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Ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 171 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αλιευτικών Καταφυγίων 
Νόμος του 1990. 

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός και αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το 
κείμενο— 

«αλιευτικό καταφύγιο» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στη Δημο
κρατία, κύριος σκοπός του οποίου είναι ο ελλιμενισμός αλιευτικών 
σκαφών, που κηρύσσεται αλιευτικό καταφύγιο δυνάμει του άρθρου 3* 

«αλιευτικό σκάφος» σημαίνει οποιοδήποτε σκάφος το οποίο 
χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη σύλληψη, 
συλλογή, εκρίζωση και εξαγωγή από τη θάλασσα θαλάσσιων ειδών ή 
προϊόντων ή για οποιοδήποτε συναφή σκοπό' ο όρος δεν περι
λαμβάνει οποιοδήποτε σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται για τέτοιες 
ενέργειες, όμως δεν αποσκοπεί σε κέρδος· 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία* 
«δικαιώματα» σημαίνει δικαιώματα που καθορίζονται δυνάμει του 

άρθρου S και περιλαμβάνει φόρους και τέλη· 
«Αρχή Λιμένων Κύπρου» σημαίνει την Αρχή που καθιδρύθηκε 

δυνάμει των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων 

«σκάφος» σημαίνει πλωτό ναυπήγημα οποιουδήποτε είδους, ανε
ξάρτητα από το αν αυτό μπορεί ή δεν μπορεί να κινείται αυτοδύναμα 
στη θάλασσα* 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 
3.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να κηρύσσει οποιο

δήποτε χώρο στη Δημοκρατία αλιευτικό καταφύγιο, με διάταγμα που θα 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Από τη στιγμή που οποιοσδήποτε χώρος κηρύσσεται αλιευτικό 
καταφύγιο δυνάμει του εδαφίου (1), τίθενται σε εφαρμογή για το 
αλιευτικό αυτό καταφύγιο οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και 
οποιουδήποτε Νόμου ο οποίος τον τροποποιεί. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 
195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 
207 του 1988 
229 του 1989. 

Κήρυξη 
αλιευτικών 
καταφυγίων. 
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Εξουσία 
Υπουργικού 
Συμβουλίου 
για έκδοση 
Κανονισμών 
σχετικών με 
αλιευτικά 
καταφύγια. 

Πληρωτέα 
δικαιώματα. 

Χρήση 
αλιευτικών 
καταφυγίων. 

4.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς 
για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 
ιδιαίτερα, χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της πιο πάνω εξουσίας, 
για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Για τη ρύθμιση της λειτουργίας των αλιευτικών καταφυγίων, 
περιλαμβανομένων της διοίκησης και διαχείρισης τους, καθώς 
επίσης και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης τόσο των 
ιδίων όσο και των εγκαταστάσεων ή οργάνων ή πραγμάτων ή 
υπηρεσιών ή διευκολύνσεων που παρέχονται, 

(β) Για τον καθορισμό, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των υπηρεσιών 
που παρέχονται ή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων ή ενεργειών ή 
πράξεων μέσα στα αλιευτικά καταφύγια, καθώς επίσης και της 
συμπεριφοράς, εισόδου, εξόδου, κίνησης ή παραμονής σκαφών, 
οχημάτων, προσώπων, ζώων και κάθε είδους πραγμάτων ή 
οργάνων μέσα στα αλιευτικά καταφύγια, 

(γ) .Για την έκδοση οδηγιών σχετικά με θέματα που ρυθμίζονται με 
τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 
να προνοούν ότι παράβαση ή μη συμμόρφωση προς αυτούς ή τις οδηγίες 
που εκδίδονται δυνάμει αυτών συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους°έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

5.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίζει με 
Κανονισμούς τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση αλιευ
τικών καταφυγίων, των εγκαταστάσεων τους και των διευκολύνσεων και 
υπηρεσιών που παρέχονται σ* αυτά. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 
να καθορίζουν ή να προνοούν για τον καθορισμό των ίδιων ή 
διαφορετικών δικαιωμάτων για τα ίδια ή διαφορετικά αλιευτικά κατα
φύγια ή εγκαταστάσεις ή διευκολύνσεις ή υπηρεσίες που παρέχονται 
μέσα σ* αυτά, για τις ίδιες ή διαφορετικές κατηγορίες προσώπων, 
σκαφών ή οχημάτων και για τις ίδιες ή διαφορετικές χρονικές περιόδους 
ή περιστάσεις. 

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορούν 
να προνοούν ότι παράβαση ή μη συμμόρφωση προς αυτούς ή τις οδηγίες 
που εκδίδονται δυνάμει αυτών συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

6.—(1) Κανένα σκάφος, άλλο από αλιευτικό, δεν μπορεί να χρησι
μοποιεί οποιοδήποτε αλιευτικό καταφύγιο ή τις διευκολύνσεις αλιευ
τικού καταφυγίου χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργού και κατά 
παράβαση των όρων οι οποίοι αναφέρονται σ' αυτή. 

