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ΠΡΟΣ :

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 36
Ο

ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 ΄΄Αλιευτικός Κώδικας΄΄ όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Β.Δ 142/71 ΄΄Περί αλιείας των υδρόβιων ζώων λιμνών και
ποταμών και προστασίας αυτών ΄΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Π.Δ 235/79 ΄΄Περί
ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης
αλιείας ΄΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Π.Δ 373/85 ΄΄ Ερασιτεχνική – αθλητική αλιεία ΄΄ όπως τροποποήθηκε και
ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις των Ν. 1740/87, Ν. 2332/95, Ν. 2040/92 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2637/98.
7. Τις αρίθμ. 170753/4005/16-10-84, 182797/3457/16-10-85, διαταγές του Υπ.
Γεωργίας.
8. Την ανάγκη προστασίας του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ρέοντων υδάτων
της περιοχής του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ
Όπως παρακάτω την διενέργεια της αλιείας στα ορεινά ρέοντα ύδατα περιοχής
αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καλαμπάκας :
1. Την αλιεία με δυναμίτιδα ή άλλες εκρηκτικές ύλες ή τοξικές, ναρκωτικές,
διαβρωτικές ουσίες ή με συσκευές που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις
καθώς επίσης και η αλιεία με οποιαδήποτε φυτική, χημική ή άλλη ουσία που
μπορεί να ναρκώνει, παραλύει, φονεύει ή καθιστά ανίκανα για κάθε αντίδραση
τα υδρόβια ζώα (φλόμος, γαλατσίδα, σπλώνος, καρναρέζα αγριοσπλώνος,
μελισσάνδρα, γαλαζόπετρα κ.λ.π) εντός των ορεινών ρέοντων υδάτων στην
περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας μας.
2. Την αλιεία – εντός των υδάτων που αναφέρονται στην παρούσα με τα
παρακάτω αλιευτικά εργαλεία: δίχτυα απλά και μανωμένα, βολκοί, πεζόβουλοι,
(ριχτάρια ),κοφινέλλα, εργαλεία με πολλά αγκίστρια (παραγάδια) κ.λ.π.
3. Την αλιεία στα ρέματα και στους ποταμούς με οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο
εφόσον φράζεται ο ρους αυτών.
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4. Την αλιεία της πέστροφας (Salmo Trutta) αν το μήκος της είναι μικρότερο των
είκοσι (20) εκατοστών.
5. Την αλιεία της πέστροφας κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε
έτους μέχρι της 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
6. Την αλιεία στους ποταμούς και στα ρέματα με τη χρήση ψαροντούφεκου.
7. Την αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών.
8. Την εμπορεία των αλιευμάτων.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
Η αλιεία της πέστροφας και των άλλων ιχθύων εντός ορεινών ρεόντων υδάτων
στην περιοχή ευθύνης μας μόνο με μονοάγγιστρα εργαλεία όπως καλαμίδι,
πεταλούδα, καθετή κ.λ.π.
Όλα τα υπόλοιπα αλιευτικά εργαλεία απαγορεύονται.
Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει το 24άωρο συνολικά μέχρι δύο
κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία (3) άτομα ιχθύων ανεξαρτήτως βάρους.
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την αλιεία ορεινών
ρεόντων υδάτων.
Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για παράνομη αλιεία κατάσχονται,
δημεύονται και εκποιούνται.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και για πέντε (5) χρόνια.
Η τήρηση της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο
πολίτη.

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ-Στ.Ε
Ο Δασάρχης Καλαμπάκας

Χρήστος Πίσσιας
Δασολόγος με Β΄ βαθμό
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δασονομεία Περιφέρειας μας Έδρες τους
(Για δημοσίευση και υποβολή σχετικών
αποδεικτικών)
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας –Στ.Ελλάδας
Γενική Δ/νση Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων
Τσιμισκή 5, 41110 ΛΑΡΙΣΑ
2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας –Στ.Ελλάδας
Γενική Δ/νση Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νση Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών
Τσιμισκή 5, 41110 ΛΑΡΙΣΑ
2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας –Στ.Ελλάδας
Δ/νση Δασών Τρικάλων
Κολοκοτρώνη 35, 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
3 Όλους τους Δασικούς Υπαλλήλους
4 Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας
Τρικάλων 126 42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
5 Πίνακα Ανακοινώσεων Υπηρεσίας
6. Δασαρχεία Τρικάλων, Μουζακίου, Καρδίτσας,
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα
Τρικάλων
8. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Τζουμερκων.
Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα
ΚΟΙΝ:Μέλη ΟΔΕ με e-mail

