
Χρήση, στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας: 

- ηλεκτροκίνητου μηχανισμού για την ανέλκυση καθετής και 

-  

-  

 Είναι γνωστό ότι το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει την άσκηση της 

ερασιτεχνικής αλιείας στη χώρα μας είναι το π.δ. 373/1985. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παραπάνω διατάγμα-

τος: 

 «1. H ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με 

τα εξής εργαλεία και περιορισμούς: 

 α) Mε …………………………………… 

 β) Mε ……………………………………… 

 γ) Με  …………………………………………. 

 δ) Mε …………………………………….. 

 ε) Mε απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία 

γνωστά με τις κοινές ονομασίες «καθετή», «συρτή», «πεταχτάρι», «τσαπαρί», 

«μπρακαρόλα», «καλαμίδι», «πετονιά», «σαλαγγιά» κ.λ.π. χωρίς κανένα πε-

ριορισμό. 

 στ) Mε ……………………………………». 

 Γνωστό επίσης είναι ότι προ ετών κυκλοφόρησε στην αγορά ένα είδος 

ηλεκτροκίνητης μηχανής/μέσου με τη χρήση του οποίου διευκολύνεται η ανέλ-

κυση του αλιευτικού εργαλείου «καθετή». 

 Καίτοι η σχετική διάταξη του διατάγματος είναι σαφής αφού επιτρέπει 

τη χρήση των παραπάνω αλιευτικών (αγκιστρωτών) εργαλείων «χωρίς κανέ-

να περιορισμό» εν τούτοις η αρμόδια Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας έχει μέ-

χρι σήμερα εκδώσει σειρά εγκυκλίων ερμηνεύοντας κάθε φορά «κατά το δο-

κούν», ανάλογα του ποιος / ποια προΐσταται της εν λόγω Διεύθυνσης ή ανά-

λογα με τις πιέσεις που ενδεχομένως (;) δέχεται από συντεχνιακά συμφέρο-

ντα, τη νομιμότητα χρήσης της συγκεκριμένης ηλεκτροκίνητης μηχανής (όχι 

αλιευτικού εργαλείου).  

 Με τη μια εγκύκλιο γνωμοδοτεί ότι επιτρέπεται η χρήση του εν λόγω 

μέσου με την επόμενη ότι απαγορεύεται με τη μεθεπόμενη ότι επιτρέπεται 

κ.ο.κ. !!! 



Έτσι και με την ελπίδα ότι δεν έχω ξεχάσει κάποια, μέχρι σήμερα έχουν 

εκδοθεί, κατά χρονολογική σειρά, οι ακόλουθες εγκύκλιοι:  

-     αριθ. 287308/13-11-2001 

- αριθ. 173407/06-08-2003 

- αριθ. 171305/18-10-2007 

- αριθ. 175825/28-08-2009 και 

- αριθ. 9125.7/3/11/08-08-2011. 

Ειδικότερα στην τελευταία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 

«Από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν προκύπτει η χρήση ηλεκτρι-

κού μέσου για την ανέλκυση της καθετής. 

Κατόπιν τούτου και μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος με ανα-

μόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου από την Υπηρεσία μας προκει-

μένου να καταστούν σαφείς οι όροι άσκησης της δραστηριότητας, οι ερασιτέ-

χνες αλιείς μπορούν να το χρησιμοποιούν». 

Πάλι καλά !!! 

Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ανέκυψε σχετικά πρόσφατα 

και σχετίζεται με τον τρόπο πόντισης (ριξίματος) στη θάλασσα αγκιστρωτού 

εργαλείου με τη βοήθεια αυτοσχέδιας πλωτής ξύλινης κατασκευής (Καταμα-

ράν ή γιντέκι την έχουν ονομάσει) ή με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενου από την 

ξηρά επιπλέοντος αντικειμένου με τη μορφή βάρκας. 

Για το θέμα αυτό που ξεκίνησε: 

-  από το Λιμενικό Σταθμό Πλαταμώνα προς  

- το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου προς 

- τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-

τη προς  

τη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, 

Η τελευταία με την εγκύκλιό της αριθ. 9125.7/4/12/2-5-2012 προς τη 

Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και από 

εκεί, προς ορισμένες, μέχρι σήμερα, Λιμενικές Αρχές της χώρας απαγόρευσε 

τη χρήση της παραπάνω αυτοσχέδιας πλωτής ξύλινης κατασκευής καθώς και 

του τηλεκατευθυνόμενου μέσου με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει η χρήση 

του συγκεκριμένου εργαλείου ή κατασκευής στην άσκηση της ερασιτεχνικής 

αλιείας. 



