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ΘΕΜΑ:  «Εφαρμογή  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  αναφορικά  με  το  σύστημα  ελέγχου  τήρησης  των 
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑλΠ».

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι το σύστημα του κοινοτικού ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αναθεωρήθηκε  με τις διατάξεις  του Καν(ΕΚ)  
1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής»  και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 404/2011της Επιτροπής  «για την 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του Καν( ΕΚ) 1224/2009» . 

Με  τους προαναφερόμενους κανονισμούς για τον έλεγχο  καταβλήθηκε μία προσπάθεια σε κοινοτικό 
επίπεδο, ενοποίησης, κωδικοποίησης απλούστευσης των υποχρεώσεων, μείωσης των επικαλύψεων 
των κανονιστικών και  των διοικητικών διαδικασιών,  με  σκοπό την ενίσχυση και  εναρμόνιση των 
κανόνων ελέγχου επιθεώρησης και επιβολής μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των πόρων, των 
διαρθρωτικών μέτρων και των μέτρων για την κοινή οργάνωση αγοράς 

Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων ο έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, ισχύει για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στην επικράτεια των Κρατών 
Μελών,  ή  σε  κοινοτικά  ύδατα  ή  από  κοινοτικά  αλιευτικά  σκάφη  ή  από  υπηκόους  τους  με  την 
επιφύλαξη της ευθύνης του κράτους σημαίας του α/κ σκάφους και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές  
καθώς επεκτείνεται και  σε όλα τα στάδια της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,  
από την πρώτη πώληση έως τη λιανική πώληση περιλαμβανομένης της μεταφοράς 

Οι διατάξεις των Κανονισμών ελέγχου λειτουργούν συμπληρωματικά με τις διατάξεις των κανονισμών 
για την πρόληψη ,αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης ,λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ)  αλιείας , τις  
άδειες  αλιείας  κοινοτικών  αλιευτικών  σκαφών  εκτός  των  υδάτων  της  Κοινότητας  ,  το  σχέδιο 
αποκατάστασης τόνου ,  το  σύστημα τεκμηρίωσης τόνου ,  την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς,  την  
ενημέρωση του καταναλωτή , τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας ορισμένων υδρόβιων ειδών  καθώς 
και άλλων κανονισμών.  

Με  την  παρούσα εγκύκλιο  παρέχονται  οδηγίες  για  την  εφαρμογή  των διατάξεων ελέγχου  και  τις 
υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων όσον αφορά  α) τις άδειες αλιείας , β)την σήμανση των  αλιευτικών 
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σκαφών και των αλιευτικών εργαλείων ,γ) τον έλεγχο της διαχείρισης του αλιευτικού στόλου ,δ) το 
σύστημα παρακολούθησης σκαφών ,ε)την  υποβολή  δεδομένων ι)  για  την  άσκηση της  αλιευτικής  
δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών σε κάθε αλιευτικό ταξίδι ,την ζώνη αλίευσης ,τα αλιευόμενα 
και απορριπτόμενα είδη και τις ποσότητες αυτών , ιι)  τις εκφορτώσεις , ιιι)  την ζύγιση ,τη πρώτη 
πώληση ή την αποθήκευση προϊόντων αλιείας,που είναι απαραίτητα  στοιχεία για την διασταύρωση 
των δεδομένων  της  αλιευτικής  δραστηριότητας  και  των  εκφορτώσεων  και  στ)  τις  διατάξεις   που 
διέπουν  την  ιχνηλασιμότητα  ,  την  διακίνηση  και  την  εμπορία  των  προϊόντων  αλιείας  και  
υδατοκαλλιέργειας  σε όλα τα στάδια  εμπορίας μέχρι και τον  τελικό καταναλωτή .
Οι ορισμοί της παρούσας ταυτίζονται με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς 
ελέγχου . 
Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται αφορούν : 
ΣΠΣ_VMS_Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών
ΚΠΑ _ Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας 
ΠΟΔΑ_ RFMO_Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης Αλιείας 
ΔΕΔΤΑ  _  ICCAT_Διεθνής  Επιτροπή  Διαχείρισης  Τονοειδών  Ατλαντικού  και  Παρακείμενων 
Θαλασσών 
ΓΕΑΜ_ GFCM_Γενική Επιτροπή Αλιείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ΗΑ _ Ημερολόγιο Αλιείας 
ΔΕ _ Δήλωση Εκφόρτωσης 
ΔΜ _Δήλωση Μεταφόρτωσης 
ΔΠΠ _ Δήλωση Πρώτης Πώλησης 
ΔΑ _ Δήλωση Ανάληψης 
ΠΜ _ Παραστατικό Μεταφοράς 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
1.Το κοινοτικό σύστημα ελέγχου της αλιείας θέτει όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε  
ύδατα και πόρους με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
2.Βασικές προϋποθέσεις για την άσκηση της αλιείας είναι το σκάφος να διαθέτει:
α)  Έγκυρη  αλιευτική  άδεια  (επαγγελματική  άδεια  αλιείας  του  σκάφους  σύμφωνα  με  την  εθνική  
νομοθεσία β.δ. 666/66), η οποία του παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ορισμένη αλιευτική 
ικανότητα [συγκεκριμένη χωρητικότητα σε  GΤ και ισχύ μηχανής σε  KW] και η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρέχονται στο συν/νο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Καν(ΕΕ)404/2011 και 
β) άδεια αλίευσης (γνωστή μέχρι σήμερα ως ειδική άδεια αλιείας), η οποία εκδίδεται επιπλέον της 
αλιευτικής άδειας, δίνει το δικαίωμα στο σκάφος να πραγματοποιεί αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε δεδομένη περιοχή ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό 
ειδικές προϋποθέσεις (π.χ ειδική άδεια αλιείας τόνου) και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες 
που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Καν(ΕΕ)404/2011. 

3.Η αλιευτική άδεια ισχύει μόνον αν οι όροι βάσει των οποίων εκδόθηκε εξακολουθούν να τηρούνται 
δηλαδή αν το σκάφος είναι ικανό να ασκεί και ασκεί ιχθυοπαραγωγική εργασία και διαθέτει προς 
τούτο τον απαιτούμενο εξοπλισμό ( VMS, ERS όπου απαιτείται).

4. Η άδεια αλίευσης απαιτείται όταν οι αλιευτικές ζώνες στις οποίες ασκείται η αλιεία υπόκεινται σε  
καθεστώς  αλιευτικής  προσπάθειας  (  προς  το  παρόν  δεν  έχει  θεσπιστεί  καθεστώς  αλιευτικής 
προσπάθειας  στη  Μεσόγειο),  σε  περιπτώσεις  όπου  υφίσταται  πολυετές  σχέδιο  (σχέδιο 
αποκατάστασης τόνου προς το παρόν για τη Μεσόγειο) ή σε περιπτώσεις όπου ασκείται αλιεία σε  
περιοχή  περιορισμένης  αλιείας  (π.χ.  περιοχές  που θεσπίζονται  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  σχεδίων 
διαχείρισης), ή ασκείται για επιστημονικούς λόγους. 
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Δεν χορηγείται άδεια αλίευσης στο σκάφος αν δεν διαθέτει έγκυρη αλιευτική άδεια. Σε περίπτωση 
προσωρινής αναστολής ή μόνιμης αφαίρεσης  της αλιευτικής άδειας σκάφους, δεν εκδίδεται σε αυτό 
άδεια αλίευσης ή αναστέλλεται η ήδη υπάρχουσα.

ΣΗΜΑΝΣΗ  & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  
5.Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους τηρεί τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται  
στις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση και τα αναγνωριστικά στοιχεία των αλιευτικών σκαφών.

6.Ο  τρόπος  σήμανσης  διαφοροποιείται  στα  σκάφη,  ανάλογα  με  το  μήκος  τους,  και  γίνεται  με 
γράμματα  τα  οποία  δεν  επικολλώνται  ώστε  να  μην  υπάρχει  δυνατότητα  αφαίρεσής  τους,  αλλά 
γράφονται με χρώμα που έρχεται σε αντίθεση με αυτό της επιφάνειας στην οποία τοποθετούνται 

 7.Σε  κάθε  αλιευτικό  σκάφος  συνολικού  μήκους   ≥  των 10μ.  υπάρχουν   όλα  τα  προβλεπόμενα 
έγγραφα του σκάφους  τα οποία πρέπει  να είναι  σε ισχύ και  να  περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:
- Το όνομα σκάφους
- Τα γράμματα του λιμένα ή της περιοχής όπου είναι νηολογημένο το σκάφος, καθώς και τον αριθμό  
νηολογίου
- Το διεθνή αριθμό κλήσης ασυρμάτου, αν υπάρχει
- Το όνομα του πλοιοκτήτη και κατά περίπτωση του ναυλωτή 
- Το συνολικό μήκος, την ισχύ του κινητήρα, την ολική χωρητικότητα και, για τα αλιευτικά σκάφη που 
άρχισαν να αλιεύουν από την 1η Ιανουαρίου 1987 και μεταγενέστερα , την ημερομηνία κατά την οποία 
άρχισαν να αλιεύουν.
Τα εν λόγω έγγραφα επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο και την επιθεώρηση εφόσον ζητηθούν 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
8.Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός των χωρικών υδάτων (6 ν.μ) με 
αδρανή εργαλεία που δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση ούτε τα απαιτούμενα αναγνωριστικά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
Σε κάθε αδρανές εργαλείο, ανάλογα με το είδος του, αναγράφονται σε μόνιμη βάση τα εξωτερικά 
γράμματα  και οι αριθμοί νηολόγησης που αναγράφονται και στο κύτος του αλιευτικού σκάφους στο  
οποίο ανήκει, ως εξής: 
α) για τα δίχτυα επί πινακίδας που είναι προσαρτημένη στην επάνω πρώτη σειρά.
β) για τα αγκίστρια και τα παραγάδια επί πινακίδας στο σημείο επαφής με το σημαντήρα πρόσδεσης 
γ) για τους κιούρτους και τις ιχθυοπαγίδες επί πινακίδας που είναι τοποθετημένη στο κάτω γραντί.
δ) για τα αδρανή εργαλεία που εκτείνονται σε μήκος μεγαλύτερο από ένα ναυτικό μίλι,η σήμανση τους 
επαναλαμβάνεται σε διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα ναυτικό μίλι προκειμένου όλο το αδρανές 
εργαλείο να φέρει σήμανση 

9.Κάθε πινακίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό, να είναι προσαρμοσμένη 
ασφαλώς  επί  του  αλιευτικού  εργαλείου,  να  έχει  πλάτος  65  τουλάχιστον  χιλιοστά  και  μήκος  75 
τουλάχιστον χιλιοστά. Η πινακίδα δεν πρέπει να είναι αφαιρούμενη, να σβήνεται, να αλλοιώνεται, να 
είναι δυσανάγνωστη, να καλύπτεται ή να κρύπτεται. 

10.Σε κάθε ακραίο σημαντήρα και ενδιάμεσο σημαντήρα αναγράφονται τα εξωτερικά γράμματα και οι 
αριθμοί νηολόγησης που εμφαίνονται στο κύτος του αλιευτικού σκάφους στο οποίο ανήκουν και το  
οποίο έχει τοποθετήσει τους εν λόγω σημαντήρες ως εξής: 
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α) τα γράμματα και οι αριθμοί αναγράφονται όσο το δυνατόν υψηλότερα πάνω από την επιφάνεια του  
ύδατος έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα 
β) το χρώμα τους πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την επιφάνεια στην οποία εμφανίζονται 

11.Τα γράμματα και οι αριθμοί που αναγράφονται επί του σημαντήρα, δεν πρέπει να σβήνονται, να 
αλλοιώνονται ή να είναι δυσανάγνωστοι. 
Τα σχοινιά που συνδέουν τους σημαντήρες με το αδρανές εργαλείο είναι από βυθιζόμενο υλικό ή 
φέρουν βαρίδια.

ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
12.Στην περίπτωση που η αλιεία ειδών απαγορεύεται με τη χρησιμοποίηση περισσοτέρων από ένα 
τύπο εργαλείων, κάθε άλλο εργαλείο προσδένεται και στοιβάζεται έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η  
άμεση χρησιμοποίησή του.
Ειδικότερα:
- Τα δίχτυα, τα βαρίδια και παρόμοια εργαλεία αποσυνδέονται από τις αντίστοιχες πόρτες της τράτας  
και τα συρματόσχοινα σύρσης και ανέλκυσης
-  τα δίχτυα που βρίσκονται  επί  του  καταστρώματος ή  άνωθεν  αυτού προσδένονται  σταθερά και 
στοιβάζονται.
- Τα παραγάδια στοιβάζονται εντός του σκάφους και όχι επάνω στο κατάστρωμα.

13.Κάθε αλιευτικό σκάφος πρέπει να διαθέτει επ’αυτού εξοπλισμό για την ανάσυρση απωλεσθέντων  
εργαλείων.

14.Ο πλοίαρχος που έχει απωλέσει εργαλεία ή μέρος αυτών επιχειρεί να τα ανασύρει το συντομότερο 
δυνατόν. Στην περίπτωση που τα απωλεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος 
του σκάφους ενημερώνει την Λιμενική Αρχή  του κράτους.
Εάν τα εργαλεία που ανασύρουν οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν αναφερθεί ως απωλεσθέντα, οι ίδιες  
αρχές μπορούν να απαιτήσουν το κόστος της ανάσυρσης από τον πλοίαρχο του σκάφους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
15.Απαγορεύεται η αλιεία με αλιευτικά σκάφη τα οποία είναι εξοπλισμένα με κινητήρες η ισχύς των 
οποίων υπερβαίνει την ισχύ του κινητήρα που αναφέρεται στην αλιευτική άδεια.

16.Αλιευτικά  σκάφη  με  ισχύ  κινητήρα  πρόωσης  άνω  των  120  κιλοβάτ  (KW)  υπόκεινται  από  1ης 

Ιανουαρίου 2013 σε πιστοποίηση του κινητήρα η οποία συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή .

17.Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα σκάφη που χρησιμοποιούν σταθερά αλιευτικά εργαλεία, 
τα βοηθητικά σκάφη και τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην υδατοκαλλιέργεια.

18.Η  πιστοποίηση  αφορά  στους  νέους  κινητήρες,  στους  κινητήρες  αντικατάστασης  και  στους 
κινητήρες πρόωσης που έχουν υποστεί τεχνική τροποποίηση. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση νέων 
κινητήρων,  κινητήρων  αντικατάστασης  και  κινητήρων  πρόωσης  που  έχουν  υποστεί  τεχνική 
τροποποίηση, τους οποίους δεν έχει εγκρίνει επίσημα από την αρμόδια αρχή .

19.Ο  κάτοχος  της  αλιευτικής  άδειας  ενημερώνει  τις  αρμόδιες  αρχές  πριν  την  τοποθέτηση  νέου 
κινητήρα πρόωσης ή πριν από την αντικατάσταση ή την τεχνική τροποποίηση υφιστάμενου κινητήρα 
πρόωσης προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση .

20.Ένας κινητήρας πρόωσης θεωρείται ότι έχει υποστεί τεχνική τροποποίηση όταν οποιοδήποτε από 
τα  κύρια  στοιχεία  του  (εξοπλισμός  έγχυσης,  βαλβίδες,  στροβιλοσυμπιεστής,  έμβολα,  χιτώνια 
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κυλίνδρου, κεφαλές κυλίνδρου, διωστήρες κ.λ.π), έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από νέα μέρη 
με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές που συνεπάγονται τροποποίηση της ονομαστικής ισχύος, ή 
όταν οι ρυθμίσεις του κινητήρα έχουν τροποποιηθεί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 
21.Το Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) επεκτείνεται από 1/1/2012 και σε σκάφη ολικού 
μήκους ≥ 12μ. και < 15μ. Υπάρχει δυνατότητα στο πλαίσιο πολυετών σχεδίων διαχείρισης, το ΣΠΣ να 
επεκτείνεται και σε σκάφη μικρότερου μήκους. 
Η  διοίκηση  έχει  ήδη  ξεκινήσει  τις  διαδικασίες  για  την  προμήθεια  των  συσκευών  που  θα 
εγκατασταθούν στα σκάφη αυτής της κατηγορίας. Η αγορά των συσκευών θα χρηματοδοτηθεί στο 
100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 

22. Κανένα αλιευτικό σκάφος που υπόκειται στο ΣΠΣ δεν επιτρέπεται να αναχωρεί από λιμένα χωρίς  
να έχει εγκατεστημένη συσκευή ΣΠΣ πλήρως λειτουργική.

23.Στην περίπτωση τεχνικής βλάβης οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές του κράτους εξασφαλίζουν ότι ο  
πλοίαρχος, ή ο πλοιοκτήτης, ή ο αντιπρόσωπός του ενημερώνεται και από τη στιγμή της ενημέρωσης  
και  κάθε  4  ώρες  ο  πλοίαρχος  διαβιβάζει  στο  ΚΠΑ το  επικαιροποιημένο  γεωγραφικό  στίγμα  του 
σκάφους, με κατάλληλο μέσο τηλεπικοινωνίας.

24.Μετά από τεχνική βλάβη ή μη λειτουργία της συσκευής, κανένα αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να 
αποπλεύσει  από  λιμένα  χωρίς  να  διαπιστωθεί  από  Λιμενικές  Αρχές  ότι  η  συσκευή  λειτουργεί 
ικανοποιητικά. Το ΚΠΑ μπορεί να επιτρέψει στα αλιευτικά σκάφη του να αποπλεύσουν από το λιμένα  
παρόλο  που  δεν  λειτουργεί  η  συσκευή,  προκειμένου  να  την  επιδιορθώσουν  ή  να  την  
αντικαταστήσουν. Για την απομάκρυνση της συσκευής με σκοπό την επισκευή ή την αντικατάστασή  
της απαιτείται η έγκριση των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών.

 25. Η συσκευή ΣΠΣ μπορεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας  όταν  το σκάφος είναι ελλιμενισμένο στις  
εξής περιπτώσεις  
 έχει προηγουμένως ενημερώσει το ΚΠΑ και 
 από την επόμενη αναφορά στο ΚΠΑ  διαπιστώνεται ότι το σκάφος δεν άλλαξε θέση σε σχέση με 

την προηγούμενη αναφορά 
Η  δυνατότητα  εισαγωγής  ή  εξαγωγής  εσφαλμένου  στίγματος  ή  χειροκίνητης  παρέμβασης  στη 
συσκευή αποκλείεται.Η εξασφάλιση πλήρους λειτουργίας της συσκευής είναι ευθύνη των πλοιάρχων.

26.Απαγορεύεται η καταστροφή, διακοπή λειτουργίας της συσκευής ή η με κάθε τρόπο επέμβαση σε 
αυτή, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές  έχουν δώσει σχετική άδεια για επισκευή ή αντικατάσταση της. 

27.Η συχνότητα διαβίβασης των δεδομένων από τη συσκευή στο ΚΠΑ είναι τουλάχιστον μια φορά 
κάθε 2 ώρες. 

28.Το ΚΠΑ του κράτους παρακολουθεί μέσω των δεδομένων της συσκευής, την ημερομηνία και ώρα 
εισόδου και εξόδου των αλιευτικών σκαφών του από:
α) θαλάσσιες περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες πρόσβασης σε ύδατα και πόρους 
(π.χ περιοχές σε εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης)
β) περιοχές απαγόρευσης της αλιείας που έχουν θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο ή σε επίπεδο ΠΟΔΑ 
( ΔΕΔΤΑ_ICCAT,   ΓΕΑΜ_GFCM) 
γ)  ύδατα  που  υπόκεινται  στην  κυριαρχία  ή  δικαιοδοσία  τρίτης  χώρας.  Αφορά  στα  σκάφη  που 
αλιεύουν  στο  πλαίσιο  ενωσιακών  αλιευτικών  συμφωνιών  με  τρίτες  χώρες,(  για  την  Ελλάδα 
σημαντικές είναι οι αλιευτικές συμφωνίες με Μαυριτανία και Γουινέα Μπισάου), αλλά και στα σκάφη 
που αλιεύουν στο πλαίσιο ιδιωτικών συμφωνιών που συνάπτουν οι επιχειρήσεις με τρίτες χώρες. 
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Στην περίπτωση β, η συχνότητα διαβίβασης δεδομένων είναι τουλάχιστον ανά 30 λεπτά. Επιτρέπεται  
υπό προϋποθέσεις ο διάπλους από περιοχές περιορισμένης αλιείας σε όλα τα αλιευτικά σκάφη και 
ειδικότερα  όταν  δεν  έχουν  άδεια  να  αλιεύουν  στις  περιοχές  αυτές,  όλα  τα  εργαλεία  είναι  
προσδεδεμένα και στοιβαγμένα και η ταχύτητα του σκάφους κατά το διάπλου είναι μεγαλύτερη των 6 
κόμβων,  εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας  ή αντίξοων συνθηκών,  περίπτωση κατά την οποία ο 
πλοίαρχος ενημερώνει αμέσως  το ΚΠΑ.

29.Οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκαφών εξασφαλίζουν ότι: 
α) οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού λειτουργούν πλήρως ανά πάσα στιγμή και ότι διαβιβάζονται  
τα στοιχεία που αφορούν: 

• στην ταυτότητα του αλιευτικού σκάφους 
• στο πλέον  πρόσφατο γεωγραφικό  στίγμα του αλιευτικού  σκάφους,  με  σφάλμα στίγματος  

μικρότερο των 500 μέτρων, με ποσοστό αξιοπιστίας 99%. 
• στην ημερομηνία και την ώρα καθορισμού του εν λόγω στίγματος του αλιευτικού σκάφους 
• στη στιγμιαία ταχύτητα και την κατεύθυνση του αλιευτικού σκάφους

β) τα δεδομένα δεν αλλοιώνονται με κανένα τρόπο
γ)  η  κεραία  ή  οι  κεραίες  που  συνδέονται  με  τις  συσκευές  δορυφορικού  εντοπισμού  δεν 
παρεμποδίζονται, αποσυνδέονται ή διακόπτονται κατά κανένα τρόπο
δ) η πηγή τροφοδοσίας των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού δεν διακόπτεται κατά κανέναν τρόπο
ε) η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού δεν απομακρύνεται από το αλιευτικό σκάφος

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ 
30.Οι  πλοίαρχοι  των  αλιευτικών  σκαφών  συνολικού  μήκους  ≥  12μ  που  αλιεύουν  αποθέματα 
υπαγόμενα σε πολυετές σχέδιο (προς το παρόν αλιεία τόνου στη Μεσόγειο), οι οποίοι υποχρεούνται  
να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του ημερολογίου αλιείας, κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές  
τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την προβλεπόμενη άφιξη στο λιμένα τις ακόλουθες πληροφορίες :

 Εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και όνομα του αλιευτικού σκάφους
 Όνομα του λιμένα προορισμού και σκοπός προσέγγισης, όπως εκφόρτωση, μεταφόρτωση ή 

πρόσβαση στις υπηρεσίες
 Ημερομηνίες  του  αλιευτικού  ταξιδιού  και  αντίστοιχες  γεωγραφικές  περιοχές  στις  οποίες 

συλλέχθηκαν τα αλιεύματα
 Εκτιμώμενη ημερομηνία και χρόνος άφιξης στο λιμένα
 Ποσότητες κάθε είδους που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας
 Τις προς εκφόρτωση ή μεταφόρτωση ποσότητες κάθε είδους

31.Τα ηλεκτρονικά δεδομένα του ημερολογίου αλιείας και η ηλεκτρονική προαναγγελία μπορούν να 
αποστέλλονται με μία μόνο ηλεκτρονική διαβίβαση. Οι πλοίαρχοι έχουν την ευθύνη της ακρίβειας των 
δεδομένων που περιέχει η ηλεκτρονική προαναγγελία.

