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Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 23/1/2020 
 
Ημερομηνία 1ης αναθεώρησης: 5/2/2020 
Διευκρίνηση για αλιευτικές εξορμήσεις Γ’ άδειας αλιείας με σκάφος 
 
Ημερομηνία 2ης αναθεώρησης: 21/2/2020 
Διευκρίνηση για αλιευτικές εξορμήσεις Γ’ άδειας αλιείας με σκάφος 
 
Ημερομηνία 3ης αναθεώρησης: 22/4/2020 
Διαγραφή της πρόνοιας «Σε βάθη μεγαλύτερα των 150 μέτρων, με τράτα βυθού εντός των χωρικών 
υδάτων.» 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι όροι των αδειών αλιείας βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page17_gr/pag17_gr?OpenDocument. Τυχόν τροποποιήσεις 
στους υφιστάμενους όρους, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ.  Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται 
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για την αλλαγή μέσω SMS. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας δεν προσκομίσει στοιχεία επικοινωνίας 
ή αυτά είναι λανθασμένα, αυτός φέρει πλήρως την ευθύνη να ενημερώνεται για τις αλλαγές μέσω τις 
ιστοσελίδας του ΤΑΘΕ ή στις κατά τόπους Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ.  
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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, 

 Περί αναγνωρίσεως των οργανώσεων παράγωγων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
κανονισμοί 

 Περί σπογγαλιείας νόμος 

 των Συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία και Διατήρηση των Θυννοειδών του 
Ατλαντικού  (ICCAT)  

 των Συστάσεων της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM)  
η παρούσα άδεια εκδίδεται με τους ακόλουθους όρους: 
 

ΜΕΡΟΣ Α - Γενικοί όροι: 

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας αλιείας είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία,  
κανονισμούς και συστάσεις των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης Αλιείας (ΠΟΔΑ), όπως 
αναφέρονται πιο πάνω, ενώ φροντίζει να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές. Η υφιστάμενη νομοθεσία και 
σχετικοί κανονισμοί, διατάγματα κ.λπ. βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 

http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument 

Οι συστάσεις των ΠΟΔΑ βρίσκονται στους ακόλουθους συνδέσμους: 
ICCAT: https://www.iccat.int/en/RecRes.asp 
ΓΕΑΜ: http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/ 
 

1. Απαγορεύεται η αλιεία στις πιο κάτω θαλάσσιες περιοχές εντός των χωρικών υδάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

- σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων  
- σε περιοχές λουόμενων 
- εντός της λεκάνης ή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων περιμετρικά της εισόδου οποιουδήποτε 

αλιευτικού καταφυγίου  
- από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 20 μ, εκτός από το ψάρεμα με καλάμι, μεταξύ της 

1ης Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου στην προστατευόμενη περιοχή Λάρας - Τοξεύτρας (Κ.Δ.Π. 
273/1990) 

- σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το ναυάγιο Ζηνοβία (Κ.Δ.Π. 73/2018) 
- στη Θαλάσσια περιοχή γύρω από τον αγωγό της μονάδας αφαλάτωσης στη Λάρνακα (Κ.Δ.Π. 

73/2018) 
- στη Θαλάσσια Προστατευόμενη περιοχή Παραλιμνίου (Κ.Δ.Π.404/2017) 
- στη Θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Αμαθούντας (Κ.Δ.Π. 445/2017) 
- στη Θαλάσσια περιοχή Τεχνητού Υφάλου στη Γεροσκήπου (Κ.Δ.Π. 489/2014) 
- στη Θαλάσσια Προστατευόμενη περιοχή «Δασούδι» Λεμεσού (Κ.Δ.Π. 403/2017) 
- στη Θαλάσσια Προστατευόμενη περιοχή «Μπάνια» της Πάφου (Κ.Δ.Π. 66/2017) 
- στη Θαλάσσια Προστατευόμενη περιοχή Αγίας Νάπας (Κ.Δ.Π. 220/2015) 
- στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Λάρας (Κ.Δ.Π 234/2018) 
- στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Κάβο Γκρέκο (Κ.Δ.Π. 115/2018) 
- στη Θαλάσσια Περιοχή βολής Ζυγίου (Κ.Δ.Π. 465/2008) 
- στη Θαλάσσια Περιοχή Θαλασσινών σπηλιών της Πέγειας (Κ.Δ.Π 28/2019) 
- στη Θαλάσσια Περιοχή ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ (Κ.Δ.Π 258/2019) 
- εντός της ισοβαθούς των 50 μέτρων, με τράτα βυθού (περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 

Κανονισμός 21-(1) 
- με τράτα βυθού σε απόσταση μικρότερη των 0,7 ναυτικών μιλίων από την ακτή, σε περίπτωση που 

η ισοβαθής των 50 μέτρων βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή (EK 1967/2006, Άρθρο 
13 (1), (5)) 

- Πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση από, ιδίως, Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια 
φανερόγαμα,  με τράτα βυθού (EK 1967/2006, Άρθρο 4 (1)) 

- Πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς βυθούς, με τράτα βυθού  (EK 
1967/2006, Άρθρο 4 (2)]) 

http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument
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- Σε βάθη μεγαλύτερα των 1 000 μέτρων, με τράτα βυθού (EK 1343/2011, Άρθρο 16) 
- με γριγρί από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων 
- με γριγρί σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από την ακτή, σε περίπτωση που η ισοβαθής των 

50 μέτρων βρίσκεται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή 
- στη ζώνη προστασίας ενάλιων αρχαιοτήτων «Ναυάγιο Μαζωτού».  (περί αρχαιοτήτων νόμος του 

 
Πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument 
 
2. Απαγορεύεται η αλιεία στις πιο κάτω θαλάσσιες περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Μεσόγειου 
- εντός της ζώνης διαχείρισης  που εκτείνεται έως 25 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως γύρω από 

τις νήσους της Μάλτας (εφεξής καλούμενη «ζώνη διαχείρισης») 
(EK 1967/2006, Άρθρο 26 ). 

- με συρόμενες τράτες στις ακόλουθες περιοχές (EK 1343/2011, Άρθρο 10 και  Σύσταση 
GFCM/42/2018/5): 

o Στην περιοχή «Ύφαλοι Lophelia στα ανοικτά του Capo Santa Maria di Leuca»  
o Στην περιοχή «Περιοχή ψυχρών διηθήσεων υδρογονανθράκων στο δέλτα του Νείλου»  
o Στην περιοχή «Θαλάσσια όρη του Ερατοσθένη» 
o Στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας «FRA EAST OF ADVENTURE BANK» 
o Στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας «FRA WEST OF GELA BASIN» 
o Στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας «FRA EAST OF MALTA BANK» 

- στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας στον ανατολικό κόλπο του Λέοντος (EK 1343/2011, Άρθρο 4) 
- μεταξύ της ακτής και της ισοβαθούς των 200 μέτρων στην περιοχή GSA 14 (Κόλπος του Γκαμπές) με 

τράτα Βυθού,  από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Σύσταση GFCM/42/2018/5). 
- στην απαγορευμένη περιοχή αλιείας Jabuka/Pomo pit  στην Αδριατική, με στάσιμα δίχτυα βυθού, 

τράτες βυθού, στάσιμα παραγάδια και παγίδες. Επιτρέπεται η διέλευση σκαφών εντός της 
απαγορευμένης περιοχής, μόνο εφόσον αυτά ακολουθούν ευθεία πορεία με σταθερή ταχύτητα 
τουλάχιστον 7 κόμβων και διαθέτουν ενεργό σύστημα VMS (Σύσταση GFCM/41/2017/3) 
 

3. Αλιεία σε Διεθνή Ύδατα και σε Ύδατα τρίτων χωρών 

Η αλιεία σε διεθνή ύδατα επιτρέπεται μόνο με εξασφάλιση σχετικής άδειας αλιείας από το ΤΑΘΕ. Οι 
αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες Τρίτων Χωρών δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Διεθνών Υδάτων και ως 
εκ τούτου απαγορεύεται η αλιεία στα ύδατα αυτά.  
 

