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Γενικά	
Η	 ερασιτεχνική	 -	 αθλητική	 αλιεία	 είναι	 η	 αλιεία	 που	 σκοπό	 έχει	 την	
ψυχαγωγία	 ή	 την	 άθληση	 και	 όχι	 το	 βιοπορισμό	 ή	 την	 απόκτηση	
εισοδήματος.	

Η	ερασιτεχνική	αλιεία	με	σκάφος	στη	θάλασσα	δεν	απαιτεί	 την	έκδοση	
άδειας	 ερασιτεχνικής	 αλιείας	 σκάφους,	 ούτε	 της	 ατομικής	 άδειας	 που	
εκδιδόταν	 από	 τις	 κατά	 τόπους	 Λιμενικές	 Αρχές,	 σύμφωνα	 με	 την	
παράγραφο	2	του	άρθρου	14	του	ν.4256/2014	(ΦΕΚ	92Α΄).	Όσον	αφορά	
την	 ερασιτεχνική	 αλιεία	 στα	 εσωτερικά	 νερά	 (λίμνες,	 ποτάμια,	
λιμνοθάλασσες	 και	 λοιπούς	 υδάτινους	 σχηματισμούς	 γλυκών	 και	
υφάλμυρων	νερών)	,	αυτή	επιτρέπεται,	χωρίς	πλωτό	μέσο,	από	την	ξηρά.		

Η	 ερασιτεχνική	 -	 αθλητική	 αλιεία	 διέπεται	 από	 τις	 διατάξεις	 του	 Π.Δ.	
373/1985	 (ΦΕΚ	 131	 Α΄),	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 το	 άρθρο	 6	 του	 Π.Δ.	
86/1998	(ΦΕΚ	78	Α΄),	καθώς	και	από	τον	Καν.(ΕΚ)1967/2006.	

Πρέπει	να	αναφερθεί	ότι	για	όλα	τα	ρυθμιστικά	μέτρα	που	έχουν	σχέση	
με	 την	 ερασιτεχνική	 αλιεία	 στη	 θάλασσα	 αποφασίζει	 το	 αρμόδιο	
Υπουργείο	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων.	Αρμοδιότητες	αλιείας	σε	
περιφερειακό	 επίπεδο	 ασκούν	 τα	 Τμήματα	 Αλιείας	 των	 Διευθύνσεων	
Αγροτικής	Οικονομίας	και	Κτηνιατρικής	των	Περιφερειακών	Ενοτήτων.		

Επιτρεπόμενο	μέγεθος	αλιεύματος		
Επιτρέπεται	το	ψάρεμα	ψαριών	και	κεφαλόποδων	από	τους	ερασιτέχνες	
(χταπόδια,	καλαμάρια,	σουπιές,	μοσχιοί	κ.λπ.)	συνολικού	βάρους	μέχρι	5	
κιλά	 το	 εικοσιτετράωρο	 για	 κάθε	 ψαρά	 και	 πάντα	 σύμφωνα	 με	 τα	
επιτρεπόμενα	 ελάχιστα	 μεγέθη	 που	 ισχύουν	 κάθε	 φορά	 (π.χ.	 ελάχιστο	
επιτρεπόμενο	 βάρος	 χταποδιού	 500	 γρ.,	 μέγεθος	 σφυρίδας-ροφού	 45	
εκ.).	 Εξαιρείται	 η	 περίπτωση	 που	 ένα	 ψάρι	 μόνο	 του	 έχει	 μεγαλύτερο	
βάρος.	
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Κατώτατο	μήκος	σε	εκατοστά	 Ψάρια	

45	 ΡΟΦΟΣ,	ΣΦΥΡΙΔΑ,	ΣΤΗΡΑ	
23	
12	
18	
20	

ΣΑΡΓΟΣ	
ΣΠΑΡΟΣ	
ΧΙΩΝΑ	

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ	
15	
17	
33	

ΛΥΘΡΙΝΙ	
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ	
ΚΕΦΑΛΑΣ	

11	
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ,	
ΚΟΥΤΣΟΥΜΟΥΡΑ	

15	 ΣΑΥΡΙΔΙ	
20	 ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ	
16	 ΚΕΦΑΛΟΙ	

24	ή	(<420	gr)	ανοχή	10%)	 ΑΣΤΑΚΟΕΙ∆Η	
45	 ΒΛΑΧΟΣ	
9	
11	

ΓΑΥΡΟΣ	
ΣΑΡΔΕΛΑ	

20	 ΓΛΩΣΣΑ,	ΤΣΙΠΟΥΡΑ	
10	 ΓΟΠΑ	ΦΡΙΣΣΑ	
18	 ΣΚΟΥΜΠΡΙ,	ΦΑΓΚΡΙ,	ΚΟΛΙΟΣ	
18	 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ	
11	 ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ	
25	 ΛΑΥΡΑΚΙ	
14	 ΛΙΤΣΑ	

