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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

β) Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελ−
ματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α΄).

γ) Tου Β.Δ. 666/66 περί αδειών αλιευτικών σκαφών 
(ΦΕΚ 160Α/66).

δ) Του Π.Δ. 79/2007 «αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
(ΦΕΚ 95/Α΄/2007).

2. Τον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών 
πόρων στο πλαίσιο της Κ.Αλ.Π.

3. Τον Καν. (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά 
με μέτρα διαχείρισης για βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

4. Τον Καν. (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου περί θε−
σπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

5. Τον Καν. (ΕΚ) 404/2011 της Επιτροπής περί θεσπί−
σεως λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή 
του Καν. (ΕΚ) 1224/09.

6. Τον Καν. (ΕΚ) 302/2009 του Συμβουλίου για τη θέ−
σπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου 
στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Καν. (Ε.Ε.) 640/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως προγράμ−
ματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnys 
thynnus και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1984/2003 
του Συμβουλίου.

8. Τον Καν. (ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου σχετικά 
με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών 

εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση 
σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την 
τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93 και 
(ΕΚ) αριθμ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 3317/94.

9. Τον Καν. (ΕΕ) 201/2010 της Επιτροπής περί θεσπί−
σεως λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1006/2008.

10. Τις διατάξεις του εκδιδομένου κανονισμού του Συμ−
βουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων 
που διατίθενται στα ύδατα Ε.Ε. και σε σκάφη Ε.Ε., σε 
ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., για ορισμένα 
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που 
αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή 
συμφωνιών.

11. Την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και των 
υποχρεώσεων της Χώρας σε διεθνές και κοινοτικό επί−
πεδο, για τη διαχείριση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
πόρων των θυννοειδών και των συγγενών ειδών στη 
ζώνη αρμοδιότητας της Διεθνούς Σύμβασης για τη δι−
ατήρηση των ειδών αυτών (Σύμβαση ICCAT). 

12. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 257/2013 του Συμβου−
λίου Αλιείας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών τόνου (Thunnus 
thynnus), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και 
ξιφία (Xiphias gladius), διέπεται από τις ακόλουθες δι−
ατάξεις: 

Α) ΓΕΝΙΚΑ
1. Η αλιεία τόνου (Thunnus thynnus), μακρύπτερου τό−

νου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) διε−
νεργείται στα εθνικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα της 
Μεσογείου μόνο από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
ελληνικής σημαίας, που διαθέτουν: α) «Αλιευτική Άδεια» 
(επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους) και β) «Άδεια 
Αλίευσης» μεγάλων πελαγικών ειδών (ειδική άδεια αλι−
είας).

Απαγορεύεται η στοχευόμενη αλιεία (αλιεία με σκο−
πό τη σύλληψη του συγκεκριμένου είδους) των ειδών 
τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος (Thunnus 
alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius) με οποιονδήποτε 
τρόπο και από οποιοδήποτε σκάφος εάν αυτό δεν δια−
θέτει άδεια αλίευσης. 
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2. Η άδεια αλίευσης εγκρίνεται για κάθε ένα από 
τα είδη τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος 
(Thunnus alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius) από τις αρ−
μόδιες Υπηρεσίες Αλιείας που εγκρίνουν την αλιευτική 
άδεια του σκάφους και στις οποίες τηρείται ο φάκελος 
του σκάφους, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυν−
σης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, εντός του τελευταίου τριμήνου 
κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το επόμενο 
έτος. Η άδεια αλίευσης μπορεί να αναστέλλεται ή να 
ανακαλείται μετά από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 
Αλιείας, όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν.

3. Η άδεια αλίευσης χορηγείται στο συγκεκριμένο 
σκάφος και πλοιοκτήτη, δεν μεταβιβάζεται ούτε με−
ταφέρεται και ισχύει εφόσον είναι σε ισχύ η αλιευτική 
άδεια του σκάφους.

Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 
ΑΛΙΕΥΣΗΣ 

1. Άδεια αλίευσης χορηγείται μόνο σε επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη, τα οποία:

i. Είναι εφοδιασμένα με αλιευτική άδεια με τα επι−
τρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία ήτοι με παρασυρόμενα 
παραγάδια (LLD), συρτή (LTL), πετονιές (LHP, LHM) και 
γρι−γρι (PS).

Άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο γρι − γρι (PS), 
χορηγείται για την αλιεία μακρύπτερου τόνου (ALB), 
τόνου (BFT) και ζωντανού τόνου (BFT) με σκοπό την 
πάχυνση.

ii. Έχουν εγκατεστημένο, και σε λειτουργία, Δορυφο−
ρικό Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών (VMS), καθώς 
και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS), εφόσον 
έχουν τέτοια υποχρέωση.

2. Χορηγείται μία άδεια αλίευσης ανά πλοιοκτήτη για 
ένα συγκεκριμένο σκάφος, ανεξαρτήτως του αριθμού 
των σκαφών που αυτός κατέχει. 

3. Άδεια αλίευσης τόνου δεν χορηγείται στις εξής 
περιπτώσεις:

i. Σε αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 
9,0 μέτρων. 

ii. Σε αλιευτικά σκάφη με επιτρεπόμενα αλιευτικά ερ−
γαλεία «βιντζότρατα» (SB) και «μηχανότρατα» (ΟΤΒ).

iii. Σε αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν έχει χορηγηθεί 
άδεια καταχώρησης Κτηνιατρικής σε εφαρμογή των 
προβλεπόμενων από το Π.Δ. 79/2007.

iv. Σε αλιευτικά σκάφη με πλοιοκτήτη συνταξιούχο 
(εκτός εάν ο συνταξιούχος συμπλοιοκτήτης επαγγελ−
ματικού σκάφους κατέχει ποσοστό του σκάφους μέχρι 
20%).

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙ−
ΕΥΣΗΣ 

α) Ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης επαγγελματικού 
αλιευτικού σκάφους υποβάλει: 

− Αίτηση στην Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου Α.2., 
στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, σύμφωνα 
με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

− Ακριβές φωτοαντίγραφο αλιευτικής άδειας (επαγ−
γελματικής αλιευτικής άδειας του σκάφους) σε ισχύ.

− Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης και 
εγγράφου εθνικότητας ή άδειας εκτέλεσης πλόων.

− Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου προ−
σκομίζεται επιπλέον: 

• Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συντα−
ξιοδοτείται. 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας 

πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας (σε 
περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια).

• Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού 
έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή Ε5, εάν έχει υποβληθεί. 

• Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, του αιτούντος 
στην περίπτωση που είναι μόνιμος κάτοικος παραμε−
θόριας περιοχής.

• Βεβαίωση Δήμου στην περίπτωση που ο αιτών πλοι−
οκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος νήσου με πληθυσμό 
λιγότερο των 1.000 κατοίκων. 

− Ειδικά για αλιεία ζωντανού τόνου με σκοπό την 
πάχυνση:

• Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη (με αναλυτική 
περιγραφή) για την εξασφάλιση του απαιτούμενου αλι−
ευτικού εξοπλισμού (δίχτυ ανοίγματος ματιού τουλά−
χιστον 50mm) και εξοπλισμού βιντεοσκόπησης (ειδικό 
στερεοσκοπικό σύστημα), που διαθέτει το σκάφος ή 
δεσμεύεται να προμηθευτεί και να χρησιμοποιήσει.

β) Η Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου Α.2., η οποία 
δέχεται τις αιτήσεις, ελέγχει την πληρότητα των δι−
καιολογητικών και την ακρίβεια των στοιχείων και τις 
διαβιβάζει με πλήρη φακέλο με σχετική εισήγηση στη 
Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διαβίβαση ολοκληρώ−
νεται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους.

γ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ελέγχει τις αιτή−
σεις και τα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις έκδοσης, χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη για 
την έκδοση της άδειας αλίευσης. 

Ειδικότερα για τον τόνο (Thunnus thynnus) έχει προ−
ηγηθεί επιπλέον η αξιολόγηση με τα κριτήρια βαθμο−
λογίας που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, για τα 
επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία πλην του γρι−γρι (PS), 
και για το αλιευτικό εργαλείο γρι−γρι (PS) με τα κριτή−
ρια βαθμολογίας που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

α) Ο μέγιστος αριθμός αδειών αλίευσης τόνου καθο−
ρίζεται ανά έτος από την κοινοτική νομοθεσία.

