
AITHΣΗ

Επώνυμο: ……………………

Όνομα: ………………….….

Όνομα πατέρα: ……………...

Έτος γέννησης:………………

         Φορέας ασφάλισης…................

Διεύθυνση κατοικίας: ………

………………………………

Τηλέφωνο: …….……………

Μυτιλήνη …../…../20.....……

«Βεβαίωση για άδεια λιανικής 

πώλησης ψαριών»

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση όπου 

αναφέρεται η αλιευόμενη 

ποσότητα ανά είδος ψαριού 

ανά έτος καθώς και τα 

αλιευτικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται

2. Άδεια σκάφους (φωτοτυπία 

όλες τις γραμμένες σελίδες 

της άδειας)

3. Αποδεικτικό του 

ασφαλιστικού φορέα που 

υπάγεται (φωτοτυπία)

4. Αποδεικτικό του ατομικού 

ΑΦΜ. Σε περίπτωση 

συμπλοιοκτησίας, 

αποδεικτικό και του ΑΦΜ 

του σκάφους

5. (μόνο για ιδιοκτήτες 

σκάφους μέσης αλιείας) 

Φωτοαντίγραφο εγγράφου 

εθνικότητας και πρόσφατο 

πιστοποιητικό κυριότητας

ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας

Τμήμα Αλιείας

Καραντώνη 2, 81131 Μυτιλήνη

Είμαι  κάτοχος  του  επαγγελματικού

αλιευτικού  σκάφους  με  το

όνομα ..........................................................

..... ...............................................................

ΑΜΑΣ  .......................  και  παρακαλώ να

μου  χορηγήσετε  σχετική  βεβαίωση,  την

οποία  θα  χρησιμοποιήσω  για  την

ανανέωση  της  άδειας  λιανικής  πώλησης

ψαριών. 

    

                  

                     Ο/Η  αιτών/-ούσα

 

Βεβαίωση για νωπά αλιεύματα



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αλιεύω  ετησίως  περίπου  ……………  κιλά  αλιευμάτων,  με  αλιευόμενη  ποσότητα  ανά  είδος  και  είδη  εργαλείων  όπως

αναφέρεται στην  επόμενη σελίδα.

Ημερομηνία:      

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1)  Αναγράφεται  από  τον  ενδιαφερόμενο  πολίτη  ή  Αρχή  ή  η  Υπηρεσία  του  δημόσιου  τομέα,  που  απευθύνεται  η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3)  «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  γεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά  με  έγγραφη  υπεύθυνη
δήλωση  του  άρθρου  8  τιμωρείται  με  φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών.  Εάν  ο  υπαίτιος  αυτών  των  πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω
όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΑΛΙΕΥΟΜΕΝΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΣΕ ΚΙΛΑ)

αγριογαρίδες θράψαλα λαβράκια σκουμπριά

αστακοί καβούρια λακέρδες παλαμίδες σκυλόψαρα

Βραστά  (γύλοι,

σαλιάρες)

κακαρέλοι λούτσοι παντελήδες σουπιές

γαλέοι καλαμάρια λυθρίνια πέρκες σπάροι

γάμπαρη καλκάνια μαγιάτικα προσφυγάκια συναγρίδες

γαρίδες καπόνια μακρύπτεροι τόνοι σαλούβαρδοι Ερυθροί τόνοι

γαύροι καραβίδες μαρίδες σάλπες τσιπούρες

γλώσσες κεφάλια μέλαινες σαργοί φαγκριά

γόπες κοκκάλια μελανούρια σαρδέλες χάβαρα

γοφάρια κοκκινόψαρα μοσχίτες σαυρίδια χελιδονόψαρα

δράκαινες κολιοί μουρμούρια Σελάχια (τριγώνες) χιόνες

ζακέτες κουτάβια μπακαλιάροι Σκαθάρια

Σκάροι

χριστόψαρα

ζαργάνες κουτσομούρες μπαρμπούνια σκορπίνες χταπόδια

ζαργανόψαρα κυδώνια ξιφίες σκορπιοί

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

GNS (Απλάδια δίχτυα) ΝΚ  (Καμάκι  χεριού  για  τη  μέθοδο  αλιείας

Πυροφάνι)

GNS (Αθερίνα) ΝΚ  (Χεράκι,  για  αλιεία  οστράκων  με  καταδυτική

συσκευή από σκάφος)

GTN (Καλαμωτή) ΝΚ (Δελφινιέρα)

GTN (Κουλούρα) ΝΚ (φτυάρι) 

GTN (Συνδυασμός απλαδιών και μανωμένων διχτυών) ΝΚ (Πιρούνα) 

GTR (Μανωμένα δίχτυα) ΝΚ (Σπάτουλα) 

LLS (Στάσιμα παραγάδια) ΝΚ (για αλιεία δολωμάτων με καταδυτική συσκευή

από σκάφος)

LLD (Παρασυρόμενα παραγάδια) ΝΚ (Δίχτυ για δολώματα)

FPO (Κύρτοι) ΝΚ (Πιρούνα (για αχινούς) με ελεύθερη κατάδυση)

FPO (Παγίδες) ΝΚ (Χέρα με ελεύθερη κατάδυση)

FPO (Κοφίνια) ΝΚ (Πιρούνα (για αχινούς) με καταδυτική συσκευή)

FPO (Νταούλια) ΝΚ (Χέρα με καταδυτική συσκευή) 

FPO (Σωλήνες) PS (γρι γρι ημέρας ή/και νύχτας)

FPO (Κιούπια) OTB (Μηχανότρατα) 

FPO (Κουτιά) SB (Βιντζότρατα)

FPO (Δοχεία)

DRB (Αργαλειός)

DRΗ (Τσουγκράνα)

LHP (Πετονιές  με  το  χέρι  και  πετονιές  με  χειροκίνητο

καλάμι)

LTL (Συρτή)

LHM (Πετονιές με το χέρι και πετονιές με μηχανοκίνητο

καλάμι)

ΝΚ (Φωτεινή πηγή για τη μέθοδο αλιείας Πυροφάνι)

NK (Γυαλί για τη μέθοδο αλιείας Πυροφάνι)
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