Τούτο δε παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αλιευτική διάταξη ανα-

φέρει ότι η χρήση των αγκιστρωτών εργαλείων επιτρέπεται χωρίς κανένα 

περιορισμό. 

Ο τίτλος της παραπάνω εγκυκλίου είναι «Απαγόρευση ερασιτεχνικής 

αλιείας με αλιευτικό εργαλείο Καταμαράν ή Γιντέκι». 

Κάθε τρίτος καλόπιστος θα αναρωτηθεί … μα είναι αλιευτικό εργαλείο η 

ξύλινη κατασκευή ή το τηλεκατευθυνόμενο μέσο; 

Αν ναι τότε το αγκιστρωτό εργαλείο τι είναι αυτοσχέδιος μηχανισμός; 

Αλλά και αν είναι αλιευτικό εργαλείο τότε θα έπρεπε να ρυθμισθεί η 

χρήση του (τρόπος, εποχές, περιοχές, αριθμός, προϋποθέσεις κ.λπ.) με προ-

εδρικό διάταγμα κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της περίπτωσης 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 και όχι να επαναλαμ-

βάνεται για ακόμη μια φορά ο ανεπίτρεπτος τρόπος κανονιστικής ρύθμισης με 

εγκύκλιο η οποία: 

- ως μη στηριζόμενη σε σαφή και ορισμένη εξουσιοδοτική διάταξη 

νόμου,  

-  ως μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  

- ως έχουσα εν τοις πράγμασι (κακώς) έννομο αποτέλεσμα και εν 

προκειμένω την επιβολή προστίμων και κατασχέσεων περιουσια-

κών στοιχείων,  

είναι ανυπόστατη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Διοικητικού Δικαίου οι ερμηνευτικές εγκύ-

κλιοι στερούνται παντελώς του χαρακτήρα των διοικητικών πράξεων καθόσον 

δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα (βλ. Μιχ. Στασινόπουλος «Δίκαιο των 

Διοικητικών Πράξεων», Αθήνα 1951 σελ. 121-122, Ηλ. Κυριακόπουλος «Ελ-

ληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον» τ.Α Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1961, σελ. 68-

71). 

Και όμως «έννομα» αποτελέσματα έχουν ήδη αναφερθεί καθόσον ορι-

σμένες Λιμενικές Αρχές έχουν ήδη βεβαιώσει διοικητικές αλιευτικές παραβά-

σεις, έχουν ήδη κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία και εν προκειμένω τα πα-

ραπάνω μέσα, κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης, και εκκρεμεί η έκ-

δοση απόφασης επιβολής προστίμου. 

Ανεξάρτητα από όλα τα πιο πάνω παρατηρούμε και το εξής παράδοξο 

δηλ.: 



- με την ίδια αιτιολογία να επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτροκίνη-

της μηχανής ανέλκυσης της καθετής και  

- με την ίδια αιτιολογία να απαγορεύεται η χρήση της αυτοσχέδιας 

πλωτής ξύλινης κατασκευής και του τηλεκατευθυνόμενου μέσου !!! 

Να θυμίσω στο σημείο αυτό την πανομοιότυπη αιτιολογία που προ-

βάλλεται και αναφέρεται στις δύο εγκυκλίους για τις δύο παραπάνω περιπτώ-

σεις: 

Για την πρώτη περίπτωση (ηλεκτροκίνητο μέσο ανέλκυσης καθετής): 

«……………………. δεν προκύπτει η χρήση ηλεκτρικού μέσου για την 

ανέλκυση της καθετής». Και το επιτρέπουμε !!! 

Για τη δεύτερη περίπτωση (τηλεκατευθυνόμενο μέσο- Καταμαράν- Γι-

ντέκι): 

« …….δεν προκύπτει η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου ή κατα-

σκευής στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας». Και το απαγορεύουμε !!! 

Αφού λοιπόν δεν προκύπτει, από τις κείμενες διατάξεις, κατά την ε-

σφαλμένη πάντοτε ερμηνεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, η χρήση των παραπά-

νω (μέσου – κατασκευής) στην άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας τότε γιατί το 

ένα επιτρέπεται και το άλλο απαγορεύεται !!! 

Θα μου πείτε ότι είναι παράδοξο, παράξενο, δυσεξήγητο, ακατανόητο, 

γριφώδες, ή κάτι άλλο συναφές. Δεν θα διαφωνήσω !!! 

