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                             Αθήνα,   02-12-2019 

                             Αριθ. Πρωτ.: 3247/271244 
 

Τ. Δ/νση         : Λ. Συγγρού 150 

Τ.Κ.                : 176 71, Καλλιθέα 

Πληροφορίες : Α. Αργυρoκαστρίτης 

Τηλέφωνο      : 210 - 9287158 

Fax           : 210 - 9287130 

email           : syg065@minagrig.gr 

  

 

        ΠΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

                      email: kaltsadiko@gmail.com 

  
         

  ΘΕΜΑ: Μέγιστη ποσότητα αλιευμάτων με τη χρήση παραγαδιού στην ερασιτεχνική αλιεία. 

 

        

  Αναφορικά με το θέμα, και σε απάντηση του από 18-10-2019 ηλ. μηνύματος, σας γνωρίζουμε ότι : 

Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα συγκεκριμένα εργαλεία και 

περιορισμούς, όπως ορίζονται στον Καν (ΕΚ) 1967/06 για την Μεσόγειο και το π.δ. 373/85, για την 

ερασιτεχνική-αθλητική αλιεία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

Ειδικότερα :  

      - Στα επιτρεπόμενα εργαλεία περιλαμβάνονται τα παραγάδια, οι παγίδες, η απόχη, το καμάκι 

χεριού και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις ονομασίες καθετή, συρτή, πεταχτάρι, 

τσαπαρί, καλαμίδι, πετονιά, σαλαγγιά κ.λ.π.. Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε 

σκάφος η άλλο πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατόν (150) για κάθε ερασιτέχνη 

ψαρά πού επιβαίνει σε αυτό (π.δ. 373/85 άρθρο 2 παρ. 1 β1), ενώ ο συνολικός αριθμός των 

αγκιστριών δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ερασιτεχνών που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.  
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 373/85, προβλέπεται η δυνατότητα σε κάθε ερασιτέχνη 

ψαρά να αλιεύει ανά 24ωρο, συνολικά μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή μαλάκια εφόσον αλιεύει με 

οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από τα παραγάδια με τα οποία επιτρέπεται να 

αλιεύει μέχρι δέκα (10) κιλά.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν υπάρχει ασάφεια του π.δ. 373/85 στο συγκεκριμένο σημείο. 

Ο ερασιτέχνης αλιέας είναι υποχρεωμένος για την τήρηση και εφαρμογή του νόμου που προβλέπει ότι 

τα αλιεύματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα πέντε (5) κιλά ή τα δέκα (10) κιλά (για τα παραγάδια). 

Η σύλληψη και η κατοχή πάνω στο σκάφος μεγαλύτερης ποσότητας από αυτήν που ορίζει ο 

νόμος συνιστά παράβαση και υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις. 

        Επιπλέον είναι γνωστό ότι η ερασιτεχνική αλιεία αποσκοπεί αποκλειστικά στην ψυχαγωγία και 

άθληση αυτών που την ασκούν και όχι σε βιοπορισμό ή απόκτηση συμπληρωματικού 

εισοδήματος. 
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        Παραλλαγές των διατάξεων του εν λόγω π. δ/τος, ή παραλλαγές των επιτρεπομένων κατά το άρθρο 

2 εργαλείων αλλά και μεθόδων αλιείας, που καθιστούν τους όρους άσκησης της δραστηριότητας 

ευνοϊκότερους και την ίδια πιο αποτελεσματική και δυναμική, αποκλίνουν από το πνεύμα της 

συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης και συνιστούν παράβαση των όρων.            

 

  Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.  

 

 

 

                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                 

 

         M. ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ 
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