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Κ.∆.Π. 855/2003

Αριθµός 855
Οι περί Αλιευτικών Καταφυγίων (∆ικαιώµατα
(Τροποποιητικοί) Κανονισµοί
του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση το άρθρο 5 των
περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόµων του 1990 µέχρι 2003, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,
στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου,
Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

Κανονισµοί µε βάση το άρθρο 5
Υπουργικό
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
άρθρο 5 του περί Αλιευτικών Καταφυγίων Νόµου, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισµούς.
1. Οι παρόντες Κανονισµοί
αναφέρονται ως οι περί Αλιευτικών Κατα<
φυγίων (∆ικαιώµατα Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2003 και
διαβάζονται µαζί µε τους περί Αλιευτικών Καταφυγίων Κανονισµούς του
1994 (που στο εξής
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισµοί») και οι βασι<
κοί κανονισµοί µαζί µε τους παρόντες Κανονισµούς
αναφέρονται ως οι
περί Αλιευτικών Καταφυγίων (∆ικαιώµατα Χρήσης) Κανονισµοί του 1994
και 2003.
2. Ο Κανονισµός 2 των βασικών κανονισµών τροποποιείται µε τη δια<
γραφή από την παράγραφο (1) αυτού του ορισµού του όρου «∆ιευθυντής».
3. Η παράγραφος (2) του Κανονισµού 3 των βασικών κανονισµών τροπο<
ποιείται ως εξής:
(α) Με την αντικατάσταση από την πρώτη επιφύλαξη της υποπαραγρά<
φου (β) αυτής, της φράσης «υποχρεούται στην καταβολή δικαιωµά<
των που υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατάπαυσης της κακο<
καιρίας» (τρίτη, τέταρτη και πέµπτη γραµµή) µε τη φράση
ότι παραµένει παράνοµα και ο ιδιοκτήτης του ή το πρόσωπο που έχει
τον
του ή είναι υπεύθυνο για το σκάφος είναι ένοχο ποινικού
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές:»·
(β) µε την αντικατάσταση από τη δεύτερη επιφύλαξη της υποπαραγρά<
φου (β) αυτής, της φράσης «υποχρεούται στην καταβολή δικαιωµά<
των που υπολογίζονται από τη λήξη αυτών των 48 ωρών» (τρίτη και
τέταρτη γραµµή) µε τη φράση
ότι παραµένει παράνοµα
και ο ιδιοκτήτης του ή το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο ή είναι υπεύ<
θυνο για το σκάφος, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περί<
πτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο
χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.»· και
(γ) µε την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (γ) αυτής της φράσης
«το Υπουργικό Συµβούλιο» µε τις λέξεις «ο Υπουργός».
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3. Ο Πίνακας των βασικών κανονισµών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο
νέο Πίνακα:
«ΠΙΝΑΚΑΣ
(Κανονισµός 3)
1. Για
ελλιµενισµό ή εναπόθεση σκάφους εντός των χώρων αλιευ<
τικού καταφυγίου
καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώµατα ετησίως:
(α) Για σκάφος µήκους µέχρι έξι (6) µέτρων,
κάθε µέτρο του µήκους του σκάφους ή µέρος

λίρες (£12) για

(β) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των έξι (6) µέτρων και µέχρι
εννέα (9) µέτρων, δεκαοκτώ λίρες (£18) για κάθε µέτρο του
µήκους του σκάφους ή µέρος
(γ) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των εννέα (9) µέτρων και µέχρι
δώδεκα (12) µέτρων, είκοσι πέντε λίρες (£25) για κάθε µέτρο του
µήκους του σκάφους ή µέρος
(δ) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των δώδεκα (12) µέτρων και
µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρων, πενήντα λίρες
για κάθε µέτρο
του µήκους του σκάφους ή µέρος
(ε) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) µέτρων,
εβδοµήντα πέντε λίρες (£75) για κάθε µέτρο του µήκους του σκά<
φους ή µέρος αυτού.
2. Για ηµερήσιο ελλιµενισµό ή εναπόθεση σκάφους εντός των χώρων
αλιευτικού καταφυγίου
καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώµατα την
ηµέρα:
(α) Για σκάφος µήκους µέχρι έξι (6) µέτρων, δώδεκα (12) σεντ για
κάθε µέτρο του µήκους του σκάφους ή µέρος
(β) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των έξι (6) µέτρων και µέχρι
εννέα (9) µέτρων, δεκαοκτώ (18) σεντ για κάθε µέτρο του µήκους
του σκάφους ή µέρος
(γ) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των εννέα (9) µέτρων και µέχρι
δώδεκα (12) µέτρων, εικοσιπέντε (25) σεντ για κάθε µέτρο του
µήκους του σκάφους ή µέρος
(δ) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των δώδεκα (12) µέτρων και
µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρων, πενήντα
(ε) για σκάφος µήκους µεγαλύτερου των δεκαπέντε (15) µέτρων,
εβδοµήντα (75) πέντε σεντ για κάθε µέτρο του µήκους του σκά<
φους ή µέρος αυτού.
Τα αναφερόµενα ηµερήσια δικαιώµατα
τουλάχιστον ηµέρες.

καταβάλλονται για πέντε (5)

3. Για οποιοδήποτε ελλιµενισµό ή εναπόθεση σκάφους εντός των χώρων
του αλιευτικού καταφυγίου Πύργου, δε
καταβάλλονται οποιαδήποτε
δικαιώµατα.
4. Για την κατανάλωση πόσιµου νερού και ηλεκτρικής ενέργειας µέσα στα
αλιευτικά καταφύγια, καταβάλλονται τα ανάλογα δικαιώµατα, όπως καθορί<
ζονται από τις αρµόδιες αρχές που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.».

