
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 416/2019 
Απ. 5197, 20.12.2019    

Απιθμόρ 416 

Οι πεπί Αλιείαρ (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, 
δςνάμει ηος άπθπος 6 ηος πεπί Αλιείαρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και 
εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος 
άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 
Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 
2010). 

 
Ο ΠΔΡΗ ΑΛΗΔΗΑ ΝΟΜΟ 

______________________ 

Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 6 
 

Κεθ. 135. 
44 ηνπ 1961 

109 ηνπ 1968 
2 ηνπ 1970 
9 ην 1972 

19 ηνπ 1981 
210 ηνπ 1987 
170 ηνπ 1990 

22(Η) ηνπ 1994 
102(Η) ηνπ 2000 

61(Η) ηνπ 2001 
106(Η) ηνπ 2004 

63(Η) ηνπ 2005 
132 ηνπ 2007 

29(Η) ηνπ 2016 
170(Η) ηνπ 2019. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 6 ηνπ πεξί Αιηείαο 
Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα: 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 

2.11.1990 
14.4.1991 
22.4.1994 

7.7.2000 
30.4.2004 
29.7.2005 

6.7.2007 
23.1.2009 

20.11.2009 
11.12.2009 
15.6.2012. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αιηείαο (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 
2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αιηείαο Καλνληζκνχο ηνπ 1990 κέρξη 2012 (πνπ ζην 
εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο 
Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αιηείαο Καλνληζκνί ηνπ 1990 κέρξη 2019. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 2 
 ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

2. Ο Καλνληζκφο 2 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε 
αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη ησλ νξηζκψλ ηνπο. 

 «“αγθίζηξη” ζεκαίλεη ην θακπχιν θαη αηρκεξφ θνκκάηη κεηαιιηθνχ ζχξκαηνο, ζπλήζσο κε δφληη· ε 
αηρκή ηνπ αγθηζηξηνχ κπνξεί λα είλαη είηε επζεία είηε αληεζηξακκέλε θαη θακπχιε, ην κήθνο θαη ε 
κνξθή ηνπ ζηειέρνπο κπνξνχλ λα πνηθίινπλ, ε δε δηαηνκή ηνπ κπνξεί λα είλαη είηε ζηξνγγπιή 
(θαλνληθφ αγθίζηξη) είηε πεπιαηπζκέλε (ζθπξειαηεκέλν αγθίζηξη)· ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 
αγθηζηξηνχ κεηξάηαη σο ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ζηειέρνπο ηνπ αγθηζηξηνχ απφ ηελ αηρκή ηνπ 
αγθηζηξηνχ ε νπνία ρξεζηκεχεη γηα ηελ πξφζδεζε ηεο πεηνληάο θαη ε νπνία έρεη ζπλήζσο ζρήκα 
νθζαικνχ, κέρξη ηελ θνξπθή ηεο θακπχιεο· ην πιάηνο ηνπ αγθηζηξηνχ κεηξάηαη σο ε κέγηζηε 
νξηδφληηα απφζηαζε απφ ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο έσο ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ δνληηνχ 
ηνπ αγθηζηξηνχ· 

 “αιηεπηηθά εξγαιεία” ζεκαίλεη εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή πδξφβησλ 
νξγαληζκψλ· 

 “αλαηνιή ειίνπ” ζεκαίλεη ηελ επίζεκε ψξα, ζε ψξεο θαη πξψηα ιεπηά, φπσο απηή νξίδεηαη 
εκεξνινγηαθά απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο· 
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 “δχζε ειίνπ” ζεκαίλεη ηελ επίζεκε ψξα, ζε ψξεο θαη πξψηα ιεπηά, φπσο απηή νξίδεηαη 
εκεξνινγηαθά απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θξάηνπο· 

 “ειεχζεξε θαηάδπζε” ζεκαίλεη ηελ θαηάδπζε ρσξίο ηε ρξήζε ή/ θαη κεηαθνξά θαηαδπηηθνχ 
αλαπλεπζηηθνχ εμνπιηζκνχ παξνρήο ζπκπηεζκέλνπ αέξα ή κείγκαηνο αεξίσλ· 

