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Θέμα:  Εφαρμογή  της  με  αριθμό  4023/64557/16  –  05  –  2014  Απόφασης  του  Υπουργού 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  «περί  καθορισμού  όρων,  προϋποθέσεων, 
δικαιολογητικών και διαδικασιών για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη»

1.Με  το  άρθρο  59  του  ν  4235/2014  (ΦΕΚ  32Α/  11-02-2014)  ρυθμίστηκαν,  μεταξύ  άλλων, 
θέματα που αφορούν στον απόπλου επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για διενέργεια αλιείας 
σε  αλιευτικές  ζώνες  εκτός  ελληνικών  χωρικών  υδάτων,  σε  διεθνή  ύδατα  και  σε  ύδατα 
δικαιοδοσίας Τρίτων Χωρών.

Με  το  άρθρο  62  παράγραφο  7α (εξουσιοδοτικές  διατάξεις),  εξουσιοδοτείται  ο  Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εκδώσει Απόφαση για τον καθορισμό των όρων, των 
προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την έγκριση των αδειών αλίευσης 
της παραγράφου 2 του άρθρου 59. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η με αρ. 4023/64557/2014 (ΦΕΚ 
1307Β/22-05-2014)  Απόφαση  του  Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  ‘oπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ 4389/71210/2014 (ΦΕΚ1445Β/05,06,2014)  όμοιά της 
(συν/νη).

Με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου καταργείται η με αριθμό 35 αρμοδιότητα της παραγράφου 5 
του  άρθρου  94  «Πρόσθετες  αρμοδιότητες  δήμων»  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄87)  «νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» σχετικά με την έγκριση 
της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια 
αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση αυτής, καθώς και το άρθρο 14 «άδειες αλιείας εκτός 
ελληνικών θαλασσών» του β.δ. 666/66 (ΦΕΚΑ’160) «περί αδειών αλιευτικών σκαφών».

2. Γενικοί Κανόνες
2.1. Η άσκηση αλιείας εκτός χωρικών υδάτων προϋποθέτει τον εφοδιασμό του σκάφους με άδεια 
αλίευσης οποία συμπληρώνει  την αλιευτική άδεια του σκάφους,  εγκρίνεται  με Απόφαση της 
Γενικής Δ/νσης Αλιείας και χορηγείται από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.
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Η άδεια αλίευσης:
α) χορηγείται σε συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη, 
β) δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται, 
γ) χορηγείται σε αξιόπλοο σκάφος που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την άσκηση της 
συγκεκριμένης αλιείας
δ)  επιτρέπει  την  άσκηση  αλιείας  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα,  σε  συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή, με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία και για συγκεκριμένα είδη στόχους.
ε) χορηγείται σε σκάφη τα οποία διαθέτουν συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS) και 
συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας (ERS), σε πλήρη λειτουργία. 
Η έναρξη λειτουργίας του ERS θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αλιείας 
και μέχρι τότε οι υπόχρεοι πρέπει να προβούν τουλάχιστον στις απαραίτητες ενέργειες για την 
προμήθεια των συσκευών ERS και των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, για να θεωρηθεί ότι 
πληρούν την προϋπόθεση χορήγησης αδειών αλίευεσης. 
Η υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας VMS είναι άμεσα εφαρμόσιμη.
στ) έχει χρονική διάρκεια που δεν ξεπερνά τον ένα (1) χρόνο, αναστέλλεται δε ή ανακαλείται με 
απόφαση  της  Γενικής  Δ/νσης  Αλιείας  όταν  ειδικές  συνθήκες  το  επιβάλλουν,  όπως  είναι  η 
προστασία  των  αλιευτικών  πόρων  και  του  θαλάσσιου  οικοσυστήματος,  καθώς  και  θέματα 
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

2.2 Δεν εγκρίνεται άδεια αλίευσης σε σκάφη τα οποία περιλαμβάνονται σε κατάλογο σκαφών 
παράνομης,  λαθραίας  και  άναρχης  αλιείας  (ΠΛΑ  αλιεία)  και  σε  σκάφη  που  δεν  είναι  
απαλλαγμένα  διοικητικών  κυρώσεων.  Τα  σκάφη  πρέπει  να  έχουν  συμμορφωθεί  με  όλες  τις 
κυρώσεις  που  τους  έχουν  επιβληθεί.  Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφυγής  κατά  απόφασης 
Λιμενικής Αρχής για την επιβολή κυρώσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη , η αίτηση για τη 
χορήγηση  άδειας  αλίευσης  εξετάζεται.  Εφόσον  εξεταστεί  η  προσφυγή  και  απορριφθεί,  οι 
κυρώσεις επιβάλλονται άμεσα.

