
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΝΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΑΤ (BCD)  

Περιγραφή εµπορευµάτων | Κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας [1] | 

1.Ζωντανός τόνος (Thunnus thynnus) | 03019400 | 

2.Τόνος (Thunnus thynnus), νωπός ή διατηρηµένος µε απλή ψύξη, µε εξαίρεση τα 
φιλέτα και άλλη σάρκα | 03023510 | 

3.Τόνος (Thunnus thynnus), νωπός ή διατηρηµένος µε απλή ψύξη, µε εξαίρεση τα 
φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην εκείνων που προορίζονται για τη βιοµηχανική παραγωγή 
παρασκευασµάτων ή κονσερβών ψαριών | 03023590 | 

4.Τόνος (Thunnus thynnus) ολόκληρος, κατεψυγµένος, µε εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη 
σάρκα για τη βιοµηχανική παραγωγή παρασκευασµάτων ή κονσερβών ψαριών | 
03034511 | 

5.Τόνος (Thunnus thynnus), κατεψυγµένος, χωρίς βράγχια και εκσπλαχνισµένος, µε 
εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιοµηχανική παραγωγή παρασκευασµάτων ή 
κονσερβών ψαριών | 03034513 | 

6.Τόνος (Thunnus thynnus), κατεψυγµένος, πλην του ολόκληρου ή χωρίς βράγχια και 
εκσπλαχνισµένου, µε εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα για τη βιοµηχανική παραγωγή 
παρασκευασµάτων ή κονσερβών ψαριών | 03034519 | 

7.Τόνος (Thunnus thynnus), κατεψυγµένος, µε εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα, πλην 
εκείνων που προορίζονται για τη βιοµηχανική παραγωγή παρασκευασµάτων ή 
κονσερβών ψαριών | 03034590 | 

8.Φιλέτα τόνου (Thunnus thynnus) νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη | ex03041939 | 

Σάρκα τόνου (Thunnus thynnus) εκτός από φιλέτα, νωπή ή διατηρηµένη µε απλή ψύξη | 
ex03041939 | 

9.Φιλέτα και άλλη σάρκα τόνου (Thunnus thynnus), κατεψυγµένη | ex03042945 | 

10.Άλλη σάρκα τόνου (Thunnus thynnus) | ex03049999 | 

11.Φιλέτα τόνου (Thunnus thynnus), αποξηραµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αλλά όχι 
καπνιστά | ex03053090 | 

12.Καπνιστός τόνος (Thunnus thynnus) συµπεριλαµβανοµένων των φιλέτωνα | 
ex03054980  

13.Αποξηραµένος τόνος (Thunnus thynnus), αλατισµένος ή µη, αλλά όχι καπνιστός | 
ex03055980 | 

14.Τόνος (Thunnus thynnus) αλατισµένος, και σε άλµη, αλλά µη αποξηραµένοις ή 
καπνιστός | ex03056980 | 

15.Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus), ολόκληρου ή σε τεµάχια, 
αλλά µη αλεσµένου, σε φυτικό έλαιο | ex16041411 | 

16.Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus) στη µορφή φιλέτων που 
είναι γνωστά ως "loins", ολόκληρου ή σε τεµάχια, αλλά µη αλεσµένου, εξαιρουµένων 
όσων έχουν παρασκευαστεί ή διατηρούνται σε φυτικά έλαια, | ex16041416 | 

17.Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus), ολόκληρου ή σε τεµάχια, 
αλλά µη αλεσµένου, εξαιρουµένων όσων έχουν παρασκευαστεί ή διατηρούνται σε 
φυτικά έλαια και εκτός των φιλέτων που είναι γνωστά ως "loins" | ex16041418 | 

18.Παρασκευάσµατα ή κονσέρβες τόνου (Thunnus thynnus), εκτός του ολόκληρου ή σε 
τεµάχια, αλλά µη αλεσµένου | ex16042070 | 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II  συµπλήρωση & έλεγχος ΕΑΤ & ΠΕΤ 
 
1. Για τη συµπλήρωση του εντύπου  ΕΑΤ και του εντύπου ΠΕΤ  ακολουθούνται οι οδηγίες του 
Παραρτήµατος IV & V  αντίστοιχα , του Καν (EE) 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 
 
Το έντυπο του ΕΑΤ & του ΠΕΤ είναι δίγλωσσο, συµπληρώνεται µε ευανάγνωστους λατινικούς 
χαρακτήρες και όπου απαιτείται στην αγγλική γλώσσα 
Αριθµείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 9 και 10 του παρόντος  από την 
Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας . 
 