 “παξαγάδη” ζεκαίλεη ην αιηεπηηθφ εξγαιείν πνπ πεξηιακβάλεη κηα θχξηα πεηνληά (κάλα) κε 
πνιπάξηζκα αγθίζηξηα ζηηο δηαθιαδψζεηο ηεο (παξάκαιια) νη νπνίεο έρνπλ κεηαβιεηφ κήθνο θαη 
απφζηαζε κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ην είδνο πνπ πξννξίδνληαη λα αιηεχζνπλ· ην παξαγάδη 
κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη θάζεηα ή νξηδφληηα πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κπνξεί δε λα 
ηνπνζεηείηαη ζην βπζφ (παξαγάδη βπζνχ) ή λα πιέεη κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ βπζνχ ή 
θνληά ζηελ επηθάλεηα (παξαγάδη επηθαλείαο)· ν φξνο “παξαγάδη” δελ πεξηιακβάλεη ηελ θαζεηή, ε 
νπνία απνηειείηαη απφ κηα θχξηα πεηνληά (κάλα) κε κέγηζην αξηζκφ αγθηζηξηψλ ηα είθνζη (20) ζηηο 
δηαθιαδψζεηο ηεο (παξάκαιιά), ηα νπνία έρνπλ κεηαβιεηφ κήθνο θαη ε κέγηζηε ζπλνιηθή 
απφζηαζε κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ παξάκαιινπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν κέηξα· 

 “ππξνθάλη” ζεκαίλεη ηε κέζνδν αιηείαο ζηε ζάιαζζα κε θακάθη ρεξηνχ πνπ δηελεξγείηαη κφλν κε 
ηε βνήζεηα θσηεηλήο πεγήο κε δηάρπην θσο κέγηζηεο έληαζεο κέρξη 500 lux, ζε απφζηαζε ελφο 
κέηξνπ απφ ηε θσηεηλή πεγή, θαη δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αθηή πεξπαηψληαο· 

 “ππνβξχρηα θαηάδπζε κε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο” ζεκαίλεη ηελ θαηάδπζε ζε ζπλδπαζκφ κε 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπζθεπή παξνρήο αέξα ή κείγκαηνο αεξίσλ· 

 “ςαξνπαγίδα” ζεκαίλεη ην αιηεπηηθφ εξγαιείν ηα νπνίν ζηεξεψλεηαη ή ελαπνηίζεηαη ζην βπζφ θαη 
ιεηηνπξγεί σο παγίδα γηα ηελ αιηεία ζαιάζζησλ εηδψλ· νη ςαξνπαγίδεο κπνξεί λα έρνπλ ζρήκα 
θαιαζηνχ, δνρείνπ, βαξειηνχ ή θισβνχ, ζηελ πιεηνλφηεηα δε ησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχληαη 
απφ άθακπην ή δχζθακπην πιαίζην απφ δηάθνξα πιηθά, φπσο μχιν, ςάζα, κεηαιιηθέο ξάβδνπο 
θαη ζπξκαηφπιεγκα, ηα νπνία κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα θαιχπηνληαη απφ δίρηπ· νη 
ςαξνπαγίδεο έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζηφκηα κε νκαιέο αθκέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ησλ 
εηδψλ ζηνλ εζσηεξηθφ ζάιακν.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 7 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

3. Ο Καλνληζκφο 7 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:  

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνχ κε ηελ 
αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν: 

  «(α) ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζθάθνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη άδεηα αιηείαο κε βάζε ην άξζξν 3 
ηνπ Νφκνπ· ή»· 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ κε ηελ 
αθφινπζε λέα ππνπαξάγξαθν:  

  «(α) Έρνπλ ειάρηζην κέγεζνο καηηνχ φρη κηθξφηεξν απφ ζαξάληα (40) ρηιηνζηφκεηξα, 
θαη»· 

 (γ) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ· 

 (δ) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο επηθχιαμεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ 
θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άλσ θαη θάησ ηειείαο, ζην ηέινο ηνπ ελαπνκείλαληνο 
θεηκέλνπ ηεο ελ ιφγσ ππνπαξαγξάθνπ κε ηειεία·  

 (ε) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν (3) απηνχ ηεο θξάζεο «ηξηάληα δχν (32)» κε ηε 
θξάζε «ηξηάληα νθηψ (38)»· θαη  

 (ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ (β) ηεο δεχηεξεο επηθχιαμεο ηεο παξαγξάθνπ (4) 
απηνχ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν: 

   «(β) έρνπλ άλνηγκα καηηνχ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 38 θαη 52 ρηιηνζηνκέηξσλ· θαη». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 8 ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