2.3 Η έκτιση της ποινής της ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους και της αλιευτικής 
άδειας του σκάφους γίνεται σε χρονικό διάστημα που δεν εμπίπτει σε χρονικούς περιορισμούς 
απαγόρευσης  του  συγκεκριμένου  αλιευτικού  εργαλείου  με  το  οποίο  πραγματοποιήθηκε  η 
παράβαση, τόσο εντός όσο και εκτός χωρικών υδάτων.

2.4 Η διάπραξη σοβαρής αλιευτικής παράβασης, κατά την έννοια του εδαφίου λ του άρθρου 2, 
κατά το χρόνο ισχύος της άδειας αλίευσης, συνιστά σοβαρό λόγο απόρριψης νέου αιτήματος το 
αμέσως  επόμενο  διάστημα  που  ακολουθεί  την  περίοδο  ισχύος  της  άδειας  ,  κατά  το  οποίο 
διαπράχθηκε η παράβαση. 
 

3. Διαδικασία
3.1. Υποβολή αίτησης (συν/νο υπόδειγμα) του πλοιοκτήτη στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία 
αλιείας. Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 της Απόφασης.

3.2  Η αίτηση θα συνοδεύεται  από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της 
Απόφασης.

3.3  Για  την  αλιεία  στα διεθνή  ύδατα της  Μεσογείου  πρέπει  να αναφέρεται  η  συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία, σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη 2 και 
στα  διεθνή  ύδατα  εκτός  Μεσογείου  η  συγκεκριμένη  γεωγραφική  περιοχή  αλιείας  της  FAO, 
σύμφωνα με το συνημμένο χάρτη 3.
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3.4  Στην  περίπτωση  που  η  αίτηση  για  άδεια  αλίευσης  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  εφαρμογής 
αλιευτικής συμφωνίας σύμπραξης που έχει συνάψει η ΕΕ με συγκεκριμένη Τρίτη χώρα, στην 
αίτηση πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη αλιευτική συμφωνία, η συγκεκριμένη  αλιευτική 
ζώνη της τρίτης χώρας στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία και η συγκεκριμένη κατηγορία αλιείας 
για  την  οποία  εκδηλώνεται  ενδιαφέρον.  Η  Γενική  Δ/νση  Αλιείας  μετά  την  αξιολόγηση  του 
φακέλου  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  και  αν  πληρούνται  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας,  όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ)1006/2008, προωθεί το αίτημα στην αρμόδια 
υπηρεσία της Ε. Επιτροπής, η οποία αξιολογεί το αίτημα και αποφασίζει για την προώθησή του 
στις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας για την έκδοση από αυτές άδειας άσκησης της αλιείας, 
ενημερώνοντας σχετικά τη Γενική Δ/νση Αλιείας. Μετά την προώθηση του αιτήματος από την Ε. 
Επιτροπή στην τρίτη χώρα, η Γενική Δ/νση Αλιείας προβαίνει στην έγκριση άδειας αλίευσης στο 
συγκεκριμένο σκάφος και πλοιοκτήτη. 

3.5 Στην περίπτωση υποβολής πολλών αιτημάτων για έγκριση αδειών αλίευσης για την ίδια 
κατηγορία αλιείας το ίδιο χρονικό διάστημα στην ίδια αλιευτική ζώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής 
συγκεκριμένης αλιευτικής συμφωνίας σύμπραξης, όπου οι αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει 
η χώρα είναι συγκεκριμένες και συνήθως περιορισμένες,  εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα 
αιτήματα που αφορούν σε σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια αποκλειστικά για αλιεία εκτός 
ελληνικών  χωρικών  υδάτων  και  λαμβάνοντας  υπόψη τα  ιστορικά  δεδομ΄να  κάθε  αλιευτικού 
σκάφους.
   
3.6  Για  την  αλιεία  σε  ύδατα  δικαιοδοσίας  τρίτης  χώρας  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  ιδιωτικής 
συμφωνίας που συνάπτει ο πλοιοκτήτης με τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας, στην αίτηση θα 
αναφέρονται όλες οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η αίτηση θα συνοδεύεται 
από προσχέδιο της εν λόγω ιδιωτικής συμφωνίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 
της Απόφασης.  Ιδιωτική συμφωνία μπορεί να συναφθεί από τον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη με 
τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας, μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται αλιευτική συμφωνία 
σύμπραξης  μεταξύ  της  ΕΕ  και  της  συγκεκριμένης  τρίτης  χώρας  ή  στην  περίπτωση  που  η 
υπάρχουσα αλιευτική συμφωνία σύμπραξης με τη χώρα αυτή δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
κατηγορία αλιείας για την οποία ο εν λόγω πλοιοκτήτης εκδηλώνει ενδιαφέρον.  