4. Κλειστές περίοδοι αλιείας 

- Απαγορεύεται η αλιεία (και ως παρεμπίπτων αλίευμα), η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, 
η μεταφορά,  η επεξεργασία και η εκφόρτωση Μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) από την 1η 
Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου συμπεριλαμβανομένης, κάθε έτους. (Σύσταση ICCAT 16-05). 

- Απαγορεύεται η αλιεία (και ως παρεμπίπτων αλίευμα), η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, 
η μεταφορά,  η επεξεργασία και η εκφόρτωση ξιφία (Xiphias gladius), από την 1η Ιανουαρίου έως τις 
31 Μαρτίου συμπεριλαμβανομένης, κάθε έτους. (Σύσταση ICCAT 16-05 και Απόφαση Ε.Ε Ref. 
Ares(2017)5949414 - 05/12/2017). 

- Απαγορεύεται η αλιεία με τράτα βυθού στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας από την 1η Ιουνίου μέχρι 
και την 7η Νοεμβρίου συμπεριλαμβανομένης, κάθε έτους (περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 
Κανονισμός 21-(1)). 

- Απαγορεύεται η διέλευση με τράτα βυθού  σε απόσταση ίση η μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων από 
την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτήριο Πωμός έως Ακρωτήριο Αρναούτης από τις 8 Νοεμβρίου 
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και στη θαλάσσια περιοχή Δεκέλεια έως Κάππαρης από τις 16 
Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου συμπεριλαμβανομένης, κάθε έτους. (Κ.Δ.Π. 1/2012). 
 

5. Αλιεία Καρχαριών 
 

- Απαγορεύεται η αλιεία, διατήρηση επί σκαφών, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση των ακόλουθων ειδών:  
α) τουνόσκυλος (Isurus oxyrinchus) [Σύσταση GFCM/36/2012/3]. 
β) καρχαρίας λάμνα/ τουνόσκυλος (Lamna nasus) [Σύσταση GFCM/36/2012/3, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών 
Δυνατοτήτων].   

http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page08_gr/pag08_gr?OpenDocument
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γ) μεγαλομάτης αλουπόσκυλος (Alopias superciliosus) [Σύσταση ICCAT 09-07, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών 
Δυνατοτήτων].   
δ) καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) και λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias) 
[Σύσταση GFCM/36/2012/3, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών Δυνατοτήτων]. 
ε) γαλέος (Galeorhinus galeus) [Σύσταση GFCM/36/2012/3]  
στ) βιόλες (Rhinobatos cemiculus και Rhinobatos rhinobatos) [Σύσταση GFCM/36/2012/3, Καν. (ΕΕ) 
Αλιευτικών Δυνατοτήτων]  
ζ) αγγελόψαρο (Squatina spp.) [Σύσταση GFCM/36/2012/3, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών Δυνατοτήτων]  
η) καρχαρίας ταύρος (Carcharias taurus και Odontaspis ferox [Σύσταση GFCM/36/2012/3]  
θ) χοίρος (Oxynotus centrina) [Σύσταση GFCM/36/2012/3]  
ι) πλατυσέλαχο (Gymnura altavela) [Σύσταση GFCM/36/2012/3]  
κ) διαβολόψαρο (Mobular mobular) [Σύσταση GFCM/36/2012/3, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών Δυνατοτήτων]  
λ) ζύγαινες (Sphyrna spp.) [Σύσταση ICCAT 10-08, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών Δυνατοτήτων, Σύσταση 
GFCM/36/2012/3]  
μ) ωκεάνιος λευκός καρχαρίας (Carcharhinus longimanus) [Σύσταση ICCAT 10-07, Καν. (ΕΕ) 
Αλιευτικών Δυνατοτήτων]  
ν) καρχαρίας Carcharhinus falciformis [Σύσταση ICCAT 11-08, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών Δυνατοτήτων]  

- Στην περίπτωση που τα είδη αλιεύονται κατά λάθος, πρέπει να ελευθερώνονται αμέσως ζωντανοί 
χωρίς να τους προκαλούνται τραυματισμοί.  

- Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοχευμένης αλιείας για αλουπόσκυλα του γένους Alopias spp. [Σύσταση 
ICCAT 09-07, Καν. (ΕΕ) Αλιευτικών Δυνατοτήτων]. 

- Απαγορεύεται η αφαίρεση και διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση 
πτερυγίων καρχαρία [Κανονισμός (ΕΚ) 1185/2003 – άρθρο 3, Σύσταση GFCM/36/2012/3]. 
Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση δεν αφορά τα θωρακικά πτερύγια του βατιού. 

- Απαγορεύεται ο αποκεφαλισμός και η αφαίρεση δέρματος των καρχαριών και των βατιών κατά τη 
διατήρησή τους επί σκάφους, πριν την εκφόρτωσή τους και πριν την πρώτη πώλησή τους [Σύσταση 
GFCM/36/2012/3].  

- Η αλίευση οποιουδήποτε είδους καρχαρία ή βατιού θα πρέπει να καταγράφεται στο ημερολόγιο 
πλοίου / δελτίο παραγωγής (αριθμός και βάρος ατόμων), με αναφορά εάν αποτελεί απόρριψη και 
κατά πόσο τα άτομα απορρίφθηκαν ζωντανά ή νεκρά. 

Σχετικός κατάλογος με τα απαγορευμένα είδη καρχαριών και βατιών, καθώς και επιπροσθέτων ειδών για 
τα οποία απαιτείται η καταγραφή αλίευσης τους με βάση τις σχετικές συστάσεις των ΠΟΔΑ, είναι 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα ΤΑΘΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/ 
Στην περίπτωση που κάποιο από τα απαγορευμένα είδη αλιευθεί κατά λάθος, πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια να ελευθερώνεται αμέσως ζωντανό και χωρίς να του προκαλείται τραυματισμός.  
Σημειώνεται ότι για τους κατόχους παράκτιας άδειας αλιείας κατηγορίας Γ, απαγορεύεται η αλιεία και 
κατοχή οποιουδήποτε είδους καρχαρία ή βατιού. 
 
6. Απαγορευμένα είδη (ΕΕ 2019/1241 Παράρτημα Ι) 

Είδη τα οποία απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να 
εκφορτώνονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκθέτονται ή να προσφέρονται προς πώληση: 

 Τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου: 
i) ελασμοβράγχιος του είδους Anoxypristis cuspidata· 
ii) ελασμοβράγχιος του είδους Pristis clavata· 
iii) πρίστης του είδους Pristis pectinata· 
iv) πρίστης του είδους Pristis pristis· 
v) ελασμοβράγχιος του είδους Pristis zijsron 

 β) καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) 

 λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias)  

 δ) γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta alfredi)  

 ε) γιγαντιαίο διαβολόψαρο (Manta birostris)  

 στ) τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου (Mobula)  
i) διαβολόψαρο του είδους Mobula mobular· 
ii) σελάχι του είδους Mobula rochebrunei· 
iii) σελάχι του είδους Mobula japanica· 
iv) δροσίτης/γκριζογαλέος (Mobula thurstoni)· 
v) σελάχι του είδους Mobula eregoodootenkee· 

http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/
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vi) σελάχι του είδους Mobula munkiana· 
vii) σελάχι του είδους Mobula tarapacana· 
viii) σελάχι του είδους Μοbula kuhlii· 
ix) σελάχι του είδους Mobula hypostoma· 

