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ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

& ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

--------------------------------- 

 

                    Αθήνα,             9-8-2017 

         Α.Π.:    3006/72648 

Τ. Δ/νση         : Λ. Συγγρού 150   

Τ.Κ.                : 176 71, Καλλιθέα 

Τηλέφωνο       : 210 - 928 – 7184 

 

ΠΡΟΣ: ΠΔ 

 

 

 

Θέμα: Εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης  για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από  σκάφος ή 

           βιντζότρατα (SB)». 

 

 

Όσον αφορά στο θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

 

Με τον Καν. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21η Δεκεμβρίου 2006, θεσπίστηκαν τεχνικά μέτρα για την αλιεία στη 

Μεσόγειο. 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ως άνω Κανονισμού, με την αριθ. 6719/146097/29-12-2016 

Απόφαση ΥπΑΑΤ θεσπίστηκε Σχέδιο Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή 

«βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops), σε συγκεκριμένες περιοχές της 

ελληνικής επικράτειας (Β΄4348)  

 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή ενέκρινε σχετική παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στον Καν(ΕΚ)1967/2006, για 

άσκηση δραστηριότητας του εν λόγω εργαλείου εντός των 3 ν.μ από την ακτή ή εντός των 50μ. βάθους 

[Καν(ΕΕ)2017/929)]. 

 

Η αλιεία με γρίπο  που σύρεται από σκάφος, υπόκειται εφεξής στους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις των 

ως άνω διατάξεων. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

α) Η αλιεία ασκείται, από σκάφη που διαθέτουν «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από 

σκάφος, ή βιντζότρατα» που χορηγείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος των αλιέων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 6719/146097/29-12-2016 Απόφασης και σύμφωνα με το παράρτημα V του σχεδίου 

διαχείρισης. 

β) Για τους παραβάτες των διατάξεων της υπ’ αριθ. 6719/146097/29-12-2016 Απόφασης, εφαρμόζονται οι 

προβλεπόμενες στο άρθρο 11 του νδ 420/1970 (Α΄27),   όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, κυρώσεις. 

γ) Επιπλέον,  η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB): 

1.  ακολουθεί τις ισχύουσες από την εθνική νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές και 

χρονικές απαγορεύσεις (συνημμένος ενδεικτικός πίνακας). 

2. δεν συνδυάζεται με άλλο τύπο αλιευτικού εργαλείου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Αν το σκάφος  που 

διαθέτει άδεια αλίευσης  με γρίπο που σύρεται από σκάφος πρόκειται να επιδοθεί και σε άλλη αλιευτική 

δραστηριότητα, το συγκεκριμένο εργαλείο αφαιρείται από το σκάφος. 

3. Το χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εργαλείο έχει άνοιγμα ματιού του διχτυού 16 mm (βδ 817/66). 

4. Το μήκος του σχοινιού της ρυμούλκησης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 700 μ σε κάθε πλευρά. 

5. Η αλιεία απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια από 1η Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
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6. Η αλιεία απαγορεύεται στις περιοχές που περιλαμβάνουν βυθούς με θαλάσσια βλάστηση ιδίως Posidonia 

oceanica, όπως καθορίζονται στις Αποφάσεις ΥΠΑΑΤ: 167378/14-5-2007 (Δ΄241), διόρθωση σφάλματος 

Δ΄392/2007 και 2442/51879/28-4-2016 (Δ΄118), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2826/68784/26-6-2017  

(Δ΄175) όμοιά της και ισχύει, καθώς σε περιοχές που καθορίζονται  στο άρθρο 4 παρ. 2 του 

Καν(ΕΚ)1967/2006. 

 

Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Π.Ε., παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά όλους τους ενδιαφερόμενους.  

 

Η Διεύθυνση Ελέγχου της Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρακαλείται να 

ενημερώσει σχετικά τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων. 

 

 

 

                                                    

                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

1. Η αριθ. 6719/146079/29-12-2016 Απόφαση 

2. Κατάλογος σκαφών με αλιευτικό εργαλείο Βιντζότρατα (ANNEX V) 

3. Ενδεικτικός πίνακας με επιπρόσθετες ισχύουσες απαγορεύσεις  

4. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
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Πίνακας Διανομής 

 

1. Περιφερειακές Ενότητες 

Υπηρεσίες Αλιείας 

Έδρες τους (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

2. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας 

delal@hcg.gr 

delal.b@hcg.gr 

delal.c@hcg.gr 

 

 

Ε.Δ. 

