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Αξ. Πξση.: 1559/71049
ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τποποποίηζη εγκςκλίος για ηο νέο έγγπαθο καηαγπαθήρ Ζώνηων Διθύπων Μαλακίων- Διεςκπινίζειρ»
ε ζπλέρεηα ηεο κε Αξηζκ.Πξση.966/40082/26-3-2014 Εγθπθιίνπ καο γηα ην λέν έγγξαθν
θαηαγξαθήο Ζώλησλ Δηζύξσλ Μαιαθίσλ θαη κεηά από ηηο παξαηεξήζεηο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ,
δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. ρεηηθά κε ηε δηαηύπσζε ζην θείκελν ηεο εγθπθιίνπ: «Τα έγγξαθα θαηαγξαθήο εθηππώλνληαη, ζεωξνύληαη θαη ρνξεγνύληαη από ηελ Αξκόδηα Κηεληαηξηθή Αξρή (ΑΑ).» θαη πξνο δηεπθόιπλζή ζαο, κπνξείηε, θαηά παξέθθιηζε, λα θάλεηε δεθηό ε δαπάλε ηεο εθηύπσζεο λα βαξύλεη
ηνπο άκεζα ελδηαθεξόκελνπο (αηνκηθά ή κέζσ ησλ θνξέσλ ηνπο). ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ην
πεξηερόκελν ηνπ εληύπνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνεθηππσκέλνπ αξηζκνύ, ζα θαζνξίδεηαη από
ηηο ππεξεζίεο ζαο.
2. ε όηη αθνξά ηε δηαηύπσζε: «Σην επάλω αξηζηεξό κέξνο ηνπ εγγξάθνπ θαηαγξαθήο αλαγξάθνληαη πξνεθηππωκέλα ηα ζηνηρεία ηεο ΑΑ.», πξνβιέθζεθε, εθηόο από ηνπο ιόγνπο ηρλειαζηκόηεηαο θαη γηα λα πξνζδώζεη έλα κεγαιύηεξν αίζζεκα επζύλεο ησλ ππεπζύλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο. εκεηώλεηαη όηη από ηε δηεξεύλεζε ηεο ππεξεζίαο καο ζε θνηλνηηθό επίπεδν πξνθύπηεη νηη αληίζηνηρε πξνεθηύπσζε θέξνπλ ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο θαη ζε άιια θξάηε κέιε- όπσο ζηελ Θηαιία, ζηελ νπνία κάιηζηα απνζηέιιεηαη ην 90% ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο ΖΔΜ.
3. Η δηαηύπσζε: «Ζ ΑΑ ζεωξεί πεξηνξηζκέλν αξηζκό εγγξάθωλ θαηαγξαθήο αλάινγα κε ηηο
πνζόηεηεο ηωλ δηαθηλνύκελωλ ΕΓΜ θαη ρνξεγεί ζε θάζε ελδηαθεξόκελν ην πνιύ κέρξη δέθα
(10 ηεηξαπιόηππα) ηε θνξά.», αληηθαζίζηαηαη από ηε δηαηύπσζε:
«Ζ ΑΑ ζεωξεί πεξηνξηζκέλν αξηζκό εγγξάθωλ θαηαγξαθήο αλάινγα κε ηηο πνζόηεηεο ηωλ
δηαθηλνύκελωλ ΕΓΜ θαη ρνξεγεί ζε θάζε ελδηαθεξόκελν θαηά ηελ θξίζε ηεο δέθα (10 ηεηξαπιόηππα), κέρξη είθνζη (20 ηεηξαπιόηππα) -ην κέγηζην- ηε θνξά.»
4. Οη θξάζεηο: «Μαδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπηωζε θαη ηα θάηωζη δηθαηνινγεηηθά: Α)Αιηεία θπζηθώλ απνζεκάηωλ ΕΓΜ: Βεβαίωζε από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία Αιηείαο γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ην ζθάθνο, ηελ πεξηνρή παξαγωγήο ζηελ νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ην είδνο ΕΓΜ πνπ εμαιηεύεη. Ζ βεβαίωζε ηζρύεη κόλν γηα κία αιηεπηηθή
πεξίνδν (1 έηνο).» αληηθαζίζηαληαη από ηηο εμήο θξάζεηο:
«Μαδί κε ηελ αίηεζε πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπηωζε θαη ηα θάηωζη δηθαηνινγεηηθά:
Α)Αιηεία θπζηθώλ απνζεκάηωλ ΕΓΜ: Άδεηα αιηείαο από ηελ Γ/λζε Αιηείαο θαη βεβαίωζε από
ην Ληκελαξρείν.