 ι) ρίνα (Squatina squatina) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα· 

 ιγ) οξύρρυγχος Αδριατικής (Acipenser naccarii) και οξύρρυγχος ο κοινός (Acipenser sturio) σε 
ενωσιακά ύδατα· 

 ιδ) αυγωμένη καραβίδα (Palinurus spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus gammarus) στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου 
εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης· 

 ιε) λιθοδόμος (Litophaga lithophaga), πίνα (Pinna nobilis) και χουρμάς (Pholas dactylus) σε 
ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα 

 ιστ) αχινός (Centrostephanus longispinus) 
 

 
7. Τυχαία σύλληψη Θαλάσσιων πτηνών, κητωδών, χελωνών και φωκιών [συστάσεις 

GFCM/36/2012/2, GFCM/35/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5]  
Απαγορεύεται η θανάτωση, καταδίωξη, σύλληψη, διατήρηση επί σκάφους, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, 
αγορά και πώληση Θαλάσσιων πτηνών, κητωδών, χελωνών και φωκιών. Σε περίπτωση τυχαίας 
σύλληψης θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να απελευθερώνονται με την 
ελάχιστη δυνατή καταπόνηση. Η τυχαία αλίευση οποιουδήποτε είδους θα πρέπει να καταγράφεται στο 
ημερολόγιο πλοίου ή στο σχετικό έντυπο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ 
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/7DD91D4D0993A86D4225821900295CD1, και να 
ενημερώνεται το ΤΑΘΕ εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, άμεσα θα πρέπει 
να ενημερώνεται το ΤΑΘΕ-Τομέας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και να γίνεται προσπάθεια μεταφοράς του 
στο πλησιέστερο αλιευτικό καταφύγιο για  παραλαβή από Λειτουργούς του ΤΑΘΕ Τα αλιευτικά σκάφη 
που χρησιμοποιούν παραγάδια και δίκτυα βυθού θα πρέπει να φέρουν εξοπλισμό απελευθέρωσης 
χελωνών με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση και με τρόπο που μεγιστοποιεί την πιθανότητα της 
επιβίωσής τους. Σε περίπτωση τραυματισμένων ή σε κωματώδη κατάσταση χελωνών, επιτρέπεται η 
διατήρηση επί σκάφους, η μεταφορά τους και η εκφόρτωσή τους στο πλησιέστερο αλιευτικό καταφύγιο 
για σκοπούς διάσωσης, νοουμένου ότι έχει προηγηθεί άμεση, κατά την ανάσυρση από τη θάλασσα, 
σχετική ενημέρωση του Τομέα Θαλασσίου Περιβάλλοντος  του ΤΑΘΕ-.   
 
8. Σήμανση Αλιευτικών Εργαλείων 
Κάθε στατικό αλιευτικό εργαλείο που μεταφέρεται ή χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας πρέπει να φέρει 
σαφή σήμανση [Κανονισμός (ΕΚ) 1224/2009, Κανονισμός (ΕΕ) 404/2011]. 
 
9. Ημερολόγιο πλοίου 
Για σκάφη με μήκος πέραν των 10 μέτρων, το ημερολόγιο πλοίου (έντυπα για όσα πλοία εφαρμόζεται ή 
ηλεκτρονικά-ERS) πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά κάθε μέρα (μεσάνυχτα) ή πριν από την άφιξη 
σε λιμένα  σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ [Κανονισμός (ΕΚ) 
1224/2009, Κανονισμός (ΕΕ) 404/2011].  
 
Για σκοπούς ενημέρωσης σας πληροφορούμε ότι οδηγίες συμπλήρωσης του ημερολογίου πλοίου είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/2EDFBD8D44FA70A1C22582F8002D55B9?OpenDocum
ent 
 
10. Καθορισμένοι λιμένες, χώροι και ημέρες/ώρες εκφόρτωσης 

Η εκφόρτωση αλιευμάτων, για σκάφη πάνω από 12 μέτρα, επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένα λιμάνια και 
αλιευτικά καταφύγια.  

Η εκφόρτωση αλιευμάτων ερυθρού τόνου, ξιφία και γαρίδας (Aristaeomorpha folicea και Aristeus 
antennatus) επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένα λιμάνια και αλιευτικά καταφύγια και σε συγκεκριμένες ώρες 
κατά τη διάρκεια του έτους.  

Αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών επιτρέπεται να εκφορτώνουν μόνο σε καθορισμένο λιμένα. 

Οι σχετικοί κατάλογοι λιμένων εκφόρτωσης και σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
του ΤΑΘΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/2EDFBD8D44FA70A1C22582F8002D55B9?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/2EDFBD8D44FA70A1C22582F8002D55B9?OpenDocument
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http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/289266EF356488E3C22582F800366AD0?OpenDocume
nt 

 
11. Αλιεία Μεγάλων Πελαγικών 

- Μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) 
 

Απαγορεύεται η αλιεία Μακρύπτερου τόνου, εκτός εάν εκδοθεί ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας. 
 
- Μεσογειακός ξιφίας (Xiphias gladius) 

 
Απαγορεύεται η ενεργός αλιεία Ξιφία, εκτός εάν εκδοθεί ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας.  
Τα αλιευτικά σκάφη που δεν κατέχουν ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας ξιφία δεν επιτρέπεται να 
αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να επεξεργάζονται ή να 
εκφορτώνουν ξιφία σε ποσοστό που υπερβαίνει το 5% (κατά βάρος ή αριθμό) του αλιεύματος επί του 
σκάφους.  
Τα σκάφη αλίευσης που αλιεύουν ενεργά ξιφία δύνανται να διατηρούν επ' αυτών, να μεταφορτώνουν, να 
μεταβιβάζουν, να εκφορτώνουν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να επιδεικνύουν ή να 
προσφέρουν για πώληση παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία κάτω του ελάχιστου μεγέθους, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αλιεύματα δεν υπερβαίνουν, κατά βάρος ή αριθμό τεμαχίων, το 5 % των 
συνολικών αλιευμάτων ξιφία των εν λόγω σκαφών κατά τη στιγμή της εκφόρτωσης.  
Σε περιόδους που επιτρέπεται η αλίευση Ξιφία, θα πρέπει κατά την παραμονή του στο σκάφος και την 
εκφόρτωσή του να διατηρείται ολόκληρος ή να απουσιάζουν μόνο τα εντόσθια και τα βράγχια.  
 
- Ερυθρός Τόνος (Thunnus thynnus) 

 
Απαγορεύεται η ενεργός αλιεία ερυθρού τόνου, εκτός εάν εκδοθεί ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας 
για ερυθρό τόνο.  
Τα αλιευτικά σκάφη που δεν κατέχουν ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας ερυθρού τόνου δεν 
επιτρέπεται σε οποιονδήποτε χρόνο να διατηρούν επί του σκάφους ερυθρό τόνο που υπερβαίνει το 20% 
του συνόλου των αλιευμάτων κατά βάρος ή αριθμό τεμαχίων. Ο υπολογισμός βάσει του αριθμού των 
τεμαχίων εφαρμόζεται μόνο για τα αλιεύματα ειδών (τονοειδών) που διαχειρίζεται η ICCAT. Σε περίπτωση 
που αλιεύεται ερυθρός τόνος σε ποσοστό που υπερβαίνει το 20%, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να 
απελευθερώνεται ζωντανός.  
Για τα σκάφη αλίευσης που ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου επιτρέπεται μέγιστο ποσοστό 5 % 
τυχαίων αλιευμάτων τόνου βάρους μεταξύ 8 και 30 kg ή με μεσουραίο μήκος άνω γνάθου μεταξύ 75 και 
115 cm. Το ποσοστό του 5 % υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόνου σε αριθμό ιχθύων 
που διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα. 
Σε περίπτωση εξάντλησης της ποσόστωσης, απαγορεύεται η αλιεία ερυθρού τόνου και ως παρεμπίπτων 
αλίευμα και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για μη αλίευση ερυθρού τόνου. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τυχαίας αλίευσης ερυθρού τόνου, απουσία ποσόστωσης, θα πρέπει να γίνεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια να απελευθερώνεται ζωντανός. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το ψάρι θα πρέπει να 
εκφορτώνεται και να ενημερώνονται οι αρχές, οι οποίες και θα το κατάσχουν. 
 