4. Ο Καλνληζκφο 8 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ, ηεο θξάζεο «δηθηχσλ ζην βπζφ, 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δηθηχσλ θαη ηελ πεξηνρή.» (έβδνκε, φγδνε θαη έλαηε γξακκή), 
κε ηε θξάζε «αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ ζην βπζφ θαη ηελ πεξηνρή.»· θαη 

 (β) ηελ αληηθαηάζηαζε, ζηελ παξάγξαθν (2) απηνχ, ηεο θξάζεο «νπνησλδήπνηε δηθηχσλ 
κέζα ζηε ζάιαζζα ζε ζεκείν, φπνπ ν βπζφο ηεο είλαη κηθξφηεξνο ησλ 5 κέηξσλ, θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 30

ε
 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο 

(δεχηεξε έσο έβδνκε γξακκή) κε ηε θξάζε, «νπνησλδήπνηε δηθηχσλ απφ ζθάθνο κέζα 
ζηε ζάιαζζα απφ ηελ αθηή κέρξη ηελ ηζνβαζή ησλ 5 κέηξσλ, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 
αξρίδεη ηελ 1

ε
 Μάτνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 31

ε
 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.». 
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Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 
10Α. 

5. Ο Καλνληζκφο 10Α ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αθφινπζν λέν 
Καλνληζκφ: 

 «Παξαθνινχζεζε 
αιηεπηηθψλ 
θαθψλ. 

10Α.-(1) πλίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί Κέληξν Παξαθνινχζεζεο Αιηεπηηθψλ 
θαθψλ (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «ΚΠΑ»), ην νπνίν ππάγεηαη ζην 
Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο θαη ην νπνίν κεξηκλά γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

       (2) Ο ηδηνθηήηεο θάζε θππξηαθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 
δψδεθα κέηξσλ (12κ.) θαη άλσ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηφ αιηεχεη εληφο ή 
εθηφο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Γεκνθξαηίαο, νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη ζε 
απηφ πζθεπή Γνξπθνξηθνχ Δληνπηζκνχ (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο 
«ΓΔ»). 

       (3)  Ζ ΓΔ πνπ εγθαζίζηαηαη ζε αιηεπηηθφ ζθάθνο, ην νπνίν εκπίπηεη 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), πξέπεη λα ηπγράλεη ηεο πξνεγνχκελεο 
έγθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή. 

  
 
134(Η) ηνπ 2006 
183(Η) ηνπ 2013. 

     (4)(α) Ο ηδηνθηήηεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, πνπ έρνπλ ππνρξέσζε 
εγθαηάζηαζεο ΓΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), νθείιεη 
λα θαηαβάιεη ηα έμνδα ησλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 
ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ 
Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο Νφκν.   

        (β) ε πεξίπησζε πνπ ην ΚΠΑ απαηηήζεη λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο 
απφ ηε ΓΔ ζε βξαρχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη 
Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο Νφκν, ηα επηπιένλ 
έμνδα θαηαβάιινληαη απφ ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ. 

       (5)  Απαγνξεχεηαη ν απφπινπο νπνηνπδήπνηε αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, ην 
νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη ΓΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
(2), εθηφο εάλ απηφ δηαζέηεη εγθαηεζηεκέλε θαη ζε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε 
ΓΔ. 

       (6) Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή, ε πξφθιεζε βιάβεο ή ε δηαθνπή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔ, ή ε κε θάζε ηξφπν επέκβαζε ζε ΓΔ ή ζηα δεδνκέλα 
πνπ εηζάγνληαη ζε απηήλ ή πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο απφ απηήλ. 

       (7)  Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο, πνπ έρεη ππνρξέσζε 
εγθαηάζηαζεο ΓΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), 
δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔ θαη ηε 
δηαβίβαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη λα απνζηέιιεη ε ΓΔ ζην 
ΚΠΑ θαη εηδηθφηεξα φηη- 

  (α) ηα δεδνκέλα πνπ απνζηέιιεη ε ΓΔ δελ αιινηψλνληαη κε θαλέλα 
ηξφπν, 

(β) ε θεξαία ή νη θεξαίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ΓΔ δελ παξεκπνδίδνληαη, 
ή απνζπλδένληαη κε θαλέλα ηξφπν, 

(γ) ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία (παξνρή ελέξγεηαο) ηεο ΓΔ δελ δηαθφπηεηαη 
κε θαλέλα ηξφπν, θαη 

(δ) ε ΓΔ δελ απνκαθξχλεηαη απφ ην ζθάθνο. 

