
                      
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Διεύθυνση: Διοικητήριο 

65110, Καβάλα 

Πληροφορίες: Θεοδωρίδου Α. 

Τηλέφωνο/Φαξ: 2513503418 

E-mail: atheodoridoy@pamth.gov.gr 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση επαγγελµατικής και ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά 

(ποταµούς, παραπόταµους, χείµαρρους, ρυάκια,  και λοιπούς υδάτινους σχηµατισµούς) 
της Π.Ε.Καβάλας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης λόγω 
αναπαραγωγής των αλιευµάτων 

 
Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας ανακοινώνει ότι σε εφαρµογή 

της αριθµ. 141/08-04-2013 (και πρακτικό 7/2013), εκδόθηκε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Καβάλας  

1.Απαγόρευσης της ενάσκησης της  επαγγελµατικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών 

υδροβίων ζώων, µε κάθε µέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταµούς, παραπόταµους, 

χείµαρρους, ρυάκια, και λοιπούς υδάτινους σχηµατισµούς) για την προστασία της αναπαραγωγής των 

ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων, α) στον ποταµό Νέστο, β) στον ποταµό Στρυµόνα, γ) στα 

Τενάγη Φιλίππων  δ) στα αρδευτικά κανάλια ε)στους παραποτάµους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα  

    Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου 2013 και ώρα 8:00 π.µ. και λήγει στις 30          

    Μαΐου 2013 και ώρα 8:00 π.µ. 

       2.Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσµών και των  

       λοιπών υδρόβιων οργανισµών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά. 

       3.Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και  

       άρθρο 17 του Ν.∆. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.   

       2040/92). Συγκεκριµένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται  

       διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίµου, αφαίρεση άδειας αλιείας, 

         κατάσχεση και εκποίηση των παρανόµων αλιευµένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή   

         καταστροφή (ανάλογα µε την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.  

               Καβάλα, 16-04-2013 

 

 

 Προς: ΜΜΕ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 



       4.Οι αποδέκτες της απόφασης θα πρέπει να γνωστοποιήσουν µε κάθε πρόσφορο µέσο στους χώρους  

       ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων ,πινακίδες κ.λ.π) και γενικότερα να προβούν  

       στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρµογή της. 

       5.Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνοµικές Αρχές, οι ∆ασικές  

       Υπηρεσίες και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.  

 


