Όροι έκδοσης άδειας ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος για το 2019
Με επιφύλαξη και Τηρούμενων των προνοιών:
- του περί Αλιείας Νόμου και Κανονισμών,
- του περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμου και Κανονισμών,
- του περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμου και Κανονισμών,
- του περί εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν θέματα Αλιείας
Νόμου του 2006,
- των Συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία και Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού
(ICCAT),
- των Συστάσεων της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο,
η παρούσα άδεια εκδίδεται με τους ακόλουθους όρους:
1. Ο αδειούχος είναι υποχρεωμένος όπως φέρει μαζί του την άδεια αλιείας και το δελτίο ταυτότητάς του και τα
παρουσιάζει εφόσον του ζητηθούν από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
2. Απαγορεύεται η αλιεία ή κατοχή επί σκάφους ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus), ξιφία (Xiphias gladius) ή
οποιουδήποτε είδους καρχαρία ή σελαχιού. Στην περίπτωση τυχαίας αλίευσης ενός από αυτά τα είδη, θα
πρέπει να ελευθερώνεται αμέσως με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και με τρόπο που μεγιστοποιεί την
πιθανότητα της επιβίωσής του.
3. Απαγορεύεται η θανάτωση, καταδίωξη, σύλληψη, διατήρηση επί σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση,
αγορά ή πώληση θαλάσσιων πτηνών, θαλάσσιων θηλαστικών (δελφίνια, φώκιες) ή θαλάσσιων χελωνών.
Τα σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού θα πρέπει να φέρουν εξοπλισμό απελευθέρωσης
χελωνών με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα της επιβίωσής
τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διατήρηση επί σκάφους και εκφόρτωσή τραυματισμένων ή σε κωματώδη
κατάσταση χελωνών για σκοπούς διάσωσης, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση λειτουργών
του ΤΑΘΕ.
4. Μεταφορά επί σκάφους ή χρήση παραγαδιών βυθού επιτρέπεται από το μεσημέρι (12:00) των ημερών
Τρίτης, Παρασκευής και Σαββάτου, καθώς και των ημερών που προηγούνται δημοσίων αργιών (Πίνακας
1), μέχρι το μεσημέρι (12:00) της επομένης τους. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο.
5. Η χρήση σαγλαντζιάς (χταποδιέρας) καθώς και η κατοχή επί σκάφους χταποδιού επιτρέπεται κατά την
διάρκεια της ημέρας, τη Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και δημόσιες αργίες (Πίνακας 1). Δεν υπάρχει
χρονικός περιορισμός τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
6. Απαγορεύεται η άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας με τη χρήση φωτεινών πηγών.
7. Για την ερασιτεχνική αλιεία στα πλαίσια επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας ισχύουν διαφορετικοί
όροι.
Υπενθυμίζονται ορισμένες βασικές πρόνοιες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας:
1. Η άδεια είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται σε κανένα άλλο πρόσωπο να αλιεύει με αυτή.
2. Απαγορεύεται η αλιεία με οποιοδήποτε τρόπο (με εξαίρεση την αλιεία με τη χρήση καλαμιού) από την 1η
Ιουνίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, η οποία οριοθετείται
από την τοποθεσία γνωστή ως «Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι» και επεκτείνεται κάθετα προς
το μέρος της θάλασσας σε βάθος όχι μικρότερο από 20 μέτρα [Καν. 14-(1)].
3. Απαγορεύεται για λόγους προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών, η αλιεία σε
απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το ναυάγιο Ζηνοβία, το οποίο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή
Λάρνακας στις συντεταγμένες 34°53.6´Β 33°39.5´Α [ΚΔΠ 200/2008].
4. Απαγορεύεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο ή και η διέλευση
σκαφών στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τον αγωγό της μονάδας αφαλάτωσης στη Λάρνακα, η οποία
ορίζεται από τα σημεία με συντεταγμένες 34°52.67´Β 33°38.81´Α, 34°52.87´Β 33°40.19´Α, 34°51.96´Β
33°40.25´Α και 34°51.87´Β 33°38.80´Α.
5. Απαγορεύεται για λόγους προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών, η αλιεία με
οποιονδήποτε τρόπο ή και η διέλευση ή και η αγκυροβόληση σκαφών στις θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές Παραλιμνίου (Κ.Δ.Π. 404/2017), Κάβο Γκρέκο (Κ.Δ.Π. 115/2018), Αμαθούντας (Κ.Δ.Π. 445/2017),
«Δασούδι» Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 403/2017), Αγίας Νάπας (Κ.Δ.Π. 220/2015), Γεροσκήπου (Κ.Δ.Π. 489/2014),
«Μπάνια» Πάφου (Κ.Δ.Π. 66/2017) και «Θαλασσινές σπηλιές» Πέγειας (Κ.Δ.Π 28/2019).

Σημείωση: Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στις αναγραφόμενες πρόνοιες και την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι
πρόνοιες της νομοθεσίας. Για οποιανδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους όρους της άδειας, επικοινωνήστε με τις κατά
τόπους επαρχιακές μονάδες του ΤΑΘΕ.

