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Όροι αδειών αλιείας και βασικές πρόνοιες νομοθεσίας για την ερασιτεχνική αλιεία
Στο παρόν έντυπο δίνονται οι όροι των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας (ΟΑ) και κάποιες βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας
σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία. Νοείται ότι ο κάτοχος άδειας αλιείας οφείλει να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία,
ενώ σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στις αναγραφόμενες πρόνοιες και την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι πρόνοιες
της νομοθεσίας. Το παρόν έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ όπου και ενημερώνεται άμεσα σε
τυχόν τροποποίηση στους όρους αλιείας ή στις αναγραφόμενες πρόνοιες της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι ο Διευθυντής
μπορεί κατά την κρίση του και ανάλογα με την περίπτωση, να διαφοροποιήσει, αναστείλει ή ακυρώσει άδειες αλιείας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το παρόν έντυπο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κατά τόπους επαρχιακές
μονάδες του ΤΑΘΕ.
Γενικοί όροι/πρόνοιες
1. Η άδεια είναι προσωπική και ο αδειούχος οφείλει να τη φέρει μαζί του και να την παρουσιάζει μαζί με το δελτίο
ταυτότητάς του όταν του ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ΟΑ).
2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλιευτική μέθοδος ή αλιευτικό εργαλείο δεν περιγράφεται στις διατάξεις των περί αλιείας
Νόμου και Κανονισμών, καθώς και στους όρους της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, με εξαίρεση την άσκηση
ερασιτεχνικής αλιείας με αγκίστρι και πετονιά από την ακτή (Καν. 17Α).
3. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ερασιτεχνικής αλιείας απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής άδειας από
το Διευθυντή (Καν.17Β).
4. Ισχύουν ειδικοί περιορισμοί στην αλιεία ή/και τη διέλευση ή/και την αγκυροβόληση σκαφών σε απόσταση μικρότερη
των 100 μέτρων από εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου που λειτουργεί σε θαλάσσιο χώρο (Καν. 14), σε απόσταση
μικρότερη των 100 μέτρων περιμετρικά της εισόδου οποιουδήποτε αλιευτικού καταφυγίου (ΚΔΠ 83/94), σε απόσταση
μικρότερη των 500 μέτρων από το ναυάγιο Ζηνοβία (ΚΔΠ 73/2018), στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τον αγωγό της
μονάδας αφαλάτωσης στη Λάρνακα (ΚΔΠ 73/2018), στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, από την τοποθεσία «Άσπρος»
μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι» σε βάθος μέχρι 20 μέτρα (Καν. 14, ΚΔΠ 234/2018) και στις θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές Παραλιμνίου (ΚΔΠ 404/2017), Κάβο Γκρέκο (ΚΔΠ 115/2018), Αγίας Νάπας (ΚΔΠ
220/2015), Λάρνακας (ΚΔΠ 124/2020), Αμαθούντας (ΚΔΠ 445/2017), «Δασούδι» Λεμεσού (ΚΔΠ 403/2017),
Γεροσκήπου (ΚΔΠ 489/2014), «Μπάνια» Πάφου (ΚΔΠ 66/2017), «Θαλασσινές σπηλιές» Πέγειας (ΚΔΠ 28/2019) και
«Κακοσκάλι» (ΚΔΠ 258/2019).
5. Απαγορεύεται η αλιεία καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου σε περιοχές που έχουν οριστεί ως περιοχές λουόμενων κατά
το τρέχον έτος (ΟΑ).
6. Απαγορεύεται (i) η οποιασδήποτε μορφής αλιεία ή συλλογή θαλάσσιων οργανισμών σε συνδυασμό με υποβρύχια
κατάδυση με βοηθητικές συσκευές, (ii) η ταυτόχρονη κατοχή ή/και μεταφορά οποιασδήποτε μορφής υποβρύχιας
βοηθητικής συσκευής κατάδυσης και ψαροντούφεκου ή εξαρτήματος αυτού ή οποιασδήποτε μορφής καμακιού ή
αλιεύματος με οποιοδήποτε σκάφος και (iii) η ταυτόχρονη κατοχή ή/και μεταφορά οποιασδήποτε μορφής
ψαροντούφεκου ή εξαρτήματος αυτού ή οποιασδήποτε μορφής καμακιού και αλιεύματος με οποιαδήποτε σκάφος από
τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου (Καν. 17).
