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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2550 της 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Αριθμός 273
Οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1990 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντι
προσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως
στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών που εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου,
Νόμου του 1989 (Αρ. 99 του 1989).
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΜΕΧΡΙ 1990)
Κανονισμοί με βάση το άρθρο 6
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται
σ' αυτό με βάση το άρθρο 6 του περί Αλιείας Νόμου, εκδίδει τους
ακόλουθους Κανονισμούς.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αλιείας
Κανονισμοί του 1990.
2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς—
«Διευθυντής Υπηρεσίας Αλιείας» σημαίνει το Διευθυντή της Υπη
ρεσίας Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και
περιλαμβάνει κάθε λειτουργό κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον
ίδιο για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών
«εσωτερικά ύδατα» σημαίνει ποταμό, φυσικό ρυάκι, κανάλι, υδατο
φράκτη, λίμνη ή αλυκή·
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«θαλάσσιος δίαυλος» σημαίνει—
(α) Αναφορικά με την Αμμόχωστο:
Τα χωρικά ύδατα που περιλαμβάνονται μεταξύ της
παράκτιας γραμμής από τη Σαλαμίνα μέχρι το ακρωτήριο
Γκρέκο και παράλληλης προς αυτή ευθείας γραμμής μέσα
στην ισοβαθή καμπύλη των 100 οργιών, και των δύο
εκτεινομένων προς την ανοικτή θάλασσα σε διεύθυνση
175ο στον υπ* αρ. 2074 Ναυτικό Χάρτη του Αγγλικού
Ναυαρχείου
(β) Αναφορικά με τη Λεμεσό:
Τα χωρικά ύδατα που περιλαμβάνονται μεταξύ δύο
ευθειών γραμμών, που αρχίζουν από το λιμάνι Λεμεσού
και την τοποθεσία «Αμαθούς», αντίστοιχα, και εκτείνονται
προς τα νότια σε ανοικτή θάλασσα στον υπ* αριθμό 2074
Ναυτικό Χάρτη του Αγγλικού Ναυαρχείου,
(γ) Αναφορικά με τη Λάρνακα:
Τα χωρικά ύδατα που περιλαμβάνονται μεταξύ της
παράκτιας γραμμής από το λιμάνι Λάρνακας μέχρι το
ακρωτήριο Κιτίου και της παράλληλης προς αυτή ευθείας
γραμμής μέσα στην ισοβαθή καμπύλη των 100 οργιών, και
των δύο εκτεινομένων προς την ανοικτή θάλασσα σε
διεύθυνση 175ο στον υπ' αρ. 2074 Ναυτικό Χάρτη του
Αγγλικού Ναυαρχείου·
«I.C.E.S.» σημαίνει το διεθνή οργανισμό ο οποίος φέρει την
ονομασία «International Commission for the Exploration of the Sea»·
«Ιχθυοτροφείο» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή οποιεσδήποτε εγκα
ταστάσεις όπου εκτρέφονται ή αναπαράγονται ψάρια για πώληση ή
παράγονται αυγά ψαριών για πώληση*
«μάτι» σημαίνει τα διάκενα ή τις τρύπες δικτύου
«σάκος συλλογής» σημαίνει το τελευταίο τμήμα του δικτύου
τράτας, μέσα στο οποίο συλλέγεται το αλίευμα, που είναι γνωστό ως
«κατάκολο»·
«S.H.P.» σημαίνει την ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους, όπως
αυτή μετριέται στον άξονα·
«ψαροντούφεκο» σημαίνει συσκευή με την οποία μπορεί να εκτο
ξεύεται βλήμα ή άλλο αντικείμενο για τη θανάτωση ψαριών μέσα στο
νερό·
(2) Ό ρ ο ι οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανο
νισμούς έχουν την έννοια την οποία απέδωσε σ" αυτούς ο Νόμος.
3. Ο πλοίαρχος ή ο ιδιοκτήτης σκάφους αναφορικά με το οποίο
επιζητείται η έκδοση άδειας αλιείας για σκοπούς αλιείας στη Δημο
κρατία με βάση το Νόμο, υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Διευθυντή της
Υπηρεσίας Αλιείας, στην οποία διαλαμβάνεται σύντομη περιγραφή του
σκάφους αναφορικά με το οποίο απαιτείται η εν λόγω άδεια.
4. Κάθε άδεια αλιείας που εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου
εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Ι και
διαλαμβάνει τις λεπτομέρειες που αναφέρονται σ* αυτόν. Η εν λόγω
άδεια πρέπει να μεταφέρεται πάνω στο σκάφος και να παρουσιάζεται,
όταν ζητηθεί, σε οποιοδήποτε αστυνομικό ή λειτουργό της Υπηρεσίας
Αλιείας της Δημοκρατίας.
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5.—(1) Κάθε σκάφος στο οποίο χορηγήθηκε άδεια αλιείας στη
Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των παρόντων
Κανονισμών πρέπει να φέρει τον αριθμό ο οποίος παραχωρείται στο
σκάφος αυτό από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και ο οποίος
πρέπει να αναγράφεται με λευκά γράμματα σε μαύρη βάση στην καθεμιά
από τις παρειές του σκάφους· τα γράμματα αυτά πρέπει να έχουν ύψος
τουλάχιστο δεκαπέντε εκατοστόμετρα και πλάτος τουλάχιστο δυόμισι
εκατοστόμετρα και να απέχουν μεταξύ τους δυόμισι τουλάχιστον εκατο
στόμετρα.
(2) Κάθε σκάφος στο οποίο χορηγήθηκε άδεια αλιείας σύμφωνα με τις
πιο πάνω διατάξεις, είτε κινείται στη θάλασσα είτε είναι αγκυροβολη
μένο, οφείλει να επιδεικνύει φανούς ή σήματα ως εξής:
(α) Σκάφος που αλιεύει με τράτα:
(i) Δύο φανοί ορατοί σε όλο τον ορίζοντα οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι σε κατακόρυφη γραμμή, από τους
οποίους ο πάνω θα είναι πράσινος και ο κάτω λευκός, ή
σήμα που θα αποτελείται από δύο κώνους με ενωμένες
τις κορυφές τους σε κατακόρυφη γραμμή, δηλαδή ο
ένας κώνος πάνω από τον άλλο' αν το σκάφος είναι
μικρότερο από 20 μέτρα, τότε μπορεί να επιδεικνύει ένα
καλάθι αντί το πιο πάνω σήμα
(ϋ) ένα ν εφίστιο φα νό ο οποίος θα βρίσκετα ι σε σημείο
ψηλότερο του α να φερόμενου πιο πάνω πράσινου φα νού
και προς την πρύμνη του σκάφους* α ν το σκάφος είνα ι
μικρότερο α πό 50 μέτρα δεν είνα ι υποχρεωμένο να
επιδεικνύει το φα νό α υτό, μπορεί όμως να το πράττει·
και
(iii) ότα ν κινείτα ι, επιδεικνύει, επιπρόσθετα προς τους πιο
πάνω αναφερόμενους φα νούς, και φανό κορώνης·

