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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΟΥ ΣΕ Α∆ΕΙΟΥΧΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΚΑΙ Β 
 
ΜΕΡΟΣ Ι – Συμπληρώνεται από αδειούχο επαγγελματία αλιέα για εγγραφή βοηθού 
Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία γράμματα) : ……………………………………………………………  

……………………………………..………………….………  

∆ιεύθυνση ∆ιαμονής: Οδός/Αριθμός: ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………Πόλη/Χωριό:…………………………… 

Επαρχία …………………….………      Ταχ. Κώδ.: ….....................    Τηλ.: ……………………… 

Αρ. ∆ελ. Ταυτ. ……………………….. …….              

Σκάφος: ……………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομηνία: …………………………    Υπογραφή αιτητή: …………………………………………… 

 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Συμπληρώνεται από αιτητές για εγγραφή ως βοηθού σε επαγγελματία αλιέα 
*Μέχρι 2 Βοηθούς ανά σκάφος 

 
ΒΟΗΘΟΣ 1 
Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία γράμματα) : ……………………………………………………………  

……………………………………..………………….………  

Αρ. ∆ελ. Ταυτ. ………………………..…………………….. 

*να επισυναφθεί φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας           

∆ιεύθυνση ∆ιαμονής: Οδός/Αριθμός: ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………Πόλη/Χωριό:…………………………… 

                                            
1   Περί Αλιείας Νόμος, Παράρτημα ΙΙ, Άρθρο 13, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, 1. Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, Κατηγορία Α΄, Κατηγορία Β΄ - Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 4 
μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα της ∆ημοκρατίας με δίκτυα βυθού ή/και παραγάδια βυθού ή 
ψαροπαγίδες. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα. 

 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1416 
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Επαρχία …………………….………      Ταχ.Κώδ.: ….....................    Τηλ.: ……………………… 

∆ηλώνω ότι επιθυμώ εγγραφή ως βοηθού στον επαγγελματία αλιέα ……………………………. 

………………………………… με το σκάφος …………………………………  

Ημερομηνία: …………………………    Υπογραφή αιτητή: …………………………………………… 

** Σημείωση. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε 
άλλες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του ατόμου) Νόμου του 2001 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΒΟΗΘΟΣ 2 

Ονοματεπώνυμο (κεφαλαία γράμματα) : ……………………………………………………………  

……………………………………..………………….………  

Αρ. ∆ελ. Ταυτ. ………………………..……. ……………… 

*να επισυναφθεί φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας      

∆ιεύθυνση ∆ιαμονής: Οδός/Αριθμός: ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………Πόλη/Χωριό:…………………………… 

Επαρχία …………………….………      Ταχ.Κώδ.: ….....................    Τηλ.: ……………………… 

∆ηλώνω ότι επιθυμώ εγγραφή ως βοηθού στον επαγγελματία αλιέα ……………………………. 

………………………………… με το σκάφος …………………………………  

Ημερομηνία: …………………………    Υπογραφή αιτητή: …………………………………………… 

** Σημείωση. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε 
άλλες Υπηρεσίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του ατόμου) Νόμου του 2001 
 
____________________________________________________________________________ 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

     Ελέγχθηκε από :….………….…………………………….. 

  (Σφραγίδα)            Υπογραφή: …………………..……………………………….. 

     Ημερομηνία: ……………………………… 

Επισυνάπτονται / ∆εν επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ζητούνται 
στην αίτηση. 

                                                                                                                                                         
 