32.Οι  αρμόδιες αρχές του παράκτιου κράτους μέλους μπορούν να αρνούνται  την πρόσβαση στο 
λιμένα  σε  αλιευτικά  σκάφη,  αν  οι  προαναφερόμενες  πληροφορίες  δεν  είναι  πλήρεις,  πλην  των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (έντυπη υποβολή) 
33. Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους ελληνικής σημαίας  με ολικό μήκος  μεγαλύτερο των 10 μέτρων 
για κάθε αλιευτικό ταξίδι , συμπληρώνει και υποβάλλει 
α)  ημερολόγιο αλιείας (ΗΑ) για τις αλιευτικές δραστηριότητες κάθε ημέρας και δήλωση εκφόρτωσης 
(ΔΕ)  για τις ποσότητες και τα είδη που εκφορτώνονται ,
β) δήλωση μεταφόρτωσης (ΔΜ) ,εάν  το σκάφος τους συμμετέχουν σε δραστηριότητα μεταφόρτωσης . 
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Η μεταφόρτωση κοινοτικών σκαφών πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο  σε κοινοτικό  λιμένα ,δεν 
επιτρέπεται η μεταφόρτωση εν πλω σε κοινοτικά ύδατα.

34. Οι πληροφορίες 
α) του ΗΑ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής : 
 τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα του αλιευτικού σκάφους∙
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη ζώνη  αλιείας 
 την ημερομηνία των αλιεύσεων∙
 την ημερομηνία και τον λιμένα απόπλου και κατάπλου και την διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού∙
 τον τύπο εργαλείου, το μέγεθος ματιών και τις διαστάσεις∙
 τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα εκφραζόμενες σε ζωντανό  βάρος ή  εάν 

προβλέπεται  τον αριθμό των ατόμων ( πχ τόνος )∙
 τον αριθμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων
 β)  της ΔΕ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα του αλιευτικού σκάφους∙
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη ζώνη  αλιείας ∙
 τις ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος αναλυτικά ,ανά τύπο παρουσίασης 

προϊόντος ή εάν προβλέπεται  τον αριθμό των ατόμων∙( πχ τόνος ) 
 τον λιμένα εκφόρτωσης
γ) της ΔΜ περιλαμβάνει τουλάχιστον  τα εξής
 τον  εξωτερικό  αριθμό  ταυτοποίησης  και  το  όνομα  τόσο  του  αλιευτικού  σκάφους  που 

μεταφορτώνει όσο και του αλιευτικού σκάφους που παραλαμβάνει
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη ζώνη  αλιείας 
 τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο 

παρουσίασης προϊόντος ή εάν προβλέπεται  τον αριθμό των ατόμων∙
 τον λιμένα προορισμού του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους∙
 τον καθορισμένο λιμένα μεταφόρτωσης

35. α) Στο   ΗΑ α)  ο πλοίαρχος καταγράφει τις εκτιμώμενες ποσότητες που αλιεύθηκαν κατά την 
διάρκεια μιας ημέρας για κάθε είδος, οι οποίες υπερβαίνουν  τα 50 kg  εκφρασμένες σε ζωντανό 
βάρος ή εάν προβλέπεται  και τον αριθμό των ατόμων ( πχ τόνος, ξιφίας, μακρύπτερος τόνος ,άκρως 
μεταναστευτικοί καρχαρίες _Καν(ΕΚ)302/2009,ΥΑ 170317/162669/20-4-2004,σύσταση_ GFCM/ 
ΓΕΑΜ αρ. 35/2011/1)  . 
Στα είδη συμπεριλαμβάνονται και τα είδη που αλιεύονται για ζωντανό δόλωμα 
β) τις εκτιμώμενες απορρίψεις που υπερβαίνουν τα 50 kg εκφρασμένες σε ζωντανό βάρος για όλα τα 
είδη , 
γ)  το επιτρεπόμενο όριο ανοχής για τις εκτιμήσεις των ποσοτήτων των αλιευμάτων ( kg) στο ΗΑ  σε 
σχέση με τις ποσότητες που εκφορτώνονται  (kg) πρέπει να είναι ποσοστό μέχρι 10% για όλα τα είδη. 
Το όριο ανοχής υπολογίζεται  ως ποσοστό επί των  αριθμητικών στοιχείων του ΗΑ ή στα χύθην 
αλιεύματα βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των συνολικών ποσοτήτων 
του σκάφους,
δ) το ζωντανό βάρος υπολογίζεται από τον πλοίαρχο  με την χρήση του συντελεστή μετατροπής του 
είδους εφόσον έχει ορισθεί 

36.  Στην ΔΕ α) ο πλοίαρχος καταγράφει όλες οι ποσότητες που εκφορτώθηκαν για κάθε είδος  ,σε 
χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος αναλυτικά και ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή εάν προβλέπεται  
τον αριθμό των ατόμων . 
β)Η διαδικασία εκφόρτωσης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν τα προϊόντα αλιείας έχουν ζυγισθεί. 
γ)Το  ζωντανό βάρος υπολογίζεται από τον πλόιαρχιο   με την χρήση του συντελεστή μετατροπής του 
είδους εφόσον έχει ορισθεί 
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37. στην  ΔΜ  α)  ο  πλοίαρχος  καταγράφει  τις  εκτιμώμενες  ποσότητες  που  μεταφορτώθηκαν  ή 
παραλήφθηκαν  για κάθε είδος  εκφρασμένες σε ζωντανό βάρος ,οι οποίες υπερβαίνουν τα 50  kg 
ζωντανού βάρους.
β)  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  μεταφόρτωσης  ο  πλοίαρχος  του  αλιευτικού  σκάφους 
μεταφόρτωσης παραδίδει στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους παραλαβής αντίγραφο της ΔΜ  του 
σκάφους του  και αντίστροφα. 
γ)όταν  υφίσταται  διαφορά  μεταξύ  των  ποσοτήτων  που  μεταφορτώθηκαν  και  αυτών  που  έχουν 
παραληφθεί   ,θεωρείται ότι έχει μεταφορτωθεί η μεγαλύτερη ποσότητα 
δ)το  επιτρεπόμενο  όριο  ανοχής  για  τις  εκτιμήσεις  των  ποσοτήτων  των  αλιευμάτων  (kg)που 
καταγράφονται στην ΔΜ σε σχέση με τις ποσότητες (kg)  που μεταφορτώνονται ή παραλαμβάνονται 
πρέπει να είναι ποσοστό μέχρι 10% για όλα τα είδη .Το όριο ανοχής υπολογίζεται  ως ποσοστό επί  
των  αριθμητικών στοιχείων  της ΔΜ    .
ε)  Το  ζωντανό βάρος υπολογίζεται  από τον πλοίαρχο  με την χρήση του συντελεστή μετατροπής του 
είδους εφόσον έχει ορισθεί 

38. Για την συμπλήρωση του  ΗΑ ισχύουν και τα εξής : 
α) υποχρεωτική συμπλήρωση με όλες τις πληροφορίες  
 ακόμα και αν δεν υπάρχουν αλιεύματα ,
 καθημερινά το αργότερο έως την 24:00 ή κατά την άφιξη στον λιμένα 
 κατά την επιθεώρηση στην θάλασσα , 
β) συμπλήρωση νέας σειράς 
 για κάθε ημέρα στην θάλασσα ,
 για την αλιεία την ιδια ημέρα σε άλλη ζώνη ,
γ) συμπλήρωση νέας σελίδας  
 για κάθε  χρήση διαφορετικού εργαλείου ή διχτυού με διαφορετικά μάτια ,
 για κάθε αλίευση μετά από μεταφόρτωση ή ενδιάμεση εκφόρτωση, 
 κατά την αναχώρηση από λιμένα όταν  δεν πραγματοποιήθηκε εκφόρτωση 

39. Ολες οι εγγραφές στο ΗΑ ,στην  ΔΕ και στην  ΔΜ  είναι με ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράμματα ,  
Οι εγγραφές δεν σβήνονται και δεν τροποποιούνται ,σε περίπτωση λάθους διαγράφεται με γραμμή η 
λανθασμένη  εγγραφή   και  ακολουθεί  η  νέα  ορθή  εγγραφή.  Κάθε  διαγραφή  ή  νέα  εγγραφή 
μονογράφεται από τον πλοίαρχο 

40. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού  σκάφους   υποβάλλει  ή αποστέλλει  για κάθε αλιευτικό ταξίδι  το ΗΑ, 
την  ΔΕ  ή   την   ΔΜ (εάν  πραγματοποιήθηκε   μεταφόρτωση),   το  συντομότερο  δυνατόν  και  όχι  
αργότερα από 48 ώρες από την εκφόρτωση  ή την μεταφόρτωση ή την άφιξη στον λιμένα   ως εξής:
 α) στην περίπτωση  της  εκφόρτωσης ή της  μεταφόρτωσης  σε λιμένα της χώρας
 τα πρωτότυπα αυτών  , στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές εκφόρτωσης της χώρας σύμφωνα με την 

εγκύκλιο Υπ Γεωργίας αρ.162195 /2003& ΥΕΝ αρ Μ2134.3.1/04/2003 / 23-12-2003 και 
 ένα αντίγραφο αυτών  στην Υπηρεσία Αλιείας που τηρείται ο φάκελος του αλιευτικού σκάφους 

β) στην περίπτωση  της  εκφόρτωσης ή της  μεταφόρτωσης  σε άλλο κράτος μέλος 
 ένα αντίγραφο αυτών  στις  αρμόδιες αρχές του   Κράτους Μέλους της εκφόρτωσης  και 
 τα πρωτότυπα αυτών στην Υπηρεσία Αλιείας που τηρείται ο φάκελος του αλιευτικού σκάφους.
γ) στην περίπτωση εκφόρτωσης  σε λιμένα τρίτης χώρας ή μεταφόρτωσης σε λιμένα ή ύδατα τρίτης 
χώρας ή στην ανοιχτή θάλασσα , τα πρωτότυπα του ΗΑ ,της ΔΕ ή της ΔΜ στην Υπηρεσία Αλιείας  
που τηρείται ο φάκελος του σκάφους 
δ)  στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε  εκφόρτωση , το πρωτότυπο του ΗΑ ή της   ΔΜ κατά 
περίπτωση στην Υπηρεσία Αλιείας που τηρείται ο φάκελος του αλιευτικού σκάφους.
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41.Οταν το αλιευτικό σκάφος της ΕΕ αλιεύει στα ύδατα τρίτης χώρας ή σε ύδατα που υπόκεινται σε  
ρυθμίσεις  Περιφερειακής  Οργάνωσης  Αλιείας  ή   εκτός  των  υδάτων  της  ΕΕ  και  απαιτείται  η 
συμπλήρωση  διαφορετικού  είδους  εντύπων   για  το  ΗΑ  ,  την  ΔΕ  και  την  ΔΜ  ,  ο  πλοίαρχος  
συμπληρώνει και  υποβάλλει αντίγραφο των αιτούμενων εντύπων σύμφωνα με την  προηγούμενη 
παράγραφο . 