3.7 Η ισχύς  αδειών αλίευσης που έχουν χορηγηθεί σε αλιευτικά σκάφη για αλιεία σε ύδατα 
δικαιοδοσίας  τρίτων  στο  πλαίσιο  αλιευτικής  συμφωνίας  σύμπραξης  ή  ιδιωτικής  αλιευτικής 
συμφωνίας,  μπορεί  να  παραταθεί  μετά  από  αιτιολογημένο  αίτημα  για  επιπλέον  αιτούμενο 
χρονικό διάστημα, προκειμένου τα σκάφη να συνεχίσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα. 

3.8.  Η  περιφερειακή  υπηρεσία  αλιείας  ελέγχει  την  πληρότητα  του  φακέλου,  συγκεντρώνει, 
ελέγχει και αξιολογεί όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία και προωθεί το αίτημα 
στη Γενική Δ/νση Αλιείας με σχετική εισήγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της 
Απόφασης.
Στην  περίπτωση  που  ο  φάκελος  που  συνοδεύει  την  αίτηση  είναι  ελλιπής,  καθώς  και  οι 
απαιτούμενες  πληροφορίες  είναι  ελλιπείς,  η  περιφερειακή  υπηρεσία  αλιείας  δεν  προωθεί  το 
αίτημα στη Γενική Δ/νση Αλιείας. 

3.9 Η ανωτέρω διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης και χορήγησης των αδειών αλίευσης θα 
ενταχθεί  στο  Ολοκληρωμένο  Σύστημα  Παρακολούθησης  της  Αλιευτικής  Δραστηριότητας 
(ΟΣΠΑ), μετά την πλήρη λειτουργία του και κατόπιν σχετικών οδηγιών από τη Γενική Δ/νση 
Αλιείας.
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4. Νομοθεσία
4,1 Η αλιεία εκτός  ελληνικών χωρικών υδάτων σε διεθνή ύδατα και  σε ύδατα δικαιοδοσίας 
τρίτων  χωρών,  ασκείται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  Κοινής  Αλιευτικής  Πολιτικής 
(Κανονισμός 1380/2014 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Κανονισμός 1224/2009 του 
Συμβουλίου,  Κανονισμός  1343/2011 του Ε.  Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου,  Κανονισμός 
302/2009 του Συμβουλίου)

4.2 Επιπλέον η αλιεία στα διεθνή ύδατα ασκείται σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα διαχείρισης και 
διατήρησης που υιοθετούνται από τους διεθνείς οργανισμούς (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη 
Μεσόγειο /GFCM, Διεθνής Επιτροπή Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού/ICCAT, Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή ύδατα με 
το αλιευτικό εργαλείο τράτα βυθού, απαγορεύεται στις γεωγραφικές υποπεριοχές (GSAs) 20, 22 
και 23 της GFCM ως εξής: 
α) Από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους σε όλες τις υποπεριοχές και
β) Από 16 Ιουλίου μέχρι την 1η Οκτωβρίου δυτικά του 25ου Μεσημβρινού της υποπεριοχής 22 
(Χάρτης 1)
Οι περιοχές και οι περίοδοι απαγόρευσης θα επανεξεταστούν, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μετά το 
2015.

4.3  Άδειες  αλίευσης  που  έχουν  εγκριθεί  και  χορηγηθεί  πριν  την  έκδοση  της  Απόφασης 
4023/64557/16.05.2014,  εξακολουθούν  να  ισχύουν  μέχρι  τη  λήξη  τους,  με  την  υποχρέωση 
εφαρμογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας που ορίζονται.

4.4 Όσον αφορά στην αλιεία στα ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, εφαρμόζονται επιπλέον οι 
όροι  και  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στην  αλιευτική  συμφωνία  σύμπραξης,  ή  στην 
περίπτωση  ιδιωτικής  αλιευτικής  συμφωνίας  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στη 
συμφωνία καθώς και η νομοθεσία της τρίτης χώρας που διέπει τη συγκεκριμένη αλιεία, η οποία 
πρέπει να αναφέρεται στην ιδιωτική συμφωνία.

4.5 Οι υποχρεώσεις  που απορρέουν από το  κοινοτικό  σύστημα ελέγχου  της  εφαρμογής των 
κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κανονισμός 1224/2009 του Ε. Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και εγκύκλιος υπ. αρ. 9354.1/1/11/05.12.2011), τηρούνται απαρέγκλιτα.