  
  
  

       (8)  ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί βιάβε ή ηερληθή αλεπάξθεηα ή 
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔ, ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε αιηεπηηθφ 
ζθάθνο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2), ν πινίαξρνο ή ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο ή αληηπξφζσπφο ηνπο- 

   (α) αλαθνηλψλεη ζην ΚΠΑ ηελ πξναλαθεξζείζα βιάβε ή αλεπάξθεηα 
ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔ, 

   (β) παξέρεη ζην ΚΠΑ, ην ηξέρνλ γεσγξαθηθφ ζηίγκα ηνπ ζθάθνπο θαη 
ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
ζθάθνπο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ 
Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα 
Αιηείαο Νφκν, θαη 

   (γ) κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηεο ΓΔ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο ζε 
ιηκάλη.». 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 11 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

6. Ο Καλνληζκφο 11 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (2) απηνχ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν:  

 « 

 

Παξάξηεκα ΗΗ. 

(2) Ζ δηαηήξεζε επί ηνπ ζθάθνπο, ε κεηαθφξησζε, εθθφξησζε, κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε, πψιεζε, έθζεζε θαη/ ή δηάζεζε πξνο πψιεζε πξντφλησλ 
αιηείαο πνπ δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν κέγεζνο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗ, απαγνξεχεηαη.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 15 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

7. Ο Καλνληζκφο 15 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ εηζαγσγηθνχ κέξνπο ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ 
(πξψηε, δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε γξακκή) κε ην αθφινπζν θείκελν:   

  « 
106(I) ηνπ 2002 
160(Η) ηνπ 2005 

76(Η) ηνπ 2006 
22(Η) ηνπ 2007 
11(Η) ηνπ 2008 
53(Η) ηνπ 2008 
68(Η) ηνπ 2009 
78(Η) ηνπ 2009 

181(Η) ηνπ 2013. 

(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ 
Νεξψλ Νφκνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, άκεζε ή 
έκκεζε επηβιαβήο επίδξαζε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ζαιάζζηα 
πεξηνρή  ζεσξείηαη φηη πξνθαιείηαη –»· θαη 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α)(ix) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνχ κε ηελ 
αθφινπζε ππνπαξάγξαθν: 

  «(ix) ε πεξηεθηηθφηεηα ζε πδξάξγπξν, εθθξαδφκελε σο νιηθφο πδξάξγπξνο, 
ππεξβαίλεη ηα 50 κg (κηθξνγξακκάξηα) αλά ιίηξν: 

         Ννείηαη φηη, ξχπαλζε απφ πδξάξγπξν ζεσξείηαη φηη πξνθαιείηαη αλ, ζε 
απφζηαζε ηεζζάξσλ (4) ρηιηνκέηξσλ απφ ην ζεκείν δηνρέηεπζεο λεξνχ ζηε 
ζάιαζζα, ε ζπγθέληξσζε πδξαξγχξνπ ζε ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο ή 
ηδήκαηα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο θπζηθήο ζπγθέληξσζεο πδξαξγχξνπ ζε 
απηά·». 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε 
ησλ Καλνληζκψλ 
17, 17Α θαη 17Β.  

8. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Καλνληζκψλ 17, 17A θαη 
17B απηψλ κε ηνπο αθφινπζνπο λένπο Καλνληζκνχο: 

 «Καηαδπηηθέο 
ζπζθεπέο θαη 
ςαξνληνχθεθα. 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
Παξάξηεκα IV. 

17.-(1)(α) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ςαξνληνχθεθνπ κε ειεχζεξε θαηάδπζε, κφλν 
ζε πξφζσπα ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ, αθνχ έρεη 
εμαζθαιηζηεί πξνεγνπκέλσο ε ζρεηηθή άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο πξνο ην 
ζθνπφ απηφ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ 
Δξεπλψλ, θαηά ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη αθνχ 
θαηαβιεζνχλ ηα αληίζηνηρα ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IV. 