Σε περίπτωση κλεισίματος της αλιείας (ερυθρού τόνου, Μεσογειακού ξιφία ή Μακρύπτερου τόνου, θα 
αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ). 

 
12. Προαναγγελία αλίευσης ξιφία ή ερυθρού τόνου 
Σε περίπτωση αλίευσης ξιφία ή ερυθρού τόνου ο πλοίαρχος του σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του έχει 
υποχρέωση να ενημερώσει το ΤΑΘΕ τέσσερεις  ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του σκάφους 
στο λιμάνι ελλιμενισμού τα ακόλουθα στοιχεία: 
- Προβλεπόμενη ώρα άφιξης του σκάφους στο λιμάνι 
- Εκτιμώμενη ποσότητα ξιφία ή ερυθρού τόνου που διατηρείται επί του σκάφους 
- Πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύτηκαν τα ψάρια. 

 
Τo παγκύπριο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το ακόλουθο: 
- ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ: 99 834357 
 
13. Δελτία και Τιμολόγια Πώλησης – Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων  

http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/289266EF356488E3C22582F800366AD0?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/289266EF356488E3C22582F800366AD0?OpenDocument
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Όλα τα αλιεύματα (ανεξάρτητα αν είναι για πώληση ή ίδια κατανάλωση θα πρέπει να ζυγίζονται από 
εγκεκριμένο αγοραστή, ενώ σε περίπτωση πώλησης απευθείας στον καταναλωτή από το σκάφος με 
βάση την παρέκκλιση που δίνεται από τον κανονισμό ελέγχου οι αλιείς θα πρέπει να έχουν εγκεκριμένη 
ζυγαριά και να καταγράφουν όλες τις ποσότητες που έχουν εκφορτωθεί.  Σε περίπτωση που τα αλιεύματα 
πωληθούν σε εγγεγραμμένο αγοραστή θα εκδίδεται από τον εγγεγραμμένο αγοραστή δελτίο πώλησης.  
Στις περιπτώσεις απευθείας πώλησης θα εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης από τον αλιέα και στην 
περίπτωση που δεν πωλούνται, αλλά κρατούνται για ιδία κατανάλωση η τιμή θα είναι μηδενική.  Ο αλιείας 
θα πρέπει να υποβάλλει τα τιμολόγια πώλησης που έχει εκδώσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών 
μετά το τέλος του ημερολογιακού μήνα έκδοσης των αποδείξεων. Η υποβολή τιμολογίων πώλησης 
εκπρόθεσμα αποτελεί παράβαση. Σημειώνεται ότι τα Δελτία και Τιμολόγια Πώλησης αφορούν μόνο 
απαιτήσεις του ΤΑΘΕ και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλα έντυπα ή δήλωση στοιχείων που 
απαιτούνται από άλλες Υπηρεσίες του Κράτους. 
 
14. Ελάχιστο μέγεθος θαλάσσιων οργανισμών 
Απαγορεύεται η σύλληψη και κατοχή ψαριών τα οποία δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, τον Κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006, (ΕΕ) 2019/1241 και τις σχετικές 
συστάσεις της ICCAT (σύσταση ICCAT 18-02-07 και 16-05). Όσον αφορά αλιεύματα μικρότερων του 
κανονικού μεγέθους που ανήκουν σε είδος που υπάγεται σε υποχρέωση εκφόρτωσης (βλ. πιο κάτω όρο), 
ισχύει ο όρος 14. Λεπτομέρειες υπάρχουν στο Παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου. 
 
15. Υποχρέωση εκφόρτωσης 
Βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 1380/2013, για όλους τους τύπους αλιείας, όλα τα αλιεύματα  για 
τα οποία προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη αναφοράς όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (βλ. Παράρτημα Ι, Πίνακα 2), θα πρέπει να μεταφέρονται, να διατηρούνται επί των 
αλιευτικών σκαφών, να καταγράφονται, και να εκφορτώνονται.  
Κατ΄ εξαίρεσή των πιο πάνω, βάσει των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2018/161 και (ΕΕ) 2017/86 
που θεσπίζουν εξαιρέσεις de minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης σε ορισμένους τύπους αλιείας 
στη Μεσόγειο, όλοι οι αλιείς θα πρέπει να εφαρμόζουν  να απορρίπτουν, όλα τα αλιεύματα κάτω του 
ελάχιστου μεγέθους αναφοράς, μέχρι να εξαντληθούν τα ποσοστά de minimis (ξεχωριστά ανά 
τύπο/εργαλείο αλιείας) για τα οποία θα υπάρχει σχετική ενημέρωση από το ΤΑΘΕ.  
Στην περίπτωση υποχρεωτικής εκφόρτωσης ειδών που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη 
αναφοράς διατήρησης, η χρήση τους περιορίζεται σε σκοπούς άλλους από την άμεση ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, των ιχθυελαίων, των τροφών για ζώα 
συντροφιάς, των προσθέτων τροφίμων, των φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Τα αλιεύματα 
αυτά θα πρέπει να διατηρούνται και να εκφορτώνονται ξεχωριστά από τα άλλα αλιεύματα.   
Η πώληση των αλιευμάτων αυτών επιτρέπεται για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω σε 
εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό και οι οποίες έχουν εγγραφεί και  ως  εγγεγραμμένοι 
αγοραστές αλιευτικών προϊόντων. 

 
16. Επιστημονικός παρατηρητής συλλογής βιολογικών δεδομένων 
Όλα τα σκάφη που κατέχουν ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας για μεγάλα πελαγικά (ξιφία, ερυθρό 
τόνο, μακρύπτερο τόνο) ή άδεια Τράτας βυθού χωρικών υδάτων, υποχρεούνται στην επιβίβαση 
επιστημονικού παρατηρητή συλλογής βιολογικών δεδομένων στις περιπτώσεις που ζητείται από το 
ΤΑΘΕ (Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, Καν. (ΕΕ) 2017/1004 και 
Εκτελεστικές Αποφάσεις (ΕΕ) 2016/1251, 2016/1701). 
 
17.  Παρατηρητής Ελέγχου 
Για τα σκάφη που θα εξασφαλίσουν ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας, απαιτείται όπως στα σκάφη 
αυτά επιβαίνει παρατηρητής ελέγχου. [Καν. (ΕΚ) 1627/2016]. Οι δαπάνες που αφορούν τον παρατηρητή 
ελέγχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, θα βαρύνουν τους εφοπλιστές, κάτοχους 
ειδικής άδειας αλιευτικής δραστηριότητας, των σκαφών που έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια ανεξάρτητα 
των ποσοτήτων αλίευσης και των ημερών αλιείας (Κ.Δ.Π. 56/2013). 
 

 
 
 
 

18. Αλιεία Γαρίδας 
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Απαγορεύεται σε σκάφος που δεν κατέχει ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας για γαρίδα των ειδών 
Aristaeomorpha folicea και Aristeus antennatus να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους ή να 
εκφορτώνουν οποιαδήποτε ποσότητα των  ειδών αυτών που να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των 
αλιευμάτων σε βάρος,  που διατηρούνται επί του σκάφους, εάν το σκάφος συμμετέχει σε αλιευτικό ταξίδι 
σε οποιαδήποτε από τις περιοχές GSA 24, 25, 26 ή 27. (σύσταση ΓΕΑΜ/42/2018/3). 
 
