
  
 
 

Σεμινάρια σε Εμπλεκόμενοσς Φορείς  

Επαγγελματίες Αλιείς 

 

Βιολογία ψαριϊν και ςτιριξθ του επαγγζλματοσ των ψαράδων  

1. Σθμερινι κατάςταςθ αλιείασ ςτθν Ελλάδα 

 Κόςτοσ καυςίμων 

 Μείωςθ αποκεμάτων 

 Ζθμιζσ κθλαςτικϊν 

 Δυςκολίεσ αγοράσ 

 Παρανομίεσ 

 

2. Προςφορά προγράμματοσ 

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθ διαχείριςθ (πωσ, που, πότε μπορείσ να ψαρζψεισ ϊςτε να 

αυξθκοφν τα ψάρια) 

 Εξαςφάλιςθ καλφτερθσ εφαρμογισ νομοκεςίασ 

 Αλλαγι προσ το καλφτερο από εμάσ τουσ ίδιουσ – δεν τα περιμζνουμε από το κράτοσ & 3ουσ  

 

3. Λογικι & επιςτιμθ πίςω από τθ διαχείριςθ & τθ νομοκεςία για το πωσ, που, πότε μπορείσ να 

ψαρέψεισ: βιολογία ψαριϊν 

 

4. Πιο ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν αλιεία: αναπαραγωγι - επηρρεάζει το από ποιό μέγειοσ και 

κάτω ΔΕΝ πρέπει να ψαρεφουμε ψάρια 

 Ψάρια που από τθν αρχι ωσ το τζλοσ τθσ ηωισ τουσ είναι αρςενικά ι κθλυκά 

 Ερμαφρόδιτα 

i. Πρωτόγυνα (γεννιοφνται κθλυκά – γίνονται αρςενικά αργότερα): το λςθπίνι, ο ποθόρ, η ζηήπα, η 

ζθςπίδα, η γόπα, η μαπίδα, ηο μελανούπι και ηο θαγγπί 

ii. Πρϊτανδρα (γεννιοφνται αρςενικά– γίνονται κθλυκά αργότερα): ο ζαπγόρ, η μοςπμούπα, η 

ηζιπούπα, ο κεθαλάρ και η ζάλπα. Η ηζιπούπα για παπάδειγμα γεννιέηαι απζενικό και ζηην 

ποπεία ηηρ ζωήρ ηηρ γίνεηαι θηλςκό και είναι ζε αναπαπαγωγική ηλικία μεηαξύ 2 και 3 εηών. 

 

5. Ωρίμανςθ ψαριοφ, 1θ φορά που γεννάει - επηρεάζει το από ποιό μέγειοσ και κάτω ΔΕΝ πρέπει 

να ψαρεφουμε ψάρια 

 

6. Περίοδοσ αναπαραγωγισ: επηρεάζει το πότε ΔΕΝ πρέπει να ψαρεφουμε.  
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7. Σθμαςία νόμιμου ελάχιςτου μεγζκουσ ψαριϊν -> ικανότητα αναπαραγωγθσ (ωρίμανςθ & 

ερμαφρόδιτα π.χ. μάνεσ // μπαμπάδεσ) 

 

8. Σθμαςία χρονικϊν περιοριςμϊν – πότε ΔΕΝ πρέπει να ψαρεφουμε γιατί αναπαράγονται ψάρια 

θ ςυγκεντρϊνονται μικρά 

 

9. Σθμαςία χωρικϊν περιοριςμϊν - που ΔΕΝ πρέπει να ψαρεφουμε γιατί αναπαράγονται ψάρια θ 

ςυγκεντρϊνονται μικρά 

 

10. Σθμαςία επιλεκτικότθτασ (τφποσ εργαλείου, μζγεκοσ ματιοφ/αγκιςτριοφ) – ψαρεφω από κάποιο 

μέγειοσ ψαριοφ και ΠΑΝΩ 

 

11. Παράδειγμα Ιταλίασ: 1200m δίχτυ, 28 εκ μάτι, 1 φορά/βδομάδα, απαγορευμζνθ περιοχι 

πυρινασ, 1500ευρϊ/μινα 

 

12. Μζγιςτθ θλικία ψαριϊν - Ελλάδα/παγκόσμια: γαφροσ 4, ακερίνα 4, ςαρδζλα 4/15, γλϊςςα 6, 

μπαρμποφνι 8, κουτςομοφρα 11, ξιφίασ 9, φαγγρί 12, λυκρίνι 13, ςαφρίδι 10, μπακαλιάροσ 

10/20, ςκουμπρί/κολιόσ 17-18, γκριηογαλζος 24, ςυναγρίδα 20, λαυράκι 30, ροφόσ 50 

 

 


