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ΘΕΜΑ:  «Ελάχιστη απόσταση από την ακτή κατά την αλιεία με το αλιευτικό 

εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρατα σύμφωνα με β.δ.917/66) » 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α)  Της  παρ.2  του  άρθρου  9  –  παρ.  2  του  ν.2732/99  «Διεπαγγελματικές 
Οργανώσεις  και  ρύθμιση  θεμάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Γεωργίας» 
(ΦΕΚ 154/Α΄).
β)  Του  άρθρου  90  του  Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά 
Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄). 
γ)  Του  άρθρου  2  του  π.δ.  αριθ.  96/2010  περί  «Σύστασης  Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
δ)  Του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 περί «Ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και 
Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  Προστασίας  του  Πολίτη  και  Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας»
ε) Του άρθρου 4 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  στα  Υπουργεία  α) 
Εσωτερικών  και  β)  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,  συγχώνευση  των  Υπουργείων  Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
μεταφορά στον Πρωθυπουργό  των Γενικών  Γραμματειών  Ενημέρωσης και 
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Επικοινωνίας  και  στο  Υπουργείο  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και 
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147), 
στ)  Της  αριθμ.Υ351/08-07-2011  απόφασης  του  Πρωθυπουργού  για  τον 
καθορισμό  των  αρμοδιοτήτων  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη (ΦΕΚ 1603/Β΄)

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, «σχετικά με «μέτρα 
διαχείρισης  για  τη  βιώσιμη  εκμετάλλευση  των  αλιευτικών  πόρων  στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 
και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ.1626/94» και τον Κανονισμό 
(ΕΚ)  αριθ.  2371/2002  του  Συμβουλίου,  «Για  τη  διατήρηση  και  βιώσιμη 
εκμετάλλευση  των  αλιευτικών  πόρων  στο  πλαίσιο  της  Κοινής  Αλιευτικής 
Πολιτικής».

3. Την  ανάγκη  έκδοσης  κανονιστικής  πράξης  για  την  εφαρμογή  των 
παρεκκλίσεων  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  του  άρθρου  13  του 
Καν(ΕΚ)αριθ.1967/2006 του Συμβουλίου.

4. Την αριθμ.9131.4/1/31-03-2011 απόφαση Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και  Αλιείας  για  την  «Ελάχιστη  απόσταση από την ακτή  κατά  την 
αλιεία  με  το  αλιευτικό  εργαλείο  δίχτυα τράτας  (μηχανότρατα σύμφωνα με 
β.δ.917/66)» (ΦΕΚ 776 Β΄).

5. Την αριθμ.825409/28-07-2011 Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την 
οποία ζητείται η εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της, ανάκληση 
της αριθμ.9131.4/1/31-03-2011 απόφαση Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων και  Αλιείας  για  την  «Ελάχιστη  απόσταση από την ακτή  κατά  την 
αλιεία  με  το  αλιευτικό  εργαλείο  δίχτυα τράτας  (μηχανότρατα σύμφωνα με 
β.δ.917/66)», σημειώνοντας την μη υποβολή των απαραιτήτων πληροφοριών 
σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4 του άρθρου 13(11), την έναρξη ισχύος της 
απόφασης  χωρίς  την  αξιολόγηση  της  Επιτροπής  σύμφωνα  με  την  με  την 
υποπαράγραφο  4  του  άρθρου  13(11),  την  μη  τήρηση  του  κριτηρίου  του 
ελάχιστου βάθους των 50μ σύμφωνα με  την υποπαράγραφο 1 του άρθρου 
13(11)  και  την  εφαρμογή  παρέκκλισης  της  χρήσης  συρόμενων  εργαλείων 
εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή 
μέχρι  την  ισοβαθή  των  50  μέτρων  στην  περίπτωση  που  το  βάθος  αυτό 
συναντάται  σε  μικρότερη  απόσταση  από  την  ακτή,  κατά  παράβαση  των 
προβλεπόμενων από τα άρθρα 13 (5) και 13(9) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006 του Συμβουλίου, «σχετικά με «μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση  των  αλιευτικών  πόρων  στη  Μεσόγειο  Θάλασσα,  κλπ».  Σε 
περίπτωση  μη  υποβολής  ικανοποιητικών  παραστατικών  των  διοικητικών 
πράξεων  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας,  ενδέχεται  να  προταθεί  στην 
Ε.Επιτροπή η κίνηση της διαδικασίας κατά της Ελλάδας που προβλέπεται στο 
άρθρο 258 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις  της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Αποφασίζουμε:

Ανακαλείται  η  αριθμ.9131.4/1/31-03-2011  απόφαση  Υπουργού  Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για την «Ελάχιστη απόσταση από την ακτή κατά την 
αλιεία  με  το  αλιευτικό  εργαλείο  δίχτυα  τράτας  (μηχανότρατα  σύμφωνα  με 
β.δ.917/66)».

Η υπ’ αριθμ.  164198/3.3.2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων με το ίδιο θέμα, καταργείται.

Η ισχύς  της  απόφασης  αυτής  αρχίζει  από τη  δημοσίευσή της  στην Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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