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Κ.Δ.Π. 55/2017

Αριθμός 55
Ο ΠΔΡΙ ΑΛΙΔΙΑ ΝΟΜΟ
(ΚΔΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1961 ΜΔΥΡΙ 2016)
_______________
Απόθαζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 13(3)(α)(ii)
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίωλ Δξεπλώλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζ΄ απηόλ
ζύκθωλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Αιηείαο Νόκνπ,
θαζνξίδεη όηη απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε δηθηύνπ (λεκάηηλνπ ή κηζηλέηηθνπ) κε ειάρηζην κέγεζνο
αλνίγκαηνο καηηνύ κηθξόηεξν από ηξηάληα νθηώ (38) ρηιηνζηόκεηξα, όπωο κεηξηέηαη ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ)
εο
αξηζ. 517/2008 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 10 Ινπλίνπ 2008 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλωλ εθαξκνγήο ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 850/98 όζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ηωλ καηηώλ θαη ηε κέηξεζε ηνπ πάρνπο
ηνπ λήκαηνο ηωλ δηθηύωλ αιηείαο, όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, από ζθάθε ζε ζρέζε κε ηα νπνία
ρνξεγείηαη πνιπδύλακε άδεηα ή άδεηα παξάθηηαο αιηείαο κηθξώλ ζθαθώλ Καηεγνξίαο A’ (πιήξνπο απαζρόιεζεο) ή
Καηεγνξίαο Β’ (κεξηθήο απαζρόιεζεο) ή Καηεγνξίαο Γ’ (πεξηνδηθήο απαζρόιεζεο).
Καηά παξέθθιηζε ηεο πην πάλω παξαγξάθνπ, θαη γηα ζθνπνύο ζηνρεπόκελεο αιηείαο καξίδαο, επηηξέπεηαη ε
κεηαθνξά επί ηνπ ζθάθνπο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηξηώλ (3) δεκπύιωλ, όρη πέξαλ ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηωλ
εμαθνζίωλ (600) κέηξωλ, κε καλνκέλωλ δηθηύωλ κε ειάρηζην κέγεζνο αλνίγκαηνο καηηνύ είθνζη έμη (26) ρηιηνζηόκεηξα
ή ρξεζηκνπνίεζε ηξηώλ (3) δεκπύιωλ, όρη πέξαλ ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηωλ εμαθνζίωλ (600) κέηξωλ, κε καλνκέλωλ
δηθηύωλ κε ειάρηζην κέγεζνο αλνίγκαηνο καηηνύ ηξηάληα έμε (36) ρηιηνζηόκεηξα από ηηο 25 Φεβξνπάξηνπ κέρξη
30 Απξηιίνπ 2017 από ζθάθε ζε ζρέζε κε ηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα παξάθηηαο αιηείαο κηθξώλ ζθαθώλ Καηεγνξίαο
A’ (πιήξνπο απαζρόιεζεο) ή Καηεγνξίαο Β’ (κεξηθήο απαζρόιεζεο). Ννείηαη όηη απαγνξεύεηαη ε ηαπηόρξνλε
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε θαη ηωλ δπν ηύπωλ αλνίγκαηνο δηθηύωλ (26 ή 36 ρηιηνζηόκεηξα).
Ννείηαη επίζεο όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αιηεπηηθήο εμόξκεζεο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη δίθηπα αλνίγκαηνο
26 ή 36 ρηιηνζηόκεηξα απαγνξεύεηαη ε ρξήζε άιιωλ ηύπωλ δηθηύωλ γηα ζθνπνύο αιηείαο θαη ε θαηνρή, εθθόξηωζε
θαη κεηαθνξά αιηεπκάηωλ εθηόο καξίδαο.

