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Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 170(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα
τίτλος.
διαβάζεται μαζί με τον περί Αλιείας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
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
63(Ι) του 2005
132(Ι) του 2007
29(Ι) του 2016.
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Αντικατάσταση
όρων στον
βασικό νόμο.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «ειδική άδεια αλιείας»
οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτή απαντά στο κείμενό του, με τον όρο
«ειδική άδεια αλιευτικής δραστηριότητας», στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή, εξαιρουμένου του
όρου «ειδική άδεια αλιείας» και του ορισμού αυτού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 αυτού.
3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(Ι) του 2003
195(Ι) του 2004
92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009
41(Ι) του 2010
133(Ι) του 2010
116(Ι) του 2011
197(Ι) του 2011
102(Ι) του 2012
188(Ι) του 2012
19(Ι) του 2013
26(Ι) του 2013
27(Ι) του 2013
17(Ι) του 2014
115(I) του 2014
134(Ι) του 2014
170(Ι) του 2014
116(Ι) του 2015
187(Ι) του 2015
212(Ι) του 2015
110(Ι) του 2016
135(Ι) του 2016
119(Ι) του 2017
134(Ι) του 2017
167(Ι) του 2017
51(Ι) του 2018
96(Ι) του 2018
122(Ι) του 2018
139(Ι) του 2018
27(Ι) του 2019
28(Ι) του 2019
63(Ι) του 2019.

Με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων
και των ορισμών τους:
«“εισόδημα” σημαίνει το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από εργασία,
απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους, μερίσματα και επιδοτήσεις
εισοδηματικής φύσεως από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο εισόδημα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τον περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

“επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών” σημαίνει την άδεια που
χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, ανάλογα με
την κατηγορία της άδειας, όπως οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου·
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 354,
28.12.2013,
σ. 22.

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013” σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1954/2003, και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του
Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
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“Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών” σημαίνει τον Οργανισμό Αγροτικών
Πληρωμών (ΟΑΠ) που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του περί Οργανισμού Αγροτικών
Πληρωμών Νόμου·

64(Ι) του 2003
176(Ι) του 2003
180(Ι) του 2003.

“μεταφόρτωση” σημαίνει την εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας ευρισκόμενων επί ενός σκάφους, σε άλλο σκάφος·
“χωρικά ύδατα” σημαίνει το πλάτος της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας μέχρι του
ορίου των 12 ναυτικών μιλίων, μετρούμενα από τις γραμμές βάσης που καθορίζονται
σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η
οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο·»·

203 του 1988.
(β)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αλιευτικό σκάφος» με τον ακόλουθο νέο
ορισμό:
«“αλιευτικό σκάφος” σημαίνει οποιοδήποτε κατάλληλα εξοπλισμένο σκάφος, εξαιρουμένων
των φορτηγών πλοίων, το οποίο χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για την
εμπορική εκμετάλλευση ιχθύων, περιλαμβανομένης της αλιείας, αποθήκευσης, μεταφοράς,
διαμετακόμισης ή επεξεργασίας ιχθύων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής εργασίας, και το
οποίο είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών που τηρεί ο Διευθυντής·»·

(γ)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ειδική άδεια αλιείας» με τον ακόλουθο
ορισμό:
«“ειδική άδεια αλιείας” σημαίνει την ειδική άδεια που εκδίδεται από ξένο Κράτος ή διεθνή
οργανισμό αναφορικά με Κυπριακό σκάφος και επιτρέπει στο σκάφος αυτό(α)

την αναζήτηση αλιευμάτων,

(β)

τη ρίψη, την πόντιση, τη σύρση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και
αλιευμάτων επί του σκάφους,

(γ)

τη μεταφόρτωση, τη διατήρηση και τη μεταποίηση επί του σκάφους,

(δ)

τη μεταβίβαση, τον εγκλωβισμό, την πάχυνση και την εκφόρτωση ιχθύων και
αλιευτικών προϊόντων,

στα χωρικά ύδατα, την αλιευτική ζώνη ή/και την αποκλειστική οικονομική ζώνη του
κράτους αυτού ή, σε περίπτωση έκδοσης της άδειας από διεθνή οργανισμό, σε περιοχή
όπου η αλιεία ελέγχεται από τον οργανισμό αυτόν·»·
(δ)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Επιθεωρητής Αλιείας» με τον ακόλουθο νέο
ορισμό:
«“Επιθεωρητής Αλιείας” σημαίνει Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του
Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε οργανισμό, αρχή, πρόσωπο
ή/και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη
Δημοκρατία, ήθελε εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή για σκοπούς επιθεώρησης και
ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 2Α·»· και

(ε)

με την κατάργηση των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους:
«Κανονισμός 2090/98/ΕΚ» και «Κανονισμός 2371/2002/ΕΚ».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 2 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Εξουσιοδοτήσεις.