Αριθμός
του σκάφους.

Σήματα
αλιευτικών
σκαφών.

(β) σκάφος που δεν αλιεύει με τράτα:
(i) Δύο φα νούς σε κα τα κόρυφη γρα μμή, α πό τους οποίους
ο α νώτερος να είνα ι ερυθρός κα ι ο κα τώτερος λευκός
και οι οποίοι να είνα ι ορα τοί σ' όλο τον ορίζοντα , ή
σήμα που α ποτελείτα ι α πό δύο κώνους, με ενωμένες τις
κορυφές τους σε κα τα κόρυφη γρα μμή, δηλα δή ο ένα ς
κώνος πάνω α πό τον άλλο- α ν το σκάφος είνα ι
μικρότερο α πό 20 μέτρα, τότε μπορεί να επιδεικνύει ένα
καλάθι αντί το σήμα αυτό·
(ii) σε περίπτωση που το οριζόντιο έκτα μα του α λιευτικού
μηχανισμού εκτείνετα ι πέρα ν των 150 μέτρων α πό το
σκάφος, λευκό φα νό ορα τό σ* όλο τον ορίζοντα ή ένα ν
κώνο με την κορυφή προς τα πάνω κα ι προς την
κατεύθυνση του εκτάματος*
(iii) ότα ν κινείτα ι, επιδεικνύει, επιπρόσθετα προς τους πιο
πάνω κα θοριζόμενους φα νούς, κα ι πλευρικούς φα νούς
και φανό κορώνης·
(γ) σκάφος που α λιεύει σε εγγύτα τη α πόστα ση α πό άλλα σκάφη
που επίσης αλιεύουν μπορεί να επιδεικνύει τα πιο κάτω σήματα:
(i) Αν αλιεύει με τράτα:
(αα) Ότα ν ρίπτει τα δίκτυα του, δύο λευκούς
φανούς σε κατακόρυφη γραμμή-
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(ββ) ότα ν σύρει τα δίκτυα του, ένα λευκό φα νό πάνω
από έναν ερυθρό φανό σε κατακόρυφη γρα μμή·
(γγ) ότα ν τα δίκτυα του έχουν εμπλα κεί σε εμπόδιο,
δύο ερυθρούς φανούς σε κατακόρυφη γρα μμή·
(ϋ) α ν πρόκειτα ι για σκάφη που α λιεύουν με τράτα ως
ζεύγος, το καθένα επιδεικνύει—
(αα) Κα τά τη νύκτα , προβολέα κα τευθυνόμενο' προς
τα εμπρός κα ι προς την κα τεύθυνση του άλλου
πλοίου του ζεύγους·
(ββ) ότα ν ρίπτει ή σύρει τα δίκτυα του ή ότα ν τα
δίκτυα του έχουν εμπλα κεί σε εμπόδιο, τους
καθορισμένους στην πα ράγρα φο (γ)(ϊ) πιο πάνω
φανούς·
(δ) σκάφος που αλιεύει με δίκτυα επιφάνειας επιδεικνύει δύο
κίτρινους φανούς σε κατακόρυφη γραμμή· οι φανοί αυτοί
αναλάμπουν εναλλακτικά ανά δευτερόλεπτο και με την ίδια
διάρκεια
αναλαμπής και διακοπής και μπορούν να επι
δεικνύονται μόνο όταν το σκάφος δυσχεραίνεται λόγω του
αλιευτικού εξαρτισμού.
Σήματα σε
σκάφη που
πλησιάζουν.

Σήμανση
αλιευτικών
εργαλείων.

Εξουσίες
του Διευθυντή
της Υπηρεσίας
Αλιείας
ως προς
την έκδοση
άδειας.

(3) Ό λ α τα σκάφη στα οποία χορηγήθηκε άδεια αλιείας οφείλουν,
όταν ασχολούνται με την αλιεία με δίκτυα ή παραγάδια ή με τράτες και
κινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, να υποδεικνύουν το αντικείμενο
της απασχόλησης τους σε πλοία που πλησιάζουν με επίδειξη ενός
καλαθιού ή άλλου ικανοποιητικού σήματος το οποίο να διακρίνεται
καθαρά και όταν έχουν τα αλιευτικά τους εφόδια στη θάλασσα και
εφόσο τα πλησιάζουν άλλα σκάφη, να επιδεικνύουν ίδιο σήμα στην
πλευρά από την οποία τα σκάφη εκείνα θα περάσουν.
(4) Ο πλοίαρχος ή ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε σκάφους, για το οποίο
χορηγήθηκε άδεια με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, οφείλει να σημαίνει
οποιαδήποτε δίκτυα ή παραγάδια, τα οποία τοποθετεί για σκοπούς
αλιείας σε βάθος πέραν των είκοσι πέντε οργιών μέσα στα χωρικά ύδατα
της Δημοκρατίας, με φανούς που εκπέμπουν λευκό ή πορτοκαλί φως:
Νοείται ότι οι φανοί αυτοί πρέπει να είναι—
(α) Ορατοί σε όλο τον ορίζοντα σε απόσταση τουλάχιστο ενός
μιλίου·
(β) τοποθετημένοι και στα δύο άκρα του καθενός από τα πιο πάνω
αναφερόμενα αλιευτικά εργαλεία:
6.—(1) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας μπορεί οποτεδήποτε—
(α) Να περιορίζει τον αριθμό των αδειών αλιείας οι οποίες εκδί
δονται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους·
(β) να περιορίζει την ποσότητα, το μέγεθος και τον τύπο των
δικτύων ή παραγαδιών που χρησιμοποιούνται από κάθε αδειού
χο σκάφος·
(γ) όταν ο αριθμός των αιτητών υπερβαίνει τον περιορισμένο
αριθμό των αδειών, να επιλέγει τους αιτητές προς τους οποίους
θα χορηγούνται οι πιο πάνω άδειες και για. το σκοπό αυτό να
παρέχει προτεραιότητα, εφόσο δεν υπάρχει σοβαρός λόγος περί
του αντιθέτου, σε εκείνους οι οποίου εξασφάλισαν κατά τα
τελευταία δέκα έτη το μεγαλύτερο αριθμό αδειών.
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(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), οι άδειες
αλιείας οι οποίες χορηγούνται κάθε έτος δεν επιτρέπεται να υπερ
βαίνουν—
(α) Τις δώδεκα (12) αναφορικά με τράτες·
(β) τις εξήντα (60) αναφορικά με σκάφη αλιείας ξιφία· και
(γ) τις πεντακόσιες (500) αναφορικά με οποιαδήποτε σκάφη που
αλιεύουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
(3) Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας αλιείας σε τράτα η ισχύς της
μηχανής της οποίας υπερβαίνει τα 250 άλογα (S.H.P.), εκτός αν η εν
λόγω τράτα—
(α) Ήταν εφοδιασμένη, πριν από τις 23 Δεκεμβρίου 1981, με
μηχανή ιπποδύναμης μεγαλύτερης των 250 (S.H.P.), (και νοου
μένου ότι η μηχανή αυτή δεν αντικαταστάθηκε μετά τις 23
''· Δεκεμβρίου 1981 με άλλη μηχανή της οποίας η ιπποδύναμη
είναι μεγαλύτερη από την ιπποδύναμη της αντικατασταθείσας)·
(β) μπορούσε με βάση το Νόμο να αλιεύει μέσα στα χωρικά ύδατα
της Δημοκρατίας πριν από τις 23 Δεκεμβρίου 1981.
(4) Η χορήγηση άδειας σε οποιοδήποτε σκάφος για την αλιεία ξιφία
απαγορεύεται, εφόσο το σκάφος—
(α) Είναι μικρότερο των εννέα (9) μέτρων, και
(β) δεν είναι εφοδιασμένο με ραδιοτηλέφωνο (VHF).
7.—(1) Η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε δικτύου για αλιεία στη
Δημοκρατία απαγορεύεται, εκτός αν αυτό χρησιμοποιείται από σκάφος
το οποίο έχει εξασφαλίσει άδεια αλιείας με βάση το άρθρο 3 του Νόμου
ή τους Κανονισμούς 18 και 19.
(2) Η χρησιμοποίηση δικτύων από τράτα για αλιεία απαγορεύεται,
εκτός αν τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα ως εξής:
(α) Έχουν ελάχιστο μέγεθος ματιού (εκτός από το μάτι του σάκου
·'■ συλλογής) όχι μικρότερο από είκοσι πέντε (25) χιλιοστόμετρα,
(β) το ελάχιστο μέγεθος ματιού του σάκου συλλογής τους δεν είναι
μικρότερο από τριάντα τέσσερα (34) χιλιοστόμετρα, και
(γ) το ελάχιστο μήκος του σάκου συλλογής τους δεν είναι μικρό
τερο από πέντε (5) μέτρα από το σημείο ενώσεως του με το
υπόλοιπο δίκτυο μέχρι το πρώτο σημείο δέσεώς του στο οπίσθιο
μέρος.
(3) Οποιαδήποτε δίκτυα, εκτός από τα δίκτυα τράτας, που χρησιμο
ποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο για σκοπούς αλιείας πρέπει να έχουν
ελάχιστο μέγεθος ματιού όχι μικρότερο από τριάντα δύο (32) χιλιοστό
μετρα.
(4) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους δικτύου
κατασκευασμένου από μισίνα (monofilament), εκτός αν αυτό είχε χρησι
μοποιηθεί για σκοπούς αλιείας για πρώτη φορά πριν από την ημερο
μηνία της δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών:
Νοείται ότι η χρήση τέτοιων δικτύων θα απαγορεύεται μετά την 31η
Δεκεμβρίου 1991:
• Νοείται επίσης ότι ο πλοίαρχος ή ο ιδιοκτήτης σκάφους στο οποίο
χορηγήθηκε άδεια αλιείας με βάση το άρθρο 3 του Νόμου μπορεί να
χρησιμοποιεί ή να μεταφέρει επί του σκάφους του δίκτυα κατασκευα
σμένα άπό μισίνα μόνο αν—
(α) Αποτελούνται από ένα μόνο φύλλο δικτύου (βοπόδικτα)·

