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Διοικητικοί Πράξεις καΐ Γνωστοποιήσεις 

'Αριθμός 731 
Ό ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ -

(ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 44 ΤΟΥ 1961, 109 ΤΟΥ 1968 
ΚΑΙ 2 ΤΟΥ 1970) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 
6 του περί 'Αλιείας Νόμου χορηγούμενος αύτω εξουσίας, εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς όί περί 'Αλιείας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 κάί. θά άναγινώσκωνται 
όμου μετά τώ ν περί 'Αλιείας Κανονισμών 1952 εως 1971 „(έν τοις 
έψεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και οι βασικοί 
Κανονισμοί όμου μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται 
ώς οί περί 'Αλιείας Κανονισμοί 1952 εως 1971. 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως. 

Παράρτημα 
Τρίτον : 

27.2.1952 
14.5.1959. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

9. 2.1962 
12. 7.1962 

8.11.1968 
25. 7.1969. 

2. Ό Κανονισμός 2 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της προσθήκης της ακολούθου νέας παραγράφου : <:·. 

«Σάκκος συλλογής ή «κατάκολον» σημαίνει τό; τελευταΐον τμήμα 
του δικτύου τράτας εντός του οποίου συλλέγεται τό αλίευμα.». 
3. Ό Κανονισμός 7 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 

τής καταργήσεως και αντικαταστάσεως της παραγράφου (2) και 
«τής επιφυλάξεως» διά τής μετά την παράγραφον (1) προσθήκης τών 
ακολούθων νέων παραγράφων : :;' ,Ί 

«(2) Ουδέν πρόσωπον θά χρησιμοποιή δίκτυον τράτας τρϋ\ οποίου 
κ ό σάκκος συλλογής ή τό «κατάκολον» θά έχη μήκος μικ^ότερον 

τών δεκαέξη ποδών δταν τούτο μετρηθή άπό..του ςτημείου :ένωσεώς 
του μετά του υπολοίπου δικτύου μέχρι του πρώτου σημέίόυ,δεσί

. ματος.τούτου εις τό όπίσθιον. μέρος. '... ;. ;.', V · : ί 

(3) Ουδέν, πρόσωπον θά παρεμποδίζη καθν οίονδήπρχε,τρόπον 
. . ώ σ τ ε . τούτο νά κατακρατή ίχθυς οΐτινέςώς ,έκ τρΰ μεγέθους των 

δέν θά -κατεκρατουντο ' κανονικώς- ύπό του r,σάκκου^^,.,ρυλλρ^ής ή 
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«κατακόλου» του έχοντος «μάτια» ώς ταύτα καθορίζονται έν τή 
παραγράφω 1 του παρόντος Κανονισμού. 

(4) Ουδέν πρόσωπον θά εχη δι' οιονδήποτε σκοπόν επί οιουδή
ποτε σκάφους, πλην των βάσει της παραγράφου 5 εξαιρουμένων, 
δίκτυα ή μέρος δικτύων άλλων ή εκείνων άτινα καθορίζονται έν 
τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού άνευ της γραπτής 
εξουσιοδοτήσεως του Λειτουργού 'Αλιείας. 

■(5) 'Εξαιρούνται των προνοιών της παραγράφου 4 του πα
ρόντος Κανονισμού, σκάφη ολικής χωρητικότητος άνω των 15 
τόννων, μη ασχολούμενα με τήν άλιείαν. 

(6) Ουδέν πρόσωπον θά συλλαμβάνη,. έκφορτώνη, ή πωλή έν 
τή Δημοκρατία ίχθΟς τοιούτου μεγέθους ώστε νά μή δύνανται νά 

. συγκρατώνται ύπό τών ανοιγμάτων τών δικτύων ώς ταύτα προσ
διορίζονται έν τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού : 

Νοείται δτι ή παράγραφος δεν θά εχη έφαρμογήν έν σχέσει προς 
ίχθυς γνωστούς ώς «άθερίνα» δταν οΰτοι εχουσιν άλιευθή διά ψαρο
παγίδων.». 

4. Οι δασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
τής παρεμβολής έν αύτοΐς αμέσως μετά τον Κανονισμόν 8 του ακο
λούθου Κανονισμού : 

«8Α. Ουδέν τιρόσωπον θά φρνεύη, καταδιώκη, συλλαμβάνη ή 
κατέχη ή αποπειράται νά φονεύση, καταδίωξη, συλλαβή, κατέχη 
ή πωλήση θαλασσίαν χελώνην οιουδήποτε είδους ή ωά χελώνης, 
ή φώκην, ή δελφίνι οιουδήποτε είδους άνευ της γραπτής αδείας 
του Λειτουργού 'Αλιείας. 

«8Β. Ουδέν πρόσωπον θά μολύνη θαλάσσιας περιοχάς ή ύδατα 
συγκρατούμενα ύπό ύδατοφρακτών, 'ύδατα ποταμών, λιμνών ή 
άλλων φυσικών ή τεχνητών δεξαμενών εντός τών οποίων ευρίσκον
ται ίχθύες δι' οιωνδήποτε ουσιών at όποΐαι δυνατόν νά έχουν αμε
σον ή έμμεσον επιβλαβή έπίδρασίν επί τής αναπτύξεως ή επιβιώ
σεως τών έξης αποθεμάτων Ιχθύων : 

(α) ιχθύων τών γλυκέων υδάτων, 
(β) ιχθύων τών παρακτίων θαλασσίων περιοχών εντός άκτΐνος 

6 μιλίων άπό τής ακτής». 

'Αριθμός 732 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 41 ΤΟΥ 1962, .7 ΤΟΥ 1964, 43 ΤΟΥ 1966, 
. 41 ΤΟΥ 1968, 84 ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ 1970) 

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 7(1) (β) 

Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορη
γουμένας εις αυτό δυνάμει τής παραγράφου (β) .του εδαφίου (1) 
του άρθρου 7 του περί 'Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος»), τη συμβουλή 
του Συμβουλίου, γνωστοποιεί ώδε δτι επιπροσθέτως προς τά Πανε
πιστήμια κάί "Ιδρύματα τά καθοριζόμενα εις τον Πρώτον Πίνακα 
τής Γνωστοποιήσεως τής δημοσιευθείσης ύπ' αριθμόν 40 εις τό Τρίτον 
Παράρτημα τής επισήμου εφημερίδος τής Δημοκρατίας τής 24ης 
'Ιανουαρίου 1963 και εις τάς Γνωστοποιήσεις τάς δημοσιευθείσας 
Cm' αριθμούς 103, 333, 797, 324 και 166 είς τό Τρίτον Παράρτημα 


