
ΑΛ 10 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΠΡΟΣ  
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ…………………..………………… 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................…………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ:.........................................………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ:......................…………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: .....………………………………………………............................................ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………................. 

ΟΔΟΣ: ..................................... ΑΡΙΘΜΟΣ:………….ΠΟΛΗ: ...........................………………... 

Τ. Κ.: ...........................ΤΗΛ: .....................................FAX: …….………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................……………………………………………………….... 

ΣΚΑΦΟΣ : ........................................………………………………………………………………. 

ΝΗΟΛ./ΛΕΜΒ. : ........................................………………………………………………………... 

Α.Μ.Α.Σ. : ........................................……………………………………………………………….. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ : ........................................…………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................…………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ:.........................................………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ:......................…………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: .....……………………………………………….......................................... 

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………….. 

ΟΔΟΣ: ..................................... ΑΡΙΘΜΟΣ:………….ΠΟΛΗ: ...........................………………... 

Τ. Κ.: ...........................ΤΗΛ: .....................................FAX: …….………………………………… 

ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................……………………………………………………….... 

  Παρακαλώ πολύ όπως  εγκρίνετε τη  μεταβίβαση  του   επαγγελματικού  αλιευτικού  σκάφους            
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . », Λεμβολογίου/Νηολογίου…………………………..…………, 
ΑΜΑΣ…………………………….., ιδιοκτησίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
……………………………..στο όνομά μου σε ποσοστό …………….%.  
Επιπλέον ζητείται η μετονομασία του σε «……………………………………………...» και η 
μεταλεμβολόγηση/μετανηολόγησή του στα Λεμβολόγια/Νηολόγια .....……………………. ……… 
Δεν είμαι ιδιοκτήτης άλλου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 

(Πόλη - Ημερομηνία)…………………………… 
                                                                                     Ο/Η ΑΙΤ…… 

                                            ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
 

.                         ………………………… 
ΤΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012   
 
             (υπογραφή) 



ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Οι αιτούντες προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, 
συμπληρώνουν την αίτηση και συνυποβάλλουν ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
(πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από κάποιον τρίτο,  
αυτός πρέπει είτε να φέρει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων,  είτε 
πληρεξούσιο για την υποβολή της, ενώ αν αποσταλεί ταχυδρομικώς πρέπει να υπάρχει θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής  των αιτούντων, τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

2. Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας του φακέλου και εφόσον αυτός είναι πλήρης, η Υπηρεσία προβαίνει 
στην έκδοση της αιτηθείσας πράξης. Στην περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή η Υπηρεσία 
κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση διευκρινιστικών εγγράφων προκειμένου να καταστήσει 
σαφέστερη την εικόνα της κάθε περίπτωσης, ενημερώνει εγγράφως τους αιτούντες. Αφού 
εξασφαλισθεί κατά τον τρόπο αυτό η πληρότητα του φακέλου,  ολοκληρώνεται η έκδοση της 
αιτηθείσας πράξης. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Άδεια Αλιείας Σκάφους, 
2. Έγγραφο Εθνικότητας, 
3. Άδεια πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, 
4. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή (με γνήσιο της υπογραφής)  α)  ότι δέχεται να πουλήσει το σκάφος 

του στον συγκεκριμένο αγοραστή, β) αν το σκάφος έχει επιδοτηθεί, γ) αν έχει ή όχι στην κατοχή του 
ιχθυοπαραγωγικό αυτοκίνητο, δ) αν έχει υποβάλει αίτηση για διάλυση, 

6. Ταυτότητα (πωλητή), 
7. Ταυτότητα (αγοραστή), 
8. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας (αγοραστή), 
9. Βεβαίωση Συλλόγου (για τον αγοραστή) (σύμφωνη με το αρ. 179284/7.1.2010 έγγραφο της Δ/νσης 

Θαλ. Αλιείας του ΥΠΑΑΤ), 
10. Εκκαθαριστικό Εφορίας (τελευταία εκδοθέν από την αρμόδια ΔΟΥ) και όπου απαιτείται το Ε1 του 

αντίστοιχου οικονομικού έτους, καθώς και τυχόν άλλα κατά περίπτωση διευκρινιστικά αυτών 
έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος αποζεί από την αλιεία,  

11. Υπεύθυνη Δήλωση του αγοραστή για το επάγγελμά του και για το ότι το κατατεθέν εκκαθαριστικό 
(και όπου απαιτείται το αντίστοιχο Ε1)  είναι ακριβές φωτ/φο του τελευταία κατατεθέντος στην 
αρμόδια ΔΟY, 

12. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και κατά περίπτωση διευκρινιστικά αυτής έγγραφα (για τον 
αγοραστή), 

13. Στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι μόνιμος κάτοικος άλλης Περιφέρειας (ή Περιφερειακής 
Ενότητας) δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 8 έως 12 και απαιτείται Σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας Αλιείας της Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας) της οποίας είναι μόνιμος 
κάτοικος, στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι επαγγελματίας αλιέας και ότι δεν υπάρχει αντίρρηση 
για τη μεταβίβαση σκάφους στο όνομά του.- 

 
Τμήμα Αλιείας Δήμοι που εξυπηρετούνται ανά Τμήμα Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής: 

Π.Ε Κεντρικού & Νότιου  
Τομέα Αθηνών 
 Τηλ :213-1617427-9 

Αθηνών, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού & Αργυρούπολης, Βύρωνα, Γαλατσίου, 
Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας & Χαλκηδόνας, Καλλιθέας, Ν. Σμύρνης, Μοσχάτου & 
Ταύρου, Π.Φαλήρου 

Π.Ε Πειραιά Τηλ: 213- 
1602662 

Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας. 

Π.Ε Ανατολικής Αττικής 
& Βορείου Τομέα  Αθηνών. 
Τηλ: 213-2005188 

Ωρωπού, Μαραθώνος, Ραφήνας-Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, 
Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Αγ. 
Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου,  Λυκόβρυσης & Πεύκης, 
Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου & Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης & Ψυχικού  

Π.Ε Νήσων  Τηλ: 213-
1602662 

Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σπετσών 

Π.Ε Δυτικής Αττ. & Δυτ. 
Τομέα  Τηλ: 210-5561707 

Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγάρων, Ασπροπύργου, Φυλής,   Αγ.  Βαρβάρας,  Αγίων Αναργύρων &  
Καματερού, Αιγάλεω, Ίλιον, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου  

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ: 

Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας  

Να την παραλάβει ο παρακάτω εκπρόσωπος σας:  

Να την αποστείλουμε ταχυδρομικά στην διεύθυνση σας  

Να την αποστείλουμε με fax στον παρακάτω αριθμό:  
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