7cm	ολικό	ή	2cm	
κεφαλοθώρακας	

<500	gr	

ΚΑΡΑΒΙ∆Α	
ΧΤΑΠΟΔΙ	
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Επιτρεπόμενες	τεχνικές	
● Το	ψάρεμα	με	απόχη	και	λοιπά	αγκιστρωτά	εργαλεία	(καθετή,	συρτή,	

πετονιά,	 πεταχτάρι	 κ.λπ.)	 χωρίς	 κανένα	 περιορισμό.	 Το	 ψάρεμα	 με	
παγίδες	(ή	αλλιώς	κοφινέλλα-	κιούρτοι)	μέχρι	2	τον	αριθμό	για	κάθε	
ερασιτέχνη	 ψαρά	 και	 με	 άνοιγμα	 οπής	 πλέγματος	 τουλάχιστον	 40	
χιλιοστά.	

● Το	ψάρεμα	 με	 πεζόβολο,	 ένα	 για	 κάθε	 ερασιτέχνη	ψαρά,	 με	 μήκος	
πλευράς	 κάθε	 ματιού	 μεγαλύτερο	 από	 τριάντα	 (30)	 χιλιοστά	 και	
διάμετρο	του	πεζόβολου	μικρότερη	από	δέκα	(10)	μέτρα.		

● Το	ψάρεμα	με	ψαροντούφεκο	με	ελεύθερη	κατάδυση	κατά	τη	διάρκεια	
της	ημέρας	(από	ανατολής	μέχρι	δύσεως	ηλίου)	και	με	υποχρεωτική	
χρήση	 επιπλέον	 σημαντήρα	 υποβρύχιας	 δραστηριότητας	 ορατό	 από	
απόσταση	 τουλάχιστον	 300	 μέτρων	 σε	 κανονικές	 συνθήκες.	 Εάν	
συνοδεύεται	από	πλωτό,	θα	πρέπει	να	υπάρχει	σήμανση	σε	εμφανές	
σημείο	του	σκάφους	και	ο	υποβρύχιος	αλιέας	θα	πρέπει	να	έχει	ακτίνα	
δράσης	50	μέτρα	από	το	σκάφος	ή	τον	επιπλέοντα	σημαντήρα.	

● Το	ψάρεμα	με	καμάκι	χεριού	χωρίς	περιορισμούς	την	ημέρα,	αλλά	τη	
νύχτα	 μόνο	 με	 τη	 χρήση	 λάμπας	 λουξ	 έντασης	 μέχρι	 500	 κεριά	 και	
χωρίς	καταυγαστήρα.	

● Η	 αλιεία	 για	 δολώματα	 μόνο	 σκουληκιών	 της	 άμμου,	 πεταλίδων,	
κατσιμάμαλου,	 στρομπαριού,	 ποδαράτου,	 πορφύρας,	 σκαρτσινιού,	
μέχρι	30	άτομα	κάθε	είδους	ημερησίως	για	κάθε	ψαρά	χωρίς	σκάφος	
ή	 μέχρι	 60	 άτομα	 για	 κάθε	 σκάφος,	 εφόσον	 συλλέγονται	 με	 μικρό	
φτυάρι	ή	σπάτουλα	και	κατά	τη	διάρκεια	της	ημέρας	(μια	ώρα	μετά	την	
ανατολή,	μέχρι	μια	ώρα	πριν	τη	δύση	του	ήλιου)		
																																												

Το	 σκουλήκι	 της	 άμμου	 απαγορεύεται	 από	 1	 Φεβρουαρίου	 μέχρι	 31	
Μαΐου	ή	αν	είναι	μικρότερο	από	5	εκατοστά.	Οι	πεταλίδες	από	1	Απριλίου	
έως	 31	 Μαΐου	 και	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 αν	 είναι	 μικρότερες	 των	 3	
εκατοστών	και	τα	υπόλοιπα	από	1	Μαΐου	έως	31	Αυγούστου	και	αν	είναι	
μικρότερα	από	5	εκατοστά.	

• Το	ψάρεμα	με	 παραγάδια	με	αριθμό	αγκιστριών	μέχρι	 150	 για	 κάθε	
ψαρά	 που	 επιβαίνει	 στο	 σκάφος	 και	 μέγιστο	 συνολικό	 αριθμό	 300	
αγκίστρια	για	κάθε	σκάφος	ανεξάρτητα	του	αριθμού	επιβαινόντων.	



