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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 256/2021 
Αρ. 5547, 18.6.2021 

Αριθμός 256 
 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 
 
 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5Α 

 
Κεφ. 135. 

44 του 1961 
109 του 1968 

2 του 1970 
9 του 1972 

19 του 1981 
210 του 1987 
170 του 1990 

22(Ι) του 1994 
102(Ι) του 2000 

61(Ι) του 2001 
106(Ι) του 2004 

63(Ι) του 2005 
132(Ι) του 2007 
29 (I) του 2016. 

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που 
του χορηγούνται από το άρθρο 5Α του περί Αλιείας Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

 

Συνοπτικός τίτλος.        1.  Το  παρόν  Διάταγμα  θα  αναφέρεται  ως  το  περί  Απαγόρευσης  της  Αλιείας  και  της 
Διέλευσης Σκαφών   στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή του Κόλπου Χρυσοχούς 
Διάταγμα του 2021. 

 
Ερμηνεία.                      2. Στο παρόν Διάταγμα - 

 
«αλιεία» σημαίνει την αλιεία ιχθύων και περιλαμβάνει και την ερασιτεχνική αλιεία. 

«διέλευση» σημαίνει τη διέλευση σκαφών και περιλαμβάνει όλα τα πλωτά μέσα. 

Πίνακας.                        «Πίνακας» σημαίνει το διάγραμμα  που περιέχεται στο Διάταγμα. 

Απαγόρευση αλιείας. 
 
 
 

Απαγόρευση 
διέλευσης 

3. Η αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο  από τη θάλασσα και την ακτή  απαγορεύεται  στη 
θαλάσσια περιοχή που παρουσιάζεται στον Πίνακα και καθορίζεται από τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες των Σημείων 1, 2, 3 και 4 που περιλαμβάνονται στον Πίνακα. 
 
4α.  Απαγορεύεται  η  διέλευση  με  οποιοδήποτε  μηχανοκίνητο    σκάφος  στη    θαλάσσια 
περιοχή «7» που καθορίζεται στον Πίνακα. 
 

4β. Απαγορεύεται η διέλευση με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο ή μη σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο 
στη θαλάσσια περιοχή που εμφαίνεται στον Πίνακα και ορίζεται από τα σημεία 1, 4, 6 και 5. 
 

5. Κατά παρέκκλιση της Παραγράφου 4α, επιτρέπεται η διέλευση σκαφών στη θαλάσσια 
περιοχή «7» που καθορίζονται στον Πίνακα για: 

α. Σκάφη της Δημοκρατίας 
 

β. Σκάφη κατάδυσης τα οποία φέρουν σημαία και διακριτικά με βάση τους διεθνείς 
κανονισμούς κατάδυσης. 
 

6. Κατά παρέκκλιση της Παραγράφου 4β, επιτρέπεται η διέλευση σκαφών στη θαλάσσια 
περιοχή  που ορίζεται από τα σημεία 1, 4, 6 και 5 για σκάφη της Δημοκρατίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

 
 
 

Έγινε στις 7 Ιουνίου  2021  
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 

Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 