2Α. Λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,
οργανισμός, αρχή, πρόσωπο και/ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή δυνάμει
διεθνούς συμβάσεως που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία μπορεί να ασκήσει
καθήκοντα επιθεώρησης και ελέγχου για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,
δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης του Διευθυντή, στη οποία αναφέρεται η
ημερομηνία έναρξης και λήξης της διάρκειας της εξουσιοδότησης, καθώς και
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τα συγκεκριμένα καθήκοντα που εξουσιοδοτείται να ασκεί.».
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού με τελεία
και την κατάργηση της επιφύλαξης του εν λόγω εδαφίου· και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών, η ύπαρξη αλιευτικού εξοπλισμού, πάνω ή μέσα σε σκάφος, ή συρόμενου
από το σκάφος, αποτελεί μαχητό τεκμήριο ότι το εν λόγω σκάφος χρησιμοποιείται για
σκοπούς αλιείας ιχθύων.».

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με
το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Οποιαδήποτε άδεια, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), εκδίδεται ή ανανεώνεται για
διάρκεια που καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, από το Διευθυντή και η οποία δεν δύναται να
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.».

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές.»·

(β)

με την αντικατάσταση του κόμματος, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού με άνω τελεία
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «ή»· και

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(δ) αλιεύει ή φονεύει ή αποπειράται να αλιεύσει ή φονεύσει ιχθύες με τη χρήση ψαροντούφεκων σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή,».
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α)
αυτού, της φράσης «κατά τη διάρκεια της ημέρας» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «σε οποιοδήποτε
χρόνο».

Τροποποίηση
του άρθρου 7Α
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με
το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αναφορικά με κάθε
αλιευτικό σκάφος που είναι καταχωρισμένο στο Μητρώο, τηρούνται στοιχεία σε σχέση με τα
χαρακτηριστικά και την αλιευτική ικανότητά του, όπως αυτά καθορίζονται σε Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 7Β
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 7Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(1Α) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο εφοπλιστής
σκάφους μεριμνήσει για επιθεώρηση του σκάφους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας
σε λιμένα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έξοδα που επωμίζεται ο ίδιος, ο
Διευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως το εν λόγω σκάφος μην προσεγγίζει, τουλάχιστον μία
φορά κατ’ έτος, λιμάνι ή αλιευτικό καταφύγιο της Δημοκρατίας για επιθεώρηση.».

Τροποποίηση
του βασικού

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 10 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:
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νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.
«Τροποποίηση
Παραρτημάτων.

Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

11. Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου
και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για σκοπούς προσαρμογής
τους στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, συμμόρφωσης με τις διεθνείς
υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και/ή για σκοπούς προσαρμογής της διοικητικής
πρακτικής για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών.».

12. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με
άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, φυσικό πρόσωπο δεν δύναται να κατέχει ταυτόχρονα επαγγελματική άδεια
αλιείας και ερασιτεχνική άδεια αλιείας με σκάφος.»∙

(β)

με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού με
την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
«(3)(α)(i) Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 7Α και της παραγράφου (β) του
παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει τον αριθμό αδειών αλιείας που
παραχωρεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν δύναται
να υπερβαίνουν(iA) Τις τριακόσιες είκοσι επτά (327) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών
σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης,
(iB) τις τετρακόσιες πενήντα (450) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών
σκαφών περιοδικής απασχόλησης,
(iΓ) τις τριακόσιες (300) επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας χωρίς τη χρήση
σκάφους περιοδικής απασχόλησης:
Νοείται ότι, αναφορικά με επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών
πλήρους και μερικής απασχόλησης που αποσύρονται βάσει σχεδίων απόσυρσης,
αποσύρεται και ο αντίστοιχος αριθμός των αδειών από το συνολικό μέγιστο αριθμό
αδειών.»·

(γ)

με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού,
της φράσης «δικτύων ή παραγαδιών που χρησιμοποιούνται από κάθε αδειούχο σκάφος.»,
με τη φράση «αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από κάθε κατηγορία αδειούχου
σκάφους.»·

(δ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(β) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών χορηγούνται από τον
Διευθυντή κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:
(i)

Επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄),

(ii)

επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης
(Κατηγορία Β΄),

(iii)

επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης (Κατηγορία Γ΄):

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί επαγγελματικές άδειες παράκτιας
αλιείας περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους.»· και
(ε)

με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (3) αυτού με τις
ακόλουθες νέες παραγράφους:
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«(γΑ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης
(Κατηγορίας Α΄) χορηγούνται σε σχέση με αδειούχα σκάφη των οποίων οι
ιδιοκτήτες/αιτητές είναι τουλάχιστον 18 ετών, τηρουμένων των διατάξεων της
παραγράφου (γΓ) και του άρθρου 13Α και εφόσον(i)

Είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασκούντες το επάγγελμα του αλιέα:
Νοείται ότι, φυσικά πρόσωπα πέραν των 65 ετών δικαιούνται να
συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών
σκαφών πλήρους απασχόλησης μόνο εάν κατείχαν τέτοια άδεια τουλάχιστον
για 10 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και
προσκομίζουν στο Διευθυντή στο τέλος κάθε έτους σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας τους,

(ii)

ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους που προέρχεται από την αλιεία ή από
συναφή με την αλιεία επαγγέλματα για τα τελευταία δύο έτη πριν την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για επαγγελματική άδεια παράκτιας
αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, είναι τουλάχιστον το πενήντα
τοις εκατόν (50%) των εισοδημάτων τους,

(iii) είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από 6
μέχρι 12 μέτρα:
Νοείται ότι πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους δεν δικαιούται
επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών:

170(Ι) του 2019.

Νοείται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών οι οποίοι
κατέχουν άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών
πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α) δυνάμει των
διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ίσχυε, προτού
τροποποιηθεί από τον περί Αλιείας (Τροποποιητικό) Νόμο
του 2019, εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας
υποπαραγράφου, νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου εξακολουθούν να
είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού
σκάφους μήκους από 4 έως 12 μέτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε κάθε περίπτωση που κάτοχος άδειας
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης (Κατηγορία Α΄)
προχωρήσει σε αντικατάσταση του αλιευτικού σκάφους για το οποίο έχει
αδειοδοτηθεί, το νέο σκάφος του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της
παρούσης υποπαραγράφου.
(γΒ)

Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης
(Κατηγορίας Β’) χορηγούνται σε σχέση με αδειούχα σκάφη των οποίων οι
ιδιοκτήτες/αιτητές είναι τουλάχιστον 18 ετών, τηρουμένων των διατάξεων της
παραγράφου (γΓ) και του άρθρου 13Α και εφόσον(i)

Είναι εγγεγραμμένοι, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειάς τους, στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ασκούντες το επάγγελμα του αλιέα:
Νοείται ότι, φυσικά πρόσωπα πέραν των 65 ετών δικαιούνται να
συνεχίσουν να κατέχουν επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών
σκαφών μερικής απασχόλησης μόνο εάν κατείχαν επαγγελματική άδεια
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης
τουλάχιστον για 10 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας τους και προσκομίζουν στον Διευθυντή στο τέλος κάθε έτους σχετικό
ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας τους,

(ii)

ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους που προέρχεται από την αλιεία ή από
συναφή με την αλιεία επαγγέλματα για τα τελευταία δύο έτη πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για επαγγελματική άδεια παράκτιας
αλιείας μικρών σκαφών πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που θα
υπολογίζεται από την τελευταία διετή περίοδο υποβολής των φορολογικών
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δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι τουλάχιστον το τριάντα
τοις εκατόν (30%) των εισοδημάτων τους,
(iii)

είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους από
6 μέχρι 12 μέτρα:
Νοείται ότι πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους δεν δικαιούται
επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών.
Νοείται περαιτέρω ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών οι οποίοι
κατέχουν άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής
απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος Νόμου ως ίσχυε, προτού τροποποιηθεί από τον
170(Ι) του 2019. περί Αλιείας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2019, εξαιρούνται
από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου,
νοουμένου ότι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
του εν λόγω νόμου εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες
αδειούχου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μήκους
από 4 έως 12 μέτρα.
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κάτοχος άδειας
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης (Κατηγορία Β΄)
προχωρήσει σε αντικατάσταση του αλιευτικού σκάφους για το οποίο έχει
αδειοδοτηθεί, το νέο σκάφος του πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της
παρούσης υποπαραγράφου.

