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Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 186(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, η έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον τομέα 
της δημόσιας υγείας, η οποία πλήττει τους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα, προκαλώντας 
αλυσιδωτά προβλήματα στην παγκόσμια και εθνική οικονομία,  

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι απαραίτητη ταυτόχρονα η λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση και περιορισμό του 

αντίκτυπου στην οικονομία και ιδιαίτερα των επιπτώσεων στους επαγγελματίες αλιείς παράκτιας 
αλιείας μικρών σκαφών, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, κρίνεται συνακόλουθα αναγκαία η λήψη έκτακτων μέτρων για σκοπούς στήριξης των 

εν λόγω επαγγελματιών αλιέων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 προς 
διευκόλυνση της συνέχισης άσκησης του επαγγέλματός τους, 

  
 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 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(Ι) του 2016 
170(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλιείας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
 

  
Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη 
του νέου  
άρθρου 13Β. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13Α αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Ειδική  
διάταξη αναφορικά 
με την αναστολή 
ορισμένων 
διατάξεων  
του παρόντος 
Νόμου. 

186(Ι) του 2021. 
 
 

13Β. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του περί Αλιείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, η 
εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γΑ) 
και της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γΒ) του εδαφίου (3) του 
άρθρου 13 αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.». 

 


