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ΦΕΚ 2346/Β/18-6-2019

 Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea)
και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 σημείο 5 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221).

β) 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 (Α΄ 98).

γ) Του ν.  3852/2010  « Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΑΑΤ
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΑΑΤ Ολυμπία Τελιγιορίδου) (Β΄ 3901)

2. Του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του
ν. 1740/1987(Α΄ 221) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Του Καν (ΕΚ) 1967/2006, «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Της σύστασης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) GFCM/42/2018//4
σχετικά με ένα πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τη βιώσιμη αλιεία με Μηχ/τα (δίχτυ τράτας
βυθού), που στοχεύει στα είδη γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα
γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus) στο Ιόνιο πέλαγος (γεωγραφικές υποπεριοχές 19,20 και
21).

5. Του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως ισχύει.

6. Της ΥΑ 271/2576/9-1-2014 «Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας με το
αλιευτικό εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού (μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66» (Β"58).
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7. Της ΥΑ 2287/40083/7-4-2015 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών
διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
ΟΣΠΑ και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» (Β΄ 695)

8. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄
138), όπως ισχύει.

9. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
160)

10. Της αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).

11. Την ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης του αποθέματος των ειδών Aristaeomorpha
foliacea και Aristeus antennatus και διατήρησης του εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

12. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθμ.
276/17-05-2019 Συνεδρίασης.

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

 

Άρθρο 1

Άδειες Αλίευσης και παροχή στοιχείων

1. Σε όλη την ελληνική επικράτεια η αλιεία των ειδών α) γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha
foliacea) με κωδικό FAO (ARS) και β) γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus) με κωδικό FAO
(ARA), διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα), από
αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλίευσης, για τα ανωτέρω στοχευόμενα είδη.

2. Η χορήγηση της παραπάνω άδειας αλίευσης προϋποθέτει το αλιευτικό σκάφος να διαθέτει
αλιευτική άδεια σε ισχύ, καθώς και άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού
(μηχανότρατα σύμφωνα με το β.δ. 666/66), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
αριθμ. 271/2576/09-01-2014 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 58).

3. «Η άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη», χορηγείται από
την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του
σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων
της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη ή/και
ασκούντα την εκμετάλλευση) του αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους. Χορηγείται μέχρι την
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31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ισχύει για ένα έτος από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους της έκδοσης της. Τα αιτήματα χορήγησης των «αδειών
αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη», υποβάλλονται στην αρμόδια
Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η
Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζονται μέχρι την 15η Νοεμβρίου στη Διεύθυνση Αλιείας και
Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων η οποία θα εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.

Ειδικά για το έτος 2019, πρώτο έτος εφαρμογής, σύμφωνη γνώμη θα χορηγηθεί σε όλα τα
αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλίευσης με το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού.

4. Αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν εφοδιαστεί με «άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη
και γαρίδα γαλαζοκόκκινη», δεν μπορούν να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να
εκφορτώνουν ποσότητες μεγαλύτερες από 3% του συνολικού ζώντος βάρους των αλιευμάτων
που διατηρούνται επί του σκάφους. Επίσης δεν μπορούν να μεταφορτώνουν, να αποθηκεύουν
ή να πωλούν τα ανωτέρω στοχευόμενα είδη.

5. Η «άδεια αλίευσης των ειδών: γαρίδα κόκκινη και γαρίδα γαλαζοκόκκινη» που εκδίδεται,
δεν ισχύει σε περίπτωση που η αλιευτική άδεια του σκάφους δεν είναι σε ισχύ ή έχει
ανακληθεί ή αφαιρεθεί.

Η άδεια αλίευσης αφαιρείται σε περίπτωση που η αλιευτική άδεια του σκάφους αφαιρείται
οριστικά.

6. Η εκφόρτωση των ανωτέρω ειδών αλιευμάτων, πραγματοποιείται στους καθορισμένους
λιμένες για εκφόρτωση, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 1967/2006.

7. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με άδεια αλίευσης για την αλιεία των ως
άνω στοχευόμενων ειδών, παρέχουν στοιχεία για τις αλιευτικές τους δραστηριότητες. Το
σύνολο των ποσοτήτων που αλιεύονται καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο, ως
κύριο αλίευμα ή παρεμπίπτον.

 

Άρθρο 2

Κυρώσεις

Για τους παραβάτες της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ποινές που προβλέπονται
στο άρθρο 11 του ν.δ.  420/1970  (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν.  1740/1987  (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.  2040/1992  (Α΄ 70) και όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995(Α΄ 181).

 

Άρθρο 3
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Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση, ισχύει για ένα έτος και τίθεται σε εφαρμογή δέκα ημέρες μετά τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019


