
 

 
 

 

             
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                     Πειραιάσ, 14-9-2021 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &                                                                                
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ -                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ   
                                                                                

 
 

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα ςτισ υπ' αρικ. πρωτ. 8585/25-8-2021 και 8635/30-8-2021 

Ερωτιςεισ των Βουλευτϊν κ. Γ. Λογιάδθ και κ. Α. Αβδελά αντίςτοιχα και όςον αφορά το πεδίο 

αρμοδιοτιτων του Αρχθγείου του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.),  ςασ 

γνωρίηουμε ότι για τθν αποτελεςματικι επιτιρθςθ των καλαςςίων ςυνόρων και κυρίωσ περιοχϊν 

του Ανατολικοφ Αιγαίου, το Αρχθγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεριμνά για τθ λιψθ και υλοποίθςθ μζτρων 

ενίςχυςθσ των περιοχϊν, όπου απαιτείται, με τθ διάκεςθ μεγαλφτερου αρικμοφ επιχειρθςιακϊν 

μζςων (ςκαφϊν, οχθμάτων, αεροςκαφϊν), προςωπικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ, ςτο πλαίςιο του 

εκνικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Το εκνικό νομοκετικό πλαίςιο για τθν αλιεία από πλοία ξζνθσ εκνικότθτασ κακορίηεται από τα 

άρκρα 32-34 του Ν.Δ. 420/70 (Αϋ 27) περί Αλιευτικοφ Κϊδικα. Από τα ανωτζρω άρκρα 

επιγραμματικά προκφπτει ότι ςτθν αιγιαλίτιδα ηϊνθ του Ελλθνικοφ κράτουσ απαγορεφεται θ αλιεία 

με πλοία ανικοντα τόςο από πλευράσ εκνικότθτασ όςο και πλοιοκτθςίασ, κατά πλειοψθφία, ςε 

υπθκόουσ τρίτων χωρϊν. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τον νζο Π.Κ. που κυρϊκθκε με τον ν. 

4619/2019 (Αϋ 95), θ διενζργεια αλιείασ από αλιευτικά (Α/Κ) ςθμαίασ Τουρκίασ εντόσ Ελλθνικϊν 

Χωρικϊν Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) δεν αποτελεί πλζον ποινικό αδίκθμα.  

Πζραν των ανωτζρω, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ διενζργειασ αλιείασ εντόσ 

Ε.Χ.Υ. από αλιευτικά ςκάφθ ξζνθσ ςθμαίασ, ανεξάρτθτα των λοιπϊν ενεργειϊν, ςυλλζγεται από τα 

επιχειρθςιακά μζςα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποδεικτικό υλικό, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του υπϋ αρικ. 

1005/2008 Κανονιςμοφ του Συμβουλίου τθσ 29θσ Σεπτεμβρίου 2008 και του υπϋ αρικ. 1010/2009 

Κανονιςμοφ (ΕΚ) τθσ Επιτροπισ τθσ 22ασ Οκτωβρίου 2009, αναφορικά με το ενωςιακό ςφςτθμα 

πρόλθψθσ, αποτροπισ και εξάλειψθσ τθσ παράνομθσ, λακραίασ και άναρχθσ  αλιείασ (Π.Λ.Α.). Το 

ανωτζρω υλικό, το οποίο ςυλλζγεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον υπϋ αρικ. 1010/2009 

Κανονιςμό (ΕΚ), αποςτζλλεται ςτθ Γενικι Δ/νςθ Αλιείασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων, δεδομζνου ότι αυτι αποτελεί το ςθμείο επαφισ με τα ενωςιακά όργανα για τθ 

διαβίβαςθ ςυναφϊν ςτοιχείων, θ οποία τα γνωςτοποιεί ακολοφκωσ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Θαλάςςιασ Πολιτικισ και Αλιείασ (DG MARE) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ϊςτε δυνθτικά να 

επιβλθκοφν κυρϊςεισ και μζτρα όπωσ περιγράφονται παραπάνω. 

Επιπλζον, γνωρίηεται ότι τα περιςτατικά παράνομθσ ειςόδου τοφρκικων αλιευτικϊν ςκαφϊν 

καταγράφονται ςυνολικά ςε μθνιαία βάςθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ελζγχου Αλιείασ του 

Αρχθγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και διαβιβάηονται ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν προκειμζνου να αποςταλοφν 

ςυναφείσ ρθματικζσ διακοινϊςεισ, ενϊ αποςτζλλονται και ad hoc ςε κάκε περιςτατικό.  

 

 



 

 
 

Ο Αρχηγός 
 

             
 

     Αντιναύαρχος Λ.. Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗ 
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