
Νομοθεσία Ερασιτεχνικής Αλιείας  
Γενικά η ερασιτεχνική Αλιεία στη χώρα μας , ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.373/85 (Α΄131) «περί ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας» , όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 86/98 (Α’78) «περί αλιείας οστράκων» και τις διατάξεις 
του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής ένωσης 1967/2006 «σχετικά μέτρα διαχείρισης για 
τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο» 

 ¬Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και 
λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών), επιτρέπεται χωρίς 
πλωτό μέσο, από την ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, 
καθετή κ.λπ. εκτός από παραγάδια. 

¬ Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις 
οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών νερών, όπως ορίζονται στις αποφάσεις 
του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των 
εσωτερικών νερών (Π.Δ.99/03). 

¬Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει συνολικά μέχρι δύο (2) 
κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία (3) άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους 
(Π.Δ.373/85). 

¬Η ερασιτεχνική αλιεία ενεργείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελματική αλιεία (Π.Δ.373/85). 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ 

Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, εμπορία και πώληση των παρακάτω ειδών, 
εφόσον έχουν μήκος μικρότερο των αναγραφομένων : 

α. πέστροφα 22 cm (Β.Δ.142/71) 

  

γ. κυπρίνος (γριβάδι) 30 cm » 
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δ. Ποταμοκέφαλος (σε ολα του τα είδη)-15 cm 

ε. τίγκα (γλήνι) 15 cm » 

 

στ. καράσιος(πεταλούδα) 15 cm » 

ζ. πέρκα (πρικί) 18 cm (Π.Δ.658/81) 

 

β. κορέγονος 20 cm » 

Η μέτρηση των μεν ιχθύων ενεργείται από το άκρο του ρύγχους μέχρι του άκρου της 
ουράς. (Β.Δ.142/71). 

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια η αλιεία υδρόβιων ζώων 

α) πέστροφας από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15 Φεβρουαρίου του επόμενου 

β) κορέγονου τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους. 

Με νομαρχιακές αποφάσεις, μπορεί να επιβληθούν για χρονική περίοδο μέχρι ένα 
έτος, ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά μέτρα της αλιείας, αν υπάρχει κίνδυνος μείωσης 
ή καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων ή κίνδυνος γενικότερης διαταραχής της 
ισορροπίας του υδάτινου συστήματος (άρθρο 10 του Ν.Δ.420/70 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν.1740/87 και Ν.2040/92). 

Για την προστασία των έργων στις τεχνητές λίμνες, μπορεί με απόφαση του οικείου 
Νομάρχη να τίθενται και άλλοι περιορισμοί κατά τη διενέργεια της αλιείας 
(Β.Δ.142/71). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σύμφωνα γνώμη του φορέα 
διαχείρισης. 

 