5. Οη θξάζεηο: «Κάζε εθκεηάιιεπζε ΕΓΜ ζα θαηαγξάθεηαη κε ηνλ Κωδηθό Αξηζκό πνπ ρνξεγείηαη ζύκθωλα κε ην ΠΓ 28/2009 (ΦΔΚ 46 Α) θαη θάζε αιηεπηηθό ζθάθνο κε ηνλ Αξηζκό Καηαρώξηζεο ζύκθωλα κε ηελ εγθύθιην 3397/108310/09-9-2013 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΥΠΑΑΤ.», αληηθαζίζηαληαη από ηηο εμήο θξάζεηο:
«Κάζε εθκεηάιιεπζε ΕΓΜ ζα θαηαγξάθεηαη κε ηνλ Κωδηθό Αξηζκό πνπ ρνξεγείηαη ζύκθωλα
κε ην ΠΓ 28/2009 (ΦΔΚ 46 Α) θαη θάζε αιηεπηηθό ζθάθνο κε ηνλ Αξηζκό Λεκβνινγίνπ- Νενινγίνπ.» Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Καλ.853/2004, Παξάξηεκα III, Σκήκα VIII, Παξάγξαθνο 1, νη απαηηήζεηο γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε δελ εθαξκόδνληαη ζηα δίζπξα καιάθηα, ηα ερηλόδεξκα, ηα ρηησλόδσα θαη ηα ζαιάζζηα γαζηεξόπνδα όηαλ δηαηίζεληαη δώληα ζηελ αγνξά. πλεπώο ζην ειεθηξνληθό κεηξών κε ηελ κνξθή πίλαθα excel (Τπόδεηγκα ΘΘ ) ηεο εγθπθιίνπ, ζην
νπνίν ε ΑΑ ζα θαηαρσξεί ηνλ ππεύζπλν θάζε εθκεηάιιεπζεο ΖΔΜ θαη θάζε ζθάθνπο κε ηνπο
θσδηθνύο ηνπο, ε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Κωδηθόο Σθάθνπο», αληηθαζίζηαηαη από ηνλ ηίηιν «Αξηζκόο Λεκβνινγίνπ- Νενινγίνπ».
6. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο επαλαθαζνξίδνπκε ηελ εκεξνκελία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λέσλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο ηελ 01-7-2014. Από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά
ζα ρξεζηκνπνηείηαη αποκλειζηικά θαη κόλν, ν λένο ηύπνο εγγξάθσλ. Σα παιαηνύ ηύπνπ έγγξαθα
δεν θα έσοςν ιζσύ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία.
Ο Πποϊζηάμενορ
ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Κηηνιαηπικήρ
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ΠΡΟ:
1)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Ηκαζίας
2)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Θεζζαιολίθες
3)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Πηερίας
4)Περηθερεηαθή Δλόηεηα ερρώλ
5)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Χαιθηδηθής
6)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Έβροσ
7)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Ροδόπες
8)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Καβάιας
9)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Θεζπρωηίας
10)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Πρέβεδας
11)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Φζηώηηδας
12)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Δύβοηας
13)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Γσηηθής Αηηηθής
14)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Νήζωλ
15)Περηθερεηαθή Δλόηεηα Λέζβοσ
16)Περηθέρεηα Αλ. Μαθεδολίας Θράθες
17)Περηθέρεηα Αηηηθής
18)Περηθέρεηα Βορ. Αηγαίοσ
19)Περηθέρεηα Ηπείροσ
20)Περηθέρεηα Κελη. Μαθεδολίας
21)Περηθέρεηα η. Διιάδας
Έδρες τοσς