- Γραφείο κ. Υπ. ΑΑΤ 

- Γραφείο κ. ΓΓ ΥΠΑΑΤ 

- Γρ. κ. Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής 

- Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας 

   Γρ. Προϊσταμένης 

- Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αλιευτικών Πόρων 

  Γρ. Προϊσταμένου, Τμήματα 1ο, 2ο, 3ο  , 4ο  

- Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΓΡΙΠΟ ΠΟΥ ΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΣΚΑΦΟΣ  
 

α/α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΙΤΛΟΣ ΦΕΚ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΡΑΤΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου 
Αιτωλικού 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 Όλο το έτος  Εντός και εκτός της 
Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου- Αιτωλικού, 
ήτοι, από κάθε ακτή, όχθη 
ή λούρο αυτής 

 

2 Όρμος 
Στυλίδας 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
Ακρωτήριο 
Καραβοφάναρο με το 
Ακρωτήριο Χιλιομίλλι. 

 

3 Αργολικός-
Ναύπλιο 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
Ναύπλιο με τη θέση 
Λιθάρια Αγίου 
Παντελεήμονα 

 

4 Αργολικός Π.Δ. 58/1990 Περιορισμοί 
αλιείας με τράτες 
στον Αργολικό 
Κόλπο. 

Α΄25 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήρι θερμήσι με το 
ακρωτήρι Καστρί (όρμος 
Ντάρτιζας)  

Αργολικός 

5 Αργολικός Π.Δ. 58/1990 Περιορισμοί 
αλιείας με τράτες 
στον Αργολικό 
Κόλπο. 

Α΄25 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήρι Καστρί με το 
ακρωτήρι Στενό )(όρμος 
Κάπαρι) 

Αργολικός 

6 Σιγγιτικός 
Κόλπος 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 Όλο το έτος  Εντός της θαλάσσιας 
περιοχής που περικλείεται 
μεταξύ των νοητών 
γραμμών που ενώνουν τη 
νότια άκρη της νησίδας 
Διαπόρι (Βουρβουρούς), 
με την απέναντι άκρη 
Ξιφάρα και τα βόρεια 
άκρα των νησίδων 
Διαπόρι, Αμπελίτσι και 
Περιστέρι με την απέναντι 
ακτή. 

 

7 Κόλπος 
Καλλονής  

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 Όλο το έτος  Από τη θέση Πύρα, μέχρι 
τη θέση Παχειά Άμμος 

 

8 Κόλπος 
Αλμυρού 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 Όλο το έτος  Εσωτερικά της γραμμής 
που ενώνει την εκβολή 
Πλατανορεύματος 
Αλμυρού και κάβου 
Σαλούχ Αμαλιαπόλεως 
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9 Ρόδος Π.Δ. 716/1974 Απαγόρευση της 
αλιείας με τράτες 
στην περιοχή του 
Υδροβιολογικού 
Σταθμού Ρόδου 

Α΄315 Όλο το έτος  Από το Φάρο του 
ακρωτηρίου Ζωνάρι, μέχρι 
το δεξιό Φάρο της 
εισόδου του λιμένος 
Μανδράκι σε απόσταση 
200 μέτρων από την ακτή. 

 

10 Αμβρακικός Π.Δ. 234/1979 Απαγόρευση της 
αλιείας με τράτες 
στον Αμβρακικό 
κόλπο 

Α΄65 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήριο Φρουρίου 
Παντοκράτορος Πρεβέζης 
με το ακρωτήριο Σκύλλα 
Αιτωλοακαρνανίας. 

 

11 Όρμος 
Πτελεού 
Μαγνησίας 

Π.Δ. 979/1980 Απαγόρευση της 
αλιείας με τράτες 
στον ΄Ορμο 
Πτελεού 
Μαγνησίας 

Α΄244  Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήριο Πηγάδι 
(Αλκίνη) και το ακρωτήριο 
Χόνδρος 

 

12 Κόλπος 
Γκράντες 
Λασιθίου  

Π.Δ. 988/1980 Απαγόρευση 
Αλιείας με 
μηχανότρατες και 
τράτες στον 
Κόλπο Γκράντες 
Λασιθίου 

Α΄247  Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήριο Σίδερος με το 
ακρωτήριο Πλακό. 

