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Τα αλιευτικά καταφύγια είναι χώροι ελλιμενισμού που εξυπηρετούν πρωτίστως τις 
ανάγκες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών. Στην Κύπρο λειτουργούν 16 
αλιευτικά καταφύγια, 13 από τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Τμήματος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
ελλιμενίζονται και στα άλλα τρία, στο αλιευτικό καταφύγιο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού, στο 
αλιευτικό καταφύγιο Λιμανάκι Κάτω Πάφου και στο αλιευτικό καταφύγιο Λιμάνι Λατσιού 
τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 
 
Σκάφη τα οποία έχουν εξασφαλίσει επαγγελματική άδεια αλιείας το τρέχον έτος 
δικαιούνται δωρεάν ελλιμενισμό. Εξαιρούνται τα σκάφη που έχουν εξασφαλίσει 
επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας Γ΄.  
 
Στα αλιευτικά καταφύγια,  εκτός από τα αλιευτικά σκάφη, επαγγελματικά και 
ερασιτεχνικά, ελλιμενίζονται σκάφη που  εξυπηρετούν άλλες επαγγελματικές ομάδες 
που σχετίζονται με τα γαλάζια επαγγέλματα καθώς επίσης και  ιδιωτικά σκάφη 
αναψυχής. Εντός των αλιευτικών καταφυγίων ελλιμενίζονται ένας μεγάλος αριθμός 
ακτοπλοϊκών σκαφών που ασχολούνται αποκλειστικά με την παροχή υπηρεσιών στην 

τουριστική βιομηχανία.  
 
∆εδομένης της ραγδαίας 
ανάπτυξης της τουριστικής 
βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια 
προτεραιότητα του Τμήματος 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
(ΤΑΘΕ) είναι η παροχή 
ελλιμενισμού και διευκολύνσεων 
στα αλιευτικά καταφύγια 
πρωτίστως στις επαγγελματικές 
ομάδες που σχετίζονται με τα 
γαλάζια επαγγέλματα 
καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο 
φάσμα αναγκών στα πλαίσια της 
γαλάζιας οικονομίας.  

 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθέσιμος χώρος ελλιμενισμού, πέραν των δέκα 
θέσεων ελλιμενισμού, το ΤΑΘΕ προχωρά σε ανακοίνωση  προκήρυξης  των θέσεων 
ελλιμενισμού και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο καθορισμένο από 
την προκήρυξη χρονικό διάστημα. Η ανακοίνωση της προκήρυξης των αιτήσεων 
ελλιμενισμού γίνεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ και στον ημερήσιο τύπο. Με την 
ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ελλιμενισμού γίνεται  η αξιολόγηση των 
αιτήσεων ελλιμενισμού που λήφθηκαν με βάση τα κριτήρια ελλιμενισμού που 
καθορίστηκαν κατά την προκήρυξη των αιτήσεων ελλιμενισμού και τα οποία 
δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 
 



 

 
Τη δεδομένη στιγμή όλα τα αλιευτικά καταφύγια του ΤΑΘΕ είναι πλήρη πέραν του 
αλιευτικού καταφυγίου Πύργου Τηλλυρίας στο οποίο υπάρχει διαθέσιμος χώρος 
ελλιμενισμού. Η προκήρυξη για το αλιευτικό καταφύγιο Πύργου παραμένει ανοικτή και η 
χορήγηση ελλιμενισμού γίνεται βάσει της ημερομηνίας λήψης της αίτησης μέχρι την 
εξάντληση του διαθέσιμού χώρου ελλιμενισμού. 
 
 
Για τα υπόλοιπα αλιευτικά 
καταφύγια στα οποία δεν 
υπάρχει ανοικτή προκήρυξη οι 
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται 
ότι δεν αποδεχόμαστε αιτήσεις 
ελλιμενισμού λόγω έλλειψης 
διαθέσιμου χώρου 
ελλιμενισμού.  
 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει 
περιορισμένος διαθέσιμος 
χώρος ελλιμενισμού χορηγείται 
ημερήσιος ελλιμενισμός. Για την 
χορήγηση ημερήσιου 
ελλιμενισμού θα πρέπει να 
υποβάλλεται εκ των προτέρων αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς το αρμόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο, ο υπεύθυνος του οποίου χορηγεί ή όχι την άδεια για ημερήσιο 
ελλιμενισμό κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων, με βάσει τις 
υπάρχουσες διαθέσιμες κενές θέσεις και είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των 
ανάλογων τελών. Ο ημερήσιος ελλιμενισμός σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
πλεονέκτημα για τη χορήγηση ετήσιου ελλιμενισμού.  
 