Δίκτυο και
προϋποθέσεις
Χησήςτοος.
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(β) έχουν άνοιγμα ματιού που κυμαίνεται μεταξύ 34 και 40 χιλιο
στών και
(γ) το συνολικό τους μήκος δεν υπερβαίνει τα 1200 μέτρα.
(5) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στο σάκο συλλογής δικτύου
τράτας κατά τρόπο ώστε τα μάτια του εν λόγω σάκου να μπορούν να
συγκρατούν ψάρια μικρότερα από εκείνα για τη συγκράτηση των οποίων
ο σάκος αυτός είχε αρχικά κατασκευαστεί.
(6) Η αλιεία με τη μέθοδο της περικύκλωσης των ψαριών με δίκτυα
(γυροβολιά) απαγορεύεται, εκτός αν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
Αλιείας χορηγήσει ειδική γραπτή άδεια για το σκοπό αυτό σύμφωνα με
τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα II και νοουμένου ότι τηρούνται
οποιοιδήποτε όροι που αναγράφονται στην εν λόγω άδεια.
(7) Απαγορεύεται η μεταφορά από οποιοδήποτε σκάφος δικτύων ή
μέρους δικτύων τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, εκτός αν ο Διευθυντής της Υπηρε
σίας Αλιείας χορηγήσει γραπτή εξουσιοδότηση.
Τοποθέτηση
g.—(ΐ) Η τοποθέτηση στο βυθό της θάλασσας οποιωνδήποτε δικτύων
στοβΰθό
^ διάμετρος των ματιών των οποίων είναι μεγαλύτερη από πενήντα χιλιο
στόμετρα απαγορεύεται μεταξύ της 11ης προμεσημβρινής ώρας και μιας
ώρας πριν από τη δύση του ηλίου.
(2) Η τοποθέτηση στο βυθό της θάλασσας οποιωνδήποτε δικτύων η
διάμετρος των ματιών των οποίων κυμαίνεται μεταξύ τριάντα δύο (32)
και πενήντα (50) χιλιοστομέτρων απαγορεύεται—
(α) Μεταξύ της 10ης προμεσημβρινής ώρας και μιας ώρας πριν από
τη δύση του ηλίου* και
(β) κατά την περίοδο που αρχίζει δύο ώρες μετά τη δύση του ηλίου
και τελειώνει τα μεσάνυκτα.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) πιο
πάνω, μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 15ης Μα*ί*ου κάθε έτους θα
επιτρέπεται η τοποθέτηση δικτύων στο βυθό της θάλασσας σε οποια
δήποτε ώρα της ημέρας, αν—
(ά) Η διάμετρος των ματιών των εν λόγω δικτύων δεν είναι μεγαλύ
τερη από σαράντα χιλιοστόμετρα, και
(β) το πρόσωπο το οποίο τοποθετεί τα δίκτυα δεν απομακρύνεται
από αυτά μετά την τοποθέτηση τους στο βυθό.
(4) Η τοποθέτηση οποιωνδήποτε δικτύων μέσα στη θάλασσα σε
σημείο όπου το βάθος της είναι μικρότερο των 10 μέτρων απαγορεύεται
κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιουνίου και τελειώνει την 31η
Οκτωβρίου κάθε έτους.
Μέτρηση
του μεγέθους
ματιών.

9.—(1) Η μέτρηση του μεγέθους του ματιού οποιουδήποτε δικτύου
πραγματοποιείται μόνο με ειδικό μηχανικό μετρητή εγκεκριμένο από το
I.C.E.S. και όταν το εν λόγω δίκτυο είναι ήδη μεταχειρισμένο και
βρεγμένο.
(2) Η πιο πάνω μέτρηση επιτυγχάνεται δεδομένου ότι—
(α) Ο μετρητής ρυθμίζεται ώστε να εξασκεί πίεση τεσσάρων (4)
χιλιόγραμμων και τοποθετείται διαγωνίως μέσα στο τεντωμένο
μάτι του δικτύου*

967

K.AJI. 273/90

(β) λαμβάνεται ο μέσος όρος οποιασδήποτε σειράς μετρήσεων από
είκοσι συνεχόμενα μάτια τα οποία βρίσκονται στην περίπτωση
σάκου συλλογής τράτας στο πάνω μέρος του σάκου κατά μήκος
μιας γραμμής παράλληλης προς τον επιμήκη άξονα αυτού' η
μέτρηση αρχίζει από το οπίσθιο άκρο του σάκου και σε σημείο
που απέχει τουλάχιστο πέντε μάτια από το πρώτο σημείο
δέσεώς του στο οπίσθιο άκρο του σάκου συλλογής, και
(γ) η μέτρηση αρχίζει σε απόσταση όχι μικρότερη των πέντε
ματιών από τις παρυφές του δικτύου.
10. Ο πλοίαρχος ή ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε σκάφους, στο οποίο
χορηγήθηκε άδεια αλιείας με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς,
οφείλει να παρέχει στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας, με οποιοδή
ποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο, όπως ο Διευθυντής Υπηρεσίας
Αλιείας θεωρεί σκόπιμο, οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά με τις
δραστηριότητες και τη συγκομιδή του εν λόγω σκάφους, εφόσο αυτά
θεωρούνται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας αναγκαία για τους
σκοπούς της ορθολογιστικής διαχειρίσεως του θαλάσσιου πλούτου της
Δημοκρατίας.
11. Απαγορεύεται η σύλληψη, κατοχή ή πώληση ψαριών τα οποία
λόγω του μεγέθους τους δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθούν από δίκτυα
των οποίων η χρησιμοποίηση επιτρέπεται με βάση τους παρόντες
Κανονισμούς.
12.—(1) Απαγορεύεται η καταδίωξη, σύλληψη, θανάτωση, κατοχή ή
πώληση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε είδους ψαριών των εσωτε
ρικών υδάτων, εκτός αν για το σκοπό αυτό δοθεί γραπτή άδεια από το
Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας.
(2) Οποιαδήποτε άδεια με βάση την προηγούμενη παράγραφο δυνατόν
να αναγράφει οποιουσδήποτε όρους υπό τους οποίους αυτή παρα
χωρείται και προς τους οποίους ο κάτοχος της οφείλει να συμμορ
φώνεται.
(3) Κάθε άδεια που χορηγήθηκε με βάση την παράγραφο (1) λήγει την
τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο εκδόθηκε.
(4) Κάθε άδεια που χορηγείται με βάση τις προηγούμενες παρα
γράφους αναγράφει τον υδατοφράκτη ή τους υδατοφράκτες για τους
οποίους χορηγείται· για την έκδοση της καταβάλλονται τέλη ως εξής:
(α) Αν αφορά έναν υδατοφράκτη: £3"
(β) αν αφορά δύο υδατοφράκτες: £6'
(γ) αν αφορά τρεις υδατοφράκτες: £9
(δ) αν αφορά τέσσερις ή περισσότερους υδατοφράκτες: £10.
(5) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας μπορεί να χορηγεί σε
οργανωμένες ομάδες άδεια για αλιεία σε υδατοφράκτες ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρό
σωπο της ενδιαφερόμενης ομάδας στην εν λόγω άδεια, της οποίας η
διάρκεια ισχύος δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων
ημερών, αναγράφονται τα ονόματα των μελών της ομάδας και οι όροι
υπό τους οποίους αυτή παραχωρείται.
(6) Για κάθε άδεια που χορηγείται με βάση την παράγραφο (5)
καταβάλλεται τέλος τόσων λιρών όσος είναι ο αριθμός των ατόμων που
αναγράφονται στην άδεια.