19. Ερασιτεχνικές Άδειες Αλιείας 
Απαγορεύεται σε φυσικό πρόσωπο να κατέχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε επαγγελματική άδεια αλιείας και 
ερασιτεχνική άδεια αλιείας με σκάφος (Ν. 170(Ι)/2019). 
 

20. Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και απαγορευμένες μέθοδοι 
Απαγορεύεται η αλίευση ή συλλογή θαλάσσιων ειδών με τη χρήση των κατωτέρω μεθόδων:  
α) τοξικών, ναρκωτικών ή διαβρωτικών ουσιών  
β) ηλεκτρικού ρεύματος 
γ) εκρηκτικών υλών  
δ) αεροσφυρών ή άλλων κρουστικών εργαλείων 
ε) συρόμενων προσαρτημάτων για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών, ή άλλων τύπων κοραλλιών ή 
κοραλλιοειδών οργανισμών  
στ) σταυρών του Αγίου Ανδρέα και παρόμοιων αρπαγών για τη συλλογή κυρίως ερυθρών κοραλλιών ή 
άλλων τύπων κοραλλιών και κοραλλιοειδών ειδών  
ζ) οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, με εξαίρεση εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση τόννων 
που είναι εγκλωβισμένοι ή παγιδευμένοι σε ιχθυοπαγίδα 
Εργαλεία που δεν αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία ή στους όρους της επαγγελματικής άδειας αλιείας 
απαγορεύονται. 
 

 

21. Απαγορεύεται να αφαιρείται ο ουραίος λοβός όλων των ψαριών που προέρχονται 

από επαγγελματική αλιεία. 
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ΜΕΡΟΣ Β - Ειδικοί όροι ανά τύπο άδειας: 
 
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε από τα πιο κάτω εργαλεία εάν δεν αναγράφεται ρητά στην άδεια 
αλιείας 

 
1. Παράκτια Τράτα Βυθού 
Συρόμενα Δίκτυα – Τράτας βυθού 
- Για τα συρόμενα δίχτυα τα ελάχιστα μεγέθη ματιών έχουν ως εξής [EK 1967/2006, Άρθρο 9 (3), (ΕΕ) 

2019/1241]: 
α) δίχτυ με τετράγωνα μάτια 40 mm στο σάκο. 
β) κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη, δίχτυ με ρομβοειδή μάτια 50 mm με 
πιστοποιημένη επιλεκτικότητα αναλόγως του μεγέθους ισοδύναμη ή μεγαλύτερη εκείνης των διχτυών 
που αναφέρονται στο στοιχείο α). 
γ) Απαγορεύεται η ύπαρξη επί του σκάφους ή η χρήση οποιουδήποτε συρόμενου διχτυού, ο σάκος 
του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιοδήποτε τύπο υλικού 
δικτυώματος που δεν διαθέτει τετράγωνα ή ρομβοειδή μάτια εκτός αν επιτρέπεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του κανονισμού [EK 1967/2006, Παράρτημα Ι , (5)]. 

- Τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και να φέρουν επ’ αυτών μόνο έναν από τους δύο 
τύπους διχτυών. 

- Το μήκος του σάκου πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 4 μέτρα.  
- Τεχνικοί όροι για τα προσαρτήματα και τον εξαρτισμό των διχτυών τράτας περιγράφονται στο 

Παράρτημα Ι του Κανονισμού EK 1967/2006. 
 
2. Μεσογειακή Άδεια 
Συρόμενα Δίκτυα – Τράτας βυθού 
- Για τα συρόμενα δίχτυα τα ελάχιστα μεγέθη ματιών έχουν ως εξής: [EK 1967/2006, Άρθρο 9 (3), (ΕΕ) 

2019/1241]: 
α) δίχτυ με τετράγωνα μάτια 40 mm στο σάκο. 
β) κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη, δίχτυ με ρομβοειδή μάτια 50 mm με 
πιστοποιημένη επιλεκτικότητα αναλόγως του μεγέθους ισοδύναμη ή μεγαλύτερη εκείνης των διχτυών 
που αναφέρονται στο στοιχείο α). 
γ) Απαγορεύεται η ύπαρξη επί του σκάφους ή η χρήση οποιουδήποτε συρόμενου διχτυού, ο σάκος 
του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιοδήποτε τύπο υλικού 
δικτυώματος που δεν διαθέτει τετράγωνα ή ρομβοειδή μάτια εκτός αν επιτρέπεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του κανονισμού [EK 1967/2006, Παράρτημα Ι , (5)]. 

- Τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και να φέρουν επ’ αυτών μόνο έναν από τους δύο 
τύπους διχτυών. 

- Το μήκος του σάκου πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 4 μέτρα.  
Τεχνικοί όροι για τα προσαρτήματα και τον εξαρτισμό των διχτυών τράτας περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι του Κανονισμού EK 1967/2006, EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ). 
 

Παραγάδια επιφανείας (LLD) : ((ΕΕ) 2019/1241, Παράρτημα ΙΧ και συστάσεις ICCAT 18-02, 16-05)  
- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση περισσότερων από : 

2 000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus), εφόσον το 
είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή.  
5 000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga), 
εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά 
τη διαλογή.  
2 500 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που στοχεύουν ξιφία (Xiphias glagius) (όπου η στόχευση 
καθορίζεται με βάση το πιο άφθονο σε αριθμό είδος επί του σκάφους). Το μέγεθος των αγκιστριών 
απαγορεύεται να είναι μικρότερο από 7 εκ. ύψος.  
Κατά παρέκκλιση των πιο πάνω σημείων σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 2 
ημερών με σκοπό την αλιεία, μπορούν να μεταφέρουν επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό 
ανταλλακτικών αγκιστριών (αρματωμένων σε παράμαλλα, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κλειστό χώρο εκτός καταστρώματος – όρος άδειας). 
Το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των παραγαδιών επιφανείας είναι 30 ν.μ. (55 km). 
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Είσοδος στην Αλιευτική Ζώνη Διαχείρισης της Μάλτας [(ΕΚ) 1224/2009, Άρθρο 14, Συμπλήρωση και 
υποβολή του ημερολογίου αλιείας, Περί Αλιείας Κανονισμοί Κανονισμός 23] 

Για σκάφη που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μεσόγειο και προσεγγίζουν λιμένες της Μάλτας 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις πρόνοιες της Κοινοτικής και Εθνικής 
νομοθεσία, οι καπετάνιοι των αλιευτικών σκαφών θα πρέπει πριν την είσοδο τους στην Αλιευτική 
Ζώνη Διαχείρισης της Μάλτας να διαβιβάσουν στις αρχές της ιδίας χώρας τις πιο κάτω πληροφορίες: 
1. Είδη αλιευμάτων επί του σκάφους 
2. Ποσότητες αλιευμάτων επί του σκάφους 
3. Παρουσίαση των αλιευμάτων επί του σκάφους 
Σημειώνεται ότι η Δήλωση  προαναγγελίας επιστροφής στον λιμένα του ημερολογίου αλιείας θα 
πρέπει να αποσταλεί 4 ώρες πριν τον κατάπλου στο λιμένα. 

Οι καπετάνιοι των αλιευτικών σκαφών ή αντιπρόσωποι αυτών μπορούν να διαβιβάσουν τις πιο 
πάνω πληροφορίες στις αρχές της Μάλτας μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς +35622926888 / 
+35699674933 ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
infofisheries.msdec@gov.mt.  

