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ΘΕΜΑ : Ειδικές άδειες αλιείας µεγάλων πελαγικών ειδών για το αλιευτικό έτος 2017 
 

 
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας  & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών  Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων  της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους αλιείς ότι , ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση  άδειας 
µεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2017 ,σύµφωνα µε την αριθµ. 5632/104626/29-09-2015 Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιµων για τη «Ρύθµιση της αλιείας µεγάλων πελαγικών ψαριών», η οποία  είναι 
αναρτηµένη στο διαδίκτυο  µε  Α∆Α: 7ΑΙΞ465φθη-769 και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2151. 
Α.- Γενικά : 

1. Οι αιτήσεις για την αλιεία τόνου (Thunnus thynnus) για το έτος 2017 θα πρέπει να υποβληθούν  άµεσα στην 
Υπηρεσία µας µέχρι  και τις 10 Σεπτεµβρίου 2016  . Ενώ οι αιτήσεις για την αλιεία µακρύπτερου τόνου (Thunnus 
alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius), υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
Παρακολούθησης της Αλιευτικής ∆ραστηριότητας (ΟΣΠΑ), µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους από τους 
ενδιαφερόµενους πλοιοκτήτες ή από τον αρµόδιο υπάλληλο του τµήµατος Αλιείας της ∆ΑΟΚ των  Π.Ε. µε την 
προσκόµιση εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση συµπλοιοκτησίας η αίτηση υποβάλλεται µε τη συγκατάθεση όλων 
των συµπλοιοκτητών. 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ 
1) Άδεια αλίευσης χορηγείται µόνο σε επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία: 

i. Είναι εφοδιασµένα µε αλιευτική άδεια µε τα επιτρεπόµενα αλιευτικά εργαλεία ήτοι: µε παρασυρόµενα 
παραγάδια (LLD), πετονιές (LHM) και γρι-γρι (PS). Άδεια αλίευσης µε το αλιευτικό εργαλείο γρι - γρι (PS), 
χορηγείται για την αλιεία µακρύπτερου τόνου (ALB) και ζωντανού τόνου (BFT) µε σκοπό την πάχυνση. 

ii. Έχουν εγκατεστηµένο και σε λειτουργία, ∆ορυφορικό Σύστηµα Παρακολούθησης Σκαφών (VMS), καθώς και 
ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής (ERS). 

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 εργαλεία «βιντζότρατα» (SB) και «µηχανότρατα» (ΟΤΒ). 
iii. σε αλιευτικά σκάφη τα οποία υπέπεσαν σε αλιευτική παράβαση κατά το άρθρο 9 της παρούσας 
iv. σε αλιευτικά σκάφη τα οποία διέθεταν άδεια αλίευσης τόνου το προηγούµενο έτος του έτους υποβολής της 

αίτησης και δεν δήλωσαν παραγωγή 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 Ο ενδιαφερόµενος πλοιοκτήτης επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους για την αλιεία µακρύπτερου τόνου (Thunnus 
alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) υποβάλει αίτηση  ηλεκτρονικά και εγκρίνεται από την ∆/νση Αλιευτικής Πολιτικής 
και Αλιευτικών πόρων του ΥΠΑΑΤ.  
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Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου (thunnus thynnus BFT) οι ενδιαφερόµενοι αλιείς υποβάλλουν : 
- Αίτηση στην Υπηρεσία Αλιείας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, συνοδευόµενη από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
-   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριµήνου πριν την υποβολή της αίτησης. 
- Πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ ) ή από αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή 
ασφαλιστικού φορέα, κατά περίπτωση για το ποσοστό αναπηρίας. 
-  Κάτοψη του σκάφους όπου θα σηµειώνονται οι θάλαµοι συντήρησης αλιευµάτων και δολωµάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τµήµα Αλιείας ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  ΠΕ 
Μαγνησίας & Σποράδων  στο ∆ιοικητήριο και  στα τηλέφωνα: 
2421342434, 2421352485.  
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