
 
                                                  Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 

Έκδοση Ερασιτεχνικών Αδειών Αλιείας 

                                                                                 
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει το κοινό ότι έχει αρχίσει η έκδοση Ερασιτεχνικών 
Αδειών Αλιείας για το έτος 2019. Όλες οι Ερασιτεχνικές Άδειες Αλιείας (Άδεια Αλιείας με 
Σκάφος, Άδεια Αλιείας με Ψαροντούφεκο και Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες) θα 
πληρώνονται και θα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της JCC Smart ή στα ταμεία των 
τραπεζών.  
 
Στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών θα 
εκδίδονται Ερασιτεχνικές Άδειες Αλιείας ΜΟΝΟ στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
 

 Όταν ο αιτητής εκδίδει Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας για πρώτη φορά 

 Όταν το τιμολόγιο του αιτητή δεν εντοπίζεται στο σύστημα της JCC PAYMENTS ή στα 
ταμεία των τραπεζών 

 Όταν ο αιτητής για Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες επιθυμεί να 
δηλώσει σε αυτήν και τα ανήλικα τέκνα του ηλικίας μέχρι 12 ετών, προσκομίζοντας 
ταυτόχρονα τις ταυτότητες/πιστοποιητικά γεννήσεως τους  

 Όταν ο αιτητής για Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες είναι ανήλικος 
από 12-18 ετών και απαιτείται η συγκατάθεση και υπογραφή του κηδεμόνα/γονέα του, 
ο οποίος πρέπει να επιδείξει την ταυτότητα του 

 Όταν η αίτηση αφορά σε Ομαδική Άδεια Αλιείας στους Υδατοφράκτες η οποία 
εκδίδεται για τουριστικούς σκοπούς σε εγγεγραμμένα ταξιδιωτικά γραφεία και 
σωματεία, αφού εξασφαλίστηκε προηγουμένως η γραπτή έγκριση της Διευθύντριας 
του ΤΑΘΕ.   

 
Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο κάτοχος Ερασιτεχνικής Άδειας Αλιείας έχει 
αλλάξει αριθμό διαβατηρίου/ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση, παρακαλείται 
όπως ενημερώσει το ΤΑΘΕ στα τηλέφωνα 22807818 και 22807836 για να γίνει η 
απαραίτητη διαφοροποίηση στοιχείων στη βάση δεδομένων. 
  
Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και την έκδοση αδειών 
αλιείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Γραφεία του ΤΑΘΕ: 
 
Πάφος: +357 26821677 
Λεμεσός: +357 25817312 
Ζύγι: +357 24817097  
Λάρνακα: +357 24304294 
Παραλίμνι: +357 23834170 
Λευκωσία: +357 22807818 
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Friday, 28th December 2018 
 

Issuing of Recreational / Amateur Fishing Licenses 
 
                                                                                     
The Department of Fisheries and Marine Research (DFMR) of the Ministry of Agriculture, 
Rural Development and Environment, announces the beginning of the issuing of recreational 
and amateur fishing licenses for the year 2019.  
 
Recreational Boat Fishing, Recreational Spear Fishing and Recreational Reservoirs Fishing 
Licenses can be issued electronically via JCC Smart or through Banks.  
 
Recreational Fishing Licenses will be issued exceptionally at the Central and District Offices 
of the Department of Fisheries and Marine Research ONLY in the following cases: 
 

 When the applicant applies for a  recreational fishing license for the first time. 

 When there is no existing invoice in the JCC PAYMENT SYSTEM. 

 When an applicant for a Recreational Fishing License in Reservoirs wishes to include 
on his / her license minor children up to 12 years of age, while presenting their 
identification cards / birth certificates. 

 When a Recreational Fishing License in Reservoirs is sought by a minor applicant 
aged 12 -18 years old and the consent and signature of his / her guardian / parent is 
required along with the presentation of his / her identification card. 

 Group Fishing Licenses in Reservoirs issued to registered travel agencies and 
associations, which have previously obtained a written approval from the Director of 
the DFMR. 

 
In addition, in cases where the holder of a recreational fishing license has changed his / her 
passport / identity number, telephone number or address, such holder should contact the 
DFMR at tel.no. 22807818 / 22807836 in order to update the relevant information in the 
database. 
  
Any further information about the fishing terms and conditions as well as the issuing of 
recreational fishing licenses,  is available at the DFMR local offices. 
 
Paphos: +357 26821677 
Limassol: +357 25817312 
Zygi: +357 24817097  
Larnaca: +357 24304294 
Paralimni: +357 23834170 
Nicosia: +357 22807818 
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