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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα,        28-12-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

          Αριθ. Πρωτ.:  6716/145901 

  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1. ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΛ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &Α.Π. 

Τμήμα. 3ο 

                Υπηρεσίες Αλιείας, Έδρες τους 

               (με e-mail) 
  

Τ. Δ/νση : Συγγρού 150  2. ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Τ.Κ.   : 176 71                

Πληροφορίες : Ι.Αναστοπούλου     Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Τηλέφωνο : 210 9287156     ΤΜΗΜΑ 3ο   

Fax  : 210 928 7130     (με e-mail) 

E-mail  : syg087@minagric.gr,  

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση αλιείας των ειδών ξιφίας Μεσογείου και τόννος» 

 

 

 

 

Α Ξιφίας 

Σε συνέχεια της υπ.αριθ. 7542/147831/30.12.2015 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων για χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2016 σε 

αλιευτικά σκάφη, υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς των αδειών αλίευσης για το είδος ξιφίας 

Μεσογείου λήγει στις 31-12-2016. 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης Τόννου του Ατλαντικού 

(Σύσταση 16-05 ICCAT), για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017 

απαγορεύεται η αλιεία του είδους ξιφίας Μεσογείου στα χωρικά και διεθνή ύδατα.  

Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία Μεσογείου αλιευμένου 

κατά την περίοδο που υπάρχει χρονική απαγόρευση ως ανωτέρω. 

Οι εκδοθείσες άδειες αλίευσης ξιφία για το 2017 σύμφωνα με το αριθ.6661/144658/23.12.2016 

έγγραφό μας έχουν ισχύ από 01.04.2017. 

Ως συνέπεια των προαναφερομένων επισημαίνουμε : 

ι) Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να 

ολοκληρωθούν το αργότερο έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24.00΄. 

 

ιι) Τα ΗΑ-ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:  

- τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις 

31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24:00΄.  

- τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι 

αργότερα από την 1η  Ιανουαρίου 2017 και ώρα 24:00. 
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ιιι) Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και το Σάββατο 31 

Δεκεμβρίου 2016 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα εδάφια  ι) και ιι). 

 

iv) Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το 

χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017. 

 

 

Β. Τόννος 

Σε συνέχεια της υπ.αριθ. 7546/148049/30.12.2015 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων για χορήγηση αδειών αλίευσης του είδους τόννος (Thunnus thynnus-BFT) για το 

έτος 2016 σε αλιευτικά σκάφη, υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς των αδειών αλίευσης για το είδος 

λήγει στις 31-12-2016. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με τα 

εργαλεία LLD, LHM, LHP και LTL, από το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24:00. 

 

Μετά τα παραπάνω, μέχρι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24:00: 

 

1) Οι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου θα έχουν ολοκληρώσει την 

αλιευτική δραστηριότητα: τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα, την 

ηλεκτρονική καταγραφή και διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της δήλωσης 

εκφόρτωσης . 

2) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την 

επιθεώρηση. 

3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο, θα καταστήσει ανενεργά 

τα πεδία καταχώρησης (ετικέτες ουράς κ.λπ.) που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία τόννου. 

 Επίσης: α) οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών της παραγράφου 1 εντός (5) 

εργάσιμων ημερών, υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αχρησιμοποίητες ετικέτες τόννου στη 

Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστηριοτήτων και Προϊόντων για έλεγχο και περαιτέρω διασταύρωση 

στοιχείων. Δεν επιτρέπεται καμία παρακράτηση ετικέτας. 

 

 β) Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόνου στοχευμένης αλιείας τόννου, νοούνται τα προϊόντα 

αλιείας των παραγράφων 1 και 2 και συνεπώς συνοδεύονται από e-BCD που έχει εκδοθεί μέσω 

ΟΣΠΑ και περιέχουν αριθμούς ετικετών. 

 

 Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων αλιέων για την λήξη ισχύος των αδειών αλίευσης που τους έχουν χορηγηθεί, 

καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου για την πιστή τήρηση των ανωτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Ξ5Ω4653ΠΓ-ΥΚ3



Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

παρακαλείται για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών, προκειμένου να 

επιταθούν οι έλεγχοι, με σκοπό την τήρηση των ως άνω αναφερόμενων. 

 
  Ε.Δ. 

- Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

- Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλ.Πόρων 

   Γρ Προϊσταμένου Δ/νσης, Τμήματα 1ο ,3ο, 4ο  

- Δ/νση Ελέγχου Αλ/κών Δραστηριοτήτων 

  Τμήματα 1ο ,2ο ,3ο  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

                                                  

                        

 

 

 

                            ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ 
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