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Ό περί Ηπειρωτικής Ύφαλοκρηπΐδος Νόμος του 1974 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Σ υντάγματος. 

'Αριθμός 8 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ
Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΗΠΕ1ΡΩΤΙΚΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΪΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΏΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑΣ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ. 

τ4 Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ηπειρωτικής Ύφα Συνοπτικός 

λοκρηπίδος Νόμος του 1974. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διό «Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«αίγιάλΐτις ζώνη» σημαίνει την υπό άρθρου 2 του περί Αιγια
λίτιδος Ζώνης Νόμου του 1964 καθορισθεΐσαν ζώνην" 45τ»ϋΐ964. 

«ηπειρωτική ύφαλοκρηπίς» σημαίνει τόν θαλάσσιον βυθόν και το 
υπέδαφος τών υποβρυχίων εκείνων περιοχών αί όποιοι παράκειν
ται τών ακτών της Δημοκρατίας, άλλα πέραν της αιγιαλίτιδος 
ζώνης, ή επιφάνεια τών οποίων κείται εις βάθος ένθα αί πλουτο
παραγωγικαί πηγαί τούτων είναι εκμεταλλεύσιμοι : 

Νοείται 6τι, εν αχέσει προς οιονδήποτε κράτος τοΰ οποίου αί 
άκταί κείνται έναντι εκείνων τής Δημοκρατίας και έκτος έάν άλλως 
συμφωνηθή μεταξύ τής Δημοκρατίας και τοΰ κράτους τούτου, τά 
εξωτερικά όρια τής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας έν ουδεμία περι
■πτώσει θά εκτείνωντάι πέραν τής μέσης γραμμής" 

«φυσικαί πλουτοπαραγωγικαί πηγαί» σημαίνει— 
(α) τόν όρυκτόν και λοιπόν φυσικόν μή ζώντα ττλοΰτον τοΰ 

θαλασσίου βυθού και υπεδάφους' και 
φ) ζώντας οργανισμούς ανήκοντας εις τ ά στερούμενα κινή

σεως είδη, ήτοι, οργανισμούς οι όποιοι κατά το οτάδιον 
της συγκομιδής ευρίσκονται είτε έν ακινησία επί ή ύπό 
τόν θαλάσσιον βυθόν, είτε είναι ανίκανοι νά κινηθώσιν 
ειμή μόνον δια σταθεράς φυσικής Γπαφής μετά τοΰ θα
λασσίου βυθοΰ ή τοΰ υπεδάφους. 

3; "Απαντα τά δικαιώματα τά οποία δύνανται νά άσκώνται ύπό "Έρευνα και 
τής Δημοκρατίας έν σχέσει προς τήν ήπειρωτικήν υφαλοκρηπίδα και έκμετάλλεο
τάς φυσικάς πλουτοπαραγωγικός πηγάς αυτής άνήκουσι, και θεω υ ^ η  ς ^ ! „ . 
ροΰνται δτι πάντοτε ανήκον, εις τήν Δημοκρατίαν. λοκρηπίδος. 

4.—(1) Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου— Εφαρμογή 
(α) πάσα πράξις ή παράλειψις, γενομένη έπί, ύπό ή υπερθεν ™ν νομών 

τών υδάτων εντός πεντακοσίων μέτρων άφ* οιασδήποτε έγκα ρ^κί|ς ύφα
ταστάσεως ή κατασκευάσματος (είτε μονίμου είτε πρόσω λοκρηιτίδος. 
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Παρέμβασις 
έντϋ εκμε
ταλλευθεί 
ηπειρώτικης 
υφαλο
κρηπίδας: 

Κανονισμοί. 

ρινου) ανεγερθέντος, τοποθετηθέντος ή χρησιμοποιουμένου 
εντός, έττί η υπερθεν της ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος, θεω
ρείται ώς γενομένη εν τη Δημοκρατία' 

(β) πάσα τοιαύτη έγκατάστασις ή κατασκεύασμα θεωρείται, 
δια σκοπούς πολιτικής η ποινικής δικαιοδοσίας, δτι κείται 
εν τη επαρχία Λευκωσίας" 