         (β) Ζ έθδνζε ηεο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) άδεηαο γηα πξφζσπα ειηθίαο 
15 κέρξη 17 εηψλ δηελεξγείηαη κφλν ζηελ παξνπζία θεδεκφλα ν νπνίνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ απαξαίηεηε ζπλνδεία ηνπ αλήιηθνπ απφ ελήιηθα θάηνρν 
άδεηαο εξαζηηερληθήο αιηείαο κε ςαξνληνχθεθν, θαηά ηηο αιηεπηηθέο ηνπ 
εμνξκήζεηο. 

          (γ) Ζ πξνβιεπφκελε ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ άδεηα εθδίδεηαη απφ ηνn 
Γηεπζπληή ή νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ ππάιιειν ή, 
εμαηξνπκέλεο άδεηαο γηα πξφζσπν ειηθίαο 15 κέρξη 17 εηψλ σο αλαθέξεηαη 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (β), κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ εγθεθξηκέλνπ απφ 
απηφλ ειεθηξνληθνχ κέζνπ. 

  (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 
ηνπ ςαξνληνχθεθνπ - 

   (α)  απφ ηε δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, 

   (β)  θαηά ηελ άζθεζε ππνβξχρηαο θαηάδπζεο κε 
βνεζεηηθέο ζπζθεπέο,  
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   (γ)  ζε ζπλδπαζκφ κε θσηεηλέο πεγέο,  

  

72 ηνπ 1968 
12 ηνπ 1986 

43(7) ηνπ 2017. 

(δ)  ζε πεξηνρέο ινπνκέλσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Λνπνκέλσλ 
ελ ηε Θαιάζζε Νφκν θαη 

   (ε)  ζε πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηεπζπληή κε 
απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

       (3) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2), 
απαγνξεχεηαη- 

   (α)  ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αιηεία ή ζπιινγή 
ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ππνβξχρηα 
θαηάδπζε κε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο∙  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Παξάξηεκα VΗ. 

(β)  ρσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 
(4), ε ππνβξχρηα θαηάδπζε κε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο 
κηα ψξα πξηλ ηε δχζε ηνπ ήιηνπ κέρξη θαη κηα ψξα 
κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ζε φιεο ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, 
εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα VΗ· 

   (γ) ε ηαπηφρξνλε θαηνρή ή/θαη κεηαθνξά- 

(i) νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππνβξχρηαο βνεζεηηθήο 
ζπζθεπήο θαηάδπζεο θαη ςαξνληνχθεθνπ ή 
εμαξηήκαηνο απηνχ ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
θακάθη ή ηρζχνο κε νπνηνδήπνηε ζθάθνο· 

(ii) νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςαξνληνχθεθνπ ή 
εμαξηήκαηνο απηνχ ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
θακάθη ή ηρζχνο κε νπνηνδήπνηε ζθάθνο απφ ηε 
δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ. 

 Παξάξηεκα VΗ.     (4) ηηο πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VI επηηξέπεηαη ε 
ππνβξχρηα θαηάδπζε κε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο αλ πιεξνχηαη ηνπιάρηζηνλ κία 
απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

   (i) ε θαηάδπζε δηεμάγεηαη ππφ ηελ επνπηεία επαγγεικαηηθνχ θνξέα ή 
ζσκαηείνπ/ ζπλδέζκνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ χλδεζκν 
Καηαδπηηθψλ Κέληξσλ ή ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Τπνβξπρίσλ 
Γξαζηεξηνηήησλ· 

(ii) ε θαηάδπζε δηεμάγεηαη ππφ ηελ επνπηεία επαγγεικαηηθνχ θνξέα πνπ 
έρεη εμαζθαιίζεη εηήζηα άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή λπρηεξηλψλ 
θαηαδχζεσλ· 

(iii) ε θαηάδπζε δηεμάγεηαη απφ δχηεο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 
εμαζθαιίζεη  άδεηα/έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή. 

  
 

 

Παξάξηεκα VΗ. 

    (5) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (3), επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ππνβξχρηαο θαηάδπζεο κε 
βνεζεηηθέο ζπζθεπέο κηα ψξα πξηλ ηε δχζε ηνπ ήιηνπ κέρξη θαη κηα ψξα κεηά 
ηελ αλαηνιή ηνπ θαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζην 
Παξάξηεκα VΗ, κφλν θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηνλ Γηεπζπληή θαη απφ 
θαηαδπηηθά θέληξα εγγεγξακκέλα ζηνλ χλδεζκν Καηαδπηηθψλ Κέληξσλ ή 
ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Τπνβξπρίσλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

      (6) Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαηάδπζεο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (3)(β) θαη (5) θαη γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε 
ηε λνκνζεζία, ν Γηεπζπληήο -  

(i) θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε έγθξηζεο, 
ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο 
θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, 

(ii) δχλαηαη λα ρνξεγήζεη ηελ έγθξηζε ππφ νπνηνπζδήπνηε φξνπο θξίλεη 
ζθφπηκν.  

