
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 
 

 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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Αλιείας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”). 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 

όρων και της ερμηνείας τους: 
  
 «'άδεια ερασιτεχνικής αλιείας' σημαίνει άδεια ερασιτεχνικής 

αλιείας που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και η οποία επιτρέπει την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας 

ιχθύων, μέσα σε περιοχές που καθορίζονται σε αυτή, και τη 

χρήση, προς το σκοπό αυτό, αλιευτικών εργαλείων με ή χωρίς 

αλιευτικό σκάφος. 
  
 'ερασιτεχνική αλιεία' σημαίνει την αλιεία ιχθύων που ασκείται 

για σκοπούς ψυχαγωγίας και άθλησης και όχι για σκοπούς 

βιοπορισμού ή εμπορικής εκμετάλλευσης των ιχθύων που 

αλιεύονται: 
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  Νοείται ότι, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, είναι δυνατό να επιτρέπεται η άσκηση 

ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο επαγγελματικής τουριστικής 

δραστηριότητας.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή της λέξης “και” στο τέλος της επιφύλαξης της 

παραγράφου (β) αυτού, την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (γ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως 

μετά την παράγραφο (γ) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
  
  «(δ)  είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών που 

τηρείται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 3Α, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Άδεια 

ερασιτεχνικής 

αλιείας. 

3Β. (1) Ουδείς ασκεί ερασιτεχνική αλιεία, είτε ατομικά 

είτε συλλογικά, στη θάλασσα, λίμνες, ποταμούς ή  

υδατοφράκτες, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση 

της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, που απαιτείται 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου.  
   
   (2) Οποιοσδήποτε ενεργεί κατά παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ένοχος 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται 

σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο 

χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

5. (1)  Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της παραγράφου (ί) αυτού, με την ακόλουθη 

παράγραφο:  
   
 «(ί) να ρυθμίζουν τη χορήγηση άδειας ερασιτεχνικής αλιείας, 

να καθορίζουν γενικά τους όρους και προϋποθέσεις υπό 

τις οποίες δυνατό να ασκείται η ερασιτεχνική αλιεία και, 

ειδικότερα, να προνοούν για την απαγόρευση της 

χρησιμοποίησης οποιωνδήποτε σκαφών ή αλιευτικών 

εργαλείων, ή οποιωνδήποτε μεθόδων αλιείας.». 
  

 

 

 
ΜΚ/ΜV 
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