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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,     13 / 3/ 2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ    Αριθ. Πρωτ: 2240/31541  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 2
ο                                                                                              ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.∆.   

 

Τ. ∆/νση        :  Λ. Συγγρού 150    

Τ.Κωδ.          : 176 71, Αθήνα         

Πληροφορίες  Σ. Τασούλας 

Τηλέφωνο :  210 928 7156                      

Fax : :  210 928 7110                                                     

E-mail :  syg101@minagric.gr  

 

ΘΕΜΑ:   Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελµατικά σκάφη. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 261/91 (Φ.Ε.Κ. 98Α/1-7-91) «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών 

αλιείας σε επαγγελµατικά σκάφη», ιδίως το άρθρο 1 αυτού.  

2. Τις διατάξεις του Β.∆. 666/66 (Φ.Ε.Κ. 160Α/22-8-66) «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών». 

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 2371/20-12-2002 (L 358/31-12-2002), περί «της διατήρησης και 

βιώσιµης εκµετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής». 

4. Την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των αλιέων µε αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν 

άδεια αλιείας σκάφους σε ισχύ, µε το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και κατέχουν άδεια 

σκάφους σε ισχύ ή εντάχθηκαν σε πρόγραµµα στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1.-Μόνιµη παύση 

αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού.  

Αποφασίζουµε: 
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1. Εγκρίνουµε τη χορήγηση νέων επαγγελµατικών αδειών αλιείας σκαφών, για αλιεία µε 

αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας προκειµένου να καλυφθεί µέρος της 

διαπιστωθείσας διαθέσιµης αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου, στο πλαίσιο των 

στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η συνολική χωρητικότητα που θα διανεµηθεί 

ανέρχεται σε 1.200 GT και η συνολική ισχύς σε 8.000 ΚW. 

2. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται στους επαγγελµατίες αλιείς, οι οποίοι: 

α. Ήταν κάτοχοι επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διέθετε άδεια αλιείας µε το     

    αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα», εντάχθηκε και διαλύθηκε στο πλαίσιο του Μ.1.1.-    

    Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013, µε προσαυξηµένο  

    ποσοστό ενίσχυσης, σε εφαρµογή του Σχεδίου Προσαρµογής Αλιευτικής Προσπάθειας.  

      β. Είναι τέκνα ή/και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους το οποίο   

          διαθέτει άδεια σκάφους σε ισχύ µε το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και δεσµεύεται   

          να αφαιρέσει το εργαλείο αυτό από την άδεια αλιείας του σκάφους. 

3.   Οι δικαιούχοι εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 της παρούσας, πρέπει να πληρούν  

επιπλέον και τα παρακάτω κριτήρια:  

α. Είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 50 ετών µε τουλάχιστον δεκαετή ενασχόληση µε την   

    αλιεία. 

β. ∆εν είναι κάτοχοι άλλου επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το   

    τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης. 

4.  Οι άδειες αλιείας χορηγούνται σε σκάφη µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. ολικό µήκος µεγαλύτερο των έξι µέτρων  (>6,00m) έως και δέκα µέτρα (≤10,00m) 

β. χωρητικότητα έως πεντέµισι GT (≤5,50 GT)  

γ. ισχύς κινητήρα µικρότερη ή ίση των σαράντα KW (≤ 40 KW) 

5. Τα σκάφη στα οποία θα χορηγηθούν οι νέες άδειες δεν θα πρέπει να έχουν ηλικία 

(µετρούµενη από το έτος ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας) µεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. 

6.   Με την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόµενο θα προσκοµίζονται και τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά: 

 α. Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου της περιοχής που διαµένει ο ενδιαφερόµενος, ο   

     οποίος θα πρέπει να  λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 1361/1983 (Φ.Ε.Κ. 66/Α΄/1983)  

     όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 2538/1997 (Φ.Ε.Κ. 242 Α΄/1997) και τροποποιήθηκε µε το   

     Ν. 4015/2011 (Φ.Ε.Κ. 21
Α
΄/21-9-2011), ότι είναι επαγγελµατίας ψαράς και ότι έχει   

     προϋπηρεσία στην αλιεία τουλάχιστον για µια δεκαετία. 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86, ότι δεν έχει ο ίδιος στην πλοιοκτησία του άλλο σκάφος   
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    ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης. 

γ. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, νόµιµα επικυρωµένη. 

δ. Φωτοτυπία Ατοµικής Επαγγελµατικής Άδειας Αλιείας, νόµιµα επικυρωµένη 

ε. Φωτοτυπία των εκκαθαριστικών της εφορίας για τα τρία προηγούµενα έτη (οικονοµικό   

    έτος: 2012, 2011 & 2010). Για το οικ. έτος 2013 κατατίθενται φωτοτυπία του εντύπου Ε1.  

7.  Τα αιτήµατα θα πρέπει να υποβληθούν µέσω των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Αλιείας στη ∆/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

µέχρι δυο µήνες από την δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ηµεροµηνία 

πρωτοκόλλησης στην ανωτέρω ∆/νση) και θα εξετάζονται µε σειρά προτεραιότητας. 

8. Τα σκάφη των οποίων οι άδειες θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, δεν θα µπορούν να 

ενταχθούν για την επόµενη δεκαετία σε προγράµµατα χρηµατοδότησης για µόνιµη παύση 

αλιευτικής δραστηριότητας. 

9.  Η µεταβίβαση των σκαφών, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας σύµφωνα µε την 

παρούσα απόφαση, επιτρέπεται να γίνεται µετά παρέλευση 5ετίας από την ηµεροµηνία 

χορήγησης της άδειας και µόνο σε επαγγελµατίες αλιείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

π.δ. 261/1991. Από τον περιορισµό των 5 ετών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 

λόγω πραγµατικής αδυναµίας-ανικανότητας του πλοιοκτήτη για λόγους υγείας, να εργασθεί 

επί του σκάφους. 

   10. Σε περίπτωση θανάτου του πλοιοκτήτη, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2 του     

         π.δ. 261/1991.       

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΑΘ. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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Π.∆.  

 

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

      Υπηρεσίες Αλιείας 

      Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 

ΚΟΙΝ:  

      1.    Υ.Ν.Α. 

             ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ. ΣΩΜΑΤΟΣ 

            ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

            ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 

            Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 

            Τ.Κ.: 185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

2. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

Αρκαδίας 26 & Μεσογείων  

Τ.Κ.: 115 26 

3. Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών-Επαγγελµατιών Αλιέων 

      «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» 

             Νικήτα 10, Τ.Κ.: 185 31 
         

 

 

Ε. ∆.  
1. Γρ. Υπουργού 

2. Γρ.  Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆Η 

3. Γεν. ∆/νση Αλιείας  

4. ∆/νση Θαλ. Αλιείας  

    Τµήµα 2
ο
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