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Κ.Δ.Π. 234/2018

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
____________________
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5Α

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(I) του 2016.

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που
του παρέχονται από το άρθρο 5Α του περί Αλιείας Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Απαγόρευσης της Διέλευσης Σκαφών στη
Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Λάρας Διάταγμα του 2018.

Ερμηνεία.

2. Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
«διέλευση» σημαίνει τη διέλευση οποιουδήποτε σκάφους.
«αγκυροβόληση» σημαίνει την αγκυροβόληση οποιουδήποτε σκάφους και περιλαμβάνει την
αγκυροβόληση σε όλη την προστατευόμενη περιοχή.

Παράρτημα.

«Χάρτης» σημαίνει το Χάρτη του Παραρτήματος.

Απαγόρευση
διέλευσης.

3.-(1). Η διέλευση και η αγκυροβόληση σκάφους, που οδηγείται από οποιοδήποτε πρόσωπο,
απαγορεύεται το Μάιο και τον Οκτώβριο εκάστου έτους στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, η
οποία οριοθετείται ανατολικά από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας από το
σημείο τομής του 34 54΄30” Βόρειο Παράλληλου μέχρι το σημείο τομής του 34 59΄ Βόρειου
Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία τη γνωστή ως «Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του
Γιουσούφι», και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς το μέρος της θάλασσας σε βάθος όχι
μικρότερο από 20 μέτρα και εμφαίνεται στο Χάρτη του Παραρτήματοςεκτός αν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή άδεια από το Διευθυντή και νοουμένου ότι
τηρεί πιστά οποιουσδήποτε όρους που δυνατόν να αναγράφονται σ’αυτή.
(2) Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαιρούνται της
απαγόρευσης διέλευσης το Μάιο και τον Οκτώβριο εκάστου έτους.
____________________
Έγινε στις 27 Ιουλίου 2018.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ,
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος.

