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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 9131.4/1/2011 (1)
Ελάχιστη απόσταση από την ακτή κατά την αλιεία με 

το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρα−
τα σύμφωνα με το Β.Δ. 917/1966).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 9 − παρ. 2 του Ν. 2732/1999 

«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/τ.Α΄).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

γ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 96/2010 περί «Σύστασης 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και  

δ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 127/2010 περί «Ανακατανομής 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου, σχε−
τικά με «μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευ−
ση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2847/93 και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1626/94» και τον Κανο−
νισμό (ΕΚ) 2371/2002 του Συμβουλίου «Για τη διατήρηση 
και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 
πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

3. Την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής πράξης για την 
εφαρμογή των παρεκκλίσεων σύμφωνα με την παρά−
γραφο 11 του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 
του Συμβουλίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 164198/3.3.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Ελά−
χιστη απόσταση από την ακτή κατά την αλιεία με το 
αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρατα σύμ−
φωνα με το Β.Δ. 917/1966)».

11013



11014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

5. Την υπ’ αριθμ. 253/2011 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Αλιείας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Απαγορεύεται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δί−
χτυα τράτας (μηχανότρατα σύμφωνα με το Β.Δ. 917/1966, 
άρθρο 1) σε όλη την Επικράτεια, καθ’ όλο το έτος, σε 
απόσταση μικρότερη του ενός και ημίσεως (1,5) ναυτικού 
μιλίου από τις ακτές (ηπειρωτικές−νησιωτικές).

Κατ’ εξαίρεση της παρούσας παραγράφου επιτρέπε−
ται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας 
καθ’ όλο το έτος, σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός 
(1,0) ναυτικού μιλίου στις παρακάτω περιοχές:

1. Στις ανατολικές ακτές της νήσου Ιθάκης και ειδικό−
τερα από το βόρειο άκρο της νήσου, ακρωτήριο Άγιος 
Ιωάννης (Ν38ο30.193΄ Ε20ο38.941΄) έως το Νοτιοανατο−
λικότερο άκρο της νήσου, ακρωτήριο Άγιος Ιωάννης − 
όρμου Πέρα Πηγάδι, (Ν38ο19.138΄ Ε20ο45.963΄).

2. Στις ανατολικές ακτές της Στερεάς Ελλάδας εντός 
θαλάσσιας περιοχής Βόρειου Ευβοϊκού και ειδικότερα 
από το ακρωτήριο Κάλαμος (Ν38ο46.450΄ Ε22ο53.801΄) 
έως το ακρωτήριο Ξυλοφάναρο (Ν38ο28.574΄ Ε23ο35.335΄), 
και στις δυτικές ακτές νήσου Εύβοιας στη θαλάσσια 
περιοχή που ορίζεται νότια από το ακρωτήριο Κακοκε−
φαλή (Ν38ο28.600΄ Ε23ο36.220΄) και βόρεια από το ακρω−
τήριο Κάτεργο (Ν38ο41.740΄ Ε23ο23.510΄).

3. Στη θαλάσσια περιοχή Νοτιανατολικού Αιγαίου, ανατο−
λικά της νοητής γραμμής που ορίζουν τα εξής σημεία:

α) σημείο Α (Ν38ο00.000΄ Ε24ο10.430΄) ανατολικά νήσων 
Πεταλιών − Ν. Ευβοϊκού, β) το σημείο Β (Ν35ο49.053΄ 
Ε24ο10.430΄) στην θαλάσσια περιοχή βόρεια του ακρωτη−
ρίου Μαλέκα νήσου Κρήτης, γ) το σημείο Γ (Ν35ο49.439΄ 
Ε26ο28.108΄) στο νότιο άκρο της βραχονησίδας Ουρα−
νησία και δ) το σημείο Δ (Ν35ο05.200΄ Ε26ο26.982΄) στη 
θαλάσσια περιοχή ανατολικής Κρήτης.

Από την παραπάνω οριζόμενη περιοχή εξαιρούνται 
οι ακτές των νήσων Πεταλιών, καθώς και οι ακτές της 
νήσου Ευβοίας.

Εξαιρούνται επίσης οι ακτές των νήσων Καλύμνου 
και Κω στην θαλάσσια περιοχή της λιμνολεκάνης Κω − 
Καλύμνου, συμπεριλαμβανομένων των νησίδων της πε−
ριοχής, από το βορειότερο άκρο της νήσου Καλύμνου 
(Ν37ο04.810΄ Ε26ο53.400΄), έως το ακρωτήριο Κρίκελος 
νήσου Κω (Ν36ο40.350΄ Ε26ο58.310΄).

4. Στις βόρειες ακτές της νήσου Κρήτης και ειδικότε−
ρα από το ακρωτήριο Σπάθα (Ν35ο41.756΄ Ε23ο44.173΄) 
έως το ακρωτήριο Τρυπητή κόλπου Χανίων (Ν35ο36.200΄ 
Ε24ο07.440΄) και από το ακρωτήριο Χονδρός Κάβος 
(Ν35ο25.662΄ Ε24ο42.05Γ) έως το ακρωτήριο Σίδερος 
(Ν35ο19.637΄ Ε26ο18.597΄).

5. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου 
Κέρκυρας συμπεριλαμβανομένων των νήσων και νησί−
δων που περιέχονται σε αυτήν, που εκτείνεται προς δυ−
τικά, βόρεια και ανατολικά έως τις άκρες τις ελληνικής 
επικράτειας και ορίζεται δυτικά από το ακρωτήριο Τα−
ξιάρχης όρμου Αγίου Γεωργίου (Ν39ο40.806΄ Ε19ο40.381΄), 
έως ανατολικά το ακρωτήριο Ξυλοκερατιά όρμου Αγίου 
Στεφάνου (Ν39°45.992΄ Ε19°57.318΄).

6. Στις ακτές της Θεσσαλίας και ειδικότερα βόρεια σε 
απόσταση 3 ν.μ. από νοτιότερο άκρο εκβολών ποταμού 
Πηνειού έως το ακρωτήριο Κουτσουμπού (Ν39ο31.537΄ 
Ε23ο03.268΄).

7. Στις δυτικές ακτές Πελοποννήσου και ειδικότερα 
από το ακρωτήριο Κατάκωλο (Ν37ο37.993΄ Ε21ο18.752΄) 
έως το ακρωτήριο Κούνελος (Ν37ο09.815΄ Ε21ο33.963΄).

8. Στις νότιες ακτές νήσου Θάσου και ειδικότερα από 
ακρωτήριο Κέφαλος (Ν40ο37.188΄ Ε24ο31.663΄) έως την 
νησίδα Κοίνυρα (Ν40ο39.765΄ Ε24ο47.243΄).

9. Στις νότιες ακτές νήσου Σαμοθράκης και ειδικότερα 
από δυτικό άκρο της νήσου (Ν40ο28.536΄ Ε25ο26.564΄) έως 
το ακρωτήριο Κήπος (Ν40ο25.380΄ Ε25ο41.852΄).

10. Στις νότιες ακτές της Στερεάς Ελλάδας εντός 
Κορινθιακού κόλπου και ειδικότερα από το ακρωτήριο 
Ψαρομύτα (Ν38ο19.173΄ Ε22ο11.270΄) έως το ακρωτήριο 
Πετρίτη (Ν38ο10.720΄ Ε23ο01.717΄).

11. Στη θαλάσσια περιοχή Αργοσαρωνικού κόλπου που 
περικλείεται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τη Βραχο−
νησίδα Αγνή, βορειοδυτικά της νήσου Σπετσών (Ν37ο16.928΄ 
Ε23ο05.455΄), το ανατολικό άκρο νήσου’Υδρας και ειδικότερα 
το ακρωτήριο Ζούρβα (Ν37ο21.886΄ Ε23ο 34.646΄) και τα ση−
μεία Ν37°08.360΄ Ε23ο04.857΄ και Ν37ο08.360΄ Ε23ο34.600 .́ 

Στο Σαρωνικό κόλπο εσωτερικά της νοητής γραμμής 
που ενώνει το ακρωτήριο Ζούρβα νήσου Ύδρας με το 
νότιο άκρο της νήσου Άγιος Γεώργιος (συμπεριλαμ−
βανομένης της νήσου) (Ν37°27.777΄ Ε23°56.189΄) και το 
ακρωτήριο Σούνιο (Ν37°38.775΄ Ε24°01.813΄).

12. Σε όλες τις νησιωτικές περιοχές στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή της Νήσου Λέσβου που περιλαμβά−
νονται ανατολικά της νοητής γραμμής που ορίζεται από 
τα σημεία Α (Ν39ο26.970΄ Ε25ο45.000΄) και Β (Ν38ο56.068΄ 
Ε25ο45.000΄).

13. Σε όλες τις νησιωτικές περιοχές στην ευρύτερη θα−
λάσσια περιοχή της νήσου Χίου που περιλαμβάνονται ανα−
τολικά της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία Α 
(Ν38ο40.362΄ Ε25ο19.320΄) και Β (Ν38ο05.000΄ Ε25ο19.320΄).

Β) Διατηρείται σε ισχύ η απαγόρευση της αλιείας 
με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας, καθ’ όλο το 
έτος, σε απόσταση μικρότερη των 2 ν.μ. από την ακτή, 
ανεξαρτήτως βάθους, στις παρακάτω περιοχές:

α) Από τις εκβολές του ποταμού Έβρου μέχρι το α−
κρωτήριο Ελευθέρα του Κόλπου της Ιερισσού.

β) Από το ακρωτήριο Κασσάνδρας μέχρι το Φάρο 
Στομίου Θερμαϊκού κόλπου. 

Γ) Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας με τα αλιευτικά εργα−
λεία δίχτυα τράτας που έχουν ληφθεί κατ’ εξουσιο−
δότηση του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός 
Κώδιξ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του 
Ν. 1740/1987 εξακολουθούν και ισχύουν.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρού−
νται με τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/τ.Α΄), όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 8 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄).

Ε) Η υπ’ αριθμ. 164198/3.3.2008 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ίδιο θέμα, 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ




