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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΤΗΛ.:   2645360741 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ 

ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 
 

   

               Οι ενδιαφερόµενοι για την Αλιεία Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών (τόνου (Thunnus 

thynnus), µακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius)), για το έτος 2016, 

θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία µας και να υποβάλουν Αίτηση (µε τα σχετικά 

δικαιολογητικά) µέχρι τις 25/8/2015 (Αρ. Πρωτ. : 5088/78186/25-6-2013 (Α∆Α: ΒΛ41Β-8ΛΥ), 

Υπουργική Απόφαση) 

            

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

 
1) Άδεια αλίευσης χορηγείται µόνο σε επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία: 

 
 i. Είναι εφοδιασµένα µε αλιευτική άδεια µε τα επιτρεπόµενα αλιευτικά εργαλεία ήτοι µε 

Α) παρασυρόµενα παραγάδια (LLD), 

Β)συρτή (LTL), 

Γ) πετονιές (LHP, LHM) και 

∆) γρι-γρι (PS). 

 

Άδεια αλίευσης µε το αλιευτικό εργαλείο γρι - γρι (PS), χορηγείται για την αλιεία µακρύπτερου 

τόνου (ALB), τόνου (BFT) και ζωντανού τόνου (BFT) µε σκοπό την πάχυνση. 

 

ii. Έχουν εγκατεστηµένο, και σε λειτουργία, ∆ορυφορικό Σύστηµα Παρακολούθησης Σκαφών 

(VMS), καθώς και ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής (ERS). 

 

2) Χορηγείται µία άδεια αλίευσης ανά πλοιοκτήτη για ένα συγκεκριµένο σκάφος, 

ανεξαρτήτως του αριθµού των σκαφών που αυτός κατέχει. 

 
Άδεια αλίευσης τόνου δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: 
 
i. σε αλιευτικά σκάφη ολικού µήκους µικρότερου των 9,0 µέτρων. 

ii. σε αλιευτικά σκάφη µε επιτρεπόµενα αλιευτικά εργαλεία «βιντζότρατα» (SB) και 

«µηχανότρατα» (ΟΤΒ). 

iii. σε αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια καταχώρησης Κτηνιατρικής 

σε εφαρµογή των προβλεπόµενων από το π.δ. 79/07. 

iv. σε αλιευτικά σκάφη µε πλοιοκτήτη συνταξιούχο (εκτός εάν ο συνταξιούχος 

συµπλοιοκτήτης επαγγελµατικού σκάφους κατέχει ποσοστό του σκάφους µέχρι 20%) 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
- Ακριβές φωτοαντίγραφο αλιευτικής άδειας (επαγγελµατικής αλιευτικής άδειας του 

σκάφους) σε ισχύ. 

- Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταµέτρησης και εγγράφου εθνικότητας ή άδειας 

εκτέλεσης πλόων. 

 

- Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου προσκοµίζεται επιπλέον: 

Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Ακριβές φωτοαντίγραφο ατοµικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρµόδιας 

Λιµενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας (σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται 

από την άδεια) 

Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονοµικού έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή Ε5, εάν έχει υποβληθεί. 

Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας, του αιτούντος στην περίπτωση που είναι µόνιµος κάτοικος 

παραµεθόριας περιοχής 

Βεβαίωση ∆ήµου στην περίπτωση που ο αιτών πλοιοκτήτης είναι µόνιµος κάτοικος νήσου µε 

πληθυσµό λιγότερο των 1.000 κατοίκων. 

 

 