Παρεμφερές θέμα είχε προκύψει και κατά το έτος 1992 αναφορικά με 

το είδος του παραγαδιού. Όμως με την εγκύκλιο αριθ. 249869/20-11-1992 της 

Διεύθυνσης Αλιείας είχαν δοθεί, και πολύ σωστά, οι ακόλουθες οδηγίες: 

«Δεδομένου ότι στο άρθρο 1 του π.δ. 373/85 δεν διευκρινίζεται το είδος 

των χρησιμοποιούμενων από τους ερασιτέχνες ψαράδες παραγαδιών (παρα-

γάδια αφρού ή βυθού κ.λπ.), οι ερασιτέχνες ψαράδες έχουν τη δυνατότητα 

χρήσης οποιουδήποτε παραγαδιού με τις προϋποθέσεις και τους περιορι-

σμούς των αγκίστρων και το βάρος ή τον αριθμό των αλιευόμενων ατόμων ι-

χθύων κ.λπ.».  

Τέλος για το ίδιο θέμα και ειδικότερα αν επιτρέπεται το αφροπαράγαδο 

από την ξηρά δόθηκε η απάντηση ότι οι ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν οποιοδήποτε είδος παραγαδιού με προϋποθέσεις και περιο-

ρισμούς παργ. 1(Β) άρθρου 2 του π.δ. 373/85, σύμφωνα με αριθ. 249869/20-



11-92 έγγραφο Υπουργείου Γεωργίας/Γ.Δ.Α. (ΥΕΝ/ΔΛΑ-γ ΩΠ: 071151/8-07 

προς Λ/Χ Κυλλήνης). 

Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 

Α΄) όπως ισχύει, δηλ. όπως αντικαταστάθηκε αρχικά από την παράγραφο 3 

του άρθρου 3 του ν. 1740/87 (ΦΕΚ 221 Α΄), ακολούθως αντικαταστάθηκε εκ 

νέου από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70 Α΄). 

«οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην κατάσχεση και καταστροφή των 

μη επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιήθη-

καν στην παράνομη αλιεία ή βρίσκονται πάνω στο σκάφος. Ως μη επιτρεπόμε-

να νοούνται τα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές των οποίων από τις κείμενες 

διατάξεις απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους σ’ όλη τη χώρα». 

Είναι προφανές ότι κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης η κατάσχε-

ση και η καταστροφή είναι επιτρεπτή μόνον για μη επιτρεπόμενα αλιευτικά 

εργαλεία και συσκευές. Είναι όμως αλιευτικά εργαλεία το τηλεκατευθυνόμενο 

μέσο και η αυτοσχέδια ξύλινη κατασκευή; Αλλά και στη φανταστική περίπτω-

ση ότι είναι υπάρχει κείμενη διάταξη που να απαγορεύει τη χρησιμοποίησή 

τους σ’ όλη τη χώρα; 

Κατά το χρόνο σύνταξης του κειμένου αυτού και επειδή, όπως προα-

νέφερα, ορισμένες Λιμενικές Αρχές  έχουν ήδη προβεί στην κατάσχεση των 

αυτοσχέδιων ξύλινων κατασκευών και των τηλεκατευθυνόμενων μέσων και θα 

ακολουθήσει η κύρια ποινή του προστίμου, αναγνώστης του περιοδικού, α-

στειευόμενος, υπέβαλε την εξής ερώτηση: 

Αν εκπαιδεύσω έναν πελεκάνο να ρίχνει/μεταφέρει το αγκιστρωτό αλι-

ευτικό εργαλείο πιο μακριά από την ακτή, όπως κάνει το τηλεκατευθυνόμενο 

μέσο ή η αυτοσχέδια ξύλινη κατασκευή, θα πρέπει να τον κατασχέσουν; 

 Αν  η απάντηση είναι ναι τότε θα πρέπει να τον καταστρέψουν !!! 

Να σημειώσω εδώ ότι ο ερασιτέχνης ψαράς που υπέβαλε την παρα-

πάνω ερώτηση είναι ηλικιωμένος και ως ανήμπορος να πετάξει μακριά από 

την ακτή το αγκιστρωτό του αλιευτικό εργαλείο (καλαμίδι/πεταχτάρι) χρησιμο-

ποιεί τηλεκατευθυνόμενο μέσο. Θα του στερήσουμε το χόμπι του; 