2. Ειδικότερα  για συµπλήρωση του ΕΑΤ ισχύουν τα εξής :  
α) Στο τµήµα 2 ‘’Πληροφορίες για το Αλίευµα’’  
ι)η Υπηρεσία αλιείας προεκτυπώνει τα πεδία ‘’ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ’’, ‘’ΣΗΜΑΙΑ’’ ‘’Αριθµός ICCAT’’ 
και ‘’ΠΕΡΙΟΧΗ’’  
ιι) Ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους συµπληρώνει τα πεδία: 
� ’’ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ’’ : που είναι  η ηµεροµηνία εκφόρτωσης 
� ‘’ ΕΡΓΑΛΕΙΟ’’: τον κωδικό του αλιευτικού εργαλείου µε το οποίο αλιεύθηκαν τα άτοµα τόνου  

(σύµφωνα µε το Πίνακα Κωδικοί εργαλείων )  
� ‘’ΑΡΙΘΜΟΣ . ΙΧΘΥΩΝ’’ : ο αριθµός ιχθύων που αλιεύθηκαν και εκφορτώθηκαν  
� ‘’ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ’’: είναι το βάρος των ατόµων τόνου  σε Kg , που  ζυγίσθηκαν κατά  την 

εκφόρτωση και ο κωδικός παρουσίασης αυτών (σύµφωνα µε τον πίνακα παρουσίασης)   
Σηµειώνεται  ότι  στην ∆ήλωση Εκφόρτωσης πρέπει να έχει καταχωρηθεί  το ίδιο  το βαρος ( 
kg) και η ίδια  παρουσίαση ) 

     π.χ. τα άτοµα τόνου εάν είναι:  *χωρίς εντόσθια και βράγχια και το βάρος τους είναι 125 kg, 
     στο συγκεκριµένο πεδίο καταχωρείται ο κωδικός  παρουσίασης GG και το βάρος 125 kg,  
    * χωρίς εντόσθια , χωρίς βράγχια , χωρίς πτερύγια και µερικώς αποκεφαλισµένα, ο κωδικός 

παρουσίασης είναι DR και το βάρος 150 kg 
� ‘’ΑΡΙΘΜΟΣ . ΕΤΙΚΕΤΑΣ’’: είναι οι αριθµοί  των αναγνωριστικών ετικετών  που έχουν 
τοποθετηθεί στη ουρά των ατόµων τόνου. Οι αριθµοί είναι διαδοχικοί και καταχωρίζονται ως 
ξεχωριστοί αριθµοί  π.χ. 101, 102,103,104,105  
Σηµείωση : οι αναγνωριστικές ετικέτες δεν  εφαρµόζονται  στα παρεπίπτοντα αλιεύµατα τόνου  
ιιι)Στις περιπτώσεις που απαιτείται η επικύρωση του συγκεκριµένου τµήµατος , ο 
εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής ελέγχει την συµπλήρωση των 
στοιχείων από τον κυβερνήτη και στην συνέχεια συµπληρώνει τα απαιτούµενα στοιχεία ( αρµόδια 
αρχή ,όνοµα ,ιδιότητα υπογράφοντα , ηµεροµηνία επικύρωσης ) υπογράφει και σφραγίζει το 
συγκεκριµένο τµήµα του ΕΑΤ .  
∆εν απαιτείται επικύρωση του συγκεκριµένου τµήµατος εάν έχουν τοποθετηθεί αριθµηµένες 
αναγνωριστικές ετικέτες στα άτοµα του τόνου που αλιεύθηκαν και εκφορτώθηκαν.  
 
β) Στο τµήµα 5 ‘‘Πληροφορίες για τη µεταφόρτωση’’ ,  
i)ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους στο οποίο µεταφορτώθηκε ποσότητα τόνου συµπληρώνει 
τα απαιτούµενα στοιχεία (το όνοµα σκάφους του, κλπ   ) και γίνεται η περιγραφή του προϊόντος 
που µεταφορτώθηκε ως νωπό ή κατεψυγµένο ανάλογα µε την παρουσίασή του και το βάρος τους 
ii) το τµήµα αυτό επικυρώνεται από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Λιµενικής Αρχής µεταφόρτωσης 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ α.ιιι)  
 
γ) Στο τµήµα 8 «Εµπορικές πληροφορίες » 
 i) ο πωλητής εξαγωγέας , συµπληρώνει και υπογράφει  :  



� για το προϊόν του τόνου που πωλείται ή εξάγεται 1) την περιγραφή του, αν είναι νωπό  ( F)ή 
καταψυγµένο(FR) , 2)το βάρος  του  στον αντίστοιχο κωδικό παρουσίασης  (προεκτυπωµένος) 
3)τους αριθµούς των αναγνωριστικών ετικετών που φέρουν τα άτοµα ,  

