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και Περιφερειακά Παραρτήματα

Θέμα: «Προτάσεις και επισημάνσεις για το θέμα διαβούλευσης: “Κριτήρια
Επαγγελματικότητας Αλιέων”».
Η ανάγκη της θεσμοθέτησης κριτηρίων για την επαγγελματικότητα των αλιέων
είναι πολύ μεγάλη. Χρόνια τώρα οι ιχθυολόγοι που εργάζονται στις υπηρεσίες
αλιείας έρχονται αντιμέτωποι με άλυτα προβλήματα, ακόμη και καταγγελίες,
γιατί λόγω ελλιπούς νομοθεσίας στο επάγγελμα παρεισφρέουν κάθε λογής
καιροσκόποι.
Η νεοεκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας με περιοχή ευθύνης του, τους νομούς Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας, αφού μελέτησε το κείμενο της
διαβούλευσης και επειδή είναι αρμόδια σε μια περιοχή πλούσια τόσο σε
θαλάσσια

ύδατα

όσο

και

εσωτερικά

(λίμνες,

ποτάμια),

με

πολλούς

επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, έχει τις εξής προτάσεις – παρατηρήσεις –
συμπληρώσεις επί της διαβούλευσης, που αναλύονται στα δύο κείμενα που
ακολουθούν.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ
Αναφορικά με το σχέδιο για την επαγγελματικότητα των αλιέων, θεωρούμε
καταρχήν πολύ σημαντικό, όλα τα σχετικά που αφορούν την αλιεία στα
εσωτερικά νερά να είναι σε ξεχωριστά άρθρα από τα αντίστοιχα ρυθμιστικά
άρθρα για την θαλάσσια αλιεία.
Επίσης, θα πρέπει να χορηγηθεί η αρμοδιότητα οι ατομικές άδειες αλιείας να
εκδίδονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Αλιείας, που εκδίδουν και τις
επαγγελματικές άδειες αλιείας των σκαφών των Εσωτερικών Υδάτων.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
1. Στο κριτήριο β: «Είναι ασφαλισμένα σε σχετικό με την αλιευτική
δραστηριότητα φορέα (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΙΚΑ)», να προστεθεί: είναι επαγγελματικά
δραστήριοι ή συνταξιούχοι (όχι πρόωρη συνταξιοδότηση και συνταξιούχοι
αναπηρίας πάνω από 67%), καθώς και οι άνεργοι με κάρτα ανεργίας που έχουν
μόνιμη κατοικία σε παραλίμνιες, παραποτάμιες Τοπικές Κοινότητες με
πληθυσμό κάτω των 2.000 ατόμων.
Επίσης, να προσδιοριστούν τα σχετικά με την αλιεία συναφή επαγγέλματα του
ΙΚΑ. Για τα άτομα μερικής απασχόλησης ή τους εποχιακά απασχολούμενους να
διευκρινιστεί αν δικαιούνται και αν ναι να καθοριστεί μέχρι ποιου εισοδήματος ή
πόσων ημερών απασχόλησης
2. Στο κριτήριο γ: «Είναι εγγεγραμμένοι στον Αλιευτικό Σύλλογο της περιοχής
μονίμου κατοικίας τους», να προστεθεί: ελλείψει Συλλόγου ο ενδιαφερόμενος να
προσκομίζει βεβαίωση του οικείου Δήμου για τον τόπο διαμονής του και
δικαιολογητικά για το επάγγελμα που ασκούσε ή ασκεί (εκκαθαριστικό εφορίας,
Ε1, κάρτα ανεργίας, βεβαίωση από τον ΟΓΑ για αγρότες κ.λπ.). Ο λόγος για την
πρόταση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι στη Βόρεια Ελλάδα σε ελάχιστες
περιοχές υπάρχει Αλιευτικός Σύλλογος, που να δραστηριοποιείται σε περιοχές
ποταμών και λιμνών.
3. Να προστεθεί διάταξη που να καθορίζει για την έκδοση της αδείας αυστηρά
ηλικιακά όρια: «από 18 έως 64 ετών».
4. Η παράγραφος: «Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση ατομικής επαγγελματικής
άδειας αλιείας σε ελεύθερους επαγγελματίες.………..πηγές χαρακτηρίζεται
αγροτικό.», να αντικατασταθεί με την παράγραφο: «Επίσης απαγορεύεται η
χορήγηση ατομικής επαγγελματικής αλιείας σε ελεύθερους επαγγελματίες και
σε συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας με εξαίρεση όσους διαμένουν μόνιμα
και έχουν έδρα της άσκησης του επαγγέλματος τους σε Τοπικές Κοινότητες
παραλίμνιες ή παραποτάμιες με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων και το

εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 2/3 του εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη
όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε Σ.Σ.Ε. ή το ½ του εκάστοτε
αφορολόγητου εισοδήματος.
5. Απαραίτητο είναι να προσδιοριστούν τα συμβατά με την άσκηση της αλιείας
ελεύθερα επαγγέλματα.
6. Η έκδοση της αδείας θα πρέπει να διέπεται από την καταβολή
αντισταθμιστικού οφέλους υπέρ του φορέα που διενεργεί την έκδοση. Για την
ισότιμη αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων σε όλη την επικράτεια, προτείνεται
το ποσό αυτό να είναι το ίδιο
7. Ο κάθε αλιέας να δικαιούται μια μόνο ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας
εσωτερικών υδάτων.
8. Η ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας εσωτερικών υδάτων να ισχύει για όλη
την επικράτεια, με την προϋπόθεση ότι για την άσκηση του δικαιώματος της
αλιείας σε άλλη περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία έχει εκδοθεί, να
ζητάει την έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας στην οποία θα ασκηθεί η
αλιεία

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ:
Η διάρκεια ισχύος της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας είναι διετής και
πρέπει να προσκομίζεται για ανανέωση μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της διετίας.
Για την ανανέωση της ατομικής άδειας, ο επαγγελματίας αλιέας πρέπει να έχει
τις προϋποθέσεις α, β, γ, και επιπλέον:
1. Θα πρέπει να προσκομίσει τις δηλώσεις εισοδήματος και τα αντίστοιχα
εκκαθαριστικά, όπου θα φαίνεται ότι έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος ή δηλώνει
τα από την αλιεία αποκτηθέντα εισοδήματα.
2. Να έχει καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας μέσα στην παρελθούσα
διετία μηνιαίες καταστάσεις παραγωγής σε ποσότητα και αξία ανά είδος. Οι
καταστάσεις να παραδίδονται κάθε τρίμηνο.
3. Να μην έχει υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας του, εφόσον είναι συνταξιούχος.
Μετά τα 65 έτη να προσκομίζει βεβαίωση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
4. Η ανανέωση πρέπει να διέπεται από την είσπραξη αντισταθμιστικού οφέλους
υπέρ του φορέα που διενεργεί την ανανέωση. Το ποσό αυτό, για να υπάρχει ίση
αντιμετώπιση σε όλη την επικράτεια, προτείνεται να είναι το ίδιο.
5. Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου, εφόσον υπάρχει, που θα πιστοποιεί ότι
ασκούσε το επάγγελμα του αλιέα κατά το διάστημα από την έκδοση ή από την
προηγούμενη ανανέωση της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας
εσωτερικών υδάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ
Στα εσωτερικά νερά, νοείται η άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας – αθλητικής
αλιείας μόνον από τη στεριά - όχθη και με καλάμι ή πετονιά, από αυτούς που
είναι εφοδιασμένοι με την απαραίτητη προς τούτο ατομική άδεια ερασιτεχνικής
– αθλητικής αλιείας.
1. Για τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, πρέπει να θεσπιστεί ανώτατο όριο
αριθμού ερασιτεχνικών αδειών για κάθε λιμναίο οικοσύστημα, που θα
καθορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας.
2. Για τους ποταμούς, οι ερασιτεχνικές άδειες να ισχύουν για όλη την χωρική
αρμοδιότητα κάθε Περιφέρειας στην οποία εκδίδεται.
3. Επίσης, πρέπει να προσδιοριστούν από τις αρμόδιες οικείες Υπηρεσίες Αλιείας
οι θέσεις ερασιτεχνικής αλιείας για κάθε οικοσύστημα.
4. Η άδεια εκδίδεται με την κατάθεση ανταποδοτικών τελών υπέρ του Φορέα
στον οποίο υπάγεται η εκδίδουσα την άδεια τοπική Υπηρεσία Αλιείας και έχει
διάρκεια ισχύος ένα έτος. Να εξαιρεθούν των ανταποδοτικών τελών τα άτομα
ηλικίας από 12 ως 16 ετών.
5. Ο ερασιτέχνης να υποχρεούται για την καταγραφή των αλιευμάτων τα οποία
συλλαμβάνει.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Η ανανέωση των αδειών γίνεται κάθε έτος το πρώτο τρίμηνο.
Ο ερασιτέχνης αλιέας προσκομίζει προς τούτο:
1. Την άδεια ερασιτεχνικής – αθλητικής αλιείας
2. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση των αλιευμάτων κατά την προηγούμενη
χρονιά .
3. Καταβολή ανταποδοτικού τέλους