(γ) πάσα έγκατάστασις ή κατασκευάσματα και άπαντα τά χρη
σιμοποιηθέντα δια την κατασκευήν υλικά, τά όποια κομί
ζονται εις τά ϋδατα υπερθεν τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπί
δος εξ εκείθεν τής ανοικτής θαλάσσης (beyond the high seas) 
αποκλειόμενης τής Κύπρου, θεωρούνται δτι εισήχθησαν άφ' 
ης ή έγκατάστασις ή το κατασκεύασμα κατεσκευάσθη ή 
έτοποθετήθη εντός, επί ή υπερθεν τής ηπειρωτικής ύφαλο
κρηπίδος, ομοίως δε ή έγκατάστασις, το κατασκεύασμα ή 
τά υλικά, ως και πάσα ύλη οιουδήποτε είδους, άπομακρυ

. νομένη εκ των υδάτων υπερθεν τής ηπειρωτικής ύφαλοκρη
πίδος και μη κομιζομένη έν Κύπρω, θεωρείται δτι εξήχθη 
εκ Κύπρου. 

(2) Αϊ διατάξεις παντός ισχύοντος έν τη Δημοκρατία Νόμου εφαρ
μόζονται επί τής ηπειρωτικής ύψαλοκρηπίδος και οιουδήποτε τμή
ματος αυτής επιφυλασσομένων των τροποποιήσεων και των εξαιρέ
σεων τάς οποίας το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναταα νά προνοήση 
διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας. 

(3) Έν τω παρόντι άρθρω, ό δρος «κατασκεύασμα» περιλαμβά
νει παν πλοΐον, έξέδραν ή αεροσκάφος χρησιμοποιούμενον έν συνά
φεια προς οιανδήποτε έγκατάστασιν. 

5.—(1) 'Ανευ τής γραπτής εξουσιοδοτήσεως τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου ή κατά παράβασιν των καθορισθείσων έν τη εξουσιο
δοτήσει άποατήσεων ή δρων προορισθέντων νά παρεμποδίσωσιν οιαν
δήποτε παρέμβασιν έν τή έυλόγω έρεύνη τής ηπειρωτικής δφάλο
κρηπίδος και εκμεταλλεύσεως του φυσικού πλούτου αυτής, ουδείς 
δύναται νά έναποθέτη ή διατηρή οιαδήποτε υποβρύχια καλώδια ή 
αγωγούς επί τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος. 

(2) Πάς δστις ενεργεί κατά παράβασιν του εδαφίου (1) είναι ένο
χος αδικήματος και, έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστι
μον μή υπερβαίνον τάς, πεντακόσιας λίρας δι' έκάστην ήμέραν κατά 
την οποίαν το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζεται ή εις φυλάκισιν 
διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις άμφοτέ
ρας τάς ποινάς ταύτας, το δε έκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριον 
δύναται νά διάταξη δπως το καλώδιον ή ό αγωγός έν σχέσει προς 
τον όποιον διεπράχθη το αδίκημα άπομακρυνθή εντός τοιαύτης προ
θεσμίας ώς ήθελε καθορισθή έν τω διατάγματι. 

6.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς 
διά την έπίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου καί, συγκεκρι
μένως αλλ' άνευ επηρεασμού τής γενικότητος των προηγουμένων, νά 
έκδίδη Κανονισμούς δι' απαντάς ή τινάς των ακολούθων σκοπών, 
ήτοι— 

(α) διά την ρύθμισιν τής κατασκευής, συναρμολογήσεως ή χρη
σιμοποιήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή μηχανηματοο 
εντός, επί ή υπερθεν τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος' 

(β) διά την άπαγόρευσιν τής κατασκευής, ανεγέρσεως ή τοπο
θετήσεως οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος 
εντός, έπί ή υπερθεν τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος εις 
μέρη ένθα πιθανόν νά προκαλέσωσι παρέμβασιν έν τή χρη
σιμοποιήσει τών ανεγνωρισμένων θαλασσίων οδών ουσιω
δών εις την άκτοπλοΐαν ή τήν διεθνή ναυσιπλοΐαν' 
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(γ) δια τον καθορισμόν ζωνών ασφαλείας επεκτεινομένων ε'ις 
άπόστασιν μη ύπερβαίνουσαν τα πεντακόσια μέτρα μετρου
μένην άφ' εκάστου σημείου του εξωτερικού άκρου της εγκα
ταστάσεως η τοΰ κατασκευάσματος πέριξ της εγκαταστά
σεως ή του κατασκευάσματος ϋπερθεν της ηπειρωτικής υφα
λοκρηπίδας' 

