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ΘΕΜΑ: «Προστατευόμενα δίθυρα μαλάκια» 

 

Σχετικά με το θέμα και με αφορμή καταγγελίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία για παράνομη αλιεία, 

εμπορία και διάθεση σε χώρους εστίασης προστατευόμενων δίθυρων μαλακίων, επισημαίνουμε τα 

εξής: 

Ορισμένα είδη δίθυρων μαλακίων προστατεύονται αυστηρά από την Εθνική και Ενωσιακή 

νομοθεσία καθώς και από τις Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει μεμονωμένα 

αλλά και ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και έχουν ενσωματωθεί στην νομοθεσία για την προστασία των 

οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

Ειδικότερα απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους η 

μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση και η έκθεση ή η προσφορά για πώληση 

των ειδών Lithophaga lithophaga (πετροσωλήνας ή λιθοδόμος ή χουρμάς), Pholas dactylus 

(δάκτυλο, φτερά αγγέλου, φολάδα) και Pinna nobilis (πίννα). 

Οι σχετικές διατάξεις για την παραπάνω απαγόρευση περιλαμβάνουν: 

1.α. Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 (Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία 

και πρακτικές), σύμφωνα με το οποίο «Aπαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η 

µεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση και η έκθεση ή η προσφορά για πώληση 

του λιθοδόµου (Lithophaga lithophaga) και του χουρµά (Pholas dactylus)». 

 Ειδικότερα για το είδος Pholas dactylus, απαγορεύεται η αλίευσή του και για δόλωμα.  

β. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 Καν. (ΕΚ) 1967/2006 (Προστατευόμενα είδη), σύμφωνα με το οποίο 

«Απαγορεύεται η σκόπιμη αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση 

θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ…».   

2.α. Την οδηγία του Συμβουλίου 92/43 / ΕΟΚ « για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 

της άγριας πανίδας και χλωρίδας», η οποία μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ αριθμ  
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33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και των ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τις  εν λόγω διατάξεις  τα είδη Pinna nobilis και Lithophaga 

lithophaga ανήκουν στα ζωικά είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία 

(παράρτημα IV της Οδηγίας ) και απαγορεύεται  η εκούσια σύλληψη ή θανάτωσή τους . 

β. Το π.δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23Α΄) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας και 

καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών», όπως διορθώθηκε και 

ισχύει.  

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά παράνομης αλιείας, διακίνησης, 

εμπορίας, πώλησης, έκθεσης ή προσφοράς για πώληση των παραπάνω αναφερόμενων ειδών 

μαλακίων που βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρής προστασίας, παρακαλούμε για την ενημέρωση 

των υπηρεσιών και φορέων αρμοδιότητας σας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 
Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή οποιαδήποτε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, 
παρακαλούνται οι υπηρεσίες και οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να απευθύνονται στη Δ/νση 
Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, στα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 
9287145, 210- 9287192, 210- 9287149.  

 

 

 

                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

 

                                                                                                 Μ. ΠΕΤΡΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Προς ενέργεια  

1.Περιφέρειες  

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 

Υπηρεσίες Αλιείας/ έδρες τους 

2.Περιφερειακές Ενότητες  

Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  

Υπηρεσίες Αλιείας/ έδρες τους 

3.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Υπηρεσίες Αλιείας / έδρες τους 

4.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ζωϊκής Παραγωγής & Κτηνιατρικής 

5.ΕΦΕΤ 

6.Υπουργείο Εσωτερικών  

Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ της χώρας ) 

7.Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή   

8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / ΔΕΛΑΛ 

9.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων  

Τμήμα Βιοποικιλότητας 

10.Ο.Κ.Α.Α (με την παράκληση να ενημερωθούν οι Ιχθυόσκαλες της χώρας  ) 

11.Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Πειραιά 

12.Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Θεσ/κης  

13.Σωματείο  Ιχθυεμπόρων Καβάλας 

14.Σύνδεσμος Ιχθυεμπόρων Ν.Δ Ελλάδας & Ιονίων  Νήσων 

15.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης ΠΑ. Σ.ΚΕ. ΔΙ  

 

Προς Κοινοποίηση 

Γρ. Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου 

Γρ. Γεν Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου 

Γρ. Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής κ. Χ. Κασίμη 
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