 Δξαζηηερληθή 
αιηεία  κε 
ζθάθνο. 

17Α.-(1) Απαγνξεχεηαη ε εξαζηηερληθή αιηεία κε ηε ρξήζε ζθάθνπο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην Γηεπζπληή. 

  
 

     (2) Ζ άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο πνπ απαηηείηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 
(1) εθδίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ή νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ 
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Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
Παξάξηεκα ΗV. 

ππάιιειν, ή κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ εγθεθξηκέλνπ απφ απηφλ 
ειεθηξνληθνχ κέζνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ εθηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
αθνχ θαηαβιεζνχλ ηα αληίζηνηρα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV.  

       (3) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ρνξεγεί ηελ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 17(1) θαη ηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ππφ 
νπνηνπζδήπνηε επηπξφζζεηνπο φξνπο θξίλεη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία θαη ηελ ηήξεζε ηεο Κνηλήο 
Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

       (4) Οπνηαδήπνηε αιηεπηηθή κέζνδνο ή ρξήζε νπνηνπδήπνηε αιηεπηηθνχ 
εξγαιείνπ πνπ δελ πεξηγξάθεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή 
ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ, κε εμαίξεζε ηελ άζθεζε εξαζηηερληθήο αιηείαο κε ηε 
ρξήζε κηζίλαο θαη αγθηζηξηνχ  απφ ηελ αθηή,  απαγνξεχνληαη. 

      (5) Ζ άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο κε ζθάθνο είλαη αηνκηθή. 

 Πεξηνξηζκνί 
εθκεηάιιεπζεο 
πξντφλησλ 
εξαζηηερληθήο 
αιηείαο. 

17Β.-(1) Απαγνξεχεηαη - 
 

  (α)  ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ησλ πξντφλησλ ηεο εξαζηηερληθήο αιηείαο∙ 

(β)  ε θαηνρή ςαξηψλ εξαζηηερληθήο αιηείαο απφ ηα νπνία δελ έρεη απνθνπεί 
ν άλσ ινβφο ηνπ νπξαίνπ πηεξπγίνπ∙ 

(γ)  ε αθαίξεζε ηνπ δέξκαηνο, ην θηιεηάξηζκα, ν απνθεθαιηζκφο θαη γεληθά 
ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επεμεξγαζία αιηεπκάησλ εξαζηηερληθήο αιηείαο 
επί ηνπ ζθάθνπο, πιελ ηεο εθζπιάρληζεο θαη ηεο απνιέπηζεο∙    

  
  
  

  (δ)  ε θαηνρή αιηεπκάησλ εξαζηηερληθήο αιηείαο ζε νπνηνδήπνηε ρψξν 
δηεμαγσγήο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ∙ 

(ε)  ε εξαζηηερληθή αιηεία, αλά αιηεπηηθή εμφξκεζε θαη αλά εηθνζηηεηξάσξν, 
αιηεπκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα πην θάησ φξηα: 

  
  

  (i) 10 θηιά ζπλνιηθά ή 5 θηιά θαη 1 άηνκν αλεμαξηήησο βάξνπο θαηά ηελ 
άζθεζε αιηείαο κε ζθάθνο, αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
αδεηνχρσλ αιηέσλ πνπ επηβαίλνπλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο∙ 

(ii) 5 θηιά ζπλνιηθά θαη 1 άηνκν αλεμαξηήησο βάξνπο θαηά ηελ άζθεζε 
αιηείαο κε ςαξνληνχθεθν∙ 

(iii) 3 άηνκα αλεμαξηήησο βάξνπο αλά επηβαίλνληα κε άδεηα αιηείαο επί ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αιηεία ηνπ καθξχπηεξνπ 
ηφλνπ (Thunnus alalunga), κε κέγηζην αξηζκφ αηφκσλ ηα 9 αλεμαξηήησο 
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αδεηνχρσλ αιηέσλ πνπ επηβαίλνπλ επί ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζθάθνπο∙ 