(δ) δια την έπιβολήν τοιούτων μέτρων οία ηθελον φανή αναγ
καία ε'ις το Ύπουργικόν Συμβουλιον δια την προστασίαν 
της εγκαταστάσεως ή τοΰ κατασκευάσματος εν σχέσει προς 
το όποιον καθωρίσθη ή ζώνη ασφαλείας' 

(ε) δια την ρύθμισιν ή άπαγόρευσιν της εισόδου πλοίων εντός 
οιασδήποτε ζώνης ασφαλείας" 

(στ) δια την έπιβολήν τοιούτων μέτρων οΐα ηθελον φανη εις το 
Ύπουργικόν Συμβουλιον αναγκαία έν τη ζώνη ασφαλείας 
δια την προστασίαν του ζώντος θαλασσίου πλούτου και των 
φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών της ηπειρωτικής ύφα
λοκρηπίδος από επιβλαβείς επιδράσεις' 

(ζ) δια τον καθορισμόν— 
(i) της ειδοποιήσεως ή οποία δέον να δίδηται περί της 

κατασκευής, ανεγέρσεως ή τοποθετήσεως οιασδήποτε 
εγκαταστάσεως ή κατασκευάσματος εντός, έπί ή ϋπερ
θεν της ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος" 

(ii) τών μονίμων μέσων ή μεθόδων προειδοποίησε ως 
πλοίων και αεροσκαφών περί τής παρουσίας της εγκα
ταστάσεως ή του κατασκευάσματος' 

(θ) δια την άπομάκρυνσιν οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή κατα
σκευάσματος κατασκευασθέντος, ανεγερθέντος ή τοποθετη
θέντος εντός, έπί ή υπερθεν τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος 
και το όποιον έγκατελείφθη ή έπαυσε να χρησιμοποιήται' 

(ι) δια την άπαγόρευσιν ή τον περιορισμόν πάσης έρεύνης ή 
εκμεταλλεύσεως τής ηπειρωτικής ύφαλοκρηπίδος ή οιουδή
ποτε μέρους αυτής ή οποία ήθελε φανή εις το Ύπουργικόν 
Συμβουλιον δτι πιθανόν να προκαλέση άδικαιολόγητον πα
ρέμβασιν εις τήν ναυσιπλοΐαν, άλιείαν ή την προστασίαν του 
ζώντος θαλασσίου πλούτου ή ή οποία πιθανόν νά παρέμβη 
εις την έθνικήν άμυναν ή άσφάλειαν ή εις τάς ώκεανογρα
φικάς ή άλλας επιστημονικώς μελετάς' 

(ια) δια τον καθορισμόν ποινών δια τάς παραβάσεις τών δυνά
μει τοΰ παρόντος άρθρου εκδιδομένων Κανονισμών, ήτοι 
προστίμου μη υπερβαίνοντος τάς εκατόν λίρας δι' έκαστη ν 
ήμέραν κατά την οποίαν το αδίκημα διαπράττεται ή συνε
χίζεται, ή φυλακίσεως μη ύπερβαινούσης τους Μξ μήνας ή 
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τή βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κα
τατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
τριάκοντα ημερών από τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών Αν
τιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τους 
ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τή 
έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύΐ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ηθελον οΰτω 
τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 



Μ» δ/74 430 

Δικαιοδοσία 
'Επαρχιακού 
Δικαστηρίου 
Λευκωσίας. 
Ι 4 τ ο ϋ 1960 
5QTOG 1962 
I I τοΰ 1963 

8τοΰ 1969 
4Q τοΰ 1970 
5a-naCI9;72. 

7. Παρά τάς διατάξεις του άρθρου 23 των περί Δικαστηρίων Νό
μων του 1960 εως 1972 το Έπαρχιακόν Δικαστήριον Λευκωσίας κέ
κτηται άποκλειστικήν δικαιοδοσίαν προς έκδίκασιν πάντων τών δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου αδικημάτων και κέκτηται έξουσίαν επι
βολής οιασδήποτε ποινής προβλεπομένης υπό τοΰ παρόντος Νόμου 
f̂  ύψ' οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

Έτυπώθη έν τώ. Τυπογραφ^ίω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