7. Απαγορεύεται η καταδίωξη, σύλληψη, θανάτωση, διατήρηση επί σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, αγορά ή
πώληση θαλάσσιων πτηνών, θηλαστικών ή χελωνών. 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. Σε περίπτωση νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, αυτά θα πρέπει να ανασύρονται από τη
θάλασσα και να μεταφέρονται στο πλησιέστερο λιμάνι εκφόρτωσης για παραλαβή από λειτουργούς του ΤΑΘΕ, των
οποίων έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση (ΟΑ).
8. Απαγορεύεται η αλιεία ή κατοχή ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus), ξιφία (Xiphias gladius) ή οποιουδήποτε είδους
καρχαρία ή σελαχιού (ελασμοβράγχια). 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 (ΟΑ).
9. Απαγορεύεται η κατοχή ψαριών ερασιτεχνικής αλιείας από τα οποία δεν έχει αποκοπεί ο άνω λοβός του ουραίου
πτερυγίου, ενώ απαγορεύεται η οποιασδήποτε άλλης μορφής επεξεργασία αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας επί του
σκάφους (πλην του εκσπλαχνισμού και της απολέπισης), καθώς και η εμπορική εκμετάλλευσή τους και η κατοχή τους
σε οποιοδήποτε χώρο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών αλιευτικών προϊόντων (Καν.17Β).
10. Απαγορεύεται η σύλληψη και κατοχή αλιευμάτων που δεν έχουν το ακόλουθο ελάχιστο μέγεθος (ολικό μήκος):
λαβράκι Dicentrarchus labrax: 25 cm, σπάρος Diplodus annularis: 12 cm, ούγαινα Diplodus puntazzo: 18 cm, σορκός
Diplodus sargus: 23 cm, χαρατζίδα Diplodus vulgaris: 18 cm, γαύρος Engraulis encrasicolus: 9 cm, ορφός-σφυρίδαβλάχος Epinephelus spp.: 45 cm, πεσκαντρίτσα Lophius spp.: 30 cm, μούρμουρος Lithognathus mormyrus: 20 cm,
μπακαλιάρος Merluccius merluccius: 20 cm, κέφαλοι Mugil spp.: 16 cm, μπαρμπούνι-στρίλια Mullus spp.: 11 cm,
φατσούκλι Pagellus acarne: 17 cm, μπαλάς Pagellus bogaraveo: 33 cm, λυθρίνι Pagellus erythrinus: 15 cm, φαγγρί
Pagrus pagrus: 18 cm, κολαούζος Polyprion americanus: 45 cm, σαρδέλα Sardina pilchardus: 11 cm, κολιός, σκουμπρί
Scomber spp.: 18 cm, γλώσσα Solea vulgaris: 20 cm, τσιπούρα Sparus aurata: 20 cm, σαφρίδια Trachurus spp.: 15
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cm, αστακός Homarus gammarus: 300 mm ή 105 mm ΜΚ, αστακός αντενάτος Palinuridae: 240 mm ή 90 mm ΜΚ,
καραβίδα Nephrops norvegicus: 70 mm ή 20 mm μήκος κελύφους (ΜΚ), γαρίδα Parapenaeus longirostris: 20 mm ΜΚ,
μεγάλο χτένι Pecten jacobeus: 10 cm, κοχύλια Venerupis spp.: 25 mm, αχιβάδες Venus spp.: 25 mm (Καν. 6).
Ερασιτεχνική αλιεία με σκάφος
1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ή να βρίσκονται επί τους σκάφους οποιαδήποτε δίκτυα ή παραγάδια επιφανείας
(Καν. ΕΚ 1967/2006) ή περισσότερα από δύο παραγάδια βυθού με περισσότερα από διακόσια (200) αγκίστρια στο
καθένα ή περισσότερες από τέσσερεις ψαροπαγίδες (Καν.19Α).
2. Τα παραγάδια και οι ψαροπαγίδες 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, 404/2011).
3. Επιτρέπεται η μεταφορά επί σκάφους ή χρήση παραγαδιών βυθού από το μεσημέρι (12:00) των ημερών Τρίτης,
Παρασκευής και Σαββάτου, καθώς και των ημερών που προηγούνται δημοσίων αργιών (Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια,
Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 1η Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα της Λαμπρής, 1η Μαΐου, Αγίου Πνεύματος,
15η Αυγούστου, 1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, Παραμονή Χριστουγέννων, Χριστούγεννα, 26 η Δεκεμβρίου), μέχρι το
μεσημέρι (12:00) της επομένης τους, ενώ δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (ΟΑ).