42.Τα δεδομένα του ΗΑ ,της ΔΕ και  της ΔΜ συμπληρώνονται  με την ευθύνη του πλοιάρχου .  Ο 
πλοίαρχος μονογράφει για τις καταχωρήσεις  των δεδομένων κάθε ημέρας αλιείας και  υπογράφει 
κάθε σελίδα της ΔΕ  . Η ΔΕ και η ΔΜ μπορεί να υποβληθεί επίσης από εκπρόσωπο του πλοιάρχου .
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΑ  ΗΑ_ΔΕ _ΔΜ  για 
ορισμένα πελαγικά είδη

 43.Για τον τόνο (BFT), τον ξιφία (SWO), τον μακρύπτερο τόνο (ALB), τα άλλα τονοειδή και τους 
άκρως  μεταναστευτικούς  καρχαρίες,  απαιτείται  η  καταχώρηση  στα  ΗΑ_ΔΕ_ΔΜ,  πρόσθετων 
πληροφοριών που απορρέουν από τις παρακάτω διατάξεις: τον Καν (ΕΚ) 302/2009 του Συμβουλίου , 
την Υπουργική  Απόφαση αρ.170317/162669/20-4-2004,  την σύσταση ΓΕΑΜ _GFCM/35/2011/1, την 
σύσταση ΔΕΔΤΑ_ ICCAT 10-04 ως ακολούθως: 
Α. Στο  ΗΑ  καταχωρίζονται υποχρεωτικά:
α) ο αριθμός ICCAT (πεδίο ….) 
β) οι πληροφορίες στα πεδία (8), (9),(10) 
γ) στο πεδίο (12) η αλιευτική δραστηριότητα ανα ημέρα πχ αλιεία, ανίχνευση, πλεύση
δ) στο πεδίο (14)  το ακριβές ημερήσιο στίγμα σε μοίρες και λεπτά ( γεωγραφικό πλάτος και μήκος )  
στην θέση αλιείας  ή εάν δεν έχει  πραγματοποιηθεί αλιεία το στίγμα του αλιευτικού σκάφους σε 
μοίρες και λεπτά ( γεωγραφικό πλάτος και μήκος )  στις 12:00 το μεσημέρι   
ε) στο  πεδίο (15) τα αλιεύματα :
ι)στοιχεία αναγνώρισης ειδών-χρήση κωδικού FAO (BFT, ALB, SWO κτλ) 
ιι) εκτιμώμενο ζωντανό βάρος σε κιλά ημερησίως και αριθμός ατόμων ανά είδος, ανεξαρτήτως της 
ποσότητας που διατηρείται επί του σκάφους(έστω κι αν είναι μικρότερη των 50 κιλών). 
Ειδικότερα  για τα είδη ερυθρός τόνος (  BFT  ) και ξιφίας (  SWO  ) καταχωρείται το ζων βάρος για κάθε   
ψάρι χωριστά, ανεξαρτήτως το βάρους 
στ)  πεδίο  15  μονογραφή  κυβερνήτη  σε  κάθε  σειρά  και  υπογραφή  παρατηρητή  (αν  υπάρχει 
παρατηρητής)

44.Για  τα  είδη  τόνο  (BFT),  τον  ξιφία  (SWO),  τον  μακρύπτερο  τόνο  (ALB)  και  προκειμένου  να 
προσδιοριστεί η αλιευτική προσπάθεια για το  είδος, εκτός από την  καταχώρηση του στίγματος 
( πεδίο 14 ) συμπληρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή τα πεδία  (9),(10),(13) που αφορούν:
α) Για το εργαλείο LLD 
ι)    τον αριθμό των αγκιστριών  και το μήκος ανά παραγάδι 
ιι)   τον αριθμό των παραγαδιών ανά σκάφος που χρησιμοποιούνται
ιιι)  το χρόνο καλαρίσματος
β) Για τα εργαλεία LHP και LTL
ι) τον αριθμό αγκιστριών ανά σκάφος
ιι) το χρόνο καλαρίσματος

45.Στην ΔΕ ή ΔΜ καταχωρίζεται υποχρεωτικά ο αριθμός των ατόμων , η παρουσίασή τους  και το  
συνολικό βάρος ανά είδος σε  Kg ( μετά τη ζύγισή τους)  και το  ζωντανό βάρος με την χρήση του 
αντίστοιχου συντελεστή μετατροπής του είδους.

46.Επίσης για τον τόνο (BFT) απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 
κάθε Δευτέρα,  της εβδομαδιαίας  αναφοράς αλιευμάτων ακόμη και  για μηδενικά αλιεύματα .  Στην 
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εβδομαδιαία αναφορά καταγράφεται ο αριθμός των ατόμων τόνου και η εκτίμηση του ζώντος βάρους 
αυτών   σε  kg (ολόκληρα  άτομα  τόνου)  για  κάθε  ημέρα  αλιείας  .  Αντίγραφο  της  υποβληθείσας 
αναφοράς να φυλάσσεται  από τον πλοίαρχο για ενδεχόμενο μελλοντικό έλεγχο.

47.α)Το έντυπο του ΗΑ_της ΔΕ_& της  ΔΜ θεωρείται  από την αρμόδια Λιμενική Αρχή  , η οποία το 
κοινοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας στον αριθμό Fax: 210 9287131 ως εξής :
 άμεσα  για  τον τόνο  _  BFT μετά από την  διενέργεια  της  επιθεώρησης  και  την  σύνταξη της 

σχετικής έκθεσης επιθεώρησης, ή
 το αργότερο εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης για τα υπόλοιπα είδη ( ξιφίας,  

μακρύπτερος, τονοειδή, άκρως μεταναστευτικοί καρχαρίες) 
β)  Το  έντυπο  της  εβδομαδιαίας  αναφοράς  θεωρείται   από  την  αρμόδια  Λιμενική  Αρχή  σε  κάθε 
απόπλου και κατάπλου του αλιευτικού σκάφους  και   κοινοποιείται  άμεσα κάθε Δευτέρα  στη Γενική  
Διεύθυνση Αλιείας στον αριθμό Fax: 210 9287110 

ΖΥΓΙΣΗ 
48.Ολα τα προϊόντα αλιείας που εκφορτώνονται απο τα ελληνικά ή λοιπά κοινοτικά α/κ σκάφη  σε  
λιμένα της χώρας ή μεταφορτώνονται μεταξύ α/κ της ΕΕ  ζυγίζονται υποχρεωτικά
α)  με συστήματα ασφαλή που είναι εγκεκριμένα , βαθμολογημένα και σφραγισμένα από τις αρμόδιες  
αρχές του  
 β) πριν την πρώτη πώλησή τους , στην θάλασσα ή κατά την εκφόρτωση ή εάν μεταφέρονται σε άλλο 
σημείο από τον λιμένα εκφόρτωσης  

49.Η ζύγιση πραγματοποιείται : 
α)με  ευθύνη  του  πλοιάρχου  στην  θάλασσα  (  με  την  προϋπόθεση  εφαρμογής  σχεδίου 
δειγματοληψίας) 
β)  με ευθύνη του εγκεκριμένου πρώτου αγοραστή 
  στον λιμένα εκφόρτωσης  ή 
 μετά την μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης εντός της χώρας ( με την προϋπόθεση  εφαρμογής 

σχεδίου ελέγχου εγκεκριμένο από τη ΕΕ) ή
  μετά  την  μεταφορά τους  σε  άλλο  κράτος  μέλος  σε  (με  την  προϋπόθεση εφαρμογής  κοινού 

προγράμματος ελέγχου ) 

50.Οι υπεύθυνοι για την ζύγιση ( πλοίαρχος ή εγκεκριμένος αγοραστής της πρώτης πώλησης ή ο 
υπεύθυνος της αποθήκευσης των προϊόντων) , τηρούν  αρχείο με  τις πληροφορίες της ζύγισης . 
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν
 τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης  και το όνομα του αλιευτικού σκάφους  
 για κάθε είδος που ζυγίζεται τον τριψήφιο αλφαβητικός κωδικός  FAO , την παρουσίαση του 

προϊόντος και το αποτέλεσμα της ζύγισης σε κιλά καθαρού βάρους ,
 την ημερομηνία της ζύγισης (έτος ,μήνας ,ημερομηνία ) 

51.Η ποσότητα που προκύπτει από την ζύγιση χρησιμοποιείται για την συμπλήρωση της ΔΕ, του ΠΜ  
της ΔΠΠ και της ΔΑ 
Οταν η ζύγιση των  προϊόντων αλιείας  έχει πραγματοποιηθεί στο σκάφος και επαναλαμβάνεται στην 
ξηρά μετά την εκφόρτωση , η ποσότητα που προκύπτει από την ζύγιση στην ξηρά χρησιμοποιείται για  
την συμπλήρωση της ΔΕ, του ΠΜ της ΔΠΠ και της ΔΑ 

52.Η  ζύγιση  καταψυγμένων  προϊόντων αλιείας  που εκφορτώνονται σε κιβώτια ή συσσωματωμένα 
καθορίζεται ανα είδος  . 
α)Οι υπεύθυνοι της ζύγισης των προαναφερόμενων προϊόντων τηρούν μητρώο για κάθε εκφόρτωση 
προϊόντων αλιείας με πληροφορίες που περιλαμβάνουν : 
 τον εξωτερικό αριθμό  και το όνομα  του α/κ , τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους εκφόρτωσης 
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 τα είδη και την  παρουσίαση τους   
 το μέγεθος της παρτίδας, το δείγμα των παλετών ανά είδος και την παρουσίαση τους σύμφωνα 

του Παραρτήματος XVΙΙΙ του Κανονισμού της Επιτροπής  
 το βάρος κάθε παλέτας  στο δείγμα και το μέσο βάρος τους  
 τον  αριθμό των κιβωτίων ή των συσσωματωμένων ποσοτήτων κάθε παλέτας στο δείγμα· 
 το  απόβαρο  ανά  κιβώτιο,  σε  περίπτωση  που  είναι  διαφορετικό  από  το  απόβαρο  που 

προσδιορίζεται στο σημείο 4 του Παραρτήματος XVΙΙΙ 
 το μέσο βάρος μιας άδειας παλέτας σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 3 στοιχείο β) του 

παραρτήματος XVΙΙΙ· 
 το  μέσο  βάρος  ανά  κιβώτιο  ή  συσσωματωμένη  ποσότητα  και,  εφόσον  χρειάζεται,  την 

παρουσίαση τους .
β)Πριν την ζύγιση ,οι υπεύθυνοι της ζύγισης εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αλιείας καθαρίζονται από 
τον πάγο ,χωρίς να προκαλείται φθορά ή υποβάθμιση της ποιότητας 

53.Κατά τη μεταφόρτωση προϊόντων αλιείας  μεταξύ α/κ της ΕΕ και όταν η πρώτη εκφόρτωση των 
μεταφορτωμένων  προϊόντων  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  σε  λιμένα  εκτός  ΕΕ  ,  τα  αλιευτικά 
προϊόντα ζυγίζονται πριν απομακρυνθούν από το λιμένα μεταφόρτωσης  

54.Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση στα συστήματα ζύγισης ,στο μητρώο ή στο αρχείο 
ζύγισης ,στις γραπτές  δηλώσεις καθώς και σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου τα αλιευτικά προϊόντα 
αποθηκεύονται η επεξεργάζονται 
  
