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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰττ" Άρ. 935 της 5ης ΜΑ-Ι-ΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Β 

Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 
'Αριθμός 93 

Οι περί 'Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972, κατατεθέντες εις 
την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες ύπ' αυτής, δημοσιεύονται 
ως έτροποποιήθησαν εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τη παραγράφω (β) του άρθρου 2 του περί 'Αλιείας (Τροποποιη
τικού) Νόμου τοΰ 1972 ('Αρ. 9/72). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 44 ΤΟΥ 1961, 109 ΤΟΥ 1968, 

2 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ 1972) 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου 6. 

Το Ύπουργικόν Συμβούλων, ενασκούν τάς δυνάμει του άρθρου 
6 του περί 'Αλιείας Νόμου χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. ΟΊ παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί 'Αλιείας Έφημερίς 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972 και θά άνοτνινώσκωνται δμου κυβερνήσεως. 
μετά τών περί 'Αλιείας Κανονισμών 1952 εως 1971 (έν τοΐς εφεξής ^}aPaP^a 

αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») και ol βασικοί Κανόνι 27™!ΐ952 
σμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οι περί 14.5.1959. 
'Αλιείας Κανονισμοί 1952 εως 1972. Επίσημος 

ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

9. 2.1962 
12. 7.1962 

8.11.1968 
25. 7.1969 
21 . 5.1971 
17. 9.1971. 

2. Ό Κανονισμός 5 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται δια της 
εις τό τέλος αύτοΟ προσθήκης τής ακολούθου νέας παραγράφου : 

(257) 
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«(5) Πάσα τράτα δέον δπως είναι κατά πάντα χρόνον έφωδια
σμένη δια βυθομέτρου καταγράφοντος το εκάστοτε βάθος ένθα ή 
τράτα αλιεύει, της εγκρίσεως του Λειτουργού 'Αλιείας (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς <τό εϊδικόν βυθόμετρον»), επιπροσθέτως 
ιτρός οιονδήποτε άναγκαΐον δι' άλιείαν βυθόμετρον επί του σκά
φους.». , 
3. Ό Κανονισμός 7 τών βασικών Κα\ονισμών τροποποιείται διά 

της εις το τέλος σύτου προσθήκης τών ακολούθων νέων παραγρά
φων : 

«(7) "Ανευ γραπτής αδείας του Λειτουργού 'Αλιείας, ουδέν πρό
σωπον θά χρησιμοποιή δι' άλιείαν, ή θά άποπειραθή νά χρησιμο
ποιή δι5 άλιείαν, οίανδήποτε τράταν της οποίας τό εϊδικόν βυθόμε
τρον δέν θά έ'χη έγκριθή υπό του Λειτουργού Αλιείας δυνάμει της 
παραγράφου (5) του Κανονισμού 5 και δέν θά είναι κατά τήν άλι
είαν έν λειτουργία. 

(8) Ουδέν πρόσωπον θά παρεμποδίζη ή καθ' οιονδήποτε τρόπον 
έπεμβαίνη εις τήν κανονικήν λειτουργίαν του είδικου βυθομέτρου 
οιασδήποτε τράτας.». 