(iv) 3 άηνκα καθξχπηεξνπ ηφλνπ αλεμαξηήησο βάξνπο θαη 5 θηιά άιισλ 
εηδψλ αλά ζθάθνο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε αιηεία 
καθξχπηεξνπ ηφλνπ θαη άιισλ εηδψλ: 

  Ννείηαη, φηη, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηνπ πην πάλσ νξίνπ είηε ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο εγθεθξηκέλσλ 
δηαγσληζκψλ εξαζηηερληθήο αιηείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ (2) είηε ζην  πιαίζην άζθεζεο επαγγεικαηηθήο ηνπξηζηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, αιιά κφλν ζε ζρέζε κε ηα είδε  καθξχπηεξνο ηφλνο 
(Thunnus alalunga) θαη ιαγνθέθαινο (Lagocephalus sceleratus), ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (3). 

  (2)(α)  Γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκνχ εξαζηηερληθήο αιηείαο απαηηείηαη ε εθ 
ησλ πξνηέξσλ εμαζθάιηζε γξαπηήο άδεηαο απφ ην Γηεπζπληή.  

    (β)   Ο Γηεπζπληήο ρνξεγεί ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
άδεηα κφλν ζε εγγεγξακκέλα ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο θαη ππφ 
νπνηνπζδήπνηε φξνπο θξίλεη ζθφπηκν. 

  

 

Παξάξηεκα IV. 

(3)(α) Γηα ηελ άζθεζε εξαζηηερληθήο αιηείαο ζην πιαίζην επαγγεικαηηθήο  
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απαηηείηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ 
εμαζθάιηζε γξαπηήο άδεηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή, αθνχ θαηαβιεζνχλ 
ηα πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα IV ηέιε.  

   (β)   Ο Γηεπζπληήο ρνξεγεί ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) 
άδεηα ππφ νπνηνπζδήπνηε φξνπο θξίλεη ζθφπηκν.». 
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Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ κε 
ηελ θαηάξγεζε 
ηνπ Καλνληζκνχ  
17Γ. 

9. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ 17Γ απηψλ.  
 
 
 
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ 19 
ησλ βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ. 

10.  Ο Καλνληζκφο 19 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ  ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:    

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άλσ ηειείαο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ (β) απηνχ κε ηειεία∙ 
θαη 

 (β) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ  (γ) απηνχ. 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ Καλνληζκνχ 
19Α. 

11. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Καλνληζκνχ 19A κε ηνλ 
αθφινπζν λέν Καλνληζκφ: 

 «Φαξνπαγίδεο. 

 

 

Παξάξηεκα IV. 

19A. Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ρσξίο ηε ρξήζε ζθάθνπο ή νπνηνπδήπνηε 
άιινπ κέζνπ λαπζηπινΐαο κέρξη ηεζζάξσλ (4) ςαξνπαγίδσλ ζην βπζφ ηεο 
ζάιαζζαο εθηφο ησλ πεξηνρψλ ινπνκέλσλ, εθφζνλ εμαζθαιηζζεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ θαη γξαπηψο εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή σο απηή αλαθέξεηαη 
ζην Παξάξηεκα IV.». 

Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ 
θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο IV 
απηψλ. 

12. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ θαη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗV απηψλ κε ην αθφινπζν λέν Παξάξηεκα: 

 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 
(Καλνληζκoί 17 θαη 17Α) 

  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΖΜΑ ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 
_____________________ 

Ο ΠΔΡΗ ΑΛΗΔΗΑ ΝΟΜΟ  

Άδεηα Δξαζηηερληθήο Αιηείαο 
------------------------------------------------- 

Άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο …………………. 
 
Αξηζκφο άδεηαο :…………………… 
 
ηνηρεία Αδεηνχρνπ: 
 
Ολνκαηεπψλπκν: …………………………………… ………………………… 
 
Γηεχζπλζε: ……………………………………………………. ………………… 
 
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: …………………… 
 
Σειέθσλν: …………………… 
 
Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………  
 
Ζκεξνκελία ιήμεο: …………………… 
 
Ζ παξνχζα άδεηα ηζρχεη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Αιηείαο Νφκν, ηνπο πεξί Αιηείαο Καλνληζκνχο θαη 
ηνπο φξνπο πνπ νξίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ, νη νπνίνη 
βξίζθνληαη  αλαξηεκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ. 
 