Πληροφορίες
προς το
Διευθυντή
της Υπηρεσίας
Αλιείας.

Αλιεία
μικρών
ψαριών.

Αλιεία στα
εσωτερικά
ύδατα.
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Προστασία
χελωνών και
άλλων ειδών.

Θαλάσσια
περιοχή
της Λάρας.

Κεφ. S9
22 του 1961
17 του 1964
8 του 1972
52 του 1975
21 του 1987
26 του 1989.
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13.—(1) Χωρίς ειδική γραπτή άδεια του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Αλιείας απαγορεύεται—
(α) Η θανάτωση, καταδίωξη, σύλληψη, αγορά, πώληση ή κατοχή
υδρόβιας χελώνας, φώκιας, δελφινιού, καβουριού των εσωτε
ρικών υδάτων ή καβουριού της άμμου του είδους Ocypode
cursor*
(β) οποιαδήποτε απόπειρα θανάτωσης, καταδίωξης, σύλληψης,
αγοράς ή πώλησης των πιο πάνω ειδών ή
(γ) η αγορά, πώληση ή κατοχή αυγών χελώνας ή οποιουδήποτε
μέρους χελώνας, φώκιας ή δελφινιού.
(2) Η συλλογή από οποιαδήποτε αλυκή ή η κατοχή ή πώληση ατόμων
ή κύστεων του είδους Artemia salina απαγορεύεται, εκτός αν εξασφαλι
στεί προηγουμένως γραπτή άδεια για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή
της Υπηρεσίας Αλιείας.
14.—(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο όπως μεταξύ της 1ης
Ιουνίου και της 30ής Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μέσα στη θαλάσσια
περιοχή της Λάρας, η οποία οριοθετείται ανατολικά από τη γραμμή της
ανώτατης στάθμης της παλίρροιας από το σημείο τομής του 34 54' 3 0 "
Βόρειου Παράλληλου μέχρι το σημείο τομής του 34 59' Βόρειου
Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία τη γνωστή ως «Άσπρος»
μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι», και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς
το μέρος της θάλασσας σε βάθος όχι μικρότερο από 20 μέτρα—
(α) Οδηγεί ή αγκυροβολεί ή ανέχεται άλλο να οδηγεί ή αγκυρο
βολεί οποιοδήποτε πλωτό μέσο για οποιοδήποτε λόγο· ή
(β) αλιεύει με οποιοδήποτε τρόπο (με εξαίρεση την αλιεία με τη
χρήση καλαμιού),
εκτός αν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή
άδεια από το
Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και νοουμένου ότι τηρεί πιστά
οποιουσδήποτε όρους που δυνατόν να αναγράφονται σ* αυτή.
(2) Από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους και
μέσα στην παραλιακή ζώνη η οποία οριοθετείται δυτικά από τη γραμμή
της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας από το σημείο τομής του
34 54' 3 0 " Βόρειου Παράλληλου μέχρι το σημείο τομής του 34 59'
Βόρειου Παράλληλου (δηλαδή από την τοποθεσία τη γνωστή ως
«Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι») και η οποία επεκτείνεται
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 της ημέρας η οποία αρχίζει μια ώρα πριν από τη δύση
του ηλίου και τελειώνει με την ανατολή του ηλίου, εκτός αν
έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή άδεια από το Διευθυντή
της Υπηρεσίας Αλιείας·
(β) να οδηγεί ή ανέχεται άλλο να οδηγεί οποιοδήποτε όχημα πάνω
σε οποιαδήποτε αμμώδη παραλία της περιοχής αυτής·
(γ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας
Νόμου, να τοποθετεί πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής
αυτής κρεββατάκι, ομπρέλα, τροχόσπιτο, αντίσκηνο ή άλλο
ανάλογο παράπηγμα:
Νοείται ότι τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον κύριο δρόμο Αγίου
Γεωργίου Πέγειας προς την περιοχή «Τζιόνι» εξαιρούνται από τις
διατάξεις της υποπαραγράφου (α).

