
Ο περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 117(I) του 2000 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2000.  

Ερμηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια- 

 «άδεια» σημαίνει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου που εκδίδεται με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου· 

 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει κάθε λειτουργό κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου- 

 «Επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας που ιδρύεται με 
βάση το άρθρο 3· 

 «ιχθυοτροφείο» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις όπου 
εκτρέφονται ή αναπαράγονται υδρόβια είδη για πώληση· 

 «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» σημαίνει την έκθεση που ετοιμάζεται και 
υποβάλλεται στο Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·  

 «μεταφορικό μέσο» σημαίνει οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων διά 
ξηράς, θάλασσας ή αέρος· 

69 του 1991  
76(I) του 1992. 

«ρύπανση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ελέγχου της Ρύπανσης 
των Νερών Νόμο· 

 «υδατοκαλλιέργεια» σημαίνει την εκτροφή ή αναπαραγωγή υδρόβιων ειδών για σκοπούς 
εμπορικής εκμετάλλευσης· 

 «υδρόβια είδη» σημαίνει οποιαδήποτε είδη υδρόβιας χλωρίδας και πανίδας, 
περιλαμβανομένων όλων των φυτών και ζώων, ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών, του γόνου 
τους και των αυγών τους· 

 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Συμβουλευτική 
Επιτροπή 
Υδατοκαλλιέργειας. 

3.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή Υδατοκαλλιέργειας με σκοπό να συμβουλεύει το 
Διευθυντή σε θέματα πολιτικής στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.  

 (2) Η Επιτροπή αποτελείται από το Διευθυντή, ο οποίος προεδρεύει, και από τα ακόλουθα 
μέλη: 

 (α) Έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Προγραμματισμού· 
 (β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·  

 (γ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών· 
 (δ) τέσσερις εκπροσώπους των ιχθυοκαλλιεργητών οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό, 

ύστερα από συνεννοήσεις με τις επαγγελματικές τους οργανώσεις·  
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(γ) δε συνάδουν προς οποιεσδήποτε ενέργειες προστασίας ή διατήρησης του 
περιβάλλοντος ή του χαρακτήρα της περιοχής· 

 

(δ) ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη διακίνηση στην περιοχή ή τη δημιουργία 
οποιωνδήποτε έργων αναπτύξεως· 

 

(ε) είναι αντίθετες ή δε συνάδουν με οποιοδήποτε όρο που έχει επιβληθεί με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 8· ή 

 

(στ) είναι αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον.  

(2) Εάν, σε περίπτωση εξέτασης οποιασδήποτε αίτησης για ανανέωση άδειας, ο Διευθυντής 
κρίνει ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους απόρριψης της αίτησης οι οποίοι 
αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1), τότε μπορεί, αντί να απορρίψει 
την αίτηση, να προβεί στην ανανέωση της άδειας, επιβάλλοντας οποιουσδήποτε νέους όρους 
τους οποίους κρίνει αναγκαίους υπό τις περιστάσεις και ο αιτητής οφείλει να συμμορφώνεται με  
αυτούς. 

 

12.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια εξέδωσε με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, εάν κρίνει ότι συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους 
λόγους: 

Ανάκληση άδειας. 

(α) Με βάση γνωμάτευση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στις 
εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια, έχει εκδηλωθεί 
ασθένεια σε ένα ή περισσότερα είδη ψαριών ή εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας τους 
υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών των ψαριών 

 

(β) ο κάτοχος της άδειας παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της 
άδειάς του· 

 

(γ) ο κάτοχος της άδειας έχει παύσει να ασχολείται με την υδατοκαλλιέργεια·   

(δ) έχουν παρέλθει έξι μήνες από την έκδοση της άδειας και το ιχθυοτροφείο για το οποίο 
αυτή εκδόθηκε δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ή ο όγκος παραγωγής του δεν 
ανταποκρίνεται στο σχετικό με την παραγωγή όρο λειτουργίας του· 

 

(ε) η συνέχιση της λειτουργίας του ιχθυοτροφείου παραβλάπτει το δημόσιο συμφέρον.   

(2) Αντί της ανάκλησης της άδειας, σε περίπτωση που συντρέχει οποιοσδήποτε από τους 
λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο της 
άδειας οποιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους αναφορικά με τη λειτουργία του ιχθυοτροφείου 
και ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς.  

 

13.—(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής μπορεί 
να διατάξει τη μετακίνηση ιχθυοτροφείου σε άλλο χώρο, εάν κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται λόγω 
παράβασης οποιουδήποτε όρου ο οποίος τέθηκε κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας ή για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας ή προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων ή για 
λόγους ανάπτυξης ή χρησιμοποίησης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας ή χώρου προς προαγωγή 
σκοπού δημόσιας ωφέλειας. 

Μετακίνηση 
ιχθυοτροφείου. 

(2) Ο Διευθυντής μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας ιχθυοτροφείου, εάν ο 
ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που έχει υπό τον έλεγχο του ιχθυοτροφείο παραλείψει ή αρνηθεί να το 
μετακινήσει, σύμφωνα με διαταγή που εκδόθηκε με βάση το εδάφιο (1). 
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 (3) Εάν ο Διευθυντής διατάξει τη μετακίνηση του ιχθυοτροφείου λόγω παράβασης 
οποιουδήποτε όρου ο οποίος τέθηκε κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, τότε η δαπάνη 
για τη μετακίνηση βαρύνει τον ιδιοκτήτη του το ιχθυοτροφείου ή το πρόσωπο που φέρει την 
ευθύνη για τη λειτουργία του ή και τους δύο. 

Ιεραρχική 
προσφυγή. 

14.—(1) Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν ικανοποιείται από απόφαση του Διευθυντή η 
οποία λήφθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, είτε πρόκειται για άρνηση χορήγησης ή 
ανανέωσης άδειας