(2) Ο ιδιοκτήτης σκάφους, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που έχει 
τον έλεγχο σκάφους ή είναι υπεύθυνο για σκάφος το οποίο κατά 
παράβαση του εδαφίου (1) χρησιμοποιεί οποιοδήποτε αλιευτικό κατα
φύγιο ή τις διευκολύνσεις αλιευτικού καταφυγίου χωρίς άδεια ή κατά 
τρόπο που παραβαίνει τους όρους κάτω από τους οποίους παραχωρήθηκε 
αυτή είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες λίρες. 
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7.—(1) Κάθε αστυνομικός ή λειτουργός της Υπηρεσίας Αλιείας έχει 
εξουσία, μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του, να επιβι
βαστεί σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο σε οποιοδήποτε σκάφος που 
κατέπλευσε σε αλιευτικό καταφύγιο και να παραμείνει πάνω στο σκάφος 
μέχρι και την πλήρη αποβίβαση των επιβατών ή την εκφόρτωση του 
σκάφους ή τον απόπλου του και να επισκεφθεί και να επιθεωρήσει 
οποιοδήποτε μέρος του σκάφους. 

(2) Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή παρακωλύει οποιοδήποτε 
αστυνομικό ή λειτουργό της Υπηρεσίας Αλιείας στην άσκηση των 
εξουσιών που του παρέχει το εδάφιο (1) είναι ένοχο ποινικού αδική
ματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή 
σ ε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και τις 
δύο αυτές ποινές. 

8.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία κυβερνήτης σκάφους, για το 
οποίο οφείλονται οποιαδήποτε δικαιώματα, αρνείται ή αμελεί να τα 
καταβάλει αμέσως μόλις κληθεί γραπτώς, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας 
Αλιείας μπορεί να προβεί σε κατάληψη ή κατάσχεση του σκάφους και 
των συνέργων, εξοπλισμού (εξαρτίων) ή των επίπλων του και να τα 
κρατήσει μέχρι την αποπληρωμή ή την εξασφάλιση του οφειλόμενου 
ποσού. 

(2) Μετά από τέτοια κατάληψη ή κατάσχεση του σκάφους και των 
συνέργων, εξοπλισμού (εξαρτίων) ή των επίπλων του, ο Διευθυντής της 
Υπηρεσίας Αλιείας επιδίδει στον κυβερνήτη του σκάφους ή, αν η 
επίδοση είναι αδύνατη, αναρτά στο σκάφος ειδοποίηση για πρόθεση 
εκποίησης του σκάφους και των μηχανημάτων, εξαρτημάτων ή των 
επίπλων του και αν μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση ή 
ανάρτηση της ειδοποίησης δεν καταβληθούν τα οφειλόμενα δικαιώματα 
και όλα τα σχετικά έξοδα που γίνονται για την κατάληψη, κατάσχεση ή 
κράτηση του σκάφους, των συνέργων, εξοπλισμού ή των επίπλων, ο 
Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας έχει εξουσία να προβεί στην 
εκποίηση όλων όσων καταλήφθηκαν ή κατασχέθηκαν ή οποιουδήποτε 
μέρους τους. 

(3) Από το ποσό που θα προκύψει από τέτοια εκποίηση ο Διευθυντής 
της Υπηρεσίας Αλιείας μπορεί να κρατήσει το ποσό που οφείλεται για 
τα δικαιώματα και έξοδα και είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στον 
κυβερνήτη οποιοδήποτε υπόλοιπο, όταν αυτός το απαιτήσει. 

(4) Ανεξάρτητα από αυτά για τα οποία υπάρχει πρόνοια στο άρθρο 
αυτό, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας έχει εξουσία να διεκδικήσει, 
μέσω δικαστηρίου, οποιαδήποτε δικαιώματα ή έξοδα που οφείλονται ή 
το υπόλοιπο τους, σε περίπτωση που το ποσό που προέκυψε από την 
εκποίηση δεν είναι αρκετό για να καλύψει όλο το ποσό που οφείλεται. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «σκάφος» δεν περι
λαμβάνει αλιευτικό σκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια αλιείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Αλιείας Νόμου. 

9. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Νόμου ο οποίος 
τον τροποποιεί με κανένα τρόπο δεν μπορούν να περιορίσουν ή να 
επηρεάσουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Τελωνείων ή περί 
Αρχής Λιμένων Κύπρου. 

Εξουσία 
Επιθεωρητών 
Αλιείας για 
επιβίβαση 
σε σκάφη. 

Εξουσίες 
κατάληψης, 
κατάσχεσης 
και κράτησης 
σκάφους, κτλ. 

Κεφ. 135 
44 του 1961 

109 του 1968 
2 του 1970 

19 του 1981 
210 του 1987. 
Μη επηρε
ασμός της 
νομοθεσίας 
περί 
Τελωνείων ή 
περί Αρχής 
Λιμένων 
Κύπρου. 
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Περιορισμός 
εφαρμογής 
ορισμένων 
Νόμων. 
Κεφ. 59 
22 του 1961 
17 του 1964 
8 του 1972 

52 του 1975 
21 του 1987 

126 του 1989. 
Κεφ. 96 
14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

122 του 1990. 
Ημερομηνία 
έναρξης της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

10. Καμιά άδεια δε θα χορηγείται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του 
περί Προστασίας της Παραλίας ή του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου σ' ότι αφορά αλιευτικά καταφύγια, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Υπουργού. 

11. Ο Νόμος αυτός θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα οριστεί 
από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