4. Η χρήση σαγλαντζιάς (χταποδιέρας) καθώς και η κατοχή επί σκάφους χταποδιού επιτρέπεται κατά την διάρκεια της
ημέρας, τη Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και τις δημόσιες αργίες, ενώ δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (ΟΑ).
5. Απαγορεύεται η αλιεία με τη χρήση φωτεινών πηγών (Καν. 18).
6. Απαγορεύεται η αλιεία ανά αλιευτική εξόρμηση και ανά εικοσιτετράωρο πέραν των (i) 10 κιλών συνολικά ή (ii) 5 κιλών
και ενός ατόμου ανεξαρτήτως βάρους ή (iii) τριών ατόμων μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) ανά αδειούχο αλιέα
επί του σκάφους με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 9 ή (iv) τριών ατόμων μακρύπτερου τόνου και 5 κιλών άλλων ειδών,
ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αδειούχων αλιέων στο σκάφος (Καν 17Β).
Ερασιτεχνική αλιεία με ψαροντούφεκο
1. Απαγορεύεται η χρήση ψαροντούφεκου (i) από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου, (ii) κατά την άσκηση υποβρύχιας
κατάδυσης με βοηθητικές συσκευές, (iii) σε συνδυασμό με φωτεινές πηγές, (iv) σε περιοχές λουομένων (Καν. 17).
2. Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκο πλησίον αλιευτικών εργαλείων (ΟΑ).
3. Οι υποβρύχιοι αλιείς υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (σημαδούρα) ανά ομάδα, πλαστικό,
χρώματος κίτρινου, πορτοκαλί ή κόκκινου, ο οποίος να φέρει ιστό με κόκκινο σημαιάκι με λευκή διαγώνια γραμμή, ο
οποίος να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο αδειούχος
υποβρύχιος αλιέας συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω
στο μέσο αυτό. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να κινούνται εντός ακτίνας πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το
πλωτό μέσο (ΟΑ).
4. Απαγορεύεται η αλιεία πέραν των 5 κιλών συνολικά και ενός ατόμου ανεξαρτήτως βάρους ανά αλιευτική εξόρμηση
και ανά εικοσιτετράωρο (Καν 17Β).
Ερασιτεχνική αλιεία με ψαροπαγίδες χωρίς τη χρήση σκάφους
1. Οι ψαροπαγίδες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αλιείας πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση και αναγνωριστικά
στοιχεία (αριθμός άδειας αλιείας) (ΟΑ).
2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τεσσάρων ψαροπαγίδων στο βυθό της θάλασσας εκτός των περιοχών λουομένων
(Καν. 19Α).
Ερασιτεχνική αλιεία στα πλαίσια επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας
1. Απαγορεύεται η χρήση δικτύων, παραγαδιών επιφανείας, ψαροπαγίδων και ψαροντούφεκου καθώς επίσης και η
μεταφορά των εργαλείων αυτών επί του σκάφους. Επιτρέπεται η αλιεία μόνο με καθετή ή συρτή, με τη χρήση καλαμιού
ή στο χέρι. Σε περίπτωση που η άδεια το προβλέπει, επιτρέπεται και η αλιεία με παραγάδι βυθού με μέγιστο αριθμό
ανά εξόρμηση τα 100 αγκίστρια, μέγιστου μήκους 35 χιλ. (μέγεθος 10 παραγαδιού) και μέγιστο πάχος παράμαλλου
0.70 χιλ., ενώ επιτρέπεται η χρήση μόνο νάιλον μισίνας (ΟΑ).
2. Τα παραγάδια 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, 404/2011).
3. Ο αδειούχος είναι υπόχρεος να συμπληρώνει ημερολόγιο πλοίου (logbook) όπου θα καταγράφονται όλα τα
αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που απελευθερώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΚ 1224/2009
και ΕΚ 404/2011 (ΟΑ).
4. Απαγορεύεται η διαφήμιση δραστηριοτήτων αλίευσης ελασμοβραγχίων και άλλων απαγορευμένων ειδών και ο
αδειούχος είναι υπόχρεος να τοποθετήσει σε περίοπτη θέση στο σκάφος πινακίδα που χορηγείται από το ΤΑΘΕ και
αναφέρεται στην απαγόρευση αλίευσης ελασμοβραγχίων (ΟΑ).
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