
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3489 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 61(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλιείας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

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. 

 

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αλιείας Νόμου και των κανονισμών που 
εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στον Πίνακα του παρόντος Νόμου ετήσια τέλη άδειας αλιείας, δυνάμει του 
Κανονισμού 4, και τα τέλη ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, δυνάμει του Κανονισμού 19 των 
περί Αλιείας Κανονισμών του 1990 μέχρι 2000. 

Ειδική διάταξη 
σε σχέση με την 
έκδοση ή την 
ανανέωση άδειας 
αλιείας. Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 
2.11.1990 
 17. 4.1991  
22. 4.1994  
7. 7.2000.  
Πίνακας. 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ετήσια Τέλη Άδειας Αλιείας δυνάμει του Κανονισμού 4 και Ερασιτεχνικής 
Άδειας Αλιείας δυνάμει του Κανονισμού 19 των περί Αλιείας Κανονισμών του 
1990 μέχρι 2000 

Α. Για αλιεία μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας: 

Έκδοση ή ανανέωση: 

(i) Ερασιτεχνικής άδειας αλιείας με οποιαδήποτε μέσα 
ναυσιπλοΐας και δίχτυα, δυνάμει του Κανονισμού 19.. £0 
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(ii) άδειας αλιείας με σκάφος, το ολικό μήκος του 
οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα μέτρα  ...............................  £0 

(iii) άδειας αλιείας με σκάφος, το ολικό μήκος του 
οποίου είναι ή υπερβαίνει τα δέκα μέτρα ...........................  £0 

(iv) άδειας αλιείας με μηχανότρατα ή με γρι-γρι  .......................  £20 

Β. Για αλιεία έξω από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας: 
(i) Μέσα στη Μεσόγειο: 

Έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας  .................................  £50 

(ii) Οπουδήποτε αλλού έξω από τη Μεσόγειο: 

Έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας  .................................  £10.000. 

Γ. Νοείται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων Α και Β του παρόντος 
Πίνακα που η σχετική άδεια εκδίδεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο οποιουδήποτε 
έτους, καταβάλλονται τα μισά από τα προβλεπόμενα για την αντίστοιχη ετήσια άδεια 
τέλη.». 
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