	
	
Περιβαλλοντική	Οργάνωση	
για	την	Προστασία		
των	Υδάτινων	Οικοσυστημάτων	

	 	 	 6	

	

Απαγορεύεται	 το	παραγάδι	από	 την	ακτή,	με	 τηλεχειριζόμενο	σκαφάκι,	
κολυμβητή	ή	αυτοσχέδια	σχεδία.		

Σχετικές	απαγορεύσεις	
• Απαγορεύεται	 η	 χρήση	 κάθε	 είδους	 διχτυών	 (απαγορεύτηκαν	 σε	

εφαρμογή	των	ΕΚ	1967/06	και	ΕΕ	1380/2013).	
• Απαγορεύεται	καθ'	όλο	το	έτος	το	ψάρεμα	με	χρήση	φωτεινών	πηγών	

(φακοί,	 λάμπες,	 ΛΟΥΞ,	 κλπ.),	 εκτός	 της	 περίπτωσης	 ψαρέματος	 με	
καμάκι	χεριού	με	λάμπα	ΛΟΥΞ,	χωρίς	καταυγαστήρα	και	έντασης	μέχρι	
500	κεριά.	Σε	κάθε	περίπτωση	απαγορεύεται	η	χρήση	κάθε	φωτιστικού	
μέτρου	 για	 αλιεία	 σε	 απόσταση	 200	 μέτρων	 από	 τοποθετημένα	 στο	
νερό	δίχτυα	τύπου	"καρτέρι".	

• Απαγορεύεται	η	αλιεία	ερυθρού	τόνου	(	Thunnus	thynnus	).	
• Απαγορεύεται	 η	 ερασιτεχνική	 αλιεία	 με	 πεζόβολο	 στις	 εκβολές	 των	

ποταμών,	 σε	 απόσταση	 500	 μέτρων	 ακτινοειδώς	 από	 αυτές	 και	 στα	
εσοδευτικά	 στόμια	 των	 ιχθυοτροφείων	 σε	 απόσταση	 200	 μέτρων	
ακτινοειδώς	απ’	αυτά.	

• Απαγορεύεται	 η	 ερασιτεχνική	 αλιεία	 με	 πλωτά	 μέσα	 στις	
λιμνοθάλασσες	και	τα	λοιπά	ιχθυοτροφεία	του	Δημοσίου	ή	της	Τοπικής	
Αυτοδιοίκησης,	 μισθωμένα	 ή	 μη.	
(άρθρο	9	παρ.3	του	Ν.	2040/1992	ΦΕΚ	70	τ.	Α΄)		

• Οι	ερασιτέχνες	αλιείς	που	αλιεύουν	με	εργαλεία	τα	οποία	μένουν	στη	
θάλασσα	(π.χ.	παραγάδι)	υποχρεούνται	να	τα	σημαίνουν,	ώστε	να	είναι	
ορατά	από	τριακόσια(300)	μέτρα	τουλάχιστον.	

• Απαγορεύεται	 το	 μήνα	Μάιο	 κάθε	 έτους	 το	 ψάρεμα	 με	 παραγάδια,	
καθώς	και	ψαροντούφεκο.	

• Απαγορεύεται	η	χρήση	παραγαδιών	για	αλιεία	άκρως	μεταναστευτικών	
ειδών	(ξιφίας,	τονοειδή,	παλαμίδα,	κυνηγός	κλπ.).	

• Απαγορεύεται	η	αλιεία	των	υπόλοιπων	θαλάσσιων	οργανισμών	(εκτός	
των	 ψαριών,	 κεφαλόποδων	 και	 των	 ειδών	 που	 αναφέρθηκαν	
παραπάνω).	 Δηλαδή,	 απαγορεύεται	 η	 αλιεία	 δίθυρων	 (καλόγνωμες,	
πίνες,	 κυδώνια,	 μύδια,	 στρείδια,	 χτένια	 κλπ.),	 ελασμοβράγχιων,	
γαστεροπόδων	 (αυτιά,	 θαλάσσια	 σαλιγκάρια	 κλπ.),	 καρκινοειδών	
μαλακοστράκων	 (γαρίδες,	 καραβίδες,	 αστακοί,	 καβούρια	 κλπ.),	
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εχινοδέρμων	 (αχινοί,	 αστερίες,	 ολοθούρια	 κλπ.),	 σπόγγων	 και	
κοραλλιών.	

• Απαγορεύεται	η	αλίευση	πέραν	του	ενός	ψαριού	της	οικογένειας	των	
ροφοειδών	από	κάθε	ψαρά.	