β) Για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για αλιευτικά 
εργαλεία εκτός γρι−γρι (PS):

i. Το 80% των αδειών θα χορηγείται βάσει της αξιο−
λόγησης που προκύπτει από τα κριτήρια του Παραρ−
τήματος Ι.

ii. Χορηγείται τουλάχιστον μία άδεια αλίευσης ανά 
Περιφέρεια.

iii. Το 20% των αδειών θα χορηγείται σε νέους αλιείς, 
ηλικίας έως 35 ετών, οι οποίοι δεν έχουν δραστηριοποι−
ηθεί στην αλιεία τόνου έως σήμερα και είναι κάτοχοι 
αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους άνω των 9,0 μέτρων. 
Οι νέοι αλιείς θα αξιολογούνται μόνο βάσει των κριτη−
ρίων 3,4 και 5 του Παραρτήματος Ι. Οι άδειες αυτής της 
κατηγορίας θα χορηγούνται κυκλικά σε καθορισμένες 
χωρικές ενότητες ως εξής:

1. Ενότητα 1 (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας).

2. Ενότητα 2 (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου 
Αιγαίου, Αττικής και Κρήτης).
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3. Ενότητα 3 (Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας, Ηπείρου και Ιόνιων Νήσων).

δ) Η Υπηρεσία Αλιείας της παραγράφου Α.2. κοινο−
ποιεί την άδεια αλίευσης (Υποδείγματα ΙΙ και ΙΙΙ) στη 
Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή για να την καταχωρήσει στην αλιευτική 
άδεια του σκάφους.

Δ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
1. Η αλιεία τόνου με τα αλιευτικά εργαλεία γρι−γρι και 

συρτή στη Μεσόγειο και η αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο, 
ασκείται κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται κατά πε−
ρίπτωση στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

2. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλιείας τόνου 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 30 κιλά ή 
115 εκατοστά μεσουραίο μήκος. Για τα αλιευτικά σκά−
φη που αλιεύουν ενεργά τόνο (που διαθέτουν άδεια 
αλίευσης τόνου), επιτρέπεται ποσοστό μέχρι 5% παρε−
μπιπτόντων αλιευμάτων τόνου βάρους μεταξύ 8 και 30 
κιλών ή μεσουραίου μήκους μεταξύ 75 −115 εκατοστών. 
Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει των συνολικών 
αλιευμάτων τόνου, σε αριθμό ιχθύων, που διατηρούνται 
στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή. Το βάρος των υπομε−
γεθών ατόμων καταχωρείται σε ξεχωριστή στήλη στο 
ημερολόγιο αλιείας.

3. Αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν άδεια αλίευσης 
τόνου, επιτρέπεται να διατηρούν ανά πάσα στιγμή και 
μετά από κάθε αλιευτικό ταξίδι μέχρι την εκφόρτωση, 
ποσοστό μέχρι 5% παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τόνου 
κατά βάρος ή και αριθμό ατόμων επί του συνόλου των 
αλιευμάτων. Το ποσοστό σε αριθμό ατόμων εφαρμόζε−
ται μόνο όταν το αλίευμα αποτελείται από τονοειδή και 
συναφή είδη του Παραρτήματος ΙΙΙ. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις το ποσοστό υπολογίζεται κατά βάρος.

4. Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκά−
φους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά και η 
εμπορία αλιευμάτων τόνου που αλιεύθηκαν ως παρε−
μπίπτοντα, όταν η ετήσια εθνική ποσόστωση έχει εξα−
ντληθεί. Σε περίπτωση που το είδος συλληφθεί τυχαία, 
απαγορεύεται η πρόκληση τραυματισμού και τα άτομα 
απελευθερώνονται άμεσα στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Αν, παρ’ όλα αυτά, κατά την προσπάθεια απελευθέρω−
σης το άτομο ή τα άτομα τόνου πεθάνουν, πρέπει να 
εκφορτώνονται, να δεσμεύονται από την αρμόδια αρχή 
ελέγχου και να διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς. 
Για τη δεδομένη αυτή ποσότητα δεν ευθύνεται και δεν 
διώκεται ο αλιέας.

5. Απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκά−
φους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευ−
ση, πώληση, έκθεση ή προσφορά για πώληση ατόμων 
ξιφία (Χiphias gladius) με μεσουραίο μήκος κάτω γνάθου 
μικρότερο των 90 εκατοστών ή εναλλακτικά βάρους 
μικρότερου των 10 kgr ζώντος βάρους ή 9 kgr βάρους 
εκσπλαχνισμένου και χωρίς βράγχια.

6. Υπάρχει όριο ανοχής για τα αλιευτικά σκάφη με 
άδεια αλίευσης που αιχμαλωτίζουν τυχαία άτομα ξιφία 
(Χiphias gladius) μικρότερα του ελάχιστου μεγέθους, 
υπό τον όρο ότι η τυχαία σύλληψη δεν θα υπερβαίνει 
ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό κατά βάρος ή και αριθ−
μό τεμαχίων επί των συνολικών αλιευμάτων ξιφία ανά 
εκφόρτωση.

7. Αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν άδεια αλίευσης 
ξιφία (Χiphias gladius) απαγορεύεται ανά πάσα στιγμή 

να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να με−
ταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να επεξεργάζονται ή 
να εκφορτώνουν αλιεύματα ξιφία που να υπερβαίνουν 
το ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό των συνολικών αλι−
ευμάτων επί του σκάφους κατά βάρος. Η εκφόρτωση 
υπομεγεθών ατόμων ξιφία απαγορεύεται σε αυτή την 
περίπτωση.

Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Οι πλοιοκτήτες των σκαφών στα οποία χορηγείται 

άδεια αλίευσης για οιοδήποτε από τα προαναφερόμε−
να είδη, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το σύνολο των 
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ισχύουσα 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

2. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/1970 
(ΦΕΚ 27/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄) και όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2332/1995 
(ΦΕΚ 181/Α΄), επιφυλασσομένης της εφαρμογής των λοι−
πών ποινικών διατάξεων. 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και 
τα Υποδείγματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Η υπ’ αριθμ. 170317/162669/20.2.2004 (ΦΕΚ 412/Β΄) 
υπουργική απόφαση παύει να ισχύει. Οι άδειες που 
έχουν χορηγηθεί με βάση την απόφαση αυτή εξακο−
λουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕ−

ΠΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΡΙ−ΓΡΙ

Θα χορηγηθούν άδειες αλίευσης τόνου σε όσους 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και συγκε−
ντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και έως ότου 
συμπληρωθεί ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας (για την τελευταία άδεια) διε−
νεργείται κλήρωση. 

1. Ολικό μήκος Σκάφους
I. 9,00 − 11,99 μέτρα, 20 (είκοσι) μόρια
II. 12,00 − 17,99 μέτρα, 30 (τριάντα) μόρια
III. Μεγαλύτερο των 18,00 μέτρων, 10 (δέκα) μόρια
2. Έτη απασχόλησης πλοιοκτήτη με την αλιεία 
(Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας θα λαμβάνεται υπόψη 

η βαθμολογία του πλοιοκτήτη με το μεγαλύτερο πο−
σοστό. Αν το ποσοστό συμπλοιοκτησίας είναι ίδιο θα 
λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη βαθμολογία).

I. Περισσότερα από 20 έτη, 20 (είκοσι) μόρια
II. Από 10 έως 20 έτη, 15 (δέκα πέντε) μόρια
III. Λιγότερο από 10 έτη, 5 (πέντε) μόρια
3. Μόνιμος κάτοικος παραμεθόριας περιοχής ή νήσου 

με πληθυσμό λιγότερο από 1.000 κατοίκους
I. Ναι, 20 (είκοσι) μόρια
4. Ατομικά έσοδα εκτός της αλιείας
I. Όχι, 25 (είκοσι πέντε) μόρια
II. Ναι (έως 2000 €), 15 (δέκα πέντε) μόρια
5. Οικογενειακά κριτήρια
Χορηγούνται 3 (τρία) μόρια για κάθε προστατευόμενο 

μέλος χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα (σύζυγος κ.λπ.) 
νόμιμα αποδεικνυόμενο.
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6. Χορήγηση «Άδειας Αλίευσης τόνου» στο παρελθόν 
και δηλωμένη αλιευτική παραγωγή (μόρια ανά έτος, 
αξιολόγηση 3 τελευταίων ετών).

Βαθμολογείται μόνο εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
σκάφος και πλοιοκτήτη ή τον ίδιο πλοιοκτήτη και άλλο 
σκάφος που αντικαταστάθηκε με το αιτούμενο για αδει−
οδότηση, βάσει της θεωρημένης δήλωσης εκφόρτωσης 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η μοριοδότηση των παρεμπι−
πτόντων γίνεται με βάση την έκδοση και την ισχύ της 
άδειας αλίευσης.