(γΓ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση άδειας δυνάμει της
υποπαραγράφου (i) ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) υπερβαίνει τον
αριθμό των αδειών προς χορήγηση της αιτούμενης κατηγορίας, δίδεται προτεραιότητα
χορήγησης σε αυτούς που κατείχαν τον μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών.
(γΔ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν 75% ή μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμης ανικανότητας και
λαμβάνουν σχετικό επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν δικαιούνται
επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης
(Κατηγορίας Α΄).
(γΕ) Κατά τη διάρκεια ισχύος οποιασδήποτε άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει των
υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (β), ο κάτοχός της δικαιούται να τη
μεταβιβάσει σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου
(δ) του παρόντος εδαφίου, νοουμένου ότι εξασφαλίσει την έγκριση του Διευθυντή:
Νοείται ότι, μετά την έγκριση του Διευθυντή ανεξαρτήτως της κατηγορίας της
μεταβιβασθείσας άδειας, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια θεωρείται
κάτοχος επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής
απασχόλησης (Κατηγορία Β΄) μέχρι τη λήξη της ισχύος της μεταβιβασθείσας άδειας:
Νοείται ότι, μεταβίβαση μπορεί να διενεργηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της
ισχύος της άδειας:
Νοείται περαιτέρω ότι, μεταβίβαση δεν μπορεί να διενεργηθεί κατά το τελευταίο
έτος της διάρκειας της ισχύος της άδειας.
(δ)

Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής απασχόλησης
χορηγούνται σε νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα της αλιείας, οι οποίοι(i)

Είναι ιδιοκτήτες αδειούχου επαγγελματικού σκάφους 6 έως 12 μέτρων το
οποίο δεν έχει εξωλέμβια μηχανή και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο
Αλιευτικών Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,

(ii)

έχουν αποκτήσει τουλάχιστον διετή πείρα στην αλιεία, κατόπιν επαρκούς και
ουσιαστικής απασχόλησης είτε ως βοηθoί σε πρόσωπο που κατέχει ή κατείχε
επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους
απασχόλησης είτε ως κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας
μικρών σκαφών περιοδικής απασχόλησης, και

(iii)

στην περίπτωση αρρένων, έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
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(εΑ) Οι επαγγελματικές άδειες παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών περιοδικής απασχό-λησης
(Κατηγορία Γ΄) χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες αδειούχου
αλιευτικού σκάφους μήκους από 4 μέχρι 12 μέτρα και έχουν τουλάχιστον διετή πείρα
στην αλιεία, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων
Ερευνών, ως ακολούθως:
(i)

Ως βοηθοί σε πρόσωπο που κατέχει ή κατείχε επαγγελματική άδεια
παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους απασχόλησης ή

(ii)

ως κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών
μερικής απασχόλησης ή

(iii)

ως κάτοχοι άδειας ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος.

(εΒ) Οι κάτοχοι της αναφερόμενης στην παράγραφο (εΑ) άδειας δικαιούνται να αλιεύουν
υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
(i)

(ii)

Πραγματοποιούν εξορμήσεις στις επιτρεπόμενες ημέρες κατ’ έτος ως
ακολούθως:
(iA)

Φεβρουάριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iB)

Μάρτιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΓ)

Απρίλιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΔ)

Ιούνιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΕ)

Ιούλιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΣτ)

Αύγουστο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iZ)

Σεπτέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΗ)

Οκτώβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΘ)

Νοέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΙ)

Δεκέμβριο (Σάββατο & Κυριακή)· και

το μέγιστο μήκος δικτύων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν
υπερβαίνει τα 800 μέτρα:
Νοείται ότι, η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται.

(εΓ) Ο Διευθυντής δύναται κατ’ εξαίρεση να χορηγεί μέχρι τριακόσιες (300) άδειες
παράκτιας αλιείας περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους και με μέγιστο
μήκος δικτύων που να μην ξεπερνά τα είκοσι πέντε (25) μέτρα, οι κάτοχοι της οποίας
πραγματοποιούν εξορμήσεις στις επιτρεπόμενες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (εΒ):
Νοείται ότι η συμμετοχή σε διάφορα σχέδια επιδοτήσεων απαγορεύεται.
(εΔ) Όσον αφορά τις παραγράφους (εΑ) και (εΓ) πιο πάνω, σε περίπτωση που υπάρχουν
αιτητές που πληρούν τα ίδια κριτήρια, δίδεται προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν το
μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων αδειών παράκτιας αλιείας.
(εΕ) Οι κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας δυνάμει του παρόντος εδαφίου οφείλουν να τηρούν
τα κριτήρια υπό τα οποία τους έχει χορηγηθεί η εν λόγω άδεια, καθόλη τη διάρκεια της
ισχύος της.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 13 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Κριτήρια
χορήγησης
των αδειών του
Παραρτήματος ΙΙ.