 

13 Όρμος 
Ναυαρίνου 

Π.Δ. 143/1986 Περιορισμός 
έκδοσης αδειών 
αλιείας με 
μηχανότρατες και 
συμπλήρωση του 
Β. Δ/τος 817/66 
«Κανονισμός της 
αλιείας με τράτες 
(ΦΕΚ 209/τ. 
Α’/15-10-1966)» 

Α΄53 Όλο το έτος  Μέσα στον όρμο 
Ναυαρίνου 

 

14 Αργολικός  Π.Δ. 143/1986 Περιορισμός 
έκδοσης αδειών 
αλιείας με 
μηχανότρατες και 
συμπλήρωση του 
Β. Δ/τος 817/66 
«Κανονισμός της 
αλιείας με τράτες 
(ΦΕΚ 209/τ. 
Α’/15-10-1966)» 

Α΄53 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήρι Χαϊδάρι με το 
καραβοφάναρο Αγίου 
Νικολάου του όρμου 
Χαϊδαρίου 

 

15 Αργολικός Π.Δ. 143/1986 Περιορισμός 
έκδοσης αδειών 
αλιείας με 
μηχανότρατες και 
συμπλήρωση του 
Β. Δ/τος 817/66 
«Κανονισμός της 
αλιείας με τράτες 
(ΦΕΚ 209/τ. 
Α’/15-10-1966)» 

Α΄53 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήρι θερμήσι με το 
ακρωτήρι Μετόχι 
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16 Κορινθιακός- 
Κόλπος 
Κορίνθου 

Π.Δ. 143/1986 Περιορισμός 
έκδοσης αδειών 
αλιείας με 
μηχανότρατες και 
συμπλήρωση του 
Β. Δ/τος 817/66 
«Κανονισμός της 
αλιείας με τράτες 
(ΦΕΚ 209/τ. 
Α’/15-10-1966)» 

Α΄53 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήρι Μελαγκάβι με 
το λιμάνι του Κιάτου 

 

17 Σαρωνικός Π.Δ. 143/1986 Περιορισμός 
έκδοσης αδειών 
αλιείας με 
μηχανότρατες και 
συμπλήρωση του 
Β. Δ/τος 817/66 
«Κανονισμός της 
αλιείας με τράτες 
(ΦΕΚ 209/τ. 
Α’/15-10-1966)» 

Α΄53 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει τους 
Αγίους Θεοδώρους 
(ξενοδοχείο Σιάγκα)  με το 
Φραγκολίμανο ( 
συμπεριλαμβανομένου 
και του ιδίου), προς τη 
Διώρυγα της Κορίνθου 
(όρμος Καλαμακίου)  

 

18 Μαλιακός  Π.Δ. 144/1986 Περιορισμοί 
αλιείας και 
εμπορίας των 
χταποδιών 
(Octopus  
vulgaris) και 
απαγόρευσης της 
αλιείας στη 
θαλάσσια 
περιοχή 
«ΛΙΒΑΡΙ». 

Α΄53 Όλο το έτος  Στη θαλάσσια περιοχή 
Λιβάρι του Μαλιακού 
Κόλπου, η οποία 
ευρίσκεται εσωτερικά της 
νοητής γραμμής που 
ενώνει τη Σκάλα 
Σκαλιστήρι στην Αγία 
Μαρίνα με τη θέση Κασίδι 
στις εκβολές του 
Σπερχειού ποταμού. 

 

19 Βόρειος 
Ευβοϊκός 

Π.Δ. 68/1988 Συμπλήρωση του 
Β.Δ. 817/66 
«Κανονισμός της 
αλιείας με τράτες 
(ΦΕΚ 209 Α’) 

Α΄27 Όλο το έτος  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
φανάρι των Γιάλτρων 
(Μήλος Βεργή) με την 
απέναντι ακτή στη θέση 
Φλέγα (Λούκι)   

 

20 Κόλπος 
Φοινικούντας 

Π.Δ. 9/1991 Ρύθμιση της 
αλιείας στη 
θαλάσσια 
περιοχή του 
κόλπου 
Φοινικούντος του 
Νομού 
Μεσσηνίας 

Α΄6  Όλο το έτος  Περιοχή που περικλείεται 
εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
ακρωτήριο Σακκούλι με το 
ακρωτήριο Ακρίτας. 