 
                                                   Τπνγξαθή………………………………………. 

                                     Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

(Καλνληζκνί 17, 17Α(2), 17Β(3)(α) θαη 19Α) 

 

 

Δηήζηα ηέιε έθδνζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο εξαζηηερληθήο αιηείαο  

δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ  17, 17Α(2), 17Β(3)(α) θαη 19Α: 

 

 

 

 

1.  Άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο κε ζθάθνο 

 

2. Άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο κε ςαξνληνχθεθν 

 

3. Άδεηα (εηδηθή) εξαζηηερληθήο αιηείαο κε 

ςαξνπαγίδεο 

 

4. Άιιεο άδεηεο εξαζηηερληθήο αιηείαο  

 

€ 35,00 

€ 35,00 
 

€ 0,00 

       € 35,00.». 
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Σξνπνπνίεζε ησλ 
βαζηθψλ 
θαλνληζκψλ κε ηελ 
πξνζζήθε λένπ 
Παξαξηήκαηνο VI. 

13. Οη βαζηθνί θαλνληζκνί ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ην Παξάξηεκα V 
απηψλ, ηνπ αθφινπζνπ λένπ Παξαξηήκαηνο VI: 

 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI 

 
(Καλνληζκφο 17) 

 
Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ππνβξχρηα θαηάδπζε κε βνεζεηηθέο ζπζθεπέο κηα ψξα πξηλ 

ηε δχζε ηνπ ήιηνπ κέρξη θαη κηα ψξα κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ. 
 
1. Δπαξρία Ακκνρψζηνπ: Ζ πεξηνρή κεηαμχ ηεο αθηνγξακκήο, ηεο ηζνβαζνχο ησλ 100 κέηξσλ 
θαη ησλ λνεηψλ επζεηψλ πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηα ζεκεία κε ζπληεηαγκέλεο: Αξρή: 
35°3'56.00"N 34°0'15.00"E – Σέινο: 35°5'4.11"N 34°2'10.40"E θαη Αξρή: 34°59'8.49"N 
33°57'57.05"E – Σέινο: 34°57'2.43"N 33°58'10.21"E, 
 
2. Δπαξρία Λάξλαθαο: Ζ πεξηνρή κεηαμχ ηεο αθηνγξακκήο, ηεο ηζνβαζνχο ησλ 100 κέηξσλ θαη 
ησλ λνεηψλ επζεηψλ πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηα ζεκεία κε ζπληεηαγκέλεο: 
  
Αξρή: 34°57'14.05"N 33°39'7.37"E – Σέινο: 34°55'54.34"N 33°42'20.91"E θαη  
 
Αξρή: 34°53'12.61"N 33°38'13.78"E – Σέινο: 34°53'4.51"N 33°40'17.56"E, 
 
3. Δπαξρία Λεκεζνχ: Ζ πεξηνρή κεηαμχ ηεο αθηνγξακκήο, ηεο ηζνβαζνχο ησλ 100 κέηξσλ θαη 
ησλ λνεηψλ επζεηψλ πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηα ζεκεία κε ζπληεηαγκέλεο Αξρή: 34°42'44.61"N 
33°9'46.57"E – Σέινο: 34°40'42.67"N 33°9'43.58"E θαη Αξρή: 34°38'28.56"N 33°0'39.46"E – 
Σέινο: 34°37'56.40"N 33°3'12.67"E θαη 
 
4. Δπαξρία Πάθνπ: Ζ πεξηνρή κεηαμχ ηεο αθηνγξακκήο, ηεο ηζνβαζνχο ησλ 100 κέηξσλ θαη ησλ 
λνεηψλ επζεηψλ πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηα ζεκεία κε ζπληεηαγκέλεο Αξρή: 34°45'4.39"N 
32°25'10.14"E – Σέινο: 34°43'15.82"N 32°22'32.97"E θαη Αξρή: 34°51'20.53"N 32°21'18.58"E – 
Σέινο: 34°50'23.88"N 32°20'31.87"E. 
 
Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ππνβξχρηα θαηάδπζε κε βνεζεηηθέο 
ζπζθεπέο κηα ψξα πξηλ ηε δχζε ηνπ ήιηνπ κέρξη θαη κηα ψξα κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ. 
 
 
 

 
.». 
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