
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3143/250646 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/
31-12-2019 υπουργικής απόφασης «Όροι και προ-
ϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μετανα-
στευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), 
μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και 
ξιφία (Xiphias gladius SWO) (Β΄ 35, 2020), όσον 
αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελ-

ματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 154).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ... Ανάπτυξης 
και Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

στ) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β΄ 3374).

ζ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση 
των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1006/2008 του Συμβουλίου.

β) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς 

σχεδίου αποκατάστασης του τόννου στον Ανατολικό 
Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 302/2009 του Συμβουλίου.

γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική, ... της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

δ) (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπί-
σεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των 
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ... και (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 1966/2006.

3. Την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιεί-
ας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus 
thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga 
ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β΄ 35, 2020).

4. Την ανάγκη ρύθμισης του ισχύοντος πλαισίου χορή-
γησης αδειών προκειμένου να μετριασθούν οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας λόγω COVID 19.

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως δια-
τυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αρ. 280ης/07-09-2020 
Συνεδρίασης.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις άσκη-
σης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόν-
νου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου 
(Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)»
(Β’ 35/2020) ως εξής:

Άρθρο μόνο
1) Στο άρθρο 3 συμπληρώνεται η παρ. 3 ως εξής: Το 

παρόν κριτήριο αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν το έτος 
2020 για την έκδοση αδειών για το έτος 2021.

2) Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν 

το έτος 2020 και μόνο, οι αλιείς μπορούν να επιλέξουν 
εάν επιθυμούν να αξιολογηθούν με βάση τα μόρια πα-
ραγωγής σύμφωνα με τα ισχύοντα ή σύμφωνα με τα 
μόρια που συγκέντρωσαν από την παραγωγή κατά την 
αξιολόγηση χορήγησης αδειών για το 2020.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3) Ειδικά για τις αιτήσεις του έτους 2020, για χορήγηση 
άδειας αλίευσης τόννου για το έτος 2021, οι ενδιαφερό-
μενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 
δύνανται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας δεκα-
πέντε (15) ημερών, η οποία εκκινεί από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση 
άδειας αλίευσης τόννου για το έτος 2021, δύνανται να 
επανυποβάλουν, κάνοντας χρήση των ευμενέστερων 
διατάξεων της παρούσας. Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ 
της ΠΕ διαβιβάζει με συστημένη επιστολή όλες τις ανω-
τέρω αιτήσεις, με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και 
με αιτιολογημένη εισήγηση, στη Διεύθυνση Αλιείας και 
Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, το αργότερο εντός εί-
κοσι (20) ημερών από την εκπνοή της δεκαπενθήμερης 
προθεσμίας του α΄ εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 
Αιτήσεις που δεν διαβιβάζονται μέσω της ΔΑΟΚ της ΠΕ 
ή συνοδεύονται από ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ή 
διαβιβάζονται χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΑΟΚ 
ή έχουν πρωτοκολληθεί στη ΔΑΟΚ μετά την παρέλευ-
ση της εικοσαήμερης προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου ή έχουν πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Αλιείας 

και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων μετά την παρέλευση 
τριάντα (30) ημερών από την εκπνοή της οριζόμενης στο 
α΄ εδάφιο της παρούσας παραγράφου, δεκαπενθήμερης 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν τίθενται σε διαδι-
κασία αξιολόγησης. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1-8 του άρθρου 6 της υπ’ 
αρ. 4189/340423/31-12-2019 υπουργικής απόφασης.

4) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4189/340423/
31-12-2019 υπουργική απόφαση ως έχει. Οι άδειες που 
έχουν χορηγηθεί με βάση την ως άνω απόφαση, εξακο-
λουθούν να ισχύουν έως 31-12-2020.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει 
ισχύ μέχρι 31-12-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

H Υφυπουργός

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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