• Απαγορεύεται	 η	 αλιεία	 ψαριών	 κάτω	 των	 ελάχιστων	 επιτρεπόμενων	
μεγεθών,	όπως	ορίζονται	στη	νομοθεσία.	

• Απαγορεύεται,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 1	 παρ.	 7	 του	 Π.Δ.	 373/85,	 η	
πώληση	και	γενικά	η	εμπορία	αλιευτικών	προϊόντων	που	προέρχονται	
από	ερασιτεχνική	αλιεία.	

• Απαγορεύεται	 η	 αλιεία	 δολωμάτων	 υπολειπόμενων	 διαστάσεων,	 για	
ορισμένες	γι'	αυτά	χρονικές	περιόδους	και	σε	θαλάσσιες	περιοχές	εντός	
λιμένων	και	γενικά	λιμενικών	εγκαταστάσεων,	σε	περιοχές	ναυαγίων,	
ναρκοπεδίων,	 ενάλιων	 αρχαιοτήτων,	 οργανωμένων	 περιοχών	
λουόμενων,	σε	απόσταση	150	μέτρων	από	ιχθυοκαλλιέργειες	και	500	
μέτρων	από	στόμια	λιμνοθαλασσών	ή	ιχθυοτροφείων.	

• Απαγορεύεται	η	αλιεία	με	ψαροντούφεκο	από	άτομα	μικρότερα	των	16	
ετών.	

• Απαγορεύεται	η	αλιεία	κατά	τη	διάρκεια	της	νύχτας	(από	τη	δύση,	μέχρι	
την	ανατολή	του	ηλίου)	σε	απόσταση	μικρότερη	των	200	μέτρων	από	
περιοχές	λουόμενων,	λιμενικών	έργων,	αγκυροβολίων	πλοίων,	διχτυών,	
θαλάσσιων	ζωνών	διέλευσης	σκαφών,	εξόδους	λιμανιών	κ.λπ.	

• Απαγορεύεται	 η	 χρήση	 υποβρύχιου	 φωτός	 σε	 οποιαδήποτε	 φάση	
τέτοιας	αλιείας.	

• Απαγορεύεται	 η	 χρήση	 καμακιού	 εκτοξευμένου	 με	 εκπυρσοκρότηση	
εκρηκτικής	ύλης	ή	άλλου	εκρηκτικού	μείγματος.	

• Απαγορεύεται	η	χρήση	οποιασδήποτε	καταδυτικής	συσκευής	παροχής	
αέρα.	 Επίσης,	 η	 ύπαρξη	 αναπνευστικών	 συσκευών	 σε	 σκάφη	 που	
χρησιμοποιούνται	 για	 υποβρύχιο	 ψάρεμα	 και	 η	 όπλιση	 του	
ψαροντούφεκου	τους	εκτός	θαλάσσης.	

• Απαγορεύεται	 η	 αλιεία	 σε	 κηρυγμένους	 ενάλιους	 αρχαιολογικούς	
χώρους.	
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Γενική	 νομοθεσία	 για	 την	 ερασιτεχνική	 αλιεία	
εσωτερικών	υδάτων	στην	Ελλάδα	
Το	 ψάρεμα	 στα	 εσωτερικά	 ύδατα	 της	 χώρας	 μας	 διέπεται	 από	 τις	
διατάξεις	του	Π.Δ.	373/85	(ΦΕΚ	131	Α'),	το	όποιο		τροποποιήθηκε	με	το	
προεδρικό	διάταγμα	Π.Δ.	86/98	 (ΦΕΚ	78	Α'	 )	 «περί	αλιείας	οστράκων»,	
όπως	 επίσης	 και	 με	 τις	 διατάξεις	 που	 διέπουν	 τους	 κανόνες	 της	
Ευρωπαϊκής	Ένωσης	1967/2006	«περί	των	σχετικών	μέτρων	διαχείρισης	
για	 τη	 βιώσιμη	 εκμετάλλευση	 των	 αλιευτικών	 πόρων	 στην	 ευρύτερη	
περιοχή	της	Μεσογείου».	

• Η	ερασιτεχνική	και	αθλητική	αλιεία	στην	Ελλάδα	σε	λίμνες,	ποτάμια,	
παρόχθια	οικοσυστήματα,	 εκβολές	ποταμών,	 λιμνοθάλασσες,	 καθώς	
και	 σε	 οποιουσδήποτε	 σχηματισμούς	 υφάλμυρου	 και	 γλυκού	 νερού	
επιτρέπεται	μόνο	από	την	ακτή	με	την	χρήση	καλαμιδιού,	αγκιστρωτού	
εργαλείου,	 πεταλούδας	 κ.τ.λ.,	 χωρίς	 την	 ύπαρξη	 παραγαδιού.	
Απαγορεύεται	η	αλιεία	με	κάθε	πλωτό	μέσο	σε	κάθε	επιφάνεια	γλυκού	
νερού.	