13A. Για σκοπούς χορήγησης των αδειών που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΙ, ο Διευθυντής ορίζει Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από
λειτουργούς του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και η οποία
εισηγείται προς το Διευθυντή κριτήρια για σκοπούς χορήγησης των αδειών
κατά προτεραιότητα, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει
τον αριθμό των αδειών προς χορήγηση:
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Νοείται ότι, τα πιο πάνω κριτήρια καθορίζονται εκ των προτέρων με
απόφαση του Διευθυντή η οποία δημοσιεύται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Αντικατάσταση
των
Παραρτημάτων
Ι και ΙΙ του
βασικού νόμου.

14. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίστανται με τα ακόλουθα νέα
Παραρτήματα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 13)
Ετήσια τέλη για την έκδοση ή ανανέωση άδειας αλιείας
δυνάμει των άρθρων 3Β και 13
ΤΕΛΗ
1. Άδεια παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας


Κατηγορία πλήρους και μερικής απασχόλησης …………............................................................

€17,00



Κατηγορία περιοδικής απασχόλησης με τη χρήση σκάφους .…………......................................

€50,00



Κατηγορία περιοδικής απασχόλησης με τη χρήση σκάφους (συνταξιούχοι) ...............................

€35,00



Κατηγορία περιοδικής απασχόλησης χωρίς τη χρήση σκάφους ……………………….................

€35,00

2.

Πολυδύναμη άδεια ……………………………....................................................................................

€85,00

3.

Άδεια παράκτιας αλιείας τράτας βυθού ……….................................................................................

€85,00

4.

Άδεια Μεσογειακής Αλιείας ………………........................................................................................

€85,00

5.

Άδεια Υπερπόντιας Αλιείας ………..……….....................................................................................

€200,00

6.

Ειδική Άδεια Αλιευτικής Δραστηριότητας .....………………............................................................

€200,00

7.

Άδεια Αλιείας γρι-γρι ……………………………...............................................................................

€200,00

8.

Ειδική Άδεια Μεταφόρτωσης …………………….............................................................................

€2.000,00

9.

Άλλες άδειες αλιείας ……………………………...............................................................................

€85,00

Σημείωση: Σε περίπτωση άδειας με μεγαλύτερη από ετήσια ισχύ, το τέλος έκδοσης ή ανανέωσης διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της ισχύος της άδειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 13)
Κατηγορίες άδειας αλιείας δυνάμει του άρθρου 13
1.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά
ύδατα της Δημοκρατίας με εγκριμένα από το Διευθυντή αλιευτικά εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω
αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά
ύδατα της Δημοκρατίας με εγκριμένα από το Διευθυντή αλιευτικά εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω
αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Χορηγούνται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 4 μέχρι 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά
ύδατα της Δημοκρατίας με εγκριμένα από το Διευθυντή αλιευτικά εργαλεία. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω
αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά πρόσωπα.

2.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΑΔΕΙΑ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν κυρίως
πελαγικά είδη έξω ή μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Όταν δεν ασκούν πελαγική αλιεία, τα αλιευτικά
σκάφη αυτά μπορούν να αλιεύουν με δίκτυα και με παραγάδια βυθού. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών
σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΑΤΑΣ ΒΥΘΟΥ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν μέσα στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας. Οι ιδιοκτήτες
των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4.

ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν έξω από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, αλλά μέσα
στη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5.

ΑΔΕΙΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν έξω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι ιδιοκτήτες των εν
λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν είδη που
υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

7.

ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΡΙ-ΓΡΙ
Χορηγείται σε σχέση με αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα που αλιεύουν στα χωρικά
ύδατα της Δημοκρατίας με τη χρήση κυκλωτικών δικτύων. Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αλιευτικών σκαφών είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

8.

ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
Χορηγείται σε σχέση με σκάφη-ψυγεία τα οποία διεξάγουν μεταφορτώσεις αλιευτικών προïόντων. Οι ιδιοκτήτες
των εν λόγω σκαφών είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

9.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Χορηγείται σε Κυπριακό σκάφος από ξένο Κράτος ή διεθνή οργανισμό.».

