
 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 183(Ι)/2013   
Αρ. 4422, 27.12.2013 
     
   Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

________ 

Αριθμός 183(Ι) του 2013 
 

  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2006 

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
134(Ι) του 2006. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών 

Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της 

Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που 

Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμο του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και 

Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμοι του 2006 και 

2013. 

 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, -  
   
  (i) με την αντικατάσταση της λέξης «Με» (πρώτη γραμμή) με τη 

φράση «Κάθε Επιθεωρητής ή λειτουργός του Τμήματος Αλιείας 

και Θαλασσίων Ερευνών, με». και των λέξεων «κάθε 

Επιθεωρητής» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ή όταν 

έχει εύλογες αιτίες να υποψιάζεται ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα 

ή πιθανό να διαπραχθεί αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, 

εκδιδόμενο δυνάμει αυτού διάταγμα, Κοινοτικό Κανονισμό ή 

Κοινοτική Απόφαση,». 
    
  (ii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης 

«Να εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί έλεγχο σε 
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οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο, εκτός από κατοικία,» 

(πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «να εισέρχεται, να 

επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο σε οποιαδήποτε 

ιδιοκτησία, εκτός από κατοικία, οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο 

χώρο,», την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «να πιστεύει 

ότι» (τέταρτη γραμμή) της φράσης «διεξάγεται οποιασδήποτε 

μορφής αλιευτική δραστηριότητα ή», και την προσθήκη αμέσως 

μετά τη φράση «χρησιμοποιείται σχετικό προϊόν» (όγδοη και 

ένατη γραμμή), μετά τη φράση «περιέχει σχετικό προϊόν» 

(δέκατη γραμμή) και μετά τη φράση «είναι σχετικό προϊόν» 

(δωδέκατη γραμμή), της φράσης «ή αλιευτικό εργαλείο». 
    
  (iii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης 

«να ανακόπτει, εισέρχεται, επιθεωρεί, ερευνά και διενεργεί 

έλεγχο» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «να ανακόπτει, να 

εισέρχεται, να επιθεωρεί, να ερευνά και να διενεργεί έλεγχο», 

την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «να πιστεύει ότι» 

(τέταρτη γραμμή) της φράσης «διεξάγεται ή δυνατόν να 

διεξαχθεί οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα ή», και την 

προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «πιστεύει ότι περιέχει» 

(ένατη γραμμή) και μετά τη φράση «πιστεύει ότι είναι» (δέκατη 

γραμμή), της φράσης «αλιευτικό εργαλείο ή». 
    
  (iv) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «σχετικό μεταφορικό μέσο» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«ή αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό», και αμέσως μετά 

τη φράση «ότι έχει παραβιασθεί ή» (τέταρτη γραμμή), της 

φράσης «δύναται να παραβιασθεί ή». και 
     
  (v) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «να καταστρέφει οποιοδήποτε» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «αλιευτικό εργαλείο ή σχετικό εξοπλισμό ή». 
  
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 

«εισέρχεται Επιθεωρητής» (πέμπτη γραμμή) της φράσης «ή 
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λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών», με την 

προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «να παρέχουν στον Επιθεωρητή» 

(έκτη και έβδομη γραμμή) της φράσης «ή στο λειτουργό του 

Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών», με την αντικατάσταση 

των λέξεων «ο Επιθεωρητής» (όγδοη γραμμή) με τη λέξη «αυτός», 

και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «ο δε Επιθεωρητής» 

(όγδοη γραμμή) της φράσης «ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας 

και Θαλασσίων Ερευνών». 
   
 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη φράση 

«Κάθε Επιθεωρητής» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή λειτουργός 

του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών». 
   
 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Επιθεωρητής» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή λειτουργός του 

Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών», με την προσθήκη στην 

παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «μεταφορικό μέσο» 

(πρώτη γραμμή) της φράσης «ή αλιευτικό εργαλείο ή εξοπλισμό», με 

την προσθήκη στο κείμενο που ακολουθεί τις παραγράφους (α) έως 

(δ) αμέσως μετά τη λέξη «Επιθεωρητής» (τέταρτη γραμμή), της 

φράσης «ή ο λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών», με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «απόφαση» (έκτη 

γραμμή) των λέξεων «ή οδηγία», και με την προσθήκη στην 

υποπαράγραφο (αα) αυτού αμέσως μετά τη λέξη «απόφαση» 

(δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή οδηγία». και 
   
 (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού αμέσως μετά τη λέξη 

«Επιθεωρητής» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή λειτουργός του 

Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών» και με την 

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(β) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 

ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
  
   «Νοείται ότι, τα ευπαθή αλιεύματα που κατάσχονται για τα 

οποία δεν υπάρχει λόγος μη διάθεσής τους στην αγορά  δύναται να 

πωληθούν και το προϊόν αυτού να κρατηθεί, εφόσον εκκρεμεί 

απόφαση.». 
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