969

K.AJI. 273/90

(3) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ο όρος «πλωτό μέσο»
περιλαμβάνει πλοίο, θαλαμηγό, λέμβο, σχεδία, φορτηγίδα, πλωτή
εξέδρα, καθώς και κάθε άλλο πλωτό μέσο, ανεξάρτητα από τον τρόπο
προώθησης ή κίνησης του ή το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται.
15.—(1) Η διοχέτευση ή απόρριψη οποιωνδήποτε ουσιών ή αντί
κειμένων στα νερά οποιασδήποτε θαλάσσιας περιοχής της Δημοκρατίας
ή στα νερά οποιουδήποτε υδατοφράκτη, ποταμού, λίμνης ή άλλης
φυσικής ή τεχνητής δεξαμενής μέσα στην οποία ζουν ψάρια, η οποία
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης
επιβλαβούς επίδρασης στην αναπαραγωγή, ανάπτυξη, επιβίωση ή εκμε
τάλλευση των ψαριών, απαγορεύεται.
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της προηγούμενης παρα
γράφου, άμεση ή έμμεση επιβλαβής επίδραση με βάση τον παρόντα
Κανονισμό, αναφορικά με οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή, θεωρείται ότι
προκαλείται—
(α) Με τη διοχέτευση ή προσθήκη στη θάλασσα νερού του
οποίου—
(ί) η θερμοκρασία υπερβαίνει κατά δέκα βαθμούς Κελσίου
(10°C) τη θερμοκρασία του υδάτινου περιβάλλοντος το
οποίο δέχεται το νερό αυτό·
(ϋ) η περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες είναι τέτοια, ώστε η
κατανάλωση οξυγόνου για την οξείδωση τους, υπολογι
ζόμενη ως η κατανάλωση οξυγόνου για βιολογική οξεί
δωση σε 20° Κελσίου σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών
(Biochemical Oxygen Demand, BOD5) υπερβαίνει τα 30mg
ανά λίτρο νερού·
(iii) η περιεκτικότητα σε οποιεσδήποτε ουσίες είναι τέτοια,
ώστε η κατανάλωση οξυγόνου για την οξείδωση τους
(Chemical Oxygen Demand, COD 4 hour) υπερβαίνει τα 30 mg
ανά λίτρο νερού*
(iv) η οξύτητα είναι εκτός των ορίων ρΗ 6.5—ρΗ 9"
(ν) η ολική περιεκτικότητα σε στερεές ουσίες υπερβαίνει τα
30 μέρη ανά εκατομμύριο (30 ppm)·
(vi) η περιεκτικότητα σε Ζίγκο (Ζη) υπερβαίνει τα 0.1 μέρη
ανά εκατομμύριο (0.1 ppm)·
(vii) η περιεκτικότητα σε χαλκό (Cu) υπερβαίνει τα 0.1 μέρη
ανά εκατομμύριο (0.1 ppm)"
(viii) η περιεκτικότητα σε κάδμιο, εκφραζόμενη ως ολικό
κάδμιο, υπερβαίνει τα 0.2 mg ανά λίτρο·
(ix) η περιεκτικότητα σε υδράργυρο εκφραζόμενη ως ολικός
υδράργυρος υπερβαίνει τα 50 mg (μικρογραμμάρια) ανά
λίτρο:
Νοείται ότι ρύπανση από υδράργυρο θεωρείται ότι
προκαλείται, αν σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το
σημείο διοχέτευσης νερού στη θάλασσα η συγκέντρωση
υδράργυρου σε θαλάσσιους οργανισμούς ή ιζήματα υπερ
βαίνει το 50% της φυσικής συγκέντρωσης υδράργυρου σ'
αυτά·
(β) με την απόρριψη ή διοχέτευση στη θάλασσα οποιουδήποτε
είδους ή οποιασδήποτε μορφής λιπαντικών ελαίων ή ορυκτέ
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Εισαγωγή
ψαριών
και αυγών
ψαριών και
εμπλουτισμός
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υδάτων.

Καταδυτικές
συσκευές και
ψαροντούφεκα.

Αλιεία με
φανούς η
φωτά.