6. Απαγορεύεται η αγκυροβόληση οποιουσδήποτε σκάφους μέχρι απόστασης 100 μέτρων περιμετρικά της
εισόδου οποιουδήποτε αλιευτικού καταφυγίου [Καν. 5-(3)].
7. Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου που
λειτουργεί σε θαλάσσιο χώρο [Καν. 14-(2)].
8. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ή να βρίσκονται επί τους σκάφους οποιαδήποτε δίκτυα [Καν.
1967/2006] ή παραγάδια επιφανείας [Καν. 1967/2006] ή περισσότερα από δύο παραγάδια βυθού με
περισσότερα από διακόσια (200) αγκίστρια στο καθένα [Καν.19] ή περισσότερες από τέσσερεις
ψαροπαγίδες [Καν.19].
9. Απαγορεύεται η χρήση ή/και μεταφορά ψαροντούφεκου σε σκάφος, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση
άδειας ερασιτεχνικής αλιείας με ψαροντούφεκο από το Διευθυντή [Καν. 17].
10. Απαγορεύεται να μεταφέρεται σε σκάφος ψαροντούφεκο σε συνδυασμό με καταδυτικές συσκευές
πεπιεσμένου αέρα [Καν. 1967/2006].
11. Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων της ερασιτεχνικής αλιείας
[Καν.17Γ-(1)].
12. Απαγορεύεται η σύλληψη και κατοχή ψαριών τα οποία δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος σύμφωνα με τον
Κοινοτικό Κανονισμό 1967/2006 και τον περί Αλιείας Νόμο και Κανονισμούς (Πίνακας 2).
13. Απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων πέραν των 10 κιλών ανά εικοσιτετράωρο [Καν.17Γ-(1)].
14. Απαγορεύεται η αλιεία πέραν των τριών ιχθύων ανά εικοσιτετράωρο, ανεξαρτήτως βάρους, αν πρόκειται
για αλιεία τόνου [Καν.17Γ-(1)] (εκτός από τον ερυθρό τόνο Thunnus thynnus, του οποίου η αλιεία
απαγορεύεται).
15. Τα παραγάδια και οι ιχθυοπαγίδες που μεταφέρονται επί του σκάφους ή που χρησιμοποιούνται για
σκοπούς αλιείας πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία (αριθμός νηολόγησης
σκάφους στο οποίο ανήκουν τα εργαλεία) [Καν. (ΕΚ) 1224/2009, Καν. (ΕΚ) 404/2011].
16. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ερασιτεχνικής αλιείας ή για την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας στα πλαίσια
επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής άδειας
από το Διευθυντή [Καν. 17Γ-(2)].
Εννοείται ότι ο Διευθυντής μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του, να διαφοροποιήσει ή αναστείλει ή ακυρώσει
την έκδοση ή διάρκεια, ανάλογα με την περίπτωση, τις άδειες αλιείας οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση τον
Αλιείας Νόμο και Κανονισμούς.
Πίνακας 1. Δημόσιες αργίες.
Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου)
Θεοφάνια(6η Ιανουαρίου)
Καθαρά Δευτέρα
25η Μαρτίου
1η Απριλίου
1η Μαΐου
Μεγάλη Παρασκευή
Δευτέρα της Λαμπρής

Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού)
15η Αυγούστου
1η Οκτωβρίου
28η Οκτωβρίου
Παραμονή Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου)
Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου)
26η Δεκεμβρίου

Πίνακας 2. Ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών [Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1967/2006 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III και
Περί Αλιείας Κανονισμοί - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ].
Κοινή ονομασία
Λαβράκι
Σπάρος
Ούγαινα
Σορκός
Χαρατζίδα
Γαύρος
Ορφός, σφυρίδα, βλάχος
Πεσκαντρίτσα
Μούρμουρος
Μπακαλιάρος
Κέφαλοι
Μπαρμπούνι, στρίλια
Φατσούκλι

Επιστημονική ονομασία
Ψάρια
Dicentrarchus labrax
Diplodus annularis
Diplodus puntazzo
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Engraulis encrasicolus
Epinephelus spp.
Lophius spp.
Lithognathus mormyrus
Merluccius merluccius
Mugil spp.
Mullus spp.
Pagellus acarne

Ελάχιστο ολικό μήκος
25 cm
12 cm
18 cm
23 cm
18 cm
9 cm
45 cm
30 cm
20 cm
20 cm
16 cm
11 cm
17 cm

Σημείωση: Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στις αναγραφόμενες πρόνοιες και την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι
πρόνοιες της νομοθεσίας. Για οποιανδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους όρους της άδειας, επικοινωνήστε με τις κατά
τόπους επαρχιακές μονάδες του ΤΑΘΕ.

Μπαλάς
Λυθρίνι
Φαγγρί
Κολαούζος
Σαρδέλα
Κολιός, σκουμπρί
Γλώσσα
Τσιπούρα
Σαφρίδια
Αστακός
Αστακός αντενάτος
Καραβίδα
Γαρίδα
Μεγάλο χτένι
Κοχύλια
Αχιβάδες
ΜΚ: μήκος κελύφους

Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Pagrus pagrus
Polyprion americanus
Sardina pilchardus
Scomber spp.
Solea vulgaris
Sparus aurata
Trachurus spp.
Μαλακόστρακα
Homarus gammarus
Palinuridae
Nephrops norvegicus
Parapenaeus longirostris
Δίθυρα μαλάκια
Pecten jacobeus
Venerupis spp.
Venus spp.

33 cm
15 cm
18 cm
45 cm
11 cm
18 cm
20 cm
20 cm
15 cm
300 mm ή 105 mm ΜΚ
240 mm ή 90 mm ΜΚ
70 mm ή 20 mm ΜΚ
20 mm ΜΚ
10 cm
25 mm
25 mm

Σημείωση: Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στις αναγραφόμενες πρόνοιες και την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι
πρόνοιες της νομοθεσίας. Για οποιανδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους όρους της άδειας, επικοινωνήστε με τις κατά
τόπους επαρχιακές μονάδες του ΤΑΘΕ.

