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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΤΑΘΕ) 

Αίτηση Εγγραφής Αλιευτικού Σκάφους στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) 
για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας A’Β’         

κατηγορίας Γ’ με σκάφος               πολυδύναμη               και τράτας 
(παρακαλώ επιλέξετε το είδος της άδειας και να επισυνάπτεται πιστόν αντίγραφο  

του πιστοποιητικού εγγραφής του σκάφους) 
Σύμφωνα με τον Περί Αλιείας Τροποποιητικό Νόμο του 2019:
(1) άρθρο 13 3 (δ) «Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης 
(κατηγορίας Β’) χορηγούνται σε νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα της αλιείας, οι οποίοι- (i) Είναι ιδιοκτήτες 
αδειούχου επαγγελματικού σκάφους 6 έως 12 μέτρων το οποίο δεν έχει εξωλέμβια μηχανή και είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.    
(2) άρθρο 13 (εΑ)  «Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης 
(κατηγορίας Γ΄ με σκάφος) χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες αδειούχου αλιευτικού 
σκάφους μήκους από 4 μέχρι 12 μέτρα. Σημειώνεται ότι η ιπποδύναμη της μηχανής να μην ξεπερνά τα 60 άλογα.  
(3) άρθρο 13 Παράρτημα ΙΙ (2) η πολυδύναμη άδεια αλιείας χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με 
ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα.  
(4) άρθρο 13 Παράρτημα ΙΙ (3) η άδεια παράκτιας αλιείας τράτας βυθού χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά 
σκάφη που αλιεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα της ∆ημοκρατίας. 

Στοιχεία Σκάφους 

Αριθμός εγγραφής:  

Εξωτερική σήμανση:  

Όνομα σκάφους:  

Εσωλέμβια/ Εσω-εξωλέμβια/ 
Εξωλέμβια Μηχανή 
Μέγιστη Συνεχόμενη Ισχύς (KW) 

 

∆∆ΚΑ (IRCS):  

Χωρητικότητα GT:  

Άλλη χωρητικότητα:  

GTs:  

Κύριο αλιευτικό εργαλείο:  

∆ευτερεύον αλιευτικό εργαλείο:  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Όνομα ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών:  

∆ιεύθυνση ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών:  

Υπογραφή ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών:  

Ημερομηνία αίτησης:  

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  

 
 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
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Παρατηρήσεις Τομέα Ελέγχου και ∆ιαρθρώσεων: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Υπογραφή: ………………………………...………..  Ημερομηνία: ……………………………………………….…. 

 

 

Παρατηρήσεις Ναυτικής Υπηρεσίας: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Υπογραφή: …………………………..………………..  Ημερομηνία: ……………………………..…………………. 

 

Παρατηρήσεις Τομέα Αλιευτικών Πόρων: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Υπογραφή: …………………………..………………..  Ημερομηνία: ……………………………..…………………. 

 

 

 

Έγκριση / Μη Έγκριση ∆ιευθύντριας 
 

 

Υπογραφή: ……………………………………………..  Ημερομηνία: …………………………………... 