Κυρώσεις
Οι παραβάσεις των διατάξεων της Απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από 
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωσή  σας,  τις  ενέργειές  σας  και  την  ευρεία  ενημέρωση  των 
εμπλεκομένων στο χώρο ευθύνης σας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

1.1. Σε διεθνή ύδατα      

1.2 Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας
      που  συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και της τρίτης χώρας          

1.3 Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας

2. ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ & ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ 
1. Όνομα αλιευτικού σκάφους και σύντομο ιστορικό του σκάφους για την αλιευτική του 
δραστηριότητα εκτός χωρικών υδάτων

2. Όνομα  και επώνυμο πλοιοκτήτη/των

3. Αριθμός μητρώου του αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ): 

4. Αριθμός και λιμάνι νηολόγησης :

5. Ολικό μήκος σκάφους:
6. α) Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης (VΜS) σε πλήρη λειτουργία,  N O

    β) Συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής της αλιευτικής δραστηριότητας (ERS)
        Σε πλήρη λειτουργία N O

        Σε δοκιμαστική λειτουργία
       (μόνο αιτήσεις που θα υποβληθούν άμεσα μέσα στο 2014) N O

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
1. Αιτούμενο διάστημα ισχύος της άδειας αλίευσης

2. Περιοχή αλίευσης

    α) Γεωγραφική υποπεριοχή ΓΕΑΜ (σύμφωνα με το Χάρτη 2) :
    β) Γεωγραφική υποπεριοχή FAO (σύμφωνα με το Χάρτη 3) : 
    γ) Αλιευτικές ζώνες σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτης χώρας στο πλαίσιο

• Αλιευτικής Συμφωνίας Σύμπραξης ΕΕ με Τρίτη χώρα :
• Ιδιωτικής Συμφωνίας με Τρίτη χώρα :

3. Στοχευόμενα είδη :
4. Αλιευτικά εργαλεία :
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
α.  Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.
β.  Φωτοαντίγραφο  του  πιστοποιητικού  καταμέτρησης  και  του  εγγράφου  εθνικότητας  ή  της 

άδειας εκτέλεσης πλόων.
γ.  Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.
δ.  Υπεύθυνη Δήλωση ότι το σκάφος είναι απαλλαγμένο διοικητικών κυρώσεων, στην οποία θα 

αναφέρονται  και  ενδεχόμενες  προσφυγές  κατά  αποφάσεων  λιμενικών  αρχών  για  την 
υποβολή διοικητικών κυρώσεων, που εκκρεμούν.

ε.  Στην περίπτωση αίτησης για άδεια αλίευσης σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτης χώρας θα πρέπει  
να επισυνάπτεται προσχέδιο της ιδιωτικής συμφωνίας με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίας 
καθώς και συνοπτική περιγραφή της αλιευτικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας που ρυθμίζει 
τη συγκεκριμένη αλιεία.
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ΧΑΡΤΗΣ 1.    25ος Μεσημβρινός
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ΧΑΡΤΗΣ 2.    Γεωγραφικές υποπεριοχές ΓΕΑΜ

8

ΑΔΑ: 78Ξ6Β-ΝΥΣ



ΧΑΡΤΗΣ 3.    Γεωγραφικές υποπεριοχές FAO
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Για Ενέργεια:
1. Περιφέρειες της χώρας / Υπηρεσίες Αλιείας - Έδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας / Υπηρεσίες Αλιείας - Έδρες τους
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Υπηρεσίες Αλιείας - Έδρες τους
4. Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου, Δ/νση Ελέγχου Αλιείας
      Ακτή Βασιλειάδη Ε1-Ε4, 18510 Πειραιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΠΑΣΕΓΕΣ
      Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 11526, Αθήνα.
2. ΓΕΣΑΣΕ, Κηφισίας 16/ 11526 Αθήνα.
3. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιων Επαγγελματικών Αλιευτικών

            Σκαφών, κτίριο Ιχθυόσκαλας Μεσολογγίου, (Τ.Θ 153) / 30200 Μεσολόγγι.
4. ΠΕΠΜΑ , Πολυτεχνείου 25 /57004 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
5. Επαγγελματικός Αλιευτικός Σύλλογος «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», Ιχθυόσκαλα

             Κερατσινίου, Γρ. 61 Κερατσίνι.
6. Σύνδεσμος Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας Αν. Μακεδονίας-Θράκης,

Ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης.
7. Ομοσπονδία Αγροτικών –Αλιευτικών Συλλόγων των Παραμεθόριων Νησιών της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 85200 Κάλυμνος.
      8. Δ & Ν Αναστασάκης, fax. 210 4619923

ΕΔ:
-Γρ. Υπουργού κ. Τσαυτάρη
-Γρ.Γεν. Γραμματέα κ Κορασίδη
-Γρ Γεν. Γραμματέα κ. Μελά
-Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης
-Δ/νση Θαλ. Αλιείας, Τμηματα
-Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών και Ε.Υ.
-Δ/νση Αλ. Εφαρμογών & ΕΑΠ
-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛ
-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
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