Παραγάδια
καιψαρο
παγίδες.
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λοίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία μηχανών
καύσης, συστημάτων μετάδοσης κίνησης, υδραυλικών συστη
μάτων ή στροβίλων
(γ) με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε βαφής που περιέχει οργα
νικές ενώσεις ψευδάργυρου (γνωστή ως «φαρμακομπογιά») για
το βάψιμο των υφάλων οποιουδήποτε σκάφους που έχει συνο
λικό μήκος (ο.α.1.) μικρότερο από 25 μέτρα ή για το βάψιμο
οποιασδήποτε κατασκευής, εξοπλισμού ή συσκευής που χρησι
μοποιείται για την καλλιέργεια ψαριών.
16. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο—
(α) Να εισάγει στη Δημοκρατία ζωντανά αυγά ψαριών ή ζωντανά
ψάρια σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, ή
(β) να εμπλουτίζει οποιαδήποτε εσωτερικά ύδατα με οποιαδήποτε
ψάρια ή αυγά ψαριών, εκτός αν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως
γραπτή άδεια από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και
συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους τους οποίους ο Διευ
θυντής της Υπηρεσίας Αλιείας επιβάλλει κατά την έκδοση της
άδειας αυτής.
17.—(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο—
(α) Να αλιεύει με τη βοήθεια καταδυτικής συσκευής πεπιεσμένου
αέρα* ή
(β) να μεταφέρει ψαροντούφεκο σε σκάφος στο οποίο βρίσκεται
καταδυτική συσκευή πεπιεσμένου αέρα,
εκτός αν έχει εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό γραπτή άδεια από το
Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και τηρεί οποιουσδήποτε όρους οι
οποίοι αναγράφονται στην εν λόγω άδεια.
(2) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας μπορεί με διάταγμα που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει
τη χρησιμοποίηση ψαροντούφεκου για αλιεία σε οποιαδήποτε περιοχή,
ανεξάρτητα από το αν αυτό χρησιμοποιείται με τη βοήθεια καταδυτικής
συσκευής ή μη.
18. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να αλιεύει με οποιοδήποτε
τρόπο με τη βοήθεια φανών ή φώτων, εκτός αν έχει εξασφαλίσει για το
σκοπό αυτό γραπτή άδεια από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και
τηρεί οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι αναγράφονται στην άδεια αυτή:
Νοείται ότι η αλιεία με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως «πυροφάνι»
δεν απαγορεύεται.
19.—(1) Σκάφος το οποίο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3(1)
του Νόμου δύναται κατόπιν ειδικής άδειας από το Διευθυντή της
Υπηρεσίας Αλιείας να χρησιμοποιείται για αλιεία για σκοπούς μη
κερδοσκοπικούς, νοουμένου ότι δε μεταφέρει—
(α) Παραγάδι με περισσότερα από εκατόν πενήντα αγκίστρια· ή
(β) περισσότερα από ένα παραγάδια' ή
(γ) περισσότερες από. τρεις ψαροπαγίδες· ή
(δ) περισσότερες από δύο (2) ζεμπύλες δίκτυα συνολικού μήκους
όχι μεγαλύτερου των 400 μέτρων.
(2) Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας καθορίζει στις άδειες που
εκδίδονται βάσει του Κανονισμού αυτού—
(α) Τον τύπο των δικτύων που θα χρησιμοποιούνται· και
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(β) τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας κατά τη διάρκεια των
οποίων θα επιτρέπεται το ψάρεμα με τα δίκτυα αυτά:
Νοείται ότι δε θα επιτρέπονται πέραν των δύο νυκτερινών
περιόδων ανά εβδομάδα.
20.—(1) Η ίδρυση ή η λειτουργία ιχθυοτροφείου χωρίς ειδική άδεια
από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας απαγορεύεται.
(2) Σε οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται με βάση την παράγραφο (1)
μπορούν να αναγράφονται οποιοιδήποτε όροι τους οποίους ο Διευθυντής
της Υπηρεσίας Αλιείας κρίνει σκόπιμο να επιβάλει αναφορικά με την
ίδρυση ή λειτουργία του ιχθυοτροφείου.
(3) Κάθε άδεια που χορηγείται με βάση την παράγραφο (1) ισχύει για
περίοδο πέντε ετών και στη συνέχεια μπορεί να ανανεώνεται κάθε έτος,
εκτός αν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας κρίνει ότι υπάρχει
σοβαρός λόγος για τον οποίο η εν λόγω άδεια δεν πρέπει να ανανεωθεί.
21.—(1) Η αλιεία με τράτα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας
απαγορεύεται—
(α) Μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 7ης Νοεμβρίου οποιουδήποτε
έτους
(β) σε οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας όπου το βάθος των
υδάτων είναι μικρότερο από τριάντα οργιές· και
(γ) σε οποιαδήποτε ώρα ή περίοδο η οποία δεν αναφέρεται ρητά
στη σχετική άδεια αλιείας που εκδίδεται σύμφωνα με τον
Κανονισμό 4.
(2) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Κανο
νισμών, η αλιεία ξιφία με οποιοδήποτε σκάφος στα χωρικά ύδατα της
Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει την 1η
Οκτωβρίου οποιουδήποτε έτους και τελειώνει την τελευταία ημέρα του
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους απαγορεύεται.
22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, οποια
δήποτε τράτα μπορεί,
αφού εξασφαλιστεί γραπτή άδεια από το
Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας και νοουμένου ότι τηρούνται οποιοι
δήποτε όροι οι οποίοι δυνατόν να αναγράφονται στην εν λόγω άδεια—
(α) Να μετακινείται οποτεδήποτε από το λιμάνι στο οποίο είναι
ελλιμενισμένη σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Δημοκρατίας,
και
(β) κατά την περίοδο κατά την οποία απαγορεύεται η αλιεία με
τράτα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, να εξέρχεται από τα
χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας για σκοπούς αλιείας και στη
συνέχεια να εισέρχεται σ' αυτά, αφού ακολουθήσει κατά τη
διαδρομή της οποιοδήποτε δίαυλο.
23.—(1) Αλιευτικό σκάφος το οποίο αλιεύει εκτός των χωρικών
υδάτων της Δημοκρατίας απαγορεύεται να ξεφορτώνει το αλίευμα του
εντός της Δημοκρατίας, εκτός αν εξασφαλιστεί προηγουμένως γραπτή
ετήσια άδεια για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή της Υπηρεσίας
Αλιείας και νοουμένου ότι τηρούνται οποιοιδήποτε όροι που δυνατόν να
αναγράφονται στην εν λόγω άδεια:
Νοείται ότι ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας έχει δικαίωμα να
περιορίζει τον αριθμό των αδειών που παραχωρεί κάθε χρόνο για το
σκοπό αυτό αναφορικά με σκάφη τα οποία αλιεύουν με τράτα ή σκάφη
τα οποία αλιεύουν ξιφία.

Ιχθυοτροφεία.

Ορισμένες
απαγορεύσεις
για αλιευτικά
σκάφη.

Μετακίνηση
τράτας.