� τα στοιχεία για την εξαγωγή ή πώληση 1) το σηµείο εξαγωγής ή αναχώρησης , 2)  το 
όνοµατεπώνυµο ( φυσικό πρόσωπο )  του ή επωνυµία  της εταιρείας (εάν πρόκεται για νοµικό 
πρόσωπο), τη διεύθυνσή του , 3) το κράτος προορισµού , 4) το µέσο µεταφοράς και  

� τα στοιχεία του αγοραστή ή εισαγωγέα  
� υπογράφει στην αντίστοιχη ενότητα.  
� στο τέλος της σελίδας καταχωρεί τον αριθµό του συγκεκριµένου αντιγράφου σε σχέση µε τον 

συνολικό αριθµό αντιγράφων ΕΑΤ  που έχουν εκδοθεί για την συγκεκριµένη παρτίδα όπως  
καταχωρείται στις «Πληροφορίες για το αλίευµα» 

ii) στις περιπτώσεις που απαιτείται η επικύρωση του συγκεκριµένου τµήµατος , ο 
εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος της αρµόδιας Υπηρεσίας Αλιείας  ελέγχει τη συµπλήρωση των 
στοιχείων του ΕΑΤ συνολικάκαθώς και τα στοιχεία του ΗΑ_∆Ε  και στη συνέχεια συµπληρώνει τα 
απαιτούµενα στοιχεία ( αρµόδια αρχή ,όνοµα ,ιδιότητα υπογράφοντα , ηµεροµηνία επικύρωσης ) 
υπογράφει και σφραγίζει το συγκεκριµένο τµήµα του ΕΑΤ  
Σηµειώνεται ότι εάν  τα προϊόντα φέρουν  αναγνωριστική ετικέτα δεν απαιτείται η επικύρωση του 
συγκεκριµένου τµήµατος  
 
3. Προκειµένου να µην υπάρξουν λάθη στη συµπλήρωση των διαφόρων εντύπων παραθέτουµε  
α)πίνακες µε τη συσχέτιση των κωδικών  i) παρουσίασης των προϊόντων τόνου και ii) των 
αλιευτικών εργαλείων ,που  θα πρέπει να αναγράφονται στο ΕΑΤ και στα Ηµερολόγια Αλιείας-
∆ηλώσεις Εκφόρτωσης καθώς και β) την περιγραφή των µέσων µεταφοράς    

Ι. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΑΤ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΗΑ_∆Ε ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΑΤ             

                     

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  
α/α Περιγραφή  παρουσίασης  

 
Κωδικός που 

καταχωρείται στο 
ΕΑΤ  

Κωδικός που 
καταχωρείται στο 
ΗΑ_∆Ε  

Συντελεστής  
Μετατροπής 

 
      1 ΟΛΟΚΛΗΡΑ RD  WHL 1,00 

2 Χωρίς τα εντόσθια και τα 
βράγχια  
 

GG GUG  
 

1,13 
 

3 Χωρίς τα εντόσθια και τα 
βράγχια, µερικώς 
αποκεφαλισµένα, χωρίς τα 
πτερύγια  
 

DR  DWT 1,25 

4 Φιλέτο ,HEA+GUT+TLD, 
 χωρίς τα εντόσθια , τα 
βράγχια, το κεφάλι ,τα 
πτερύγια ,την ουρά και τα 
κόκκαλα  
 

FL FIL  
 

1,67 

5 Οιοσδήποτε άλλος τρόπος 
παρουσίασης , πλην των 
προαναφερόµενων  
 

OT OTH  
 

2,00 

 



2. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΩ∆ΙΚΩΝ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 
 
 

α/α 
 

Περιγραφή  εργαλείου  
 

Κωδικός που 
καταχωρείται στο 

ΕΑΤ  

Κωδικός που 
καταχωρείται στο 
ΗΑ_∆Ε  

1 Παρασυρόµενα 

παραγάδια 

LL LLD  

 

2 Καθετές και καλάµια 

(χειριζόµενα µε το χέρι)  

HAND LHP  

 

3 Καθετές και καλάµια (µε 

µηχανισµό)  

BB LHM 

4 Συρτές  

 

TROL LTL 

 

 
 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (τµήµα 8 Εµπορικές Πληροφορίες)  
Αεροπορικώς              : Airway 
Θαλάσσια µεταφορά  :  Seaway 
Σιδηροδροµικως         :   Railway 
Οδικώς                       :   Roadway  
 
 