ΔΗΛΩΣΗ  ΠΡΩΤΗΣ  ΠΏΛΗΣΗΣ-  ΔΗΛΩΣΗ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ  –ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (έντυπη 
μορφή)  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
55.α) Η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων (από τον πλοιοκτήτη στον πρώτο αγοραστή) που  
εκφορτώθηκαν  σε λιμένα της χώρας απο κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ,ανεξάρτητα από  τις  ποσότητες  
εκφόρτωσης  , γίνεται σε εγκεκριμένο αγοραστή , ο οποίος στην συνέχεια θα τα διαθέσει στην αγορά  
(χονδρική ή λιανική πώληση) 
Η  ως άνω υποχρέωση αφορά όλες τις πρώτες πωλήσεις των εκφορτώσεων που πραγματοποιούνται 
στην χώρα σε σχέση με είδη και ποσότητες 

56.  Ο  εγκεκριμένος πρώτος  αγοραστής  των προϊόντων  αλιείας  συμπληρώνει  και  υποβάλλει  στις  
αρμόδιες αρχές ,Δήλωση Πρώτης Πώλησης (ΔΠΠ) στην οποία καταγράφει τις ποσότητες των ειδών 
που έχει αγοράσει απο κάθε αλιευτικό σκάφος 
Οι πληροφορίες της ΔΠΠ περιλαμβάνουν : 
 τον εξωτερικό αριθμό και το όνομα  του αλιευτικού σκάφους εκφόρτωσης 
 το λιμάνι και την ημερομηνία εκφόρτωσης∙
 το όνομα του πλοιοκτήτη  ή του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους ή το όνομα του εκπροσώπου 

τους 
 το  όνομα  του  αγοραστή,  τον  αριθμό  φορολογικού  του  μητρώου  ή  άλλον  αποκλειστικό 

αναγνωριστικό αριθμό∙
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO  για κάθε είδους και την αντίστοιχη ζώνη αλιείας ∙
 τις ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε βάρος προϊόντος, αναλυτικά ανά 

τύπο παρουσίασης  του προϊόντος ή τον αριθμό των ατόμων 
 για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται στις κοινές  προδιαγραφές εμπορίας, το ατομικό μέγεθος ή  

βάρος, την ποιότητα, την παρουσίαση και τη φρεσκότητα∙
 τον προορισμό των προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά (μεταφορά, χρησιμοποίηση 

για  ζωοτροφές,  παραγωγή  αλεύρων  για  ζωοτροφές,  για  δολώματα  ή  για  μη-διατροφικούς 
σκοπούς) όπου απαιτείται , ∙

 τον τόπο και την ημερομηνία της πώλησης∙
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 τον αριθμό και την ημερομηνία του τιμολογίου και ενδεχομένως, τη σύμβαση πώλησης∙ εάν έχουν  
εκδοθεί 

 την  αναφορά στην  ΔΑ ή στο  ΠΜ  εαν τα προϊόντα δεν θα διατεθούν άμεσα στην αγορά αλλά θα  
αποθηκευθούν , 

 την τιμή.

57.Η ΔΠΠ δύναται να αντικαθίσταται από το τιμολόγιο αγοράς του εγκεκριμένου αγοραστή εφόσον 
κάτι τέτοιο εκδίδεται κατά την πρώτη πώληση ( από τον πλοικτήτη στον πρώτο αγοραστή ) και με την  
προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών 

58.α)Ο εγκεκριμένος αγοραστής υποβάλλει την ΔΠΠ  για όλες τις ποσότητες των προϊόντων αλιείας  
που εκφορτώθηκαν από αλιευτικό σκάφος  ανεξάρτητα από την σημαία του  και αγόρασε σε πρώτη  
πώληση σε έντυπη μορφή  εντός 48 ωρών απο την λήξη της πρώτης πώλησης και εάν είναι δυνατόν 
ηλεκτρονικά 
ως εξής: 
 εαν η πρώτη πώληση έλαβε χώρα σε ιχθυόσκαλα ή σε νομό με ιχθυόσκαλα στην διοίκηση της  

ιχθυόσκαλας,η  οποία στην συνέχεια τα  διαβιβάζει  στην υπηρεσία αλιείας  της περιφερειακής 
ενότητας όπου τηρείται ο φάκελος του αλιευτικού σκάφους   ή 

 εάν η πρώτη πώληση  έχει γίνει αλλού ,στην υπηρεσία αλιείας της περιφερειακής ενότητας όπου 
τηρείται ο φάκελος του α/κ  . 

β) η υπηρεσία αλιείας αποστέλλει τη ΔΠΠ στην χώρα εκφόρτωσης και στην χώρα σημαίας  εφόσον οι 
πρώτες πωλήσεις αφορούν προϊόντα αλιείας που εκφορτώθηκαν από α/κ σκάφος άλλου κράτους 
μέλους  

59.Εάν  τα προϊόντα αλιείας α/κ με ελληνική σημαία έχουν εκφορτωθεί σε Τρίτη χώρα και η πρώτη 
πώληση έχει γίνει σε Τρίτη χώρα ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπός του διαβιβάζει  αντίγραφο της  ΔΠΠ ή  
ισοδύναμου εγγράφου με εφάμιλλη πληροφόρηση στην υπηρεσία αλιείας της περιφερειακής ενότητας  
όπου τηρείται ο φάκελος του α/κ  και εάν είναι δυνατόν ηλεκτρονικά 

60.Οι προαναφερόμενοι παράγραφοι δεν εφαρμόζονται  κατά την πρώτη πώληση προϊόντων αλιείας  
 που  πωλούνται  απο  το  σκάφος  σε   αγοραστή   ο  οποίος  θα  τα  χρησιμοποιήσει   για  ίδια 

κατανάλωση και  δεν θα τα διαθέσει στη αγορά αλλά. Το βάρος αυτών των προϊόντων δε μπορεί  
να υπερβαίνει τα 30 κιλά /αγοραστή 

 εφόσον οι ποσότητες που πωλούνται δεν υπερβαίνουν τα 50 κιλά για κάθε είδος ή προέρχονται 
από εκφορτώσεις α/κ με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων και με την προϋπόθεση ότι θα 
εφαρμοσθεί σχέδιο δειγματοληψίας 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
61.Ο  εγκεκριμένος  αγοραστής  των  προϊόντων  αλιείας  που  είναι  αρμόδιος  για  την  διάθεση  των 
προϊόντων αλιείας στην αγορά ,όταν θα τα αποθηκεύσει  με σκοπό να τα πωλήσει σε μεταγενέστερο 
χρόνο,  συμπληρώνει  και  υποβάλλει  στις  αρμόδιες  αρχές  Δήλωση  Ανάληψης   (ΔΑ  ),στην  οποία  
καταγράφει τις ποσότητες των προϊόντων αλιείας που αποθηκεύει 
Οι πληροφορίες της ΔΑ περιλαμβάνουν :   
 τον εξωτερικό αριθμό και το όνομα  του αλιευτικού σκάφους εκφόρτωσης 
 το λιμάνι και την ημερομηνία εκφόρτωσης∙
 το όνομα του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου∙
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη ζώνη αλιείας  
 τις ποσότητες κάθε αποθηκευμένου είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε βάρος προϊόντος, 

αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης ή, εάν  προβλέπεται   τον αριθμό των ατόμων . 
 το όνομα και τη διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου είναι αποθηκευμένα τα προϊόντα∙
 ανάλογα με την περίπτωση, αναφορά στο ΠΜ .
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62.Ο εγκεκριμένος αγοραστής υποβάλλει την ΔΑ για όλες τις ποσότητες των προϊόντων αλιείας  που 
αποθηκεύει ,στην υπηρεσία αλιείας της περιφερειακής ενότητας όπου τηρείται ο φάκελος του α/κ ή  
όπου έγινε η εκφόρτωση στις περιπτώσεις εκφόρτωσης α/κ άλλης σημαίας  , σε έντυπη μορφή  εντός 
48 ωρών από την  εκφόρτωση εάν είναι δυνατόν ηλεκτρονικά .
 
63.Εάν  η ανάληψη  έχει γίνει στην χώρα και αφορά εκφόρτωση α/κ με σημαία άλλου κράτους μέλους, 
η αρμόδια αρχή  διαβιβάζει την ΔΑ στο κράτος μέλος σημαίας με ηλεκτρονικά 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
64.Τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώθηκαν από αλιευτικό σκάφος για τα οποία δεν έχει υποβληθεί  
δήλωση πώλησης ή και  δήλωση ανάληψης  , όταν αυτά  μεταφέρονται σε τόπο διαφορετικό από τον 
λιμένα εκφόρτωσης συνοδεύονται από Παραστατικό Μεταφορά ΠΜ μέχρι να  πραγματοποιηθεί η 
πρώτη πώλησή τους σε εγκεκριμένο αγοραστή . 

65.Το ΠΜ συντάσσεται  και υποβάλλεται  από τον μεταφορέα στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας  της  
περιφερειακής ενότητας  που τηρείται ο φάκελος του σκάφους εντός 48 ωρών από την εκφόρτωση  

66.Οι πληροφορίες του ΠΜ περιλαμβάνουν : 
 τον   τόπο  προορισμού  της  ή  των  αποστολών  των  προϊόντων  αλιείας  και  τα  στοιχεία  του 

μεταφορικού μέσου∙
 τον εξωτερικό αριθμό και το όνομα  του αλιευτικού σκάφους εκφόρτωσης ∙
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και η αντίστοιχη ζώνη αλιείας ∙
 τις ποσότητες κάθε μεταφερόμενου είδους σε χιλιόγραμμα, εκφραζόμενες σε βάρος προϊόντος, 

αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εάν προβλέπεται  ο αριθμός των ατόμων
 το όνομα και την  διεύθυνση του παραλήπτη ή των παραληπτών∙
 τον  τόπο και την  ημερομηνία φόρτωσης

67.Ο μεταφορέας δεν υποχρεώνεται να συνοδεύει τα προϊόντα αλιείας που μεταφέρει  με  ΠΜ στις 
εξής περιπτώσεις  
α) το ΠΜ έχει διαβιβασθεί ηλεκτρονικά πριν την έναρξη της μεταφοράς στην υπηρεσία αλιείας  της  
περιφερειακής ενότητας που τηρείται ο φάκελος του α/κ  σκάφους   
β) τα προϊόντα μεταφέρονται  εντός των ορίων της ζώνης του λιμένα ή σε απόσταση μέχρι τα 20 
χιλιόμετρα από τον λιμένα εκφόρτωσης . 
γ) οι  πληροφορίες του ΠΜ έχουν καταχωρηθεί σε αντίγραφο του ΗΑ-ΔΕ που έχει υποβληθεί στη 
αρμόδια Λιμενική Αρχή  στην περίπτωση μεταφοράς των αλιευμάτων από το λιμάνι εκφόρτωσης σε 
άλλο τόπο για α΄πώληση ή το ΠΜ αντικαθίσταται με  άλλο έγγραφο που έχει τις ίδιες πληροφορίες 
δ) το ΠΜ αντικαθίσταται  από το δελτίο αποστολής του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου του  και με την 
προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών 