Σκάφη που
αλιεύουν
εκτός της
Δημοκρατίας.
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(2) Αν ο αριθμός των αιτητών για την πιο πάνω άδεια υπερβαίνει τον
αριθμό των αδειών τις οποίες ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας
αποφασίζει να χορηγήσει, τότε θα παρέχεται προτεραιότητα σε αιτητές
στους οποίους χορηγήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αδειών κατά τα
τελευταία δέκα έτη για την αλιεία αυτή.
«
(3) Οποιαδήποτε αίτηση για χορήγηση άδειας σύμφωνα με τον
παρόντα Κανονισμό πρέπει να περιέχει στοιχεία αναφορικά με το
μέγεθος και την ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες τις οποίες ο Διευθυντής της Υπηρε
σίας Αλιείας δυνατόν να αξιώσει από τον αιτητή αναφορικά με το
σκάφος για το οποίο ζητείται η άδεια.
Συμβουλευτική 24.—(1) Ο Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διορίζει εξαμελή
Επιτροπή.
Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας σκοπός της οποίας είναι η παροχή
συμβουλών προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας αναφορικά με τη
διαμόρφωση πολιτικής επί θεμάτων χορήγησης αδειών για σκοπούς
αλιείας οποιουδήποτε είδους.
(2) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας.
(3) Ο Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων φροντίζει ώστε τρία
από τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής να εκπροσωπούν βασικούς τομείς
των ασχολουμένων με την αλιεία.
Ιεραρχική
25.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν ικανοποιείται από την από
προσφυγή.
φάση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Αλιείας, που λήφθηκε με βάση τους
παρόντες Κανονισμούς, μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα
που κοινοποιείται σ* αυτόν η εν λόγω απόφαση, με έγγραφη προσφυγή
του στον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στην οποία να
εκτίθενται οι λόγοι που την επέβαλαν να προσβάλει την απόφαση αυτή.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την προσφυγή
που έγινε προς αυτόν και, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον
προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους
πάνω στους οποίους
στηρίζεται η προσφυγή,
αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την
απόφαση του χωρίς καθυστέρηση στον προσφεύγοντα:
Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή
από λειτουργούς του Υπουργείου του να εξετάζει ορισμένα θέματα που
περιλαμβάνει η προσφυγή και να υποβάλλει σ* αυτόν το πόρισμα της
εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασης του για την
προσφυγή.
Κατάργηση.
26. Οι περί Αλιείας Κανονισμοί του 1952 έως 1989 καταργούνται.
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα
Τρίτο:
27. 2.1952
14. 5.1959.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
9. 2.1962
12. 7.1962
8.11.1968
25. 7.1969
21. 5.1971
17. 9.1971
5. 5.1972.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.12.1981
27.10.1988
21. 7.1989.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κανονισμός 4
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, 1987
'Αδεια δυνάμει του Κανονισμού 4
Αριθμός Άδειας:
Περιγραφή Σκάφους:
Αριθμός Εγγραφής Σκάφους:
Πλήρες 'Ονομα Πλοιάρχου ή Ιδιοκτήτη του Σκάφους:
Τόπος Διαμονής Πλοιάρχου ή Ιδιοκτήτη του Σκάφους:
Τόπος Διαμονής Πλοιάρχου ή Ιδιοκτήτη:
Περιοχή(ές) εντός της οποίας ισχύει η παρούσα άδεια:
Περίοδοι και ώρες κατά τη διάρκεια των οποίων η παρούσα άδεια
ισχύει:
Άδεια Αλιείας για: (1) Μηχανότρατα *
(2) Παράκτια Αλιεία *
(3) Αλιεία Ξιφία *
Ειδικοί Όροι:
Η παρούσα άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου 19
Ημερομηνία:
(Υπογραφή)
Διευθυντής Υπηρεσίας Αλιείας.

* Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κανονισμός 7(6)
Αριθμός Άδειας:
Άδεια Αλιείας με «Γυροβολιά»
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ, (ΚΕΦ. 135 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 44 ΤΟΥ 1961,
109 ΤΟΥ 1968, 2 ΤΟΥ 1970, 9 ΤΟΥ 1972, 19 ΤΟΥ 1981, 210 ΤΟΥ 1987
ΚΑΙ 170 ΤΟΥ 1990)
Άδεια με βάση τον Κανονισμό 7(6)
Με βάση τους περί Αλιείας Κανονισμούς του 1990, ο Διευθυντής
Υπηρεσίας Αλιείας παραχωρεί άδεια αλιείας με τη μέθοδο γνωστή ως
«Γυροβολιά», στο πιο κάτω αναφερόμενο πρόσωπο, με τους όρους που
αναγράφονται στο πίσω μέρος.
Όνομα

Ηλικία

Διεύθυνση
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Αριθμός Νηολόγησης Σκάφους
Αριθμός Άδειας Αλιείας
Επιτρεπόμενες Ημέρες Αλιείας:
Η παρούσα άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου 19

Διευθυντής Υπηρεσίας Αλιείας.
Ημερομηνία Έκδοσης:
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ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων των περί Αλιείας Κανονισμών, η
παρούσα άδεια εκδίδεται με τους ακόλουθους όρους:
(1) Η αλιεία με Γυροβολιά διεξάγεται, νοουμένου ότι:
(α) Ο κάτοχος της παρούσας άδειας είναι πλοίαρχος ή ιδιο
κτήτης σκάφους για το οποίο εκδόθηκε και βρίσκεται σε
ισχύ άδεια αλιείας με βάση το άρθρο 3(1) του Νόμου· και
(β) το σκάφος που χρησιμοποιείται για τη Γυροβολιά είναι
εκείνο το οποίο αναγράφεται στην παρούσα άδεια.
(2) Απαγορεύεται η αλιεία οποιωνδήποτε ψαριών, εκτός από τα πιο
κάτω: σφύρνα, κέφαλος, μελάνα, μινέρι. Ειδικά για τα μινέρια
απαγορεύεται η αλιεία τους κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
(3) Η αλιεία με τη μέθοδο της Γυροβολιάς απαγορεύεται πλήρως,
κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.
(4) Η.αλιεία με τη μέθοδο της Γυροβολιάς θα διεξάγεται 3 ημέρες
την εβδομάδα, όπως καθορίζεται στην άδεια.
(5) Κατά τη διάρκεια της αλιείας με Γυροβολιά απαγορεύεται η
χρήση ή και η μεταφορά καταδυτικής συσκευής πεπιεσμένου
αέρα.
(6) Ο κάτοχος της παρούσας άδειας είναι υποχρεωμένος να την
παρουσιάζει, εφόσο του ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
(7) Ο κάτοχος της παρούσας άδειας οφείλει, εφόσο του ζητηθεί από
το Διευθυντή Τμήματος Αλιείας, να παρέχει στατιστικά στοιχεία
σε ειδικά έντυπα.
(8) Η άδεια αυτή πιθανόν να ακυρωθεί σε περίπτωση καταδίκης του
κατόχου της από δικαστήριο.