I. Ναι (άδεια) − Ναι (παραγωγή, έως 2.000 κιλά), 10 
(δέκα) μόρια

II. Ναι (άδεια) − Ναι (παραγωγή, άνω των 2.000 κιλών), 
20 (είκοσι) μόρια

III. Ναι (άδεια) − Όχι (παραγωγή), −10 (μείον δέκα) μόρια
IV. Αλιεία παρεμπιπτόντων, −5 (μείον πέντε) μόρια
7. Σκάφος που υπέπεσε σε αλιευτική παράβαση το 

τελευταίο έτος και ενδεχόμενη προσφυγή επί της επι−
βολής κύρωσης έχει τελεσιδικήσει. Τέτοιες υποθέσεις 
εξετάζονται κατά προτεραιότητα εντός χρονικού δια−
στήματος 6 μηνών. 

Βαθμολογείται η επιβολή κύρωσης ένα έτος πριν από 
30 Ιουνίου του έτους υποβολής αίτησης 

−15 (μείον δέκα πέντε) μόρια
8. Έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση εντύπων 
Βαθμολογείται η έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση 

ημερολογίων αλιείας, εβδομαδιαίων αναφορών, δηλώ−
σεων εκφόρτωσης και εντύπων αλιευμάτων τόνου

Ι. Τήρηση υποχρεώσεων, 2 (δύο) μόρια

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΤΟΝΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙ−ΓΡΙ

Θα χορηγηθούν άδειες αλίευσης τόνου με το αλιευτι−
κό εργαλείο γρι−γρι, σε όσους πληρούν τις προϋποθέ−
σεις της παρούσας και συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία και έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 
χορηγούμενων αδειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διε−
νεργείται κλήρωση. 

1. Ολικό μήκος Σκάφους
Ι. Μικρότερο ή ίσο των 24,00 μέτρων, 30 (τριάντα) 

μόρια
ΙΙ. Μεγαλύτερο των 24,00 μέτρων, 20 (είκοσι) μόρια
2. Σκοπός της αλιευτικής δραστηριότητας

I. Αλιεία ζωντανού τόνου με σκοπό την πάχυνση, 10 
(δέκα) μόρια

3. Χορήγηση «Άδειας Αλίευσης τόνου» στο παρελθόν 
και δηλωμένη αλιευτική παραγωγή (μόρια ανά έτος, 
αξιολόγηση 3 τελευταίων ετών).

I. για νεκρό τόνο ανεξαρτήτως παραγωγής, 10 (δέκα) 
μόρια

II. για ζωντανό τόνο με σκοπό την πάχυνση και δηλω−
μένη παραγωγή, 20 (είκοσι) μόρια

III. στα πλαίσια κοινής αλιευτικής δραστηριότητας και 
δηλωμένης παραγωγής, 10 (δέκα) μόρια

IV. αλιεία παρεμπιπτόντων, −15 (μείον δέκα πέντε) μό−
ρια

4. Σκάφος που υπέπεσε σε αλιευτική παράβαση το 
τελευταίο έτος και ενδεχόμενη προσφυγή επί της επι−
βολής κύρωσης έχει τελεσιδικήσει. Τέτοιες υποθέσεις 
εξετάζονται κατά προτεραιότητα εντός χρονικού δια−
στήματος 6 μηνών. 

Βαθμολογείται η επιβολή κύρωσης ένα έτος πριν από 
30 Ιουνίου του έτους υποβολής αίτησης 

−15 (μείον δέκα πέντε) μόρια
5. Έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση εντύπων 
Βαθμολογείται η έγκυρη και έγκαιρη συμπλήρωση 

ημερολογίων αλιείας, εβδομαδιαίων αναφορών, δηλώ−
σεων εκφόρτωσης και εντύπων αλιευμάτων τόνου

Ι. Τήρηση υποχρεώσεων, 2 (δύο) μόρια

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ

Κατάλογος τονοειδών και συναφών ειδών 

Τόνος: Thunnus thynnus
Τόνος μακρύπτερος: Thunnus alalunga
Καρβούνι: Euthynnus alletteratus
Ρίκι:Katsuwonus pelamis
Παλαμίδα: Sarda sarda
Κοπάνια: Auxis thazard, Auxis rochei
Ορκυνοπαλαμίδα: Orcynopsis unicolor
Ακανθορίκι: Acanthocybium solandri
Scomberomorus tritor
Ιστιοφόρος Ατλαντικού: Istiophorus albicans
Γαλάζιο μάρλιν: Makaira nigricans
Μαρλίνος Ατλαντικού:Tetrapturus albidus
Ξιφίας: Xiphias gladius
Scomberomorus commerson
Istiophorus platypterus
Μαρλίνος Μεσογείου:Tetrapturus belone
Ξιφομαρλίνος:Tetrapturus georgei
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016800907130012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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