 

21 Όρμος 
Βατίκων 
Λακωνικού 
Κόλπου 

Π.Δ. 16/2009  Απαγόρευση της 
Αλιείας στον 
Όρμο Βατίκων 
του Λακωνικού 
Κόλπου 

Α΄32 Όλο το έτος  Στη θαλάσσια περιοχή 
όρμου Βατίκων του 
Λακωνικού Κόλπου και 
εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει τη 
νησίδα Παυλοπέτρι με το 
ακρωτήριο Φράγκος 
Ελαφονήσου και με τον 
φάρο Αγίας Παρασκευής 
Παλαιοκάστρου 
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22 Θεσσαλονίκης 
Θερμαϊκού  

Π.Δ. 68/2009 Περί κανονισμού 
αλιείας στους 
κόλπους 
Θεσσαλονίκης και 
Θερμαϊκού 

Α ΄90 Όλο το έτος  Η τράτα δεν 
περιλαμβάνεται στα 
επιτρεπόμενα εργαλεία 
του άρθρου 2 

 

23 Παγασητικός  Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 1/5 - 31/10 Σε όλο τον Παγασητικό 
κόλπο 

Ισχύουσα 
απαγόρευση 
συνολικά 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

24 Μαλιακός  Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 1/5 - 31/10 Εσωτερικά των νοητών 
γραμμών που ενώνουν το 
ακρωτήριο Τάπια με το 
ακρωτήριο Βασιλίνας της 
Εύβοιας και το ακρωτήριο 
Λιβάδι με τη νήσο 
Στρογγυλή και αυτή με το 
ακρωτήριο Κνημίς της 
Φθιώτιδας, όπου 
βρίσκεται η Βρωμολίμνη 

Ισχύουσα 
απαγόρευση 
συνολικά 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

25 Κόλπος 
Αταλάντης 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 1/5 - 31/10 Στο τμήμα εσωτερικά της 
νοητής γραμμής που 
ενώνει τον Κάβο Κέρατα 
με τον κάβο Αγιόνερο 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

26 Νότιος 
Ευβοϊκός 

Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 1/5 - 31/10 Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής  που ενώνει το 
ακρωτήριο Αγία Μαρίνα 
Αττικής, το 
νοτιοανατολικό άκρο της 
νησίδας Καβαλιανής και 
το απέναντι άκρο της 
Εύβοιας μέχρι το Στενό 
του Ευρίπου 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

27 Αργολικός  Β.Δ 817/1966 Περί Κανονισμού 
της δια τρατών 
Αλιείας 

Α΄209 1/5 - 31/10 Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει  τη 
θέση Λιθάρια Αγίου 
Παντελεήμονος με τους 
Μύλους. 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

28 Κόλπος 
Καλλονής και 
Γέρας. 

Π.Δ. 15/1976 Συμπλήρωση του 
άρθρου 4 του 
αριθ. 817/1966 Β. 
Διατάγματος 
«Κανονισμός της 
αλιείας με 
τράτες» και 
κατάργηση της 
παραγράφου 2 
του άρθρου 5 του 
αυτού 
Διατάγματος 

Α΄4 1/5 - 31/10 Στους Κόλπους Καλλονής 
και Γέρας. 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

29 Κορινθιακός Π.Δ. 
1064/1980  

Απαγόρευση της 
αλιείας με τράτες 
και μηχανότρατες 
σε θαλάσσιες 
περιοχές του 
Κορινθιακού 
κόλπου 

Α΄268 1/5 - 31/10 Εσωτερικά της νοητής  
γραμμής που ενώνει τα 
ακρωτήρια Ρίο και 
Αντίρριο και το φάρο της 
ακτής Δρέπανο Αχαΐας με 
το φάρο της άκρης 
Μόρνος Ναυπάκτου 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 
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30 Κορινθιακός Π.Δ. 
1064/1980  

Απαγόρευση της 
αλιείας με τράτες 
και μηχανότρατες 
σε θαλάσσιες 
περιοχές του 
Κορινθιακού 
κόλπου 

Α΄268 1/5 - 31/10 Στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του κόλπου της Ιτέας 
εσωτερικά της γραμμής 
που ενώνει το ακρωτήρι 
Ανδρομάχη-Τράχηλος με 
την απέναντι ακτή 
νοτιοανατολικά του Αγ. 
Ιωάννη 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

31 Κορινθιακός Π.Δ. 
1064/1980  

Απαγόρευση της 
αλιείας με τράτες 
και μηχανότρατες 
σε θαλάσσιες 
περιοχές του 
Κορινθιακού 
κόλπου 

Α΄268  1/5 - 31/10 Στον κόλπο Αντικύρων 
εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει τα 
ακρωτήρια Τράχηλος και 
Μούντα 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

32 Μεσσηνιακός 
Κόλπος 

Π.Δ. 222/1991 Ρύθμιση της 
αλιείας στη 
θαλάσσια 
περιοχή του 
Μεσσηνιακού 
κόλπου 

Α΄222 1/4 - 30/11  Εσωτερικά της νοητής 
γραμμής που ενώνει το 
φάρο Πεταλιδίου με την 
εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία ( Τουριστικό 
Μαντινείας) 

Συνολική 
ισχύουσα 
απαγόρευση 8  
μήνες: από 1/4 
έως 30/11 

33 Στενό 
Καλύμνου - Κω  

Π.Δ. 228/2006  Α΄229  15/4 -31/5 
και μήνα 
Οκτώβριο 
κάθε έτους  

Στη θαλάσσια περιοχή 
Καλύμνου-Κω, η οποία 
περικλείεται από τη νοητή 
γραμμή που ενώνει τις 
περιοχές: Ακρωτήριο 
Άγιος Γεώργιος Καλύμνου 
- Κόλπος Λιμνιώνα Νήσου 
Κω - Περιοχή Τιγκάκι 
Νήσου Κω - Ακρωτήριο 
Ρούσσα Νήσου Ψερίμου - 
Νήσος Πλάτη Καλύμνου - 
Χαλί Καλύμνου. 

Ισχύουσα 
απαγόρευση 
συνολικά 7 
μήνες: από 1/4 
έως 31/10 

 

ΑΔΑ: ΩΗ324653ΠΓ-ΩΡ4



                                                                                           

9 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΣΚΑΦΟΣ - ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

Ημερομηνία 

Αρ. Πρωτ. 

 

Θέμα: «Άδεια αλίευσης με το εργαλείο ‘’Γρίπος που σύρεται από σκάφος’’ ή ‘’βιντζότρατα’’» 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΠΕ 

……………………….. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

 

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Καν(ΕΚ)1954/2003 και (ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου και την 

κατάργηση των Καν(ΕΚ)2371/2002 και (ΕΚ)639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του 

Συμβουλίου»,  

 

β) Του Κανονισμού (ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου «περί της θέσπισης κοινοτικού  συστήματος ελέγχου για την 

εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

γ) Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με 

την εφαρμογή του Καν (ΕΚ) αριθ.1224/2009»,  

 

δ) Του βδ 666/66 (Α΄160) «περί αδειών αλιευτικών σκαφών»,  

 

ε) Του βδ 817/66 (Α΄ 209) «περί κανονισμού της δια τρατών αλιείας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

στ) Του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση 

των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα…»  και ειδικά το άρθρο 19 

ζ) Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/929 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017 για την θέσπιση παρέκκλισης 

από τον Καν(ΕΚ)1967/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά την ελάχιστη απόσταση από την ακτή  και το ελάχιστο 

βάθος θάλασσας που οφείλουν να τηρούν οι συρόμενοι γρίποι που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, 

η) Το πλαίσιο εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης για τη διενέργεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που 

σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB), το οποίο θεσπίστηκε με την υπ’ αριθ. 6719/146097/29-12-2016 (Β΄4348) 

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

θ)  Την υπ’ αριθ. 243892/26-4-1993 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» 

ι) Την υπ’ αριθ. ………………….Απόφαση  (Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη) σχετικά  με Παροχή  

εξουσιοδότησης υπογραφής « με εντολή ….. στους Προϊσταμένους Δ/νσης/Τμήματος της ΠΕ ….. 

