
                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα, 13 . 10 . 2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                              αριθ. πρωτ.: 5062 / 110602 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  

Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων & Προϊόντων   

Ταχ. δ-/νση : Λ. Συγγρού 150                                      ΠΡΟΣ:  Π.Δ. 

Τ.Κ .                 : 17671 Καλλιθέα                                          

τηλέφωνο              : 2109287128 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιθεωρητών, διαδικασία επιθεωρήσεων κατά τη διακίνηση, εμπορία και εισαγωγή προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας   

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 2690/1999 (Α45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ως ισχύει  

2α. των άρθρων 74, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 89, 91, 90 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009  του Συμβουλίου 

της 20ης Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) 

αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) 

αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και 

καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006. 

2β. των άρθρων 97, 98, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 

124 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 

2γ. του Καν (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 της 11ης Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 

αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου. 

2δ. του Καν (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 

για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των 

κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.  

3.  του π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ Α174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 
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4. του π.δ  70/2015 (ΦΕΚ Α114) « Ανασύσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης …….» και του π.δ 73/2015 

(ΦΕΚ Α116) «Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.  

5. της αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β475) απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής 

Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος 

Ελέγχου της αλιείας σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα» και την ανάγκη 

εφαρμογής αυτής.  

6. την εισήγηση της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων. 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 

τον κατάλογο των Επιθεωρητών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας / Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών 

Δραστηριοτήτων και Προϊόντων σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

1. Οι επιθεωρητές εξουσιοδοτούνται να διενεργούν επιθεωρήσεις – ελέγχους, σε εθνικό επίπεδο,  για την τήρηση 

των διατάξεων της ΥΑ 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β475), στους χώρους ελέγχου και στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αυτούς, αρμοδιότητας της προαναφερόμενης  Διεύθυνσης.  

Ο κατάλογος των επιθεωρητών κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βρίσκεται αναρτημένος στον 

ιστότοπο της ΓΔΒΑ (www.alieia.minagric.gr).     

2. Οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα τους, βάσει των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων των Εθνικών Πλάνων 

Ελέγχου, διεξάγοντας τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις - ελέγχους, μεριμνώντας ώστε να μη γίνονται διακρίσεις. 

Η εντολή επιθεώρησης – ελέγχου  υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας.   

Συμμετέχουν επίσης ως Εθνικά Σημεία Επαφής στις αποστολές (missions) εφαρμογής των επιθεωρήσεων - 

ελέγχου συμμόρφωσης της χώρας, που  οργανώνονται από την Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και 

Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την Ενωσιακή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας. 

3. Οι διενεργούμενες επιθεωρήσεις - έλεγχοι αφορούν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων διακίνησης, εμπορίας, 

εισαγωγής, εξαγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με τις διατάξεις της ΥΑ 1750/32219/2015 (ΦΕΚ 

Β475). Για το σκοπό της επιθεώρησης είναι δυνατή η λήψη οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και δείγματος 

προϊόντων.  

4. Κατά  τη διεξαγωγή της επιθεώρησης, γνωστοποιείται στον επιθεωρούμενο η εντολή ελέγχου της Γενικής 
Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας. Οι επιθεωρούμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν, να 
επιδεικνύουν ή να παρέχουν  στους επιθεωρητές, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα έγγραφα που κατέχουν ή 
έχουν εκδώσει ή τους ζητηθούν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Επίσης υποχρεούνται να επιτρέπουν την 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση, εμπορία και 
εισαγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στην περίπτωση που αιτούμενα στοιχεία της επιθεώρησης δεν 

είναι άμεσα διαθέσιμα οφείλουν να τα προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  

Η άρνηση, παρεμπόδιση, παρακώλυση ελέγχου συνιστά παράβαση.  

5. Οι Επιθεωρητές, πρωτίστως, ελέγχουν τη νομιμότητα  των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά 

περίπτωση, την τήρηση των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας (εθνικής, ενωσιακής) που ισχύουν στη 

διακίνηση, στην εμπορία, στην εισαγωγή - εξαγωγή  προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την ακρίβεια του 
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περιεχομένου των συνοδευτικών εγγράφων και των  ηλεκτρονικών διαβιβάσεων και τις υποχρεώσεις σήμανσης, 

σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας αυτών. Επίσης διενεργούν διασταυρούμενους ελέγχους με τα 

δεδομένα των συστημάτων παρακολούθησης σκαφών, της αλιευτικής δραστηριότητας και πώλησης του 

κοινοτικού συστήματος ελέγχου καθώς και της εισαγωγής - εξαγωγής των προαναφερόμενων προϊόντων.  

Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται με τρόπο που να προκαλείται η μικρότερη δυνατή διαταραχή (αποφυγή αρνητικής 

επίπτωσης στην υγιεινή και στην ποιότητα των επιθεωρούμενων προϊόντων) ή παρενόχληση ιδίως στη 

διακίνηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

6. Η έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και εφ’ όσον κρίνεται περαιτέρω 

διερεύνηση των ευρημάτων, συνεχίζεται ο έλεγχος.  

7. Οι επιθεωρητές ενημερώνουν για τα ευρήματα της επιθεώρησης τις επιθεωρούμενες επιχειρήσεις  ή και  για 

την συνέχιση του ελέγχου στο τέλος της επιτόπου επιθεώρησης. Υπάρχει η δυνατότητα από τον επιθεωρούμενο 

να διατυπώσει σχόλια και παρατηρήσεις που καταγράφονται. Οι επιθεωρητές υπογράφουν την έκθεση και ένα 

αντίγραφο παρέχεται στην επιχείρηση.     

Οι επιθεωρήσεις καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΟΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Καν (ΕΕ)404/2011 και την ΥΑ 2287/40083/2015 (Β695).  

8. Εφ’ όσον κατά την διάρκεια της επιθεώρησης και του μετέπειτα ελέγχου διαπιστωθούν - βεβαιωθούν 

παραβάσεις των διατάξεων της ΥΑ 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β475) (διατάξεις εθνικής και ενωσιακής αλιευτικής 

νομοθεσίας), η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων (αρμόδια αρχή) εφαρμόζει τη 

διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και των άμεσων μέτρων επιβολής, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 

1750/32216/2015 απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Στην περιπτώσεις των άμεσων μέτρων επιβολής, τα έξοδα για τις ενέργειες κατάσχεσης, καταστροφής ή 

μεταφοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βαρύνουν τις επιθεωρούμενες επιχειρήσεις.  

Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, ακολουθείται η προβλεπόμενη στην προαναφερόμενη ΥΑ 

διαδικασία άσκησης προσφυγής.   

 

       

                                                                         Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

 

 

                                                                                                       Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ (ΥΑ 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β475)   

α) ΠΑΓΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

β) ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΝΝΑ   

γ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

δ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 

ε) ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

στ) ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ζ) ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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