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Αριθμός 172 

Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1989, οι οποίοι κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή χωρίς τροποποιήσεις, δημο
σιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί 
Αλιείας Νόμων 1972 έως 1987. 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 44 ΤΟΥ 1961, 109 ΤΟΥ 1968, 2 ΤΟΥ 1970, 

9 ΤΟΥ 1972, 19 ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ 210 ΤΟΥ 1987) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 6 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγεί το 

άρθρο 6 των περί Αλιείας Νόμων, εκδίδει του ακόλουθους Κανονισμούς: 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αλιείας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1989 και θα διαβάζονται μαζί με τους 
περί Αλιείας Κανονισμούς του 1952 έως 1988 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και 
οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αλιείας 
Κανονισμοί του 1952 μέχρι 1989. 

Κεφ. 135 
44 του 1961 

109 του 1968 
2 του 1970 
9 του 1972 

19 του 1981 
210 του 1987. 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως. 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
27. 2.1952 
14. 5.1559. 
Επίσημη 
εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 
Παράρτημα 
Τρίτο: 

9. 2.1962 
12. 7.1962 
8.11.1968 

25. 7.1969 
21. 5.1971 
17. 9.1971 
Παράρτημα 
Τρίτο (1): 

5. 5.1972 
23.12.1981 
27.10.1988. 
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Τροποποίηση 2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως 
των βασικών μ ε τ α α π ο τ ο ν Κανονισμό 10Α, του ακόλουθου νέου Κανονισμού: 
κανονισμών 
με την «10Β.—(1) Από την 1η Ιουνίου και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε 
προσθήκη έτους και μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, η οποία 
Κανονισμού. οριοθετείται ανατολικά από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης 

παλίρροιας από του σημείου τομής του 34 5 4 ' 3 0 ' ' Βόρειου Παράλ
ληλου μέχρι του σημείου τομής του 34 59 ' Βόρειου Παράλληλου, 
δηλαδή από την τοποθεσία γνωστή ως ' Ά σ π ρ ο ς ' μέχρι το Ά ρ γ ά κ ι 
του Γιουσούφι ' και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς το μέρος της 
θάλασσας σε βάθος όχι μικρότερο των 20 μέτρων, απαγορεύεται σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός κατόπιν γραπτής άδειας του Λειτουργού 
Αλιείας και κάτω από τους όρους που αυτός ήθελε αναγράψει στην 
άδεια αυτή— 

(α) Να οδηγεί ή αγκυροβολεί ή ανέχεται άλλο να οδηγεί ή 
αγκυροβολεί οποιοδήποτε σκάφος και για οποιοδήποτε λόγο* 

(β) να αλιεύει με οποιοδήποτε τρόπο, εξαιρούμενης όμω της 
αλιείας με καλάμι. 

(2) Από την 1η Ιουνίου και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
και μέσα στην παραλιακή ζώνη η οποία οριοθετείται δυτικά από τη 
γραμμή ανώτατης στάθμης της παλίρροιας από του σημείου τομής 
του 34 54 '30 ' ' Βόρειου Παράλληλου μέχρι του σημείου τομής του 34 
59' Βόρειου Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία γνωστή ως 
' Άσπρος' μέχρι το Άργάκι του Γιουσούφι' και η οποία επεκτεί
νεται κάθετα προς το μέρος της ξηράς σε απόσταση 90 μέτρων από τη 
γραμμή αυτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο— 

(α) Να εισέρχεται ή παραμένει μέσα στην περιοχή αυτή κατά 
την περίοδο που αρχίζει μια ώρα πριν από τη δύση του ηλίου 
και μέχρι την ανατολή του ηλίου, εκτός κατόπιν γραπτής 
άδειας του Λειτουργού Αλιείας: 

Νοείται ότι εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής τα πρό
σωπα που χρησιμοποιούν τον κύριο δρόμο Αγίου Γεωργίου 
Πέγειας προς την περιοχή 'Τζιόνι'· 

(β) να οδηγεί ή ανέχεται άλλο να οδηγεί οποιοδήποτε όχημα 
πάνω σε οποιαδήποτε αμμώδη παραλία της περιοχής αυτής· 

(γ) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόμου, να τοποθετεί πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα 

, της περιοχής αυτής κρεβατάκι, ομπρέλλα, τροχόσπιτο, 
αντίσκηνο ή άλλο ανάλογο παράπηγμα. 

(3) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ο όρος 'σκάφος' 
σημαίνει πλοίο, θαλαμηγό, λέμβο, σχεδία, φορτηγίδα και πλωτή 
εξέδρα και περιλαμβάνει κάθε πλωτό μέσο ανεξάρτητα από τον τρόπο 
προώθησης ή κίνησης αυτού και του σκοπού για τον οποίο 
χρησιμοποιείται.». 


