Ιχθυολόγοι

Άρθρο 16 Π.Δ. 344/2000
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Οι ιχθυολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις
διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:
α) Στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία των αλιευτικών πόρων και των
ιχθυοτρόφων υδάτων γενικά.
β) Στην αλιεία και καλλιέργεια ψαριών, μαλακόστρακων, καρκινοειδών και κάθε
άλλου φυτικού ή ζωικού υδρόβιου οργανισμού με οικονομικό ενδιαφέρον.
γ) Στην ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία ορεινών και ημιορεινών υδάτων.
δ) Στη διοίκηση, διαχείριση και προστασία θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων,
ποταμών, λιμνών (φυσικών ή τεχνητών) και ορεινών και ημιορεινών ρεόντων
υδάτων και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού με αλιευτικό ενδιαφέρον.
ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία και διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας στη θάλασσα, λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποτάμια,
καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ` αυτή.
στ) Στην ίδρυση και λειτουργία σταθμών παραγωγής γόνου ή γενετικού υλικού
ζωικού ή φυτικού υδρόβιου οργανισμού με οικονομική αξία και την εν γένει
εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία σταθμών
εξυγίανσης αλιευτικών προϊόντων.
ζ) Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, αλιευτικές βιομηχανίες ή βιοτεχνίες,
οργανισμούς, τράπεζες, εταιρίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
η) Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, έλεγχο, άσκηση εμπορίας και
διάθεση ιχθυοτροφών, εργαλείων, μηχανημάτων και γενικά αλιευτικού
εξοπλισμού και εξοπλισμού υδατοκαλλιεργειών.
θ) Στην οργάνωση και λειτουργία ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών.
ι) Σε δραστηριότητες που αφορούν ασθένειες και εχθρούς των αλιευμάτων και
στη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας αυτών, εφόσον κατέχουν δίπλωμα

ιχθυοπαθολόγου, σε δραστηριότητες που αφορούν τη διαπίστωση της
παθογενετικής κατάστασης χώρων παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, καθώς και
στις διαδικασίες αποκατάστασης των χώρων αυτών.

Άρθρο 17 Π.Δ. 344/2000
Υποχρεωτική απασχόληση
1.Η απασχόληση, με αμοιβή, ιχθυολόγου με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή
σύμβαση έργου ή συμβούλου είναι υποχρεωτική για τις ακόλουθες περιπτώσεις.
α) Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού ή
ιχθυογενετικού υλικού.
β) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε κάθε φύσης
αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις, καθώς και σε δικαστικές
διανομές αυτών. Σε ζητήματα ζημιών, αδειών εισόδου νέων ειδών, ζωντανών
υδρόβιων οργανισμών, καθώς και σε ζητήματα ασθενειών ιχθύων, εφόσον
κατέχουν δίπλωμα ιχθυοπαθολόγου.
γ) Στις συνιστώμενες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες επιχειρήσεις
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων
τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
δ) Στη διαχείριση και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
ε) Στη σύνταξη αλιευτικών χαρτών, απογραφή αλιευτικών επιχειρήσεων,
εκτίμηση αποθεμάτων και σε επιτροπές χωροταξικού προγραμματισμού και
αξιοποίησης περιοχών με αλιευτικό και υδατοκαλλιεργητικό ενδιαφέρον.
στ) Στις αγοραπωλησίες εγκαταστάσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, εφόσον
οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται με δάνεια, επιδοτήσεις, εθνικά και
κοινοτικά προγράμματα.
ζ) Στην οργάνωση και λειτουργία ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, καθώς και
εκθέσεων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

η) Σε φορείς διαχείρισης φυσικών ή τεχνητών λιμνών με αλιευτικό ή
υδατοκαλλιεργητικό ενδιαφέρον.
2.Η συμμετοχή ιχθυολόγων είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις
έργων και προγραμμάτων:
α) Σε διαγωνισμούς για έργα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, που
κατασκευάζονται από το δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.
β) Σε διαγωνισμούς για την εκτέλεση προγραμμάτων εμπλουτισμού υδάτινων
σχηματισμών.
γ) Σε έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σε υδάτινους σχηματισμούς και
ιχθυοτρόφα ύδατα, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και το φορέα που έχει την
ευθύνη της αποκατάστασης.
δ) Στη σύνταξη προγραμμάτων για την ανάπτυξη της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών κατά περιφέρεια ή περιοχή.
ε) Στη σύνταξη μελετών για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε αναπτυξιακά
προγράμματα υδατοκαλλιεργειών, συλλεκτικής αλιείας, εμπορίας και
μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
στ) Για κάθε προέγκριση χωροθέτησης και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που αφορά στη χωροθέτηση έργων δραστηριότητας στον αλιευτικό χώρο.
3.Η απασχόληση ιχθυολόγου, με αμοιβή, είναι υποχρεωτική:
α) Στη σύνταξη μελετών σε όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέματα εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από τις διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας:
αα) Παραχώρηση ή μίσθωση υδάτινης ή χερσαίας δημόσιας έκτασης, σύμφωνα
με την αλιευτική νομοθεσία.

ββ) Αλιευτική ή υδατοκαλλιεργητική εκμετάλλευση μη δημόσιας υδάτινης η
χερσαίας έκτασης, σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία. Τα σχέδια για τη
λειτουργικότητα των εκμεταλλεύσεων αυτών πρέπει να υπογράφονται από
ιχθυολόγο σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
γγ) Χορήγηση επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων για κατασκευή, αγορά ή
εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, δημιουργία, επέκταση μονάδων
υδατοκαλλιεργειών, κατασκευή, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων
μεταποίησης, τυποποίησης, συντήρησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιεργειών.
4.Η Υποχρεωτική απασχόληση ιχθυολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται, βάσει του αντικειμένου
και του μεγέθους της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας, ως ακολούθως:
α) Σε μονάδες θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, σε κάθε περίπτωση .
β) Σε εκκολαπτήρια και ιχθυογεννητικούς σταθμούς ευρυάλων ειδών, σε κάθε
περίπτωση.
γ) Σε εντατικές μονάδες χελιών με παραγωγή μεγαλύτερη των 30tn.
δ) Σε μονάδες παραγωγής πέστροφας με παραγωγή μεγαλύτερη των 50 tn.
ε) Σε κέντρα αποστολής οστράκων άνω των 1000 tn ανά έτος.
στ) Σε μονάδες μεταποίησης, επεξεργασίας και τυποποίησης αλιευτικών
προϊόντων με παραγωγή άνω των 5 tn προϊόντος ανά ημέρα.
ζ) Σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυατροφών, με παραγωγή μεγαλύτερη των
10.000 tn ανά έτος.
η) Σε μονάδες παραγωγής χελιών με κλειστά κυκλώματα, σε κάθε περίπτωση.
θ) Σε εντατικές και ημιεντατικές καλλιέργειες σε λιμνοθάλασσες, για υδάτινες
επιφάνειες άνω των 1.000 στρεμμάτων.
ι) Σε σταθμούς εξυγίανσης οστράκων, σε κάθε περίπτωση .

ια) Σε σκάφη υπερπόντιας αλιείας, σε κάθε περίπτωση.
ιβ) Σε ιχθυόσκαλες οι οποίες συγκεντρώνουν παραγωγή μέχρι 2.000 tn, έναν
ιχθυολόγο και σε ιχθυόσκαλες οι οποίες συγκεντρώνουν παραγωγή άνω των
2.000 tn δύο ιχθυολόγους.