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ
ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Πρέπει να προστεθούν κριτήρια χορήγησης της αδείας όπως π.χ:
Χορηγείται επαγγελματική άδεια αλιείας σε σκάφος με τα εξής κριτήρια:

1. Ο Ιδιοκτήτης είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας
εσωτερικών υδάτων σε ισχύ.
2. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης του σκάφους.
3. Έγγραφα αξιοπλοΐας του σκάφους από το οικείο Λιμεναρχείο
4. Τιμολόγιο αγοράς του σκάφους και τιμολόγιο αγοράς της μηχανής
5. Ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεωρημένο από εφορία αν τα πήρε
μεταχειρισμένα
6. Σε περίπτωση ιδιοκατασκευής ή απολεσθέντων παραστατικών αγοράς
σκάφους ή κινητήρα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. β και γ του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ.23 (Τιμολόγια αγοράς των υλικών και ένορκη
βεβαίωση από το ειρηνοδικείο ότι το σκάφος έχει κατασκευασθεί από τον ίδιο με
τα υλικά που αγόρασε σύμφωνα με τα σχετικά τιμολόγια, θεωρημένο από την
αρμοδία Εφορία κ.λπ. Σε περίπτωση παλιού σκάφους και απώλειας των
εγγράφων απόκτησης, να απαιτείται ένορκη βεβαίωση κλπ.)
7. Η άδεια εκδίδεται με την κατάθεση ανταποδοτικών τελών υπέρ του Φορέα
στον οποίο υπάγεται η εκδίδουσα την άδεια τοπική Υπηρεσία Αλιείας, και έχει
διάρκεια ισχύος δύο έτη. Σε κάθε περίπτωση λήγει στις 31-12 τη δεύτερη χρονιά
λειτουργίας του σκάφους ως επαγγελματικό.
8. Η έγκριση της χορήγησης άδειας του σκάφους θα γίνεται μόνο εφόσον η
έκδοση της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους δεν υπερβαίνει
ανώτατο καθορισμό αριθμών σκαφών που μπορεί να δεχθεί το συγκεκριμένο
σύστημα της θέσης ελλιμενισμού για λόγους προστασίας της αειφορίας και της
βιοποικιλότητας του.
Με την έκδοση της άδειας, το σκάφος εγγράφεται στο λεμβολόγιο της Υπηρεσίας
Αλιείας και στο ειδικό μητρώο των επαγγελματικών σκαφών εσωτερικών
υδάτων και λαμβάνει τον ειδικό αριθμό ΑΜΑΣΕ, που είναι ορισμένος για κάθε
περιφερειακή ενότητα. Ο αριθμός αυτός ακολουθεί το συγκεκριμένο σκάφος
εσαεί.
Να προστεθεί: «Ειδική άδεια αλιείας θα εκδίδεται στο πλαίσιο συγκεκριμένου
προγράμματος διαχείρισης ιχθυοαποθεμάτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας .

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ
Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο και πριν τη λήξη της άδειας αλιείας του
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εσωτερικών υδάτων, θα πρέπει να γίνεται
η ανανέωση της αδείας με τα εξής κριτήρια:
1. Προσκόμιση της αδείας του σκάφους.
2. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά

του σκάφους.
3. Προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σε ισχύ.
4. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι υπάρχουν τα απαραίτητα σωστικά μέσα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Ο ιδιοκτήτης του να είναι εφοδιασμένος με ατομική επαγγελματική άδεια
αλιείας εσωτερικών υδάτων σε ισχύ και να έχει εκπληρώσει όλες του τις
υποχρεώσεις σχετικά με τις δηλώσεις παραγωγής στη Υπηρεσία Αλιείας.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ρυθμιστούν και θέματα μεταβιβάσεωναντικαταστάσεων σκαφών, μηχανών κ.λπ. με Προεδρικά Διατάγματα ή
Υπουργικές Αποφάσεις.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2:
Η ατομική άδεια αλιείας ανανεώνεται στη λήξη της και όχι μετά τη λήξη (1η
παράγραφος, σειρά 2).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΑΛΙΕΑ:
1. Να διευκρινισθούν τα δικαιολογητικά χορήγησης, όπως πχ αν θα ζητείται η
πράσινη κάρτα,
2. Να προστεθεί ότι θα ισχύει για δύο (2) έτη και θα ανανεώνεται, εφόσον
συνεχίζουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις έκδοσής της.
3. Να διευκρινισθούν οι
ασφαλιστικός φορέας, κ.λπ.).

προϋποθέσεις

ανανέωσης

της

(εισοδήματα,

4. Να αλλαχθεί το όριο του πληθυσμού στις Τοπικές Κοινότητες από 500 σε 2.000
άτομα (με βάση την πρόσφατη απογραφή) για τη χορήγηση της άδειας σε
ελεύθερους επαγγελματίες, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο εισόδημα και τη
συμβατότητά του με αυτή του αλιέα, όπως αναφέρεται στο Ν.1361/83, άρθρο 6,
παρ.1.
5. Να προστεθεί ότι απαγορεύεται να δίνεται στους κατόχους εμπορικής
επιχείρησης, στους ιδιωτικούς υπάλληλους πλήρους απασχόλησης καθώς και
στους συνταξιούχους αυτών των κατηγοριών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ:
1. Τα κριτήρια να δρουν σωρευτικά.
2. Να ξεκαθαριστεί πώς θα δικαιολογείται το νόμιμο εργασίας στην χώρα.
3. Να προστεθεί στο κριτήριο (β) η φράση: «….την τελευταία διετία».
4. Στο κριτήριο (δ) η φράση: «είναι εγγεγραμμένοι στον Αλιευτικό Σύλλογο της
περιοχής μόνιμης κατοικίας του» να αντικατασταθεί με τη φράση: «να
προσκομίσει βεβαίωση από τον Αλιευτικό Σύλλογο της περιοχής μόνιμης
κατοικίας του ή από τον αλιευτικό σύλλογο της περιοχής δραστηριοποίησής
του».
5. Να διευκρινισθεί αν για την χορήγηση ή την ανανέωση απαιτείται η εμφάνιση

