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ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών
σ’ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005
Συνέχεια των υπ’ αριθµ. 170620/2.8.2006, 171308/24.8.2006 και 171749/7.9.2006 σχετικών
µας εγγράφων και µετά τους προβληµατισµούς και τα ερωτήµατα που τέθηκαν από τους
εκπροσώπους των Ν.Υ.Α. και του Υ.Ε.Ν. στην συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις
5.10.2006 στην Αθήνα ειδικά για το θέµα της καταχώρησης των αλιευτικών εργαλείων στις
νέες άδειες σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
- Τα αλιευτικά εργαλεία τα οποία θα καταχωρούνται στα νέα έντυπα αδειών θα πρέπει να
προβλέπονται από τις ισχύουσες αλιευτικές διατάξεις.
∆εν θα γίνεται καταχώρηση εργαλείων µε τοπικές ονοµασίες καθώς και εργαλείων µε
εξειδικευµένα ονόµατα όπως Μπατιρµάς, Κλαµπανόδιχτα, Αστακόδιχτα, Ξιφιοπαράγαδα κ.λπ.
για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ειδική διάταξη
Στο νέο έντυπο άδειας δηλώνονται όλα τα αλιευτικά εργαλεία ολογράφως µε το κωδικό
τους, ενώ στο Κ.Α.Μ. µόνο µε τον κωδικό του.
Τα υπόλοιπα εργαλεία µε τα οποία δραστηριοποιείται το σκάφος και για τα οποία έχει
χορηγηθεί σχετική έγκριση,
θα αναγράφονται επίσης στο έντυπο των νέων αδειών
ολογράφως και µε τον κωδικό τους. Τα εργαλεία για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος
κωδικός µπορούν να αναγράφονται ολογράφως χωρίς κωδικό ή µε τον κωδικό ΝΚ.
Οι αλιείς διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής των εργαλείων τα οποία θα δηλώσουν. Σε
περίπτωση αλλαγής θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθείται για
οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στα στοιχεία του σκάφους.
- Η καταδυτική µηχανή δεν αποτελεί αλιευτικό εργαλείο και δεν µπορεί να δηλώνεται ως
τέτοιο.
- Το πυροφάνι (µέθοδος αλιείας που περιλαµβάνει καµάκι και τη χρήση φωτεινής πηγής)
δεν αποτελεί αλιευτικό εργαλείο και δεν µπορεί να δηλώνεται ως τέτοιο.
Οι µέθοδοι αλιείας για τις οποίες υπάρχουν ειδικές διατάξεις και η χρήση βοηθητικών µέσων
για τα οποία απαιτείται έγκριση θα αναφέρονται χωριστά στο έντυπο της άδειας αµέσως µετά
τα υπόλοιπα αλιευτικά εργαλεία.
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
Ι. ΑΛΙΕΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ:
Στην αλιεία οστράκων ως κύρια εργαλεία µπορούν να δηλώνονται ο αργαλειός ( DRB) και η
τσουγκράνα (DRH).
Για την αλιεία οστράκων από σκάφος µε χρήση καταδυτικής µηχανής και συλλογή µε µικρή
τσουγκράνα ( χεράκι) θα αναγράφεται στην άδεια ως αλιευτικό εργαλείο ολογράφως το
χεράκι µε ή χωρίς κωδικό ΝΚ και επιπλέον η έγκριση αλιείας µε καταδυτική µηχανή
σύµφωνα µε το Π∆ 227/2003.

ΙΙ. ΑΛΙΕΙΑ ∆ΟΛΩΜΑΤΩΝ
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος Κωδικός για τα προβλεπόµενα για την αλιεία
δολωµάτων εργαλεία, θα πρέπει να δηλώνεται ολογράφως στην άδεια µε ή χωρίς κωδικό
ΝΚ.
Για τη χρήση καταδυτικής µηχανής ισχύει ότι και για τα όστρακα.
ΙΙΙ. ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ
Για τα σκάφη τα οποία δεν έχουν άδεια αλιείας µε το εργαλείο Γκαγκάβα αλλά αλιεύουν
σπόγγους υποβρύχια µε το χέρι και χρήση καταδυτικής µηχανής, κατόπιν ειδικής άδειας
χορηγούµενης βάσει του άρθρου 84 του Ν.∆. 420/70, διαθέτουν όµως άδεια αλιείας για δίχτυα
– παραγάδια ( κ.λπ.). Τα σκάφη µπορούν να αλιεύουν σπόγγους εφόσον τους έχει χορηγηθεί
η ανωτέρω ειδική άδεια και για την περίοδο ισχύος της.
IV. ∆ΙΧΤΥΑ
- Όταν η παλιά άδεια γράφει στάσιµα δίχτυα (GNS) : Η νέα άδεια µπορεί να περιλαµβάνει
µόνο τα στάσιµα δίχτυα. Για την εγγραφή των υπολοίπων τύπων διχτυών θα πρέπει να
χορηγηθεί από την Ν.Υ.Α. νέα έγκριση.
Όταν η παλιά άδεια γράφει δίχτυα (GNS) : Η νέα άδεια µπορεί να περιλαµβάνει και τους τρεις
τύπους διχτυών : απλάδια (GNS) µανωµένα (GTR) και συνδυασµό (GTN) χωρίς νέα έγκριση.
Νέα έγκριση απαιτείται για χρήση ειδικών αλιευτικών εργαλείων και µεθόδων (πχ. Κουλούρα,
καλαµωτά κ.λπ.) αν δεν αναγράφονται ονοµαστικά στην παλιά άδεια τα οποία θα
καταχωρούνται και µε το όνοµά τους.
V. ΠΑΡΑΓΑ∆ΙΑ
Όταν η παλιά άδεια γράφει παραγάδια (LLS): Η νέα άδεια µπορεί να περιλαµβάνει και τους
δύο τύπους παραγαδιών στάσιµα (LLS) και παρασυρόµενα
(LLD) χωρίς νέα έγκριση,
ανεξάρτητα από το εάν το σκάφος είναι εφοδιασµένο µε ειδική άδεια αλιείας για µεγάλα
πελαγικά.
Η εγγραφή στην άδεια των παρασυρόµενων παραγαδιών (LLD) όµως δεν συνεπάγεται και
δικαίωµα αλιείας µεγάλων πελαγικών, για την οποία απαιτείται έκδοση «ειδικής άδειας».
VI. ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ
Τα διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία θα δηλώνονται µε την γενική ονοµασία όπως δίδεται στον
Καν. (Ε.Κ.) 26/2004 (Κωδικοί : LHP, LHM, και LTL ) και δεν θα εξειδικεύονται
Επισηµαίνουµε ότι για τα θέµατα αυτά έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και µε το υπ’ αριθµ.
171308/24.8.2006 έγγραφό µας.
- Η υποχρέωση αλλαγής του εντύπου της επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους απορρέει
άµεσα από τον Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 και η καταληκτική του ηµεροµηνία από τον Καν.(Ε.Κ.)
700/2006.
Συνεπώς µέχρι τις 16 Μαΐου 2007 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλα τα έντυπα των εν
ισχύ αδειών ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της ισχύος τους.
∆ικαίωµα εκπρόθεσµης ανανέωσης δίδεται µόνο στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας σύµφωνα µε την αριθµ.698/84 γνωµοδότηση και την υπ΄ αριθµ.
179873/2.3.2005 εγκύκλιό µας.
Επειδή, έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ακολουθηθεί µέχρι σήµερα η ίδια διαδικασία για την
συγκέντρωση και υποβολή των δηλώσεων των πλοιοκτητών και την υποβολή των
συγκεντρωτικών καταστάσεων στις αρµόδιες λιµενικές αρχές, το Υ.Ε.Ν. στο οποίο
κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να ενηµερώσει τις λιµενικές αρχές για την αποδοχή των
δηλώσεων είτε αυτές αποστέλλονται από τις Ν.Υ.Α. µεµονωµένα είτε µε συγκεντρωτικό
πίνακα υπόδειγµα του οποίου είχε αποσταλεί µε το υπ’ αριθµ. 170620/2.8.2006 έγγραφό µας.
Τελευταία παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα σε ότι αφορά στην χορήγηση εγκρίσεων για
πρόσθετα εργαλεία στα σκάφη της παράκτιας αλιείας και µάλιστα πολλές Ν.Υ.Α έχουν
χορηγήσει εγκρίσεις για θεσµοθετηµένα και µη εργαλεία τα οποία είτε εµφανίζονται µε
τοπικές ονοµασίες είτε µε το όνοµα του στοχευόµενου είδους καθώς και για εργαλεία τα οποία

κυρίως χρησιµοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία και δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως
επαγγελµατικά.
Επισηµαίνουµε ότι η χορήγηση άδειας για αλιεία µε όλα τα υπάρχοντα θεσµοθετηµένα ή
µη αλιευτικά εργαλεία και ιδιαίτερα όταν πολλά από αυτά δεν χρησιµοποιούνται στις
περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα σκάφη παράκτιας αλιείας δεν ανταποκρίνεται
ούτε στο πνεύµα των σχετικών εγκυκλίων ούτε στην έννοια της επαγγελµατικής ενασχόλησης
ενός σκάφους µε την αλιεία.
Κατόπιν αυτού εφιστούµε την προσοχή όλων στην αξιολόγηση της σκοπιµότητας
χορήγησης έγκρίσης για πρόσθετα εργαλεία για κάθε σκάφος χωριστά και ανάλογα µε τις
συνθήκες κάθε περιοχής και τις σύγχρονες απαιτήσεις του τοµέα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Α/Κ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ή & ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1
2
3
4
5
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΩ∆ΙΚ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
Καν(ΕΚ)26/2004
ΟΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ /∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Καν(ΕΚ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ στις ΝΕΕΣ
Βάσει
26/2004
Α∆ΕΙΕΣ
Καν(ΕΚ)26/2004
1
Κυκλωτικά δίχτυα
Γρί Γρί
PS
Γρί Γρί ηµέρας ή & νύχτας PS
2

Τράτες

Τράτες βυθού µε πόρτες

OTΒ

SB

ι.Μηχανότρατα
ιι.Μηχανότρατα εκτός
ελληνικών χωρικών υδάτων

3

Γρίπποι

Πεζότρατες

3

∆ράγες

∆ράγες που σύρονται από DRB
σκάφος

ι. Αργαλειός
ιι. Γκαγκάβα

4

∆ράγες

∆ράγες χειρός των οποίων
ο χειρισµός γίνεται από
σκάφος

DRH

Τσουγκράνα

5

Απλάδια δίχτυα
και δίχτυα
εµπλοκής

Στάσιµα απλάδια δίχτυα
(αγκυροβοληµένα)

GNS

Απλάδια δίχτυα δίχτυα

ι.OTB
ιι.OTB εκτός
υδάτων

ελληνικών

χωρικών

Βιντζότρατα

7

>>

Μανωµένα δίχτυα

GΤR

Μανωµένα δίχτυα

8

>>

Συνδυασµός µανωµένων
και απλαδιών διχτυών

GTN

ι. Συνδυασµός απλαδιών
µανωµένων
ιι. Κουλούρα
ιιι. Καλαµωτά

(Υπενθυµίζουµε ότι ο αργαλειός
χρησιµοποιείται στην αλιεία οστράκων, και
η γκαγκάβα για την συλλογή σπόγγων).
Η χέρα δεν είναι θεσµοθετηµένο εργαλείο
για αλιεία οστράκων, δεν περιέχεται στο
Π.∆ 86/1998 αλλά είναι µορφή
τσουγκράνας
Εδώ κατατάσσονται και τα εργαλεία:
Μπατιρµάς, ∆ίχτυ δολωµάτων καθώς και
όλα τα εργαλεία που αποτελούνται από
απλάδι δίχτυ, µε ειδικές ονοµασίες, για τα
οποία δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία που
να τα προσδιορίζει.

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα
Κλάµπανα ή Κλαµπανόδιχτα καθώς και όλα
τα εργαλεία που αποτελούνται από
συνδυασµό µανωµένων και απλαδιών
διχτυών, µε ειδικές ονοµασίες, για τα οποία
δεν υπάρχει σχετική νοµοθεσία που να τα

προσδιορίζει.
10

11

Παγίδες

FPO

ι. Κυλινδρικοί ή κωνικοί
δικτυωτοί σάκκοι
ή
ιι. Κυλινδροειδείς θάλαµοι
∆οχεία, κιούπια, κουτιά,
σωλήνες,
ή
ιιι. . Κλωβοί σφαιροειδείς ή
παραλληλεπίδεδοι Κοφινέλλα,
κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι,
κοφίνια, παγίδες

LHP

Πετονιές χειρός και πετονιές µε
καλάµι (των οποίων ο
χειρισµός γίνεται µε το χέρι)

LHM

LLS

Πετονιές χειρός και πετονιές µε
καλάµι (των οποίων ο
χειρισµός γίνεται µε τη βοήθεια
µηχανής)
Στάσιµα παραγάδια

12

>>

13

>>

Πετονιές χειρός και
πετονιές µε καλάµι (των
οποίων ο χειρισµός γίνεται
µε το χέρι)
Πετονιές χειρός και
πετονιές µε καλάµι (των
οποίων ο χειρισµός γίνεται
µε τη βοήθεια µηχανής)
Στάσιµα παραγάδια

14

>>

Παρασυρόµενα Παραγάδια

LLD

Παρασυρόµενα Παραγάδια

15

>>

Συρτές

LTL

Συρτές

16

Παραγάδια και
αγκίστρια

Κοφινέλα (κιούρτοι)

Εργαλεία για τα οποία δεν υπάρχει Κωδικός στον
Κανονισµό

Χεράκι
ι. Φτυάρι,
ιι. Πιρούνα,
ιιι. Σπάτουλα,
Καµάκι χεριού

Στις κατηγορίες εργαλείων που
περιλαµβάνονται στη στήλη 4 ,
αντιστοιχούν τα κάτωθι αλιευτικά εργαλεία
ι. Βολκοί,νταούλια
ιι. ∆οχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες
ιιι. Κοφινέλλα, κιούρτοι, κίρτοι, κέρτοι,
κοφίνια, παγίδες
Η ύπαρξη εργαλείων τη µιας κατηγορίας
στην άδεια αλιείας, αποκλείει την ύπαρξη
εργαλείου άλλης κατηγορίας.
∆εν θα καταχωρούνται ονοµαστικά οι
διάφορες µορφές – ονόµατα αγκιστρωτών
εργαλείων αυτών των κατηγοριών .

Για αλιεία οστράκων µε Καταδυτική
συσκευή από σκάφος
Για Αλιεία ∆ολωµάτων

Για την µέθοδο αλιείας µε Πυροφάνι