68.Κατά την μεταφορά προϊόντων αλιείας ισχύουν και τα εξής : 
α)Εάν τα προϊόντα μεταφέρονται για πώληση σε άλλο κράτος μέλος  , ο μεταφορέας υποβάλλει το ΠΜ 
στην υπηρεσία αλιείας της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο  λιμένας εκφόρτωσης , η 
οποία στην συνέχεια  διαβιβάζει το ΠΜ στις αρχές του κράτους πρώτης πώλησης 
β)στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν πουληθεί ο μεταφορέας πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει  
πραγματοποιηθεί η πώληση (  να υποδεικνύει αντίγραφο τιμολογίου )κλπ 
στ)το  πρόσωπο  που  τα  διαβιβάζει  είναι  υπεύθυνο  για  την  ακρίβεια  και  ακεραιότητα  όλων  των 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ΠΜ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
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69. Ο συντελεστής μετατροπής που καθορίζεται από την Ε. Επιτροπή ή τους ΠΟΔΑ για συγκεκριμένα 
είδη χρησιμοποιείται για την μετατροπή βάρους αποθηκευμένων ή μεταποιημένων προϊόντων αλιείας 
στο αντίστοιχο ζωντανό βάρος και ισχύει για όλα τα προϊόντα αυτών των ειδών που διατηρούνται επί  
του αλιευτικού σκάφους , εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται 
Οι συντελεστές μετατροπής για ορισμένα είδη ανάλογα με την παρουσίασή τους έχουν θεσμοθετηθεί 
από τη Ε.Επιτροπή 
Οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τους συντελεστές μετατροπής για τον υπολογισμό του ζωντανού 
βάρους των εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων των ειδών σε ποσόστωση προκειμένου να ελέγχουν την  
απορρόφηση της ποσόστωσης 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ  ΑΛΙΕΙΑΣ  –ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ  –ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-  ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ –ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (ηλεκτρονική υποβολή) 
70.  Οι  διατάξεις  ελέγχου  προβλέπουν  την  ηλεκτρονική  διαβίβαση  των  δεδομένων  της  αλιευτικής 
δραστηριότητας , των  εκφορτώσεων ,των πωλήσεων ή της αποθήκευσης των προϊόντων αλιείας ως 
εξής : 
α)Ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους  με ολικό μήκος μεγαλύτερο των 12 μέτρων  , καταγράφει και  
διαβιβάζει ηλεκτρονικά για κάθε αλιευτικό ταξίδι , τα δεδομένα 
 του  ΗΑ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 
 της ΔΕ ή και της ΔΜ μετά την εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των προϊόντων αλιείας 
  και απαλλάσσονται από τη υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής των αντίστοιχων εντύπων  
β) Ο  εγκεκριμένος αγοραστής με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο  των 200.000 € στις πρώτες 
πωλήσεις προϊόντων αλιείας  καταγράφει  και υποβάλλει  ηλεκτρονικά τις πληροφορίες της  ΔΠΠ και 
της ΔΑ,σε 24 ώρες μετά την λήξη της πρώτης πώλησης. 

71.Το  επόμενο χρονικό διάστημα η διοίκηση θα προχωρήσει στον σχεδιασμό ,στην εγκατάσταση και  
λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται  
τα δεδομένα  των ΗΑ ,ΔΕ ,ΔΜ ,ΔΑ, ΔΠΠ  και θα καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος,  
τις  λεπτομέρειες  της  παραλαβή,  της  επιβεβαίωσης  ,  της  διαχείρισης  και  επεξεργασίας  όλων  των 
δεδομένων καθώς και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων προσώπων ή αρμόδιων υπηρεσιών  .
Η   προμήθεια  των  συσκευών  που  θα  εγκατασταθούν  στα  α/κ  σκάφη  για  την  καταγραφή  και  
διαβίβαση των δεδομένων του ΗΑ ,της ΔΕ και της ΔΜ θα χρηματοδοτηθεί με ποσοστό 100% από 
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Η προμήθεια θα γίνει  από τους πλοιοκτήτες των υπόχρεων α/κ  
σκαφών. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ,ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΠΑΡΤΙΔΕΣ 
72.Ολα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατανέμονται σε παρτίδες πριν απο την πρώτη 
πώλησή τους απο τον πλοίαρχο του α/κ ή τον εκπρόσωπο της μονάδας υδατοκαλλιέργειας  . 
Οι  ποσότητες  προϊόντων  αλιείας  που  είναι   μικρότερες  των  30  κιλών  ανά  είδος  ,οι  οποίες 
προέρχονται απο την ίδια περιοχή αλλά  απο διαφορετικά σκάφη  μπορούν να κατανεμηθούν σε 
παρτίδες απο Ομάδα Παραγωγών εάν υφίσταται ή απο τον εγκεκριμένο αγοραστή . 
Οι  προαναφερόμενοι   τηρούν  αρχεία  για  την  προέλευσή  των  παρτίδων  που  προέρχονται  από 
διαφορετικά σκάφη  για τρία χρόνια 

ΕΜΠΟΡΙΑ 
73.Η εμπορία και η διακίνηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (εγχώρια ,κοινοτικά , 
τρίτης χώρας κατά περίπτωση )διέπεται από τις αλιευτικές διατάξεις για την “Κοινή Οργάνωση της 
Αγοράς”,  τις  “κοινές  προδιαγραφές  εμπορίας”,   την  “ιχνηλασιμότητα”,  την  “ενημέρωση  του 
καταναλωτή” και το “κοινοτικό σύστημα ελέγχου”. 
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74.Ως προϊόντα  για την εφαρμογή των προαναφερόμενων τίτλων ορίζονται τα ψάρια , τα φιλέτα 
ψαριών  τα  μαλακόστρακα  ,  τα  μαλάκια  και  τα  άλλα  ασπόνδυλα  υδρόβια  είδη  τα  οποία  είναι  
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία πωλούνται στα διάφορα στάδια εμπορίας (χονδρική 
πώληση) ή και στον τελικό καταναλωτή ( λιανική πώληση) ως   ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη, καταψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά ή άλευρα ή σκόνη αυτών  ,που  
εμπίπτουν στο  Κεφάλαιο  3  της  Συνδυασμένης Ονοματολογίας  που θεσπίστηκε  με  τον  Καν(ΕΟΚ) 
2658/87του Συμβουλίου , για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
75.Ολές οι παρτίδες των προϊόντων  αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο 3 
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας  του Καν(ΕΚ) 2658/1987 του  Συμβουλίου,  ( εγχώρια ,κοινοτικά)  
πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες σε όλα τα στάδια παραγωγής , επεξεργασίας ,διανομής και εμπορίας 
τους ,από την αλίευση ή καλλιέργεια τους έως την λιανική πώληση. Τα ως άνω προϊόντα όταν τίθεται 
σε εμπορία εντός της Κοινότητας φέρουν την αναγκαία σήμανση προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα  κάθε  παρτίδας  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των   Καν(ΕΚ)1224/2009  και 
Καν(ΕΕ)404/2011 

76.  Οι   επιχειρήσεις  εμπορίας   πρέπει  να   εφαρμόζουν  συστήματα  και  διαδικασίες  για  την 
αναγνώριση  κάθε  επιχείρησης  από  την  οποία  έχουν  προμηθευθεί  τα  προϊόντα  αλιείας  και 
υδατοκαλλιέργειας  καθώς και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν προμηθεύσει τα ως άνω προϊόντα . 
Επίσης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία που τηρούν στις αρμόδιες αρχές μετά 
από αίτημά τους , τόσο για τους προμηθευτές τους όσο και για τους αγοραστές των προϊόντων τους  
με εξαίρεση την περίπτωση που ο αγοραστής είναι ο τελικός καταναλωτής 

77.Οι ελάχιστες απαιτήσεις σήμανσης και πληροφόρησης  περιλαμβάνουν 
α) τόσο  τις πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα 
 τον αριθμό αναγνώρισης της παρτίδας, 
 τον   εξωτερικό  αριθμό  και  το  όνομα  του  αλιευτικού  σκάφους  ή  την  ονομασία  της  μονάδας 

υδατοκαλλιέργειας, 
 τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους, 
 την  ημερομηνία/χρονική περίοδο των αλιεύσεων ή της παραγωγής τους,( μπορεί να αφορούν 

πολλές ημερολογιακές ημέρες ή χρονική περίοδο που να αντιστοιχεί σ ημερομηνίες αλιεύων ) 
 τις ποσότητες του είδους σε κιλά καθαρού βάρους ή αριθμό ατόμων  κατά περίπτωση, 
 το όνομα και την  διεύθυνση των προμηθευτών καθώς και
β)όσο και  τις πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή των επόμενων παραγράφων 96,97,98 
(το  επιστημονικό  όνομα   και  την  ελληνική  εμπορική  ονομασία  του  είδους,  την  ζώνη  αλίευσης  ή  
παραγωγής, την μέθοδο παραγωγής καθώς και αναφορά για το αν το προϊόν έχει προηγουμένως  
καταψυχθεί), 

78. Οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου  πρέπει 
α) να παρέχονται στις παρτίδες των προϊόντων με σήμανση ή με τη μορφή ενός μέσου αναγνώρισης 
όπως  κώδικας,  ραβδοκώδικας,  ηλεκτρονική  μικροπλακέτα  ή  παρόμοια  διάταξη  ή  με  σύστημα 
σήμανσης, επί της συσκευασίας της παρτίδας  ή με εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα, 
εφόσον αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης, 
β)  να είναι διαθέσιμες  στα στάδια παραγωγής, κατεργασίας, διανομής και εμπορίας των ως άνω 
προϊόντων έως την λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή ( στους χώρους αγοράς , πώλησης ,  
αποθήκευσης, μεταποίησης και κατά την διανομή τους ) ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση 
σε αυτές όποτε ζητηθεί . Επισημαίνεται ότι  οι πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή είναι  
διαθέσιμες  και στον καταναλωτή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ….. 
γ) να είναι ορατές, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες .
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δ) να  επικαιροποιούνται με κάθε διαχωρισμό ή συγχώνευση της αρχικής παρτίδας των προϊόντων 
αλιείας  και  υδατοκαλλιέργειας  .  Επίσης  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  ανάμιξης  των  παρτίδων   οι 
επιχειρήσεις  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  προσδιορίσουν  την  προέλευση  κάθε  παρτίδας  με  την 
βοήθεια του αριθμού της αρχικής παρτίδας και να καθιστούν δυνατή την ιχνηλασιμότητα τους μέχρι 
τη αλίευση ή καλλιέργεια. 

79.Οι πληροφορίες  για την «ιχνηλασιμότητα»  δεν εφαρμόζονται στις  παρτίδες των προϊόντων 
 που εισάγονται από τρίτες χώρες
 που αλιεύονται ή εκτρέφονται /καλλιεργούνται στα γλυκά νερά, 
 που ανήκουν στα διακοσμητικά είδη (ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια), 
 που πωλούνται από αλιευτικό  σκάφος απευθείας σε τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν  

υπερβαίνει τα  50€ /καταναλωτή/ημέρα. 
Σημειώνεται ότι για προϊόντα των τριών πρώτων εδαφίων εφαρμόζεται η υποχρέωση σήμανσης με τις 
πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή των παραγράφων 96,97,98

80.Τα  αναφερόμενα  στις  παραγράφους  ισχύουν   με  την  επιφύλαξη  άλλων  υποχρεώσεων   που 
προβλέπονται  από  λοιπές διατάξεις  της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ( εκτός της αλιευτικής )  
και  αφορούν στην εμπορία και διακίνηση των προϊόντων  αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

 ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

81.  Τα  προϊόντα  αλιείας  και  υδατοκαλλιέργειας  (κοινοτικά  ή  τρίτης  χώρας  ),  των  ειδών  που 
αναφέρονται στην  ΥΑ 169717/2005 ( που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 104/2000 και του  
Καν(ΕΚ) 2406/1996),όταν εκτίθενται ή προσφέρονται για πρώτη πώληση, πωλούνται ή εμπορεύονται  
καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  στη  χώρα  ,  διέπονται  και  από  τις  «κοινές  προδιαγραφές  εμπορίας» 
αναφορικά   με   ταξινόμηση  τους  σε  κατηγορίες   φρεσκότητας  και  μεγέθους σύμφωνα  με   τις 
διατάξεις  της ΥΑ 169717/2005 και του  Καν(ΕΚ) 2406/1996 της Επιτροπής και με την παρουσίαση 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού Καν(ΕΕ) 404/2011της Επιτροπής. 

