
  
 
 

Σεμινάρια σε Εμπλεκόμενοσς Φορείς  

Επαγγελματίες Αλιείς 

 

 

Θέμα: 
 
Αλιεςηικόρ ηοςπιζμόρ (Pesca tourism), πποϋποθέζειρ, όποι και διαδικαζίερ 

 

Σην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ΚΥΑ αξηζ. 414/2354/12-01-2015 (ΦΔΚ 97/20-01-2015, η.Β) γηα ηε δηελέξγεηα 

Αιηεπηηθνύ Τνπξηζκνύ από επαγγεικαηίεο αιηείο, εθδόζεθε ε  αξηζ. 2834/52781/13-05-2015 Δγθύθιηνο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο  ζρεηηθά κε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπο όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ.  

 

Ποιοςρ αθοπά: 

Ο αιηεπηηθόο ηνπξηζκόο αθνξά επαγγεικαηίεο αιηείο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθώλ αιηεπηηθώλ 

ζθαθώλ θαη επηζπκνύλ λα αζθήζνπλ αιηεπηηθό ηνπξηζκό παξάιιεια κε ηηο επαγγεικαηηθέο αιηεπηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

 

Τα αλιεςηικά ζκάθη, ππέπει να πληπούν ηιρ εξήρ πποϋποθέζειρ: 

α) Να έρνπλ νιηθό κήθνο κέρξη 15 κέηξα.  

β) Να είλαη εθνδηαζκέλα κε επαγγεικαηηθή άδεηα αιηείαο κε εξγαιεία εθηόο ηεο ηξάηαο βπζνύ κε δίρηπα 

(κεραλόηξαηα) θαη ηνπ γξίπνπ πνπ ζύξεηαη από ζθάθνο (βηληδόηξαηα).  

γ) Να πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπξηζηηθώλ πινίσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 3 παξ.1γ ηεο ΚΥΑ 414/2354/12-01-2015 (ΦΔΚ 97/20-01-2015, η.Β).  

δ) Να είλαη εθνδηαζκέλα κε πηζηνπνηεηηθό αμηνπινΐαο (Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιείαο, Πξσηόθνιιν Γεληθήο 

Δπηζεώξεζεο, Άδεηα Δθηέιεζεο Πιόσλ θαηά πεξίπησζε) όπνπ αλαγξάθνληαη:  

- ν αξηζκόο ησλ επηβαηώλ πνπ κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ,  

- ε έθηαζε ησλ πιόσλ, θαη  

- νη ζρεηηθέο «Δληνιέο–Οδεγίεο» ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε εηδηθώλ ή άιισλ πηζηνπνηεηηθώλ.  

ε) Να ππάξρεη εηδηθόο ρώξνο παξακνλήο γηα ην ζύλνιν ησλ επηβαηώλ, ώζηε λα είλαη αζθαιείο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ελώ ηαπηόρξνλα λα κελ ηελ παξεκπνδίδνπλ.  

ζη) Να ηεξνύλ ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα λαπζηπινΐαο, ηε ζηειέρσζε, ηελ πγηεηλή θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ αιηεπηηθνύ ζθάθνπο γηα ηελ 

επηβίβαζε επηβαηώλ. 

 

Όποι άζκηζηρ ηος αλιεςηικού ηοςπιζμού: 

- Οη αιηεπηηθέο κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ηα εξγαιεία, θαζνξίδνληαη από ηελ αιηεπηηθή άδεηα 

ηνπ ζθάθνπο κε εμαίξεζε ηελ ηξάηα βπζνύ κε δίθηπα (κεραλόηξαηα) θαη ηνλ γξίπν πνπ ζύξεηαη από 

ζθάθνο (βηηδόηξαηα). 

- Ο αιηεπηηθόο εμνπιηζκόο πξέπεη λα είλαη δηεπζεηεκέλνο θαηά ηέηνην ηξόπν επί ηνπ ζθάθνπο ώζηε λα 

κελ εκπνδίδεη ηελ ειεύζεξε θαη αζθαιή θίλεζε ησλ επηβαηλόλησλ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηόηεηα επί απηνύ. 

- Οη επηβαίλνληεο ηνπξίζηεο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο 12, επηηξέπεηαη λα 

αιηεύνπλ κόλν κε ηα εξγαιεία πεηνληά, ζπξηή θαη θαζεηή, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη θαηαρσξηζκέλα 

ζηελ αιηεπηηθή άδεηα ηνπ ζθάθνπο. Ο ρεηξηζκόο ησλ εξγαιείσλ πξαγκαηνπνηείηαη ρεηξνθίλεηα θαη όρη 

κε κεραληθή ππνβνήζεζε, θαζώο θαη λα ζπκκεηέρνπλ κε επζύλε ηνπ θπβεξλήηε ηνπ ζθάθνπο θαη θαηά 

ηε δηελέξγεηα αιηεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κόλν ζε εξγαζίεο από ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ 

δηαηξέρεη θίλδπλν ε αζθάιεηά ηνπο.Η παξαιαβή επηβαηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηώλ αλαςπρήο ππό ηε 

ζύλαςε ζπκβάζεσλ νιηθήο λαύισζεο ή ηελ εθηέιεζε εκεξήζησλ ζαιάζζησλ ηαμηδηώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4256/2014 (Α’ 92), απαγνξεύεηαη. 
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- Διαδικαζία έγκπιζηρ 

       Αξκόδηα αξρή γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο αλαγγειίαο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηελέξγεηαο αιηεπηηθνύ    

ηνπξηζκνύ είλαη ην Τκήκα  Αιηείαο  ηεο  Γ/λζεο  Αγξνηηθήο  Οηθνλνκίαο  Κπθιάδσλ (Τει. 

επηθνηλσλίαο: 2281098829, 2281098836, fax: 2281098830). 

 

Τν αίηεκα ζπλνδεύεηαη κε ηα παξαθάησ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη βεβαηώζεηο ζπλαξκόδησλ 

ππεξεζηώλ:  

α) Αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αιηεπηηθνύ ζθάθνπο ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα αιηεπηηθά εξγαιεία 

πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ νη επηβάηεο-ηνπξίζηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ 

414/2354/12-01-2015 (ΦΔΚ 97/20-01-2015, η.Β).  

β) Φσηναληίγξαθν ηεο αιηεπηηθήο άδεηαο ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρύ  

γ) Φσηναληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα αζηηθή επζύλε, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 14 ηνπ λ.4256/2014 (Α΄ 92). 

 

Τν Τκήκα  Αιηείαο  ηεο  Γ/λζεο  Αγξνηηθήο  Οηθνλνκίαο  Κπθιάδσλ, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη αθνύ 

δηαπηζηώζεη όηη είλαη πιήξε, αηηείηαη από ηηο θαηά ηόπνπο Ληκεληθέο Αξρέο βεβαίσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αιηεπηηθό ζθάθνο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, όηη εθπιεξώλεη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

ΚΥΑ 414/2354/12-01-2015 (ΦΔΚ 97/20-01-2015, η.Β), θαη θαηαρσξεί ηελ έγθξηζε, εληόο πέληε (5) 

εκεξώλ, ζηα ζηνηρεία ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πινηνθηήηε ζε βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηηο Αιηείαο (ΟΣΠΑ).  

 

 

Σρεηηθέο ηζηνζειίδεο κε παξαδείγκαηα αιηεπηηθνύ ηνπξηζκνύ: 

http://www.ittiturismo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=69 

http://www.siciliavacanza.it/pescaturismo.html 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/sites/default/files/documents/GP_005-FR10-

EL_pescatourisme83.pdf.pdf 
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