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Θέµα: «Καθορισµός λιµένων εκφόρτωσης και διάθεσης στο εµπόριο για πρώτη φορά 

αλιευµάτων µηχανοτρατών βυθού, γρι-γρι, παραγαδιών επιφανείας και δραγών 

σκάφους (αργαλειός, γκαγκάβα) στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ) 1967/2006». 
 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καν (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συµβουλίου 

«σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων 

στη Μεσόγειο Θάλασσα……..» η εκφόρτωση και η διάθεση στο εµπόριο για πρώτη 

φορά αλιευµάτων µηχανοτρατών βυθού, γρι-γρι, παραγαδιών επιφανείας και δραγών 

σκάφους (αργαλειός, γκαγκάβα) επιτρέπεται µόνο σε καθορισµένους λιµένες 

εκφόρτωσης.  

Στο πλαίσιο εφαρµογής της προαναφερόµενης διάταξης, προσδιορίζονται οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την 

προαναφερόµενη υποχρέωση. 

1. Συγκεκριµένα για τον καθορισµό ενός λιµένα ως λιµένα εκφόρτωσης 

Α) λαµβάνεται υπόψη:  

i) Η ύπαρξη υποδοµών αναγκαίων και ικανών τόσο για την ασφαλή προσέγγιση και 

ελλιµενισµό των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών του άρθρου 22 του Καν (ΕΚ) 

αριθ.1967/2006 (µηχανότρατες βυθού, γρι-γρι, παραγάδια επιφανείας και δράγες 

σκάφους) όσο και για την πρόσβαση χερσαίων µέσων για τη µεταφορά των 

αλιευµάτων. Επίσης συνεκτιµάται η ύπαρξη βοηθητικών χώρων και λοιπών 

υποδοµών για την εξυπηρέτηση των σκαφών και των αλιέων. 

ii) Η λειτουργία Λιµενικής Αρχής στο λιµένα, αρµόδιας για την εφαρµογή των 

διατάξεων για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση 

απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της οικείας λιµενικής αρχής στην αρµοδιότητα της 

οποίας εµπίπτει ο λιµένας για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

iii) α) ο αριθµός σκαφών του άρθρου 22 του Καν (ΕΚ) αριθ.1967/2006 που 

εκφορτώνουν ή ελλιµενίζονται µόνιµα στο λιµένα β) στοιχεία για τις ποσότητες των 

αλιευµάτων που εκφορτώνονται-διατίθενται στο εµπόριο.  

B) ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

i) Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων (επαγγελµατιών αλιέων, συλλόγων τους και 

λοιπών φορέων) υποβάλλονται στην αρµόδια για θέµατα Αλιείας Υπηρεσία της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή θα αντικατασταθεί από 01/01/2011 από τις 

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΥ-0



Υπηρεσίες µε αντικείµενο την αλιεία στην Περιφέρεια σύµφωνα µε το Ν.3852/04-06-

2010, στην περιοχή της οποίας ανήκει ο λιµένας.  

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από Έκθεση στην οποία, αφού αναφερθούν αναλυτικά και 

ληφθούν υπόψη τα σηµεία της παραγράφου 1Α, αιτιολογείται η σκοπιµότητα και 

τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα καθορισµού ενός λιµένα ως σηµείο εκφόρτωσης 

(λόγω π.χ. γειτνίασης µε αλιευτικά πεδία, ευκολότερης πρόσβασης και διάθεσης των 

προϊόντων στην ιχθυόσκαλα ή λοιπές αγορές, αποσυµφόρησης γειτονικών λιµένων 

κλπ). 

ii) Χρόνος υποβολής αιτήσεων: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις θα 

διαβιβάζονται από τις Νοµ/κες Υπηρεσίες Αλιείας στην αρµόδια ∆/ίση Αλιευτικών 

Εφαρµογών & ΕΑΠ του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας δύο 

φορές το χρόνο, µέχρι τις 30 Ιουνίου και 31 ∆εκεµβρίου αντίστοιχα. 

iii) Αξιολόγηση αιτήσεων και διατύπωση εισήγησης: η Νοµαρχιακή Υπηρεσία 

Αλιείας διαβιβάζει το αίτηµα µε τη συνηµµένη Έκθεση στην αρµόδια Λιµενική Αρχή 

για τη διατύπωση της γνώµης της επί της παραγράφου 1Α. Η οικεία Λιµενική Αρχή 

αποστέλλει στην Νοµαρχιακή Υπηρεσία Αλιείας την εισήγησή της. Η Νοµαρχιακή 

Υπηρεσία Αλιείας διατυπώνει τη γνώµη της επί της παραγράφου 1Α και συντάσσει 

την εισήγησή της λαµβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη της και το αν στο λιµένα έχει 

χρηµατοδοτηθεί η υλοποίηση έργων µε σκοπό την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων 

σχετικών µε την αλιεία (π.χ. κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου επαγγελµατικών 

αλιευτικών σκαφών). Ακολούθως αποστέλλει την αίτηση, την Έκθεση και τις 

εισηγήσεις και των δύο υπηρεσιών στην ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & ΕΑΠ.  

iv) Η αρµόδια ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & ΕΑΠ εξετάζει τα υποβληθέντα 

αιτήµατα, Εκθέσεις και εισηγήσεις και ακολούθως εισηγείται για τον καθορισµό ή µη 

νέων λιµένων δύο (2) φορές εντός του έτους, το Σεπτέµβριο και το Μάρτιο για 

αιτήµατα που έχουν πρωτοκολληθεί στη ∆ιεύθυνση µέχρι 30 Ιουνίου και 31 

∆εκεµβρίου αντίστοιχα  

2. Για τα αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & 

ΕΑΠ µέχρι την έκδοση του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Α) Εφόσον το αίτηµα είναι πλήρες κατά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1Α και 1Β 

διατυπώνεται άµεσα εισήγηση από τη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & ΕΑΠ για τον 

καθορισµό ή µη νέου λιµένα. 

Β) Εφόσον το αίτηµα είναι ελλιπές κατά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1Α και 1Β  

ακολουθεί σχετική αλληλογραφία για τη συµπλήρωσή του. Ακολούθως διατυπώνεται 

άµεσα εισήγηση από τη ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & ΕΑΠ για τον καθορισµό ή 

µη νέου λιµένα. 

3. Τροποποίηση του καταλόγου των καθορισµένων λιµένων εκφόρτωσης γίνεται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 1. 

 

 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ 
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Πίνακας ∆ιανοµής 
 

1.  Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Αλιείας 

  Έδρες τους 

2. Επαρχεία/Τµήµατα Αλιείας  

   Έδρες τους 

3. ΥΕΝΑΝΠ 

     ∆/νση Λιµενικής Αστυνοµίας 

     Τµήµα Γ’ (Αλιεία) 

     Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε’ 

     185 10 Πειραιάς 

 

Ε.∆.: 

• Γραφείο κ. Υπουργού 

• Πρ. Γενικής ∆/νσης Αλιείας 

• ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας  

• ∆/νση Υδατ/γειών & Εσωτ. Υδάτων 

• ∆/νση Αλιευτικών Εφαρµογών & Ε.Α.Π  

 Πρ. ∆/νσης, Τµήµα 5
ο
 (2) 
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