
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 661/110826/2019

ΦΕΚ 2346/Β/18-6-2019

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού σε εφαρμογή του άρθρου 42
«Χέλι στη Μεσόγειο (γεωγραφικές περιοχές 1 έως 27)» του Κανονισμού (ΕΕ)

2019/124 του Συμβουλίου « σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων

στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις 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«Κωδίκοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154).

γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής....» [Α΄ 114).

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

ε) Του π.δ. 97/2017 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 138)
όπως ισχύει.

στ) Του Κανονισμού (ΕΚ) 1100/2007 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2007 «για τη
θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού.

2. Την αριθ.Υ2/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).



3. Την αριθ.2429/119958/ 6.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 124/2019 του Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2019 «σχετικά με τον
καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων,
των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε
ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα» και ειδικότερα του άρθρου 42 «Χέλι στη Μεσόγειο
(γεωγραφικές περιοχές 1 έως 27)».

5. Την αριθ. 276/1705/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.

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

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση:

1. Εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών και τις λοιπές
δραστηριότητες αλίευσης χελιού στοχευμένες και παρεμπίπτουσες.

2. Ισχύει για την θάλασσα και τα υφάλμυρα ύδατα όπως οι εκβολές ποταμών, οι παράκτιες
λιμνοθάλασσες και τα μεταβατικά ύδατα.

 

Άρθρο 2

Τρίμηνη απαγόρευση αλιείας χελιού

1. Απαγορεύεται η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla για το χρονικό διάστημα
μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου έως και 30ης Νοεμβρίου εκάστου έτους στις περιοχές που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Η απαγόρευση ισχύει σε ετήσια βάση για όλους τους τύπους αλιείας και σε όλα τα στάδια
της ζωής του είδους.

 

Άρθρο 3

Κυρώσεις



Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.
420/1970 (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.
1740/1987 (Α΄ 221) και την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70) και
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181).

 

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019