• Απαγορεύεται	 η	 ερασιτεχνική	 αλιεία	 σε	 μέρη	 εσωτερικών	 υδάτων	 ,	
όπου	 υπάρχει	 οργανωμένη	 αλιευτική	 εκμετάλλευση	 και	 αλιευτικές	
εγκαταστάσεις/οργανισμοί.	 Αυτό	 ορίζεται	 στις	 αποφάσεις	 του	
διοικητικού	 οργάνου	 που	 ασκεί	 τις	 αρμοδιότητες	 της	 αλιευτικής	
διαχείρισης	των	εσωτερικών	υδάτων	της	Ελλάδας	(Π.Δ	99/03).	

• Κάθε	ερασιτέχνης	ψαράς	δικαιούται	να	αλιεύσει	έως	και	2	κιλά	ψάρια	
συνολικού	βάρους	ή	 τρία	ψάρια/άτομα	σε	ένα	24ωρο,	ανεξαρτήτως	
μεγέθους	και	βάρους	(Π.Δ	373/85).	

• Η	 ερασιτεχνική	 αλιεία	 διέπεται	 από	 τις	 ρυθμιστικές	 διατάξεις	 που	
ισχύουν	και	για	την	επαγγελματική	αλιεία	(Π.Δ	373/85).	

• Απαγορεύεται	 η	 πώληση,	 η	 εκμετάλλευση	 και	 η	 εμπορία	 των	
αλιευμάτων	των	εσωτερικών	υδάτων.	

• Απαγορεύεται	η	αλιεία	σε	ποτάμια	 και	 λίμνες	υδρόβιων	πτηνών	και	
άλλων	ζώων.	

• Απαγορεύεται	η	χρήση	πεζόβολου,	διχτυών,	συρόμενων	εργαλείων	και	
καμακιού	σαν	εργαλεία	ερασιτεχνικής	αλιείας.	

• Απαγορεύεται	το	ψάρεμα	της	πέστροφας	από	1	Νοεμβρίου	έως	και	15	
Φεβρουαρίου,	λόγω	ωοτοκίας	των	ψαριών.	
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• Απαγορεύεται	 το	ψάρεμα	 του	 κορέγονου	 τους	 μήνες	Δεκέμβριο	 και	
Ιανουάριο	κάθε	έτους.	

• Η	αλιεία	συγκεκριμένων	ειδών	των	εσωτερικών	υδάτων	της	Ελλάδας	
έχει	περιορισμούς,	με	βάση	το	μέγεθος,	που	φαίνονται	στον	παρακάνω	
πίνακα.	Η	μέτρηση,	όπως	ορίζεται,	γίνεται	από	το	ρύγχος,	μέχρι	και	το	
τέλος	της	ουράς	του	ψαριού.	

Κατώτατο	μήκος	σε	εκατοστά	 Ψάρια	

22	 ΠΕΣΤΡΟΦΑ	
30	
30	
18	
20	

ΚΥΠΡΙΝΟΣ	
ΧΕΛΙ	
ΠΕΡΚΙ	

ΚΟΡΕΓΟΝΟΣ	
15	
15	
20	

ΓΛΗΝΙ	
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	
ΒΑΡΒΟΣ	

15	 ΚΕΦΑΛΟΣ	

	 	
Από	το	τμήμα	Αλιείας	της	Δ/νσης	Αγροτικής	Οικονομίας	και	Κτηνιατρικής	
της	 Π.Ε.	 Πιερίας	 ανακοινώνεται	 ότι,	 σύμφωνα	 με	 την	 απόφαση	
15879/13.01.2012	 Αν.	 Περιφερειάρχη	 Περιφέρειας	 Κεντρικής	
Μακεδονίας	 και	 στα	 πλαίσια	 της	 υλοποίησης	 του	 εγκεκριμένου	
Διαχειριστικού	Προγράμματος	για	το	χέλι,	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ	η	ερασιτεχνική	
αλιεία	 χελιού	 με	 βολκούς	 εντός	 των	 λιμνοθαλασσών	 και	 η	 διενέργεια	
αλιείας	 χελιού	με	κάθε	μέσο	και	εργαλείο	εντός	 των	ποταμών	από	1ης	
Νοεμβρίου	μέχρι	την	31η	Ιανουαρίου	του	επόμενου	έτους.		
	

	