3. Πολυδύναμη Άδεια Αλιείας 
Δίκτυα (GTR/GNS):   
- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση περισσότερων από 

23 ζεμπύλες δικτύων βυθού το συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερις 
χιλιάδες (4,000) μέτρα. Όταν στο σκάφος επιβαίνει και δεύτερος ή και τρίτος αδειούχος αλιέας ή 
εγγεγραμμένος βοηθός/οι, τότε απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και 
η χρήση περισσότερων από 28 ζεμπύλες δικτύων βυθού το συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5 000) μέτρα. [EK 1967/2006, Άρθρο 12, EK 1241/2019, Παράρτημα 
ΙΧ και περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 21-(3),]. 

- Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος δικτύου μίας ζεμπύλας είναι τα 200 μέτρα. 
- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε δικτύου με ελάχιστο μέγεθος ανοίγματος ματιού 

μικρότερο από τριάντα οκτώ (38) χιλιοστόμετρα. [Κ.Δ.Π 47/2018]. 
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση δικτύων σε βάθος μικρότερο των πέντε (5) μέτρων από την 1η Μαΐου 

μέχρι την 31η Οκτωβρίου [Κ.Δ.Π. 416/2019].  
Απαγορεύεται η αλιεία με τη μέθοδο της περικύκλωσης των ιχθύων με δίκτυα, η οποία είναι κοινώς 
γνωστή ως ’γυροβολιά’ [περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 7-(6)]. 

- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση περισσότερων από 
12 ζεμπύλων οποιουδήποτε είδους δικτύου κατασκευασμένου από μισίνα (monofilament), το 
συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2400 μέτρα. Σημειώνεται ότι το μέγιστο 
επιτρεπόμενο μήκος δικτύου μίας ζεμπύλας είναι τα 200 μέτρα. Νοείται ότι το δίκτυ θα πρέπει να 
αποτελείται από ένα μόνο φύλλο δικτύου. [περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 7-(4)] 

- Το ύψος κρέμασης των δικτύων βυθού δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα [Κ.Δ.Π 
354/2005]. 

- Τα δίκτυα επιτρέπεται να τοποθετούνται στη θάλασσα σύμφωνα με την Απόφαση της Κ.Δ.Π. 
524/2005 

 
Παραγάδια βυθού (LLS):      
                                       
- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση άνω των 1 000 

αγκιστριών ανά άτομο επί του σκάφους εντός του συνολικού ορίου των 5 000 αγκιστριών ανά σκάφος 
(EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ). 

- Κατά παρέκκλιση του πιο πάνω σημείου, σκάφη που πραγματοποιούν αλιευτικά ταξίδια διάρκειας 
άνω των τριών ημερών, μπορούν να μεταφέρουν επί του σκάφους 7 000 αγκίστρια κατ’ ανώτατο όριο. 
Τα ανταλλακτικά αγκίστρια θα πρέπει να αποθηκεύονται αρματωμένα σε παράμαλλα σε κλειστό χώρο 

εκτός καταστρώματος. (EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ) 

-  
Παγίδες: 
Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρησιμοποίηση άνω των 250 ψαροπαγίδων( (ΕΕ) 
2019/1241). 

mailto:infofisheries.msdec@gov.mt


ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Όροι Έκδοσης Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας 2020 

 

Για οποιανδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους όρους της άδειας παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κατά τόπους Επαρχιακές Μονάδες του ΤΑΘΕ.

   
Ημερομηνία αναθεώρησης:22/4/2020   Σελ.12 από 14 

 

 
Άλλα εργαλεία: 
Επιτρέπεται η χρήση πετονιάς και δολώματος (φυσικού ή τεχνητού). 
 
Βοηθοί από τρίτες Χώρες: 

 
- Κατά την αλιεία με δίκτυα βυθού (GTR/GNS) ή παραγάδια βυθού (LLS) επιτρέπεται να επιβαίνει επί 

του σκάφους ένας βοηθός από Τρίτη Χώρα.                                          
 
 
Παραγάδια επιφανείας (LLD) : ((ΕΕ) 2019/1241 Παράρτημα ΙΧ και συστάσεις ICCAT 18-02, 16-05)  
 
- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση περισσότερων από: 

2 000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus), εφόσον το 
είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή.  
-5 000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga), 
εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά 
τη διαλογή. (EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ) 
-2 500 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που στοχεύουν ξιφία (Xiphias glagius) (όπου η στόχευση 
καθορίζεται με βάση το πιο άφθονο σε αριθμό είδος επί του σκάφους). Το μέγεθος των αγκιστριών 
απαγορεύεται να είναι μικρότερο από 7 εκ. ύψος. (EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ) 
Κατά παρέκκλιση των πιο πάνω σημείων σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 2 
ημερών με σκοπό την αλιεία, μπορούν να μεταφέρουν επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό 
ανταλλακτικών αγκιστριών (αρματωμένων σε παράμαλλα, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 

κλειστό χώρο εκτός καταστρώματος – όρος άδειας). (EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ) 

Το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των παραγαδιών επιφανείας είναι 30 ν.μ. (55 km). 
 
 

Πρόγραμμα ετικετών ουράς για τα αλιεύματα ερυθρού τόνου από σκάφη που κατέχουν ειδική άδεια 
αλίευσης  ερυθρού τόνου για το 2019 

Σχετικά με τη χρήση ετικετών ουράς θα πρέπει: 

-  Για τα σκάφη που έχουν ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας ερυθρού τόνου και έχουν 
εξουσιοδοτηθεί να εκφορτώνουν σε λιμένες εκτός της Δημοκρατίας η ετικέτα ουράς θα πρέπει να 
τοποθετείται από τους καπετάνιους άμεσα μετά τη στιγμή της θανάτωσης. 

 - Για τα σκάφη που έχουν ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας ερυθρού τόνου και θα 
εκφορτώνουν σε λιμένες της Δημοκρατίας και έχουν εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιούν ετικέτα ουράς, 
αυτή θα τοποθετείται από Επιθεωρητές του ΤΑΘΕ κατά την εκφόρτωση των αλιευμάτων.  

- Σκάφη που θα εκφορτώνουν σε λιμένες εκτός της Δημοκρατίας θα πρέπει να αποστέλλουν 
την ημέρα της εκφόρτωσης, στο ΤΑΘΕ με φάξ στο 00357 22423293 ή στα ακόλουθα 2 ηλεκτρονικά 
ταχυδρομεία pprodromou@dfmr.moa.gov.cy  &   fmc@dfmr.moa.gov.cy αντίγραφο της έκθεσης 
επιθεώρησης της εκφόρτωσης και του συμπληρωμένου εγγράφου αλιευμάτων τόνου (BCD)    

- Οι ετικέτες να διατηρούνται σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας των ατόμων του τόνου 
και δεν επιτρέπεται η αφαίρεσή τους.  Σε περίπτωση εμπορίας ατόμων τόνου με παρουσίαση ως 
φιλέτου, στο έγγραφο αλιευμάτων τόνου (eBCD) καταχωρείται το TAG του ατόμου του τόνου από το 
οποίο προήλθε. 

- Επισημαίνεται η ανάγκη ορθής συμπλήρωσης του εγγράφου αλιευμάτων τόνου (eBCD) και η 
σωστή καταγραφή του αναγνωριστικού αριθμού/ων των ετικετών.  Η συμπλήρωση του εγγράφου 
αλιευμάτων τόνου (eBCD) πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  Ο τρόπος συμπλήρωσης του 
εγγράφου αλιευμάτων τόνου (eBCD) περιγράφεται στο παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
640/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου.  

- Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο, δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης του 
συνόλου ή μέρους της ποσότητας τόνου, ή σε περίπτωση που ετικέτα υποστεί ζημιά που την καθιστά 
μη χρησιμοποιήσιμη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει την ίδια εργάσιμη ημέρα, να ενημερώσουν το ΤΑΘΕ  
με φάξ στο 00357 22423293 ή στα ακόλουθα 2 ηλεκτρονικά ταχυδρομεία 
pprodromou@dfmr.moa.gov.cy  &  fmc@dfmr.moa.gov.cy   για το γεγονός, τις ακριβείς ποσότητες και 
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τους αριθμούς TAGs, και να επιστρέψουν άμεσα στο ΤΑΘΕ, τις αντίστοιχες αναγνωριστικές ετικέτες 
(TAGs) και τα σχετικά έγγραφα αλιευμάτων τόνου (BCDs), όπου εφαρμόζεται, συμπληρωμένα στο 
τμήμα «Πληροφορίες Εμπορικού Χαρακτήρα», για το συμβάν και να επισυνάψουν και τα οποιαδήποτε 
αποδεικτικά στοιχεία. 

- Με την εξάντληση της ποσόστωσης ή με την λήξη της αλιευτικής περιόδου 2019 ανάλογα με 
την περίοδο που αναγράφεται στην άδεια αλίευσης (όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά), θα πρέπει 
να επιστραφούν οι ετικέτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.  Σημειώνεται ότι τα BCD σε έντυπη μορφή, 
χρησιμοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σχετίζονται με βλάβη του ηλεκτρονικού 
συστήματος και κατόπιν έγκρισης του ΤΑΘΕ. 

 

4. Άδεια αλιείας με Κυκλωτικά δίκτυα (Γρι-Γρι) 

- Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση οποιουδήποτε άλλου αλιευτικού εργαλείου πέραν του διχτύου 
γριγρί. 

- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση, διχτύου γριγρί 
μεγαλύτερου των 800 μέτρων σε μήκος και 120 μέτρων σε ύψος. 

- Απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση διχτύου γριγρί με 
ελάχιστο μέγεθος ματιού μικρότερο από 14 χιλιοστά. 

- Κάθε αλιευτικό εργαλείο που μεταφέρεται ή χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας πρέπει να φέρει 
σαφή σήμανση. 

- Απαγορεύεται η τοποθέτηση διχτύου γριγρί σε βάθος μικρότερο του 70 % του συνολικού 
κατακόρυφου ύψους του. 

- Απαγορεύεται η διέλευση σκάφους γριγρί από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων με ταχύτητα 
μικρότερη των τριών (3) κόμβων. 

- Απαγορεύεται σε σκάφος γριγρί να αλιεύσει, να μεταφέρει επί του σκάφους και να εκφορτώσει 
περισσότερους από 2 τόνους μινεριού (Seriola dumerili) ή 15 τόνους γόππας (Boops boops), κατά το 
έτος αδειοδότησης. Σε περίπτωση απελευθέρωσης αλιευμάτων, ο καπετάνιος θα πρέπει να λάβει όλα 
τα δυνατά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα αλιεύματα θα παραμείνουν ζωντανά. Σε περίπτωση που 
σε οποιοδήποτε στάδιο της αλιευτικής περιόδου, κάποιο σκάφος υπερβεί τις ποσοστώσεις που 
ορίζονται πιο πάνω, η άδεια αλιείας θα αναστέλλεται άμεσα. 

- Απαγορεύεται η εκφόρτωση αλιευμάτων από σκάφος γριγρί εκτός συγκεκριμένων ωρών, οι οποίες 
θα καθορίζονται σε συνεννόηση με το ΤΑΘΕ. 

- Το ΤΑΘΕ διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί παρατηρητή αλιείας στο σκάφος όποτε αυτό κρίνεται 
σκόπιμο. Σε τέτοια περίπτωση, απαγορεύεται ο απόπλους χωρίς την παρουσία του παρατηρητή επί 
του σκάφους. 

 

5. Παράκτια Άδεια Αλιείας Μικρών Σκαφών (Κατηγορία Α και Β) 

Δίκτυα (GTR/GNS):   
- Απαγορεύεται σε σκάφος, σε σχέση με το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας κατηγορίας Α’  η 

διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση περισσότερων από 23 ζεμπύλες 
δικτύων βυθού το συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες (4,000) 
μέτρα. Όταν στο σκάφος επιβαίνει και δεύτερος ή και τρίτος αδειούχος αλιέας ή εγγεγραμμένος 
βοηθός/οι, τότε απαγορεύεται η διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση 
περισσότερων από 28 ζεμπύλες δικτύων βυθού το συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5 000) μέτρα [EK 1967/2006, Άρθρο 12, EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ 
και περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, Κανονισμός 21-(3),]. 

- Απαγορεύεται σε σκάφος, σε σχέση με το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας κατηγορίας Β’ η 
διατήρηση ή η μεταφορά επί του σκάφους, καθώς και η χρήση περισσότερων από 17 ζεμπύλες 
δικτύων βυθού το συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3,000) 
μέτρα [EK 1967/2006, Άρθρο 12, EK 1241/2019, Παράρτημα ΙΧ και περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-
2012, Κανονισμός 21-(3)]  

- Απαγορεύεται η τοποθέτηση δικτύων σε βάθος μικρότερο των πέντε (5) μέτρων από την 1η Μαΐου 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου [Κ.Δ.Π. 416/2019].  

- Απαγορεύεται η αλιεία με τη μέθοδο της περικύκλωσης των ιχθύων με δίκτυα, η οποία είναι κοινώς 
γνωστή ως ’γυροβολιά’ [περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 7-(6)]. 
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- Απαγορεύεται η μεταφορά ή  χρήση περισσότερων από 12 ζεμπύλων οποιουδήποτε είδους δικτύου 
κατασκευασμένου από μισίνα (monofilament), το συνολικό μήκος των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 2400 μέτρα. Νοείται ότι το δίκτυ θα πρέπει να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο δικτύου. 
[περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 7-(4)] 

- Tο μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος δικτύου μίας ζεμπύλας είναι τα 200 μέτρα. 
- Το ύψος κρέμασης των δικτύων βυθού δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα [Κ.Δ.Π 

354/2005]. 
- Τα δίκτυα επιτρέπεται να τοποθετούνται στη θάλασσα σύμφωνα με την Απόφαση του Διευθυντή 

Κ.Δ.Π. 524/2005. 
 
Παραγάδια βυθού (LLS):        
                                       

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρησιμοποίηση άνω των 1 000 αγκιστριών ανά άτομο 
επί του σκάφους εντός του συνολικού ορίου των 5 000 αγκιστριών ανά σκάφος (EK 1241/2019, 
Παράρτημα ΙΧ). 

  
Παγίδες: 
Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρησιμοποίηση άνω των 250 ψαροπαγίδων (EK 

1241/2019, Παράρτημα ΙΧ).  
 
Άλλα εργαλεία: 
Επιτρέπεται η χρήση πετονιάς και δολώματος (φυσικού ή τεχνητού). 
 
6. Άδεια Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Κατηγορίας Γ΄ με σκάφος 

 
Καθορισμός αλιευτικών εξορμήσεων: 

Οι αλιευτικές εξορμήσεις για τους κατόχους της παρούσας άδειας περιορίζονται ως εξής (Ν. 
170(Ι)/2019): 
 
α. Παρασκευή (δυο ώρες πριν τη δύση του ηλίου) προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή για 
τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 
  
β. Τρίτη (δυο ώρες πριν τη δύση του ηλίου) προς Τετάρτη , Παρασκευή (Δυο ώρες πριν τη δύση του 
ηλίου) προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. 
 

