευμάτων Τόνου (ΕΑΤ) και 
ii) του Πιστοποιητικού Επανεξαγωγής Τόνου (ΠΕΤ) 
καθώς  και  συμπληρωμένα  Παραδείγματα  αυτών   (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  συμπλήρωσης  όταν 
τοποθετούνται αναγνωριστικές ετικέτες, όταν δεν χρησιμοποιούνται αναγνωριστικές ετικέτες, 
του φωτοαντιγράφου ΕΑΤ)
β) Το Παράρτημα  Ι  με τα προϊόντα του τόνου που συνοδεύονται από ΕΑΤ ή ΠΕΤ και 
το Παράρτημα ΙΙ με πληροφορίες για την συμπλήρωση &τον  έλεγχο των εντύπων ΕΑΤ & ΠΕΤ 

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

Γ . Μετά την παράγραφο 12 προστίθεται τίτλος και παράγραφος 12 Α ως εξής: 
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
12 Α. Οι κυβερνήτες – πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί ειδική 
άδεια αλιείας τόνου ή έχουν αλιεύσει τόνο ως παρεπίπτων αλίευμα καθώς και οι πωλητές  
εξαγωγείς που διακινούν και εμπορεύονται τόνο υποχρεούνται: 
α) Να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την αλιεία, τη διακίνηση, εμπορία εισαγωγή  
και εξαγωγή τόνου. 
β) Να τηρούν στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητές τους και σχετίζονται με τον τόνο. 
γ) Να δέχονται τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.  
δ) Να μην αρνούνται, να μην παρακωλύουν ή να κωλυσιεργούν την διενέργεια ελέγχων  των 
αρμόδιων αρχών, (εθνικών και κοινοτικών)»

 Κατά τα λοιπά ισχύει η εγκύκλιος 57/2011.

                                                                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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Π.Δ 
1.Περιφερειακές Ενότητες χώρας
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Υπηρεσίες Αλιείας / Έδρες τους
2. Περιφέρειες χώρας
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
Υπηρεσίες Αλιείας / Έδρες τους
3. Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Δ/νση Ελέγχου Αλιείας
Ακτή Βασιλειάδη _Πύλη Ε1 / Ε2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΙΝ/ΣΗ :
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Χώρας

Υπηρεσίες Αλιείας _ Εδρες τους
 ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ , Αριστοτέλους 8 /17661 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 Επιχειρήσεις εμπορίας τόνου 

Ε.Δ.
Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοϊδη
Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Γεωργιάδη
Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ν.Λίτινα
Γραφείο Γενικού Δ/ντή Αλιείας
Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας, 
Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και Ε.Α.Π , 
Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & ΕΥ
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