82.Οι επιχειρήσεις,  οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αγορά, την πώληση, την αποθήκευση ή τη  
μεταφορά παρτίδων των προϊόντων αυτών, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα προϊόντα 
που εμπορεύονται τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ταξινόμησης, σε όλα τα στάδια ,με την τήρηση 
των σχετικών στοιχείων . 

83.Κάθε παρτίδα αυτών των προϊόντων  περιλαμβάνει προϊόντα μιας μόνο κατηγορίας παρουσίασης, 
φρεσκότητας και μεγέθους . Μικρές παρτίδες <50 Kg επιτρέπεται να μην είναι ομοιογενείς ως προς 
την φρεσκότητα και το μέγεθος πλην όμως κατατάσσονται στην χαμηλότερη κατηγορία φρεσκότητας 
και μεγέθους 
  
84.Οι πληροφορίες ταξινόμησης και παρουσίασης των ως άνω προϊόντων  
α)πρέπει   να παρέχονται  σε  ετικέτα επί της  παρτίδας  ή στην συσκευασία ή και  στο εμπορικό 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν ,
β) ειδικότερα αν τα προϊόντα έχουν εισαχθεί από Τρίτη χώρα μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο 
μόνο εάν  στην  συσκευασία τους αναγράφονται οι εξής πληροφορίες: 
 η χώρα προέλευσης, 
 το επιστημονικό όνομα και η ελληνική εμπορική ονομασία του είδους, 
 ο τρόπος παρουσίασης, 
 η κατηγορία φρεσκότητας και μεγέθους, 
 το καθαρό βάρος σε κιλά,
 η ημερομηνία ταξινόμησης και η ημερομηνία αποστολής, 
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 το όνομα και η διεύθυνση του εξαγωγέα, 
γ) να είναι ορατές,  ευδιάκριτες και ευανάγνωστες 

85.Τα προαναφερόμενα  δεν εφαρμόζονται στις μικρές ποσότητες προϊόντων που πωλούνται από 
παράκτιο αλιευτικό σκάφος ή από  μονάδα υδατοκαλλιέργειας απευθείας στο λιανικό εμπόριο ή στον  
τελικό καταναλωτή. Οι ποσότητες αυτές πρέπει να είναι μικρότερες των 50 kg/ημέρα /αγοραστή.

86.Η  ταξινόμηση σε κατηγορίες  μεγέθους δεν αναιρεί  την υποχρέωση εμπορίας για τα ελάχιστα  
μεγέθη ειδών που αλιεύονται  όπως ορίζονται  στις  διατάξεις  της κοινοτικής και  εθνικής αλιευτικής  
νομοθεσίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
87.Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του  Κεφάλαιου 3 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(  εγχώρια  κοινοτικά  ,τρίτης  χώρας)  φέρουν  σήμανση   με  πληροφορίες   για  την  ενημέρωση  του 
καταναλωτή ,  σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών Καν(ΕΚ)104/2000 του Συμβουλίου, Καν(ΕΚ) 
2065/2001 της  Επιτροπής,  όπως συμπληρώθηκαν με  τις  διατάξεις  του  Καν(  ΕΚ)  1224/2009 του  
Συμβουλίου  και  του  εκτελεστικού  Καν(ΕΕ)  404/2011  της  Επιτροπής  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 
εθνικές αλιευτικές διατάξεις ( ΥΑ 159996/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
α)Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
 το επιστημονικό όνομα  και την ελληνική εμπορική ονομασία του είδους ,  το επιστημονικό όνομα 

μπορεί να παρέχεται με την μορφή εμπορικών πληροφοριών όπως πινακίδα ή αφίσα)
 τη ζώνη αλίευσης ή παραγωγής, , εκτός της ζώνης αλίευσης μπορεί να αναφέρεται επιπλέον και  

σε  παρένθεση  ακριβέστερη  περιοχή  αλίευσης  ,για  τα  προϊόντα  λιμνοθαλασσών  μπορεί  να 
αναγράφεται σε παρένθεση το όνομα της λιμνοθάλασσας 

 τη μέθοδο παραγωγής,  η  αναφορά  της μεθόδου παραγωγής κατά την πώληση στον τελικό 
καταναλωτή  μπορεί να παραλείπεται εάν από την εμπορική ονομασία και την ζώνη αλίευσης 
απορρέει πως το είδος αλιεύθηκε στην θάλασσα καθώς και 

 αναφορά  για  το  αν  το  προϊόν  έχει  προηγουμένως  καταψυχθεί  με  την  αναγραφή  της  λέξης 
«αποψυχθέν» , εάν οι λέξεις δεν αναγράφονται σε επίπεδο λιανικής πώλησης σημαίνει  ότι τα 
προϊόντα δεν είχαν καταψυχθεί και στην συνέχεια αποψυχθεί . 

      Κατά παρέκκλιση δεν αναγράφεται η λέξη αποψυχθέν εάν τα προϊόντα ι)εχουν καταψυχθεί για 
λόγους ασφάλειας της υγείας ,ιι) έχουν αποψυχθεί πριν το κάπνισμα , το αλάτισμα ή συνδυασμό  
αυτών 

88.Κατά την πώληση πανομοιότυπων ειδών που διαφέρει 
α)  η μέθοδος παραγωγής ,αναφέρεται απαραίτητα  η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας , 
β)  η  ζώνη  αλίευσης  ή  η  χώρα  υδατοκαλλιέργειας  ,  αναφέρεται  τουλάχιστον  η  ζώνη  της 
αντιπροσωπευτικότερης σε  ποσότητα παρτίδας και  με την ένδειξη  ότι  το προϊόν προέρχεται  από 
διαφορετικές ζώνες αλίευσης ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής 
κάθε παρτίδας 

89.Οι ως άνω πληροφορίες 
α) πρέπει να παρέχονται με σήμανση  επί της συσκευασίας ή με εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει το 
προϊόν, συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου ή με πινακίδα,
β) ειδικότερα στους  χώρους λιανικής πώλησης στον τελικό καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων των 
λαϊκών  ή  δημοτικών  αγορών,  του  υπαίθριου  εμπορίου  (στάσιμου,  πλανόδιου)  παρέχονται 
υποχρεωτικά ι)  με πινακίδα όταν τα ως άνω προϊόντα  πωλούνται από τα μέσα συσκευασίας ή  
χύδην και  ιι) επί της συσκευασίας όταν πωλούνται σε συσκευασίες, 
γ) πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά την διακίνηση και εμπορία των ως άνω προϊόντων έως και την 
λιανική πώληση στον τελικό καταναλωτή ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές  τόσο οι αρμόδιες αρχές 
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(  χώροι  αγοράς  ,  εμπορίας  ,  διάθεσης )  όσο και  ο  καταναλωτής  (  χώροι  πώλησης  στον  τελικό  
καταναλωτή _ καταστήματα ,εστιατόρια κλπ )
δ) πρέπει να  είναι ορατές, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες.

90.Τα προαναφερόμενα …. δεν εφαρμόζονται στις μικρές ποσότητες προϊόντων που πωλούνται από 
το αλιευτικό σκάφος ή από τη μονάδα εκτροφής /καλλιέργειας απευθείας στον τελικό καταναλωτή και  
η αξία τους είναι μικρότερη  των 20 € / καταναλωτή.

91.Γενικότερα : 
α)  Οι  απευθείας  πωλήσεις  από  αλιευτικό  σκάφος   ή  μονάδα  υδατοκαλλιέργειας  στον  τελικό 
καταναλωτή  πραγματοποιείται  (περιπτώσεις   ενημέρωση  καταναλωτή  ,  κοινές  προδιαγραφές 
εμπορίας ) : 
 στο λιμάνι εκφόρτωσης 
 στην αποβάθρα της μονάδας  εκτροφής (  εκτροφή /καλλιέργεια  σε  υδάτινες  εκτάσεις)  ή  στις 

εγκαταστάσεις της μονάδας ( εκτροφή /καλλιέργεια χερσαίες εκτάσεις )
β)Απαγορεύεται  για  οποιοδήποτε  λόγο  η  αφαίρεση  ή  η  καταστροφή  ή  η  παραποίηση  των 
πληροφοριών  σήμανσης και ιχνηλασιμότητας που αναγράφονται  σε ετικέττα, σε συσκευασία, σε 
εμπορικό έγγραφο ,σε  πινακίδα κλπ . 
γ) Σε οσα προιόντα έχουν τοποθετηθεί σήμα ή ετικέττα πριν την εφαρμογή του Καν (ΕΕ)404/2011 της  
επιτροπής και  δεν αναφέρεται  η  ονομασία προμηθευτή ,η  απόψυξη ή η επιστημονική ονομασία  
μπορούν να τίθενται στην αγορά μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

92.Οι αλιευτικές παραβάσεις αξιολογούνται ως προς τη σοβαρότητά τους η οποία καθορίζεται βάσει  
κριτηρίων όπως είναι η φύση της ζημιάς, το κόστος της, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η 
έκταση της παράβασης ή η επανάληψή της. 

93.Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις διοικητικές και ενδεχόμενα ποινικές πρέπει να είναι αποτελεσματικές,  
αποτρεπτικές και αναλογικές. Η αποτρεπτική κύρωση υπολογίζεται με βάση την αξία των αλιευτικών  
προϊόντων που προέκυψαν από τη διάπραξη της σοβαρής παράβασης. 

94.Σε περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής παράβασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών, το 
κράτος επιβάλλει μέγιστη κύρωση τουλάχιστον ίση προς το οκταπλάσιο της αξίας των αλιευτικών 
προϊόντων  που  προέρχονται  από  διάπραξη  της  σοβαρής  παράβασης.  Στις  κυρώσεις  που 
επιβάλλονται για σοβαρές παραβάσεις συμπεριλαμβάνεται ο καταλογισμός μορίων.

95.Ειδικότερα:
α) όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό πρόσωπο έχει κριθεί 
υπεύθυνο σοβαρής παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής,  καταλογίζεται στον 
κάτοχο  της  αλιευτικής  άδειας  ο  αντίστοιχος  αριθμός  μορίων  λόγω  της  παράβασης.  Τα 
καταλογισθέντα  μόρια  μεταβιβάζονται  στον  τυχόν  μελλοντικό  κάτοχο  της  άδειας  αλιείας  για  το 
συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που αυτό πωληθεί,  μεταβιβαστεί ή αλλάξει  κάτοχο με άλλον 
τρόπο μετά την ημερομηνία της παράβασης.
β)  όταν  ο  συνολικός  αριθμός  των  μορίων  ισούται  με  ή  υπερβαίνει  δεδομένο  αριθμό  μορίων,  η 
αλιευτική άδεια αναστέλλεται αυτομάτως για περίοδο, η οποία εξαρτάται από την επανάληψιμότητα 
της παράβασης. Η επιβολή μορίων στον κάτοχο της άδειας για πέμπτη φορά οδηγεί στην οριστική 
αφαίρεση της αλιευτικής άδειας.
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γ) σε  περίπτωση που ο κάτοχος αλιευτικής άδειας  δεν διαπράξει  άλλη σοβαρή παράβαση εντός 
τριετίας από την ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια που 
έχουν σωρευθεί στην αλιευτική άδεια. 
Για  το  σύστημα  καταλογισμού,  σώρευσης  και  διαγραφής  μορίων  θα  ακολουθήσει  νομοθετική 
ρύθμιση και νέα ερμηνευτική εγκύκλιο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
96.  Η Ε.  Επιτροπή μπορεί  να αποφασίσει  να  αναστείλει  για  μέγιστη  χρονική  περίοδο δεκαοχτώ 
μηνών όλες ή μέρος των πληρωμών της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής της στο κράτος, στο  
πλαίσιο  της  εφαρμογής  του  Καν.1198/2006  του  Συμβουλίου  καθώς  και  του  Καν.  861/2006  του 
Συμβουλίου μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων και το 
εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας.
Τούτο συμβαίνει στην περίπτωση που υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι παραβάσεις που έχουν 
διαπραχθεί μπορεί να συνιστούν σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και ότι οι 
κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής δεν εφαρμόζονται. 
Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής το κράτος εξακολουθεί να αδυνατεί να αποδείξει ότι έχει  
διορθωθεί  η  κατάσταση  που  οδήγησε  στην  απόφαση  αναστολής,  η  Ε.  Επιτροπή  μπορεί  να 
προχωρήσει  σε  απόφαση  ανάκτησης  μέρους  ή  του  συνόλου  της  προκαταβολής  που  έχει  ήδη 
καταβάλει για έργα που εντάσσονται στον Καν.861/2006 του Συμβουλίου. 

97. Στην περίπτωση που το κράτος υπερβεί την ποσόστωση που του έχει χορηγηθεί (περίπτωση 
τόνου), επιβάλλονται από την Ε. Επιτροπή μειώσεις στις μελλοντικές του ποσοστώσεις ανάλογες με 
το βαθμό υπεραλίευσης και ειδικότερα: 

Βαθμός  της  υπεραλίευσης  σε  σχέση  με  τις 
επιτρεπόμενες εκφορτώσεις  

Πολλαπλασιαστικός συντελεστής 

Έως  5 % Υπεραλίευση * 1,0
Από 5 % έως 10 % Υπεραλίευση * 1,1
Από 10 % έως 20 % Υπεραλίευση * 1,2
Από 20 % έως 40 % Υπεραλίευση * 1,4
Από 40 % έως 50 % Υπεραλίευση * 1,8
Τυχόν  περαιτέρω υπεραλίευση σε  ποσοστό 
άνω του 50 %

Υπεραλίευση * 2,0

 
Πέραν του πολλαπλασιαστικού συντελεστή που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, εφαρμόζεται 
πολλαπλασιαστικός συντελεστής 1,5:
α) σε περίπτωση που το κράτος έχει επανειλημμένως υπερβεί την ποσόστωσή του. 
β)  σε  περίπτωση  που τα  διαθέσιμα  επιστημονικά,  τεχνικά  και  οικονομικά στοιχεία  οδηγούν στο  
συμπέρασμα  ότι  η  υπεραλίευση  συνιστά  σοβαρή  απειλή  για  τη  διατήρηση  του  συγκεκριμένου 
αποθέματος 
γ) εάν το απόθεμα υπάγεται σε πολυετές σχέδιο. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
98.Σας  επισυνάπτουμε  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  εντύπων  της  παρούσας  εγκυκλίου  καθώς  και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για την συμπλήρωση αυτών ως εξής: 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του  Καν(ΕΕ)404/2011 ως εξής 
α) το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ,ΙΙΙ,σχετικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης των αλιευτικών αδειών και των αδειών 
αλίευσης  
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β) το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  , σχετικά με την σήμανση των αλιευτικών εργαλείων 

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ  ΑΛΙΕΙΑΣ  –ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ  –ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (έντυπη υποβολή) 

α)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1_ΗΑ,ΔΕ,ΔΜ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Καν(ΕΕ)404/2011)  , διενέργεια αλιείας   σε όλες 

τις ζώνες αλιείας πλην της ζώνης NAFO και ICES  , καθώς και συμπληρωμένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 το  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2_ΗΑ  .ΔΕ,ΔΜ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VIΙ  Καν(ΕΕ)404/2011)    ,διενέργεια  αλιείας 

αποκλειστικά στην Μεσόγειο ,το αλιευτικό ταξίδι είναι  μιας ημέρας και σε μια ζώνη αλιείας καθώς  
και συμπληρωμένα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ αλιευμάτων  τόνου που συμπληρώνεται από τον 
πλοίαρχο  αλιευτικού  σκάφους  ,στο  οποίο  έχει  χορηγηθεί  ειδική   άδεια  αλιείας  τόνου   και  
συμπληρωμένο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3_ ΔΠΠ, ΔΑ  καθώς και συμπληρωμένο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΠΜ καθώς και συμπληρωμένο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 για την συμπλήρωση των ως άνω υποδειγμάτων χρησιμοποιούνται 
β)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ για την συμπλήρωση των προαναφερόμενων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ κατά περίπτωση 
 τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του  Καν(ΕΕ)404/2011 ως εξής 
α) το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ,σχετικά με τις οδηγίες συμπλήρωσης των ΗΑ –ΔΕ 
β) το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ , σχετικά με  τα  αλιευτικά εργαλεία και τους κωδικούς αυτών 
γ)  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ,  σχετικά με  την   παρουσίαση   προϊόντων αλιείας  κατά την  εκφόρτωση ή 
πώλησή και τους  κωδικούς  αυτών 
δ) την προσαρμογή των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  XΙΙΙ, XIV,XV,  σχετικά με τους  συντελεστές  μετατροπής 
καθορισμένων ειδών που αλιεύονται στην Μεσόγειο 
 τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 {1.1( ψάρια) , 1.2(κεφαλόποδα) ,1.3 ( καρκινοειδή) , 1.4(οστρακοειδή)}
 σχετικά με τα είδη ι) που αλιεύονται στην Μεσόγειο με  τον τριψήφιο αλφαβητικό  κωδικό FAO ,την 
ελληνική εμπορική ονομασία και το επιστημονικό όνομα αυτών  και ιι)  την πληροφόρηση  για  το 
καθορισμό  ελάχιστου  μεγέθους  αλιείας  ,την   απαίτηση    χρήσης   συντελεστή   μετατροπής 
υπολογισμού του ζωντανού βάρους και την   απαίτηση εφαρμογής  των προδιαγραφών εμπορίας  
(φρεσκότητα και μέγεθος) . 
 τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  2.1 & 2.2 , σχετικά με τα καθορισμένα λιμάνια εκφόρτωσης
α) προϊόντων αλιείας που αλιεύθηκαν   με τα αλιευτικά εργαλεία ,μηχανότρατα , γρι-γρί , παραγάδια 
επιφανείας ,δράγες και τον αλφαβητικό κωδικό  τους του Καν(ΕΚ) 1967/2006)  και 
β) του τόνου 
 τον  ΧΑΡΤΗ με  τις  γεωγραφικές  υποπεριοχές  αλιείας   της  ΓΕΑΜ_  GFCM (συμπλήρωση 

στατιστικού τετραγώνου στο ΗΑ _ΔΕ) 
 το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  ,σχετικά με τούς προορισμούς των προϊόντων αλιείας και τους κωδικούς 

αυτών (συμπλήρωση της ΔΠΠ )

3.ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ  & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ , ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
α)Ενδεικτικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 & 6 _ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ7 7 & 8 _ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
 τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 9_ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
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 τα   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  3 { 3.1. ( ψάρια) , 3.2(κεφαλόποδα) ,3.3 ( καρκινοειδή) ,3.4(οστρακοειδή)} 
σχετικά με  τα υδρόβια  είδη  που περιλαμβάνουν   τον  τριψήφιο  αλφαβητικό   κωδικό  FAO,την 
ελληνική  εμπορική  ονομασία  και  το  επιστημονικό  όνομα  αυτών.  (Καν(ΕΚ)2065/2001&ΚΥΑ 
159996/2003)   (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ,  ΚΟΙΝΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ )  

 
 τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του  Καν  (ΕΚ)  2065/2003,σχετικά  με  τις   ζώνες  αλιείας  (  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ) 
 
 τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 ,σχετικά με  τα είδη της ΚΥΑ 169717/2005 (έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του 

Καν(ΕΚ) 2406/1996 όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερους κανονισμούς  και ισχύει) που διέπονται  
από τις προδιαγραφές εμπορίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ) 

 
 το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ    της  ΚΥΑ  169717/2005  (έχει  εκδοθεί  σε 

εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2406/1996) σχετικά με τις κατηγορίες  φρεσκότητας και μεγέθους των  
ειδών  του  ΠΑΡΑΡΤΉΜΤΟΣ  4  της  παρούσας  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΚΟΙΝΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ )

 το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν(ΕΕ) 404/2011, σχετικά με την  παρουσίαση  προϊόντων αλιείας κατά 
την εκφόρτωση ή πώλησή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ )  

Οι  αρμόδιες  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  παρακαλούνται  για  την  άμεση 
ενημέρωση των αλιέων και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την 
πιστή τήρηση της παρούσας.

Τα  τηλέφωνα  επικοινωνίας  και  οι  σχετικές  δ/νσεις  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των  Δ/νσεων  της 
Γενικής Δ/νσης Αλιείας είναι τα εξής : 
 
α/α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ e-mail

1 Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας 210 9287174
210 9287175 2109287110

syg  015@  minagric  .  gr  
syg  077@  minagric  .  gr  

2 Δ/νση  Αλιευτικών 
Εφαρμογών &ΕΑΠ 

210  9287143
210  9287145 210 9287130

syg  073@  minagric  .  gr  
syg  107@  minagric  .  gr  

                                                                                                              
                         
   
                                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ      ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 
                                                                                                               

ΠΔ 
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1.Περιφερειακές Ενότητες χώρας
Δ/νσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίες  Αλιείας  /Εδρες τους 
2. Περιφέρειες χώρας 
Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
Υπηρεσίες Αλιείας / Έδρες τους
3. Υπ. Προστασίας του Πολίτη 
Δ/νση Ελέγχου Αλιείας 
Ακτή Βασιλειάδη _Πύλη Ε1 /ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Χώρας 

Υπηρεσίες Αλιείας  _ Εδρες τους 
 ΥΠΑΑΤ 
Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσια Υγείας 
Καπνοκοπτηρίου 6 /ΑΘΗΝΑ  
 ΕΦΕΤ ,Κηφισίας  124 &Ιατρίδου 2 ,11526 ΑΘΗΝΑ 
 ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ , Αριστοτέλους 8 /17661 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 ΠΑΣΕΓΕΣ ,Μεσογείων &Αρκαδίας 26/11526 ΑΘΗΝΑ
 ΣΑΕ, Κτίριο Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου / 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
 ΠΕΠΜΑ , Πολυτεχνείου 25/57004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 Πανελλήνια Ενωση Πλοιοκτητών Βιντζότρατας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ», ΣΥΒΟΤΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 ΣΕΘ Κτίριο ΟΠΕ ,Μαρίνου Αντύπα 86-88/163 46 Ηλιούπολη 
 Ενωση Ελλήνων Υδατοκαλιεργητών ,Φαρμακίδου 3 /34100 ΧΑΛΚΙΔΑ 
 Σύνδεσμος Υδατοκαλλλιεργητών Ν. Αιτωλ/νίας ,Κτίριο Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου / 

30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
 Σύλλογος  Ιχθυοκαλλιεργητών Ν. Θεσπρωτίας  ,Ελ. Βενιζέλου 3 
           461000 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 ΣΕΜΥΟ Δήμος Αξιού /57300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ 
 ΠΑΣΕΚΤ Πειραιώς  226 /177 78 ΑΘΗΝΑ
 Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Πειραιά  
Ιχθυόσκαλα –Λιμήν Ηρακλέους 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
 Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Θεσσαλονίκης 
Ιχθυόσκαλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
57004 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ 
 Σωματείο Ιχθυεμπόρων Καβάλας 
Ιχθυόσκαλα ΚΑΒΑΛΑΣ 
65403 ΚΑΒΑΛΑ 
 Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Νοτιοδυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων 
Μακεδονίας 5  
26504 ΑΚΤΑΙΟ ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ

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, τμ. 2ο, 3ο  ,4Ο 
Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών και Ε.Α.Π , τμ 5ο 
Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & ΕΥ     
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