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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του  π.δ. 65/2014 σχετικά με ΄Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του 
αχινού του είδους Paracentrotus lividus΄

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά το π.δ. 65/2014  (ΦΕΚ 108Α΄/6-5-2014), οι διατάξεις του οποίου 
αφορούν στην θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του αχινού (Paracentrotus lividus), η 
οποία ασκείται από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και από ερασιτέχνες αλιείς. 

Επαγγελματική αλιεία

Για την επαγγελματική αλιεία του είδους απαιτείται ο εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης 
(άρθρο 2) η οποία συμπληρώνει την αλιευτική άδεια του σκάφους (επαγγελματική άδεια αλιείας) και 
έχει ισχύ ενός έτους, με έναρξη ισχύος από 1ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Η άδεια αλίευσης, υπό μορφή  Απόφασης για την επέκταση αλιευτικών εργαλείων, εκδίδεται  από τις 
κατά τόπους αρμόδιες, για την έκδοση αλιευτικών αδειών, αρχές. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει 
σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.

Τα ρυθμιστικά μέτρα αφορούν στα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους αλιείας (άρθρο 3) , 
στις επιτρεπόμενες περίοδους και περιοχές αλιείας (άρθρο 4) στο μέγεθος και στο μέγιστο αριθμό των 
επιτρεπόμενων αλιευόμενων ατόμων του είδους ανά σκάφος και ανά ημέρα (άρθρο 4).

 Οι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι διαθέτουν άδεια αλίευσης αχινού, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
κάθε μήνα στην Υπηρεσία Αλιείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μηνιαία αναφορά 
(συννημένο υπόδειγμα) της αλιευθείσας ποσότητας αχινού.  Η υποχρέωση τήρησης ημερολογίου 
αλιείας σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Καν.(Ε.Κ) 1224/ 2009 του Συμβουλίου παραμένει. 
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Η αλιεία με καταδυτική συσκευή στοχεύει αποκλειστικά στην αλιεία αχινού, ενώ ο χρησιμο-
ποιούμενος αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως 10 μέτρα.  (παρ. β 
αρ. 3).  Η αλιεία οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού με τον καταδυτικό εξοπλισμό που είναι 
εγκατεστημένος στο σκάφος, απαγορεύεται.

Ερασιτεχνική αλιεία

Σύμφωνα με το άρθρο 6, η ερασιτεχνική αλιεία αχινού επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από 
κατόχους ερασιτεχνικής άδειας αλιείας. Το εν λόγω άρθρο, μετά την κατάργηση της ατομικής 
ερασιτεχνικής άδειας αλιείας με το άρθρο 14 του ν. 4256/2014 ‘Περί Τουριστικών πλοίων και άλλες 
διατάξεις’(Φ.Ε.Κ 92Α’/2014), δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Τα ρυθμιστικά μέτρα αφορούν στα επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους αλιείας (άρθρο 7) , 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρ. (α) του αρ. 3 και στο μέγιστο αριθμό των 
επιτρεπόμενων αλιευόμενων ατόμων του είδους ανά ημέρα (άρθρο 7).

Λαμβανομένων υπόψη των γενικών διατάξεων του π.δ. 373/85, παρ. 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τις 
οποίες η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία ενεργείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελματική αλιεία και με βάση τα οριζόμενα από το διάταγμα αυτό, οι 
επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας αχινών που ισχύουν για τα επαγγελματικά σκάφη όπως 
καθορίζονται στην παρ. 1 (α), (β), (γ) και (δ) του αρ. 4 του π.δ. 65/2014, ισχύουν κατά αναλογία και 
για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

Γενικές ρυθμίσεις

Τα άτομα αχινού, προϊόν επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, πρέπει να έχουν μέγεθος 
μεγαλύτερο των 5 εκατοστών κατά τη διάμετρο, χωρίς αγκάθια (άρθρο 5).

Η διενέργεια αλιείας απο επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και από ερασιτέχνες αλιείς, κατά 
παράβαση των διατάξεων του π.δ. 65/28-04-2014, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα 
νομοθεσία κυρώσεις (Αλιευτικός Κώδικας, άρθρα 11 και 20 του ν.δ. 420/1970, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει).

Τα παρανόμως αλιευθέντα άτομα αχινού, εφόσον είναι ζωντανά, επιστρέφονται στη θάλασσα. Τα 
νεκρά άτομα κατάσχονται και εκποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειας καθώς και την ευρεία ενημέρωση των εμπλεκομένων στην 
περιοχή ευθύνης σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.Δ.
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Θαλ. Αλιείας, Τμ. 2ο, 4ο 
-Δ/νση Αλ. Εφαρμ/ & Ε.Α.Π Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
-Δ/νση Υδ/γειών & Εσ. Υδάτων
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Αριθμός Αναφοράς (αύξοντας αριθμός)
(μήνας)/(έτος)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΧΙΝΟΥ
(Paracentrotus lividus)

ΟΝΟΜΑ 
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ
ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΜΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΚΑΦΟΥΣ (σε GT)
ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
(σε μέτρα)
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 
(σε KW)

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Αλιεύματα Αχινού
Ποσότητα

(σε κιλά)

Μέγεθος
(εκτίμηση)

(σε εκατοστά)

Περιοχή
Αλιείας

Λιμάνι εκφόρτωσης

Ο Υποβάλλων .................................................................(Υπογραφή)

..............................(ημερομηνία)
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