εισοδημάτων από αλιεία καθώς και να διευκρινισθεί το ύψος τους.
6. Να καθορισθεί η ισχύς της άδειας και κάθε πότε θα ανανεώνεται.
7. Να προστεθεί ότι για τη χορήγηση της άδειας σε ελεύθερους επαγγελματίες
επιτρέπεται μόνο αν αυτοί διαμένουν μόνιμα σε Τοπικές Κοινότητες με
πληθυσμό ως 2.000 άτομα, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο εισόδημα και τη
συμβατότητά του με αυτή του αλιέα, όπως αναφέρεται στο Ν.1361/83, άρθρο 6,
παρ. 1.
8. Να ξεκαθαριστεί αν θα ανανεώνεται η άδεια αν δεν υπάρχει βεβαίωση (για
κάποιο λόγο) ασφαλιστικού φορέα.
9. Να απαγορεύεται η έκδοση σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αλλά μόνο να
γίνεται ανανέωση, εφόσον υπάρχει ήδη άδεια και μόνο μέχρι τα 75, εφόσον
υπάρχει έγγραφο από Δημόσιο Νοσοκομείο.
10. Τέλος, να διευκρινιστεί αν η κατοχή ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας
αποκλείει την κατοχή ατομικής άδειας άλλων τύπων (εσωτερικών υδάτων,
ερασιτεχνικής).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
1. Με το παρόν, θα πρέπει να καθοριστούν και τα κριτήρια των ερασιτεχνικών
αδειών στη θάλασσα.
2. Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη ή των Αντιπεριφερειαρχών να καθορίζεται
ο αριθμός ερασιτεχνικών αδειών σε μια θαλάσσια περιοχή.
3. Προτείνεται να εκδίδεται η ερασιτεχνική άδεια σκάφους από το λιμεναρχείο
και στη συνέχεια να υπάρχει από την υπηρεσία Αλιείας η ειδική άδεια για τον
τόπο και την εποχή που αυτό μπορεί να ψαρεύει.
4. Να μπει ανταποδοτικό τέλος (αφού προσδιοριστεί η ανταποδοτικότητα) και
στην έκδοση ερασιτεχνικών αδειών (ατομικές και σκάφους), το οποίο να μην
είναι είτε υπερβολικά χαμηλό (π.χ. 3 ευρώ) είτε υπερβολικά υψηλό. Να
εξαιρούνται νεαρά άτομα μέχρι 16 ή 18 ετών για τα οποία να είναι δωρεάν.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3:
Να γίνει αλλαγή ότι η άδεια αλιείας σκάφους ανανεώνεται στη λήξη της και όχι
μετά τη λήξη (1η παράγραφος, σειρά 5).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α
ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α
1. Να διευκρινισθεί τι θα ελέγχεται (εισοδήματα – ύψος εισοδημάτων από αλιεία
και πιθανή δεύτερη εργασία). όταν ένας αλιεύς κάτοχος ατομικής
επαγγελματικής άδειας αλιείας, ο οποίος δεν έχει στην κατοχή του
επαγγελματικό σκάφος, θέλει να αγοράσει.
2. Μετά την ηλικία των φυσικών προσώπων, που δικαιούνται άδεια
επαγγελματικού σκάφους, να προστεθεί η φράση: «κατοικούν μόνιμα στην
Ελλάδα και έχουν Κοινοτική Ιθαγένεια».
3. Στη φράση: «….ή/και τράτα βυθού με πόρτες….» το «και» να φύγει και στα νέα
σκάφη να υπάρχει πλέον μια μόνο άδεια και όχι διπλή.
4. Να διευκρινισθούν τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την απόκτηση
σκάφους από νομικά πρόσωπα και ότι θα πρέπει όλοι να είναι κάτοχοι ατομικών
επαγγελματικών αδειών.
5. Να αποσαφηνισθούν τα κριτήρια α και β του σημείου 2 Α. Στο κριτήριο (α)
αναγράφεται: «ασκούν αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του αλιέα», ενώ
στο κριτήριο (β) «ποσοστό 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός
τους προέρχεται από την αλιευτική δραστηριότητα». Να διευκρινιστεί από πού
θα προέρχεται το υπόλοιπο 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, διότι αν
ασκεί αποκλειστικά και μόνο το επάγγελμα του αλιέα δεν μπορεί να ασκεί
ταυτόχρονα και δεύτερο επάγγελμα. Να διευκρινιστεί αν θα λαμβάνονται
υπόψη τα εισοδήματα από μετοχές και ακίνητα, καθώς και τυχόν αυτοτελώς
φορολογούμενα ποσά.
6. Να διευκρινισθεί τι ισχύει για τα σκάφη κάτω των 6 μέτρων σε σχέση με το
ύψος του εισοδήματος.
7. Για το ετήσιο εισόδημα να προστεθεί η φράση: «όπως αυτό περιγράφεται στη
νομοθεσία για το ΜΑΑΕ (Ν.3874 ΦΕΚ 151Α΄/2010, Απόφαση αριθ. 134430 ΦΕΚ
392Β΄/2011).
8. Η δήλωση έναρξης εργασιών στη Θαλάσσια Αλιεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
να μπει στους όρους της Απόφασης ότι θα προσκομισθεί εκ των υστέρων.
9. Να προστεθεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Αλιευτικό Σύλλογο της
περιοχής μόνιμης κατοικίας του ή δραστηριοποίησής του.
10. Το κριτήριο Αδ να ισχύει για τους νέους αλιείς που θα αγοράσουν για πρώτη
φορά σκάφος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β
ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Β
1. Στις άδειες Τύπου Β, να προστεθούν στα αλιευτικά εργαλεία οι ιχθυοπαγίδες,
όπως περιγράφονται στο ΠΔ 157/2004, τα εργαλεία για την αλιεία οστράκων,
όπως περιγράφονται στο ΠΔ 227/2003 και τα εργαλεία για την αλιεία
δολωμάτων, όπως περιγράφονται στο ΠΔ 109/2002.
2. Να προστεθούν στα κριτήρια η βεβαίωση από τον Αλιευτικό Σύλλογο της
περιοχής μόνιμης κατοικίας ή δραστηριοποίησής του.
3. Η εκ των υστέρων προσκόμιση της δήλωσης έναρξης εργασιών στη Θαλάσσια
Αλιεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Να διευκρινιστεί ότι και οι άδειες Τύπου Β χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα
που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν Κοινοτική Ιθαγένεια.
5. Το κριτήριο Βδ να ισχύει για τους νέους αλιείς που θα αγοράσουν για πρώτη
φορά σκάφος.
6. Στο κριτήριο Βε για το ετήσιο εισόδημα, να προστεθεί η φράση: «όπως αυτό
περιγράφεται στη νομοθεσία για το ΜΑΑΕ (Ν.3874 ΦΕΚ 151Α΄/2010, Απόφαση
αριθ. 134430 ΦΕΚ 392Β΄/2011) καθώς και στη φράση: «….κάτω από 6 μέτρα….» να
προστεθεί: «ολικό μήκος».
7. Να διευκρινιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας Τύπου Β δε θα δικαιούνται προνομίων
και ευνοϊκών ρυθμίσεων, όπως ατελή καύσιμα, και θα έπονται ή θα
μοριοδοτούνται χαμηλότερα σε σειρά προτεραιότητας των κατόχων αδείας
τύπου Α σε επιδοτούμενα προγράμματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ
ΑΔΕΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ

Να προστεθούν:
1. Να είναι κάτοχοι άδειας πηδαλιούχου αλιευτικού σκάφους σε ισχύ για τους
νέους υδατοκαλλιεργητές που θα αγοράσουν για πρώτη φορά σκάφος.
2. Για τα ταχύπλοα σκάφη να απαιτείται η άδεια χειριστού ταχυπλόου σε ισχύ.
3. Για τα σκάφη άνω των 4 μέτρων, οι κάτοχοι να διαθέτουν πιστοποίηση
βασικών γνώσεων ναυσιπλοΐας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
1. Να διευκρινιστεί αν η κατοχή άδειας επαγγελματικής αλιείας σκάφους
αποκλείει την κατοχή ατομικής άδειας άλλων τύπων (εσωτερικών υδάτων,
ερασιτεχνικής). Επίσης, να διευκρινιστεί αν είναι δυνατή η κατοχή δύο σκαφών
του ίδιου τύπου.
2. Για τους αναφερόμενους στο κείμενο ασφαλισμένους στο ΝΑΤ και στο ΙΚΑ, να
διευκρινιστεί αν η απασχόλησή τους σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη
αφορούσε ειδικότητες μόνο σχετικές με την αλιεία (π.χ. ένας μάγειρας ή
μηχανικός ή καπετάνιος σε επαγγελματικό αλιευτικό είναι δυνατό να αποκτήσει
ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας και επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος;).
3. Να τονίσουμε ότι επειδή το εισόδημα των περισσοτέρων αλιέων δηλώνεται
προς το παρόν στο Ε1 με βάση το αντικειμενικό σύστημα, αποτελεί τεκμαρτό και
όχι πραγματικό εισόδημα και για το λόγο αυτό ο υπολογισμός των ποσοστών
35% και 50% δεν αντανακλά την πραγματικότητα.

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4:
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
1. Η αφαίρεση άδειας ή αλλαγή κατηγορίας αλιευτικού σκάφους να γίνεται με
Απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.
2. Η εκπρόθεσμη ανανέωση άδειας επαγγελματικού σκάφους να γίνεται έπειτα
από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αλιείας της εκάστοτε Περιφερειακής
Ενότητας για α) διάστημα μέχρι ένα έτος με υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη,
β) για πέραν του ενός έτους μόνο αν αποδεδειγμένα, με την προσκόμιση
σχετικών δικαιολογητικών, συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Τέλος, να προστεθεί ως ΑΡΘΡΟ 5:
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω κριτήρια επαγγελματικότητας να ισχύσουν μετά την παρέλευση
τριετίας από την υπογραφή του παρόντος και μόνο όσον αφορά τις ανανεώσεις
ατομικών επαγγελματικών αδειών και τις ανανεώσεις αδειών αλιευτικών
σκαφών αλλά να ισχύσουν άμεσα για τη χορήγηση για πρώτη φορά ατομικών
επαγγελματικών αδειών και αδειών αλιευτικών σκαφών.