Δίκτυα (GTR/GNS):   
- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε δικτύου με ελάχιστο μέγεθος ανοίγματος ματιού 

μικρότερο από τριάντα οκτώ (38) χιλιοστόμετρα [Κ.Δ.Π. 47/2018 – Απόφαση].     
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση δικτύων σε βάθος μικρότερο των πέντε (5) μέτρων από την 1η Μαΐου 

μέχρι την 31η Οκτωβρίου [Κ.Δ.Π. 416/2019].  
- Τα δίκτυα επιτρέπεται να τοποθετούνται στη θάλασσα σύμφωνα με την Απόφαση της Κ.Δ.Π. 

524/2005. 
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ή να βρίσκονται επί του σκάφους πέραν των οκτακόσιων (800) 

μέτρων δικτύων Ν. 170(Ι)/2019). 
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ή να βρίσκονται επί του σκάφους οποιοδήποτε είδος δικτύου 

κατασκευασμένου  από μισίνα [Κ.Δ.Π. 103/2008 – Απόφαση].  
- Απαγορεύεται η αλιεία με τη μέθοδο της περικύκλωσης των ιχθύων με δίκτυα, η οποία είναι κοινώς 

γνωστή ως ’γυροβολιά’ [περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, 7-(6)]. 
- Το ύψος κρέμασης των δικτύων βυθού δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα [Κ.Δ.Π 

354/2005]. 
 
Παραγάδια βυθού (LLS):                                              

- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ή να βρίσκονται επί του σκάφους περισσότερα από δύο 
παραγάδια βυθού με περισσότερα από διακόσια (200) αγκίστρια στο καθένα [Κ.Δ.Π. 103/2008 – 
Απόφαση] 

Παραγάδια επιφανείας (LLD): 
Απαγορεύεται η χρήση παραγαδιών επιφανείας 

Χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων:  
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Πέραν των αλιευτικών εργαλείων που καθορίζονται από τη νομοθεσία, επιτρέπεται η χρήση 
καθετής, σαγλατζιάς, τεσσάρων ψαροπαγίδων, και δύο καλαμιών.   
 

7. Άδεια Παράκτιας Αλιείας Κατηγορίας Γ΄ με δίκτυ στον Ώμο 
 

Καθορισμός αλιευτικών εξορμήσεων: 
Οι αλιευτικές εξορμήσεις για τους κατόχους της παρούσας άδειας περιορίζονται ως εξής (Ν. 
170(Ι)/2019): 

- Φεβρουάριο (Σάββατο & Κυριακή), 
- Μάρτιο (Σάββατο & Κυριακή), 
- Απρίλιο (Σάββατο & Κυριακή), 
- Ιούνιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή), 
- Ιούλιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή), 
- Αύγουστο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή), 
- Σεπτέμβριο (Σάββατο & Κυριακή), 
- Οκτώβριο (Σάββατο & Κυριακή), 
- Νοέμβριο (Σάββατο & Κυριακή), 
- Δεκέμβριο (Σάββατο & Κυριακή), 

 
Δίκτυα (GTR/GNS):   

- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε δικτύου με ελάχιστο μέγεθος ανοίγματος ματιού 
μικρότερο από τριάντα οκτώ (38) χιλιοστόμετρα (Κ.Δ.Π. 47/2018 – Απόφαση Διευθυντή).   

- Απαγορεύεται η χρήση δικτύων με μήκος πέραν των 25 μέτρων.    
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε είδος δικτύου κατασκευασμένου  από μισίνα (Κ.Δ.Π. 

103/2008 – Απόφαση Διευθυντή).   
- Απαγορεύεται η αλιεία με τη μέθοδο της περικύκλωσης των ιχθύων με δίκτυα, η οποία είναι κοινώς 

γνωστή ως ’γυροβολιά’ [(περί Αλιείας Κανονισμοί 1990-2012, Καν. 7-(6)). 
- Το ύψος κρέμασης των δικτύων βυθού δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) μέτρα (Κ.Δ.Π 

354/2005). 
- Απαγορεύεται η χρήση δικτύων σε περιοχές λουόμενων, όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό 

διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  
Χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων:  

Πέραν των αλιευτικών εργαλείων που καθορίζονται από τη νομοθεσία, επιτρέπεται η χρήση 
τεσσάρων ψαροπαγίδων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας 1. Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς θαλάσσιων οργανισμών για τα οποία δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση 
εκφόρτωσης 

Κοινή ονομασία Κωδικός Επιστημονική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 

Ψάρια 

Ερυθρός τόνος BFT Thunnus thynnus μεσουραίο μήκος 115 cm ή 30 Kg 

Ξιφίας SWO Xiphias gladius μεσουραίο μήκος – κάτω γνάθος 100 cm  
11,4 κιλά ολικό βάρος /  
10,2 κιλά απεντερωμένο και χωρίς 
βράγχια βάρος) 
 

Πεσκαντρούλα MNZ Lophius spp. ολικό μήκος 30 cm 

Πίνακας 2. Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς οργανισμών 

Κοινή ονομασία Κωδικός Επιστημονική ονομασία Ελάχιστο μέγεθος 

Ψάρια 

Λαβράκι BSS Dicentrarchus labrax ολικό μήκος 25 cm 

Σπάρος ANN Diplodus annularis ολικό μήκος 12 cm 

Μυτάκι / Ούγαινα SHR Diplodus puntazzo ολικό μήκος 18 cm 

Σορκός SWA Diplodus sargo ολικό μήκος 23 cm 

Χαρατζίδα CTB Diplodus vulgaris ολικό μήκος 18 cm 

Γαύρος ANE Engraulis encrasicolus ολικό μήκος 9 cm 

Ορφός, Βλάχος, Σφυρίδα GPD, EEI, 
EFJ, GPW 

Epinephelus spp. ολικό μήκος 45 cm 

Μουρμούρα SSB Lithognathus mormyrus ολικό μήκος 20 cm 

Μπακαλιάρος HKE Merluccius merluccius ολικό μήκος 20 cm 

Κέφαλοι MUL Mugil spp. ολικό μήκος 16 cm 

Μπαρμπούνι, Στρίλια MUR, MUT Mullus spp. ολικό μήκος 11 cm 

Φατσούκλι SBA Pagellus acarne ολικό μήκος 17 cm 

Μπαλάς SBR Pagellus bogaraveo ολικό μήκος 33 cm 

Λυθρίνι PAC Pagellus erythrinus ολικό μήκος 15 cm 

Φαγγρί RPG Pagrus pagrus ολικό μήκος 18 cm 

Κολαούζος WRF Polyprion americanus ολικό μήκος 45 cm 

Σαρδέλα PIL Sardina pilchardus ολικό μήκος 11 cm 

Κολιός, Σκουμπρί VMA, MAC Scomber spp. ολικό μήκος 18 cm 

Γλώσσα FLX Solea vulgaris ολικό μήκος 20 cm 

Τσιπούρα SBG Sparus aurata ολικό μήκος 20 cm 

Σαφρίδια JAX Trachurus spp. ολικό μήκος 15 cm 

Μαλακόστρακα 

Αστακός  Homarus gammarus 
ολικό μήκος 300 mm 
μήκος κεφαλοθώρακα 105 mm 

Αστακός, Αστακός Αντενάτος SLO Palinuridae ολικό μήκος 240 mm 
μήκος κεφαλοθώρακα 90 mm 

Γαρίδα DPS Parapenaeus longirostris μήκος κεφαλοθώρακα 20 mm 

    

Δίθυρα μαλάκια 

Μεγάλο χτένι - Pecten jacobeus 10 cm 

Κοχύλια - Venerupis spp. 25 mm 

Αχιβάδες - Venus spp. 25 mm 

 