 

2. Την αριθ………….. σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

3. Την υπ’ αριθ. …….. αίτηση με τα λοιπά συνημμένα δικαιολογητικά του/της κ. ……….. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Χορηγούμε στο επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος με τα εξής στοιχεία 

Όνομα Σκάφους:  

Όνομα και Επώνυμο Πλοιοκτήτη:  

Λιμάνι και Αριθμός Νηολόγησης:   
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Αριθμός Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους 

(ΑΜΑΣ): 
 

Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ):  

Αριθμός  ΙΜΟ*   

            *για περιπτώσεις υπόχρεων σκαφών 

 «άδεια αλίευσης με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» για ολόκληρη την 

ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθ. 6719/146097/29-12-2016 (Β΄4348) 

Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

2. Η άδεια αλίευσης χορηγείται για την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας:  

 

α. Στις περιοχές αλίευσης: Γεωγραφική υποπεριοχή ΓΕΑΜ  …   

(GSA ……)  

β. Ακτές Περιφερειακής Ενότητας: 
α) ….. 

β) ….. 

γ) ...... 

 

 

3. Η άδεια αλίευσης θα ισχύει για την περίοδο από  …….. έως και τις  …… ή μέχρι την ημερομηνία 

ανάκλησής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όταν η παρακολούθηση των αποθεμάτων 

καταδεικνύει ότι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των σημείων αναφοράς που έχουν καθοριστεί στην 

αριθμ. 6719/146097/29-12-2016 (Β΄4348) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

4. Η «άδεια αλίευσης με γρίπο που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB) χορηγείται για το 

συγκεκριμένο σκάφος και πλοιοκτήτη και δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του 

σκάφους πλοιοκτήτη η παρούσα «άδεια αλίευσης με γρίπο που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB) 

δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως. 

5. Κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας αλίευσης δεν αναστέλλεται η χρησιμοποίηση του σκάφους για την 

αλιεία άλλων ειδών, τηρουμένων όλων των λοιπών γενικών ή ειδικών διατάξεων ρύθμισης της αλιείας και 

χρησιμοποίησης αλιευτικών εργαλείων. 

6. Ο πλοιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής  δορυφορικής 

παρακολούθησης (VMS) και της συσκευής ηλεκτρονικής καταχώρησης και καταγραφής δεδομένων (ERS) 

πριν την έκδοση της άδειας αλίευσης. 

7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται: 

 Να μεριμνήσει πριν την έναρξη διενέργειας αλιείας για την καταχώρηση, από την αρμόδια Λιμενική 

Αρχή της άδειας αλίευσης στο έντυπο της αλιευτικής άδειας του σκάφους. 

 Να υποβάλει Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Αλιείας (πριν τον κατάπλου για τα μονοήμερα ταξίδια) και 

Δήλωση εκφόρτωσης (έως 24 ώρες μετά την εκφόρτωση) μέσω της εφαρμογής ΟΣΠΑ. 

 Να καταγράφει και να υποβάλει ηλεκτρονικά, στοιχεία για τυχαίες συλλήψεις προστατευόμενων 

ειδών (θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες, θαλασσοπούλια κλπ),  μέσω της εφαρμογής ΟΣΠΑ. 

 Να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να φέρει την απαιτούμενη σήμανση σκάφους και 

εργαλείου. 

  Να παρέχει στη διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη 

παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες, που θα επιστρέψει την 

αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας. 

8.  Το χρησιμοποιούμενο εργαλείο θα έχει άνοιγμα ματιού του διχτυού 16 mm   (χιλιοστά) σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. 

9. Το μήκος του σχοινιού της ρυμούλκησης δεν ξεπερνά τα 700 μέτρα σε κάθε πλευρά. 

10. Η αλιεία απαγορεύεται απολύτως στις περιοχές που περιλαμβάνουν βυθούς με θαλάσσια βλάστηση,  ιδίως 

«λιβάδια» Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). 
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11. Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος δεν συνδυάζεται με άλλο τύπο εργαλείου κατά την διάρκεια 

μιας ημέρας. Αν το σκάφος που διαθέτει άδεια αλίευσης με «γρίπο που σύρεται από σκάφος» πρόκειται να 

επιδοθεί και σε άλλη αλιευτική δραστηριότητα, το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο αφαιρείται από το 

σκάφος. 

12. Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος απαγορεύεται απολύτως σε όλη την επικράτεια από 1η 

Απριλίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου  κάθε έτους. 

13. Η αλιεία ακολουθεί τις ισχύουσες από την Εθνική νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές 

και χρονικές απαγορεύσεις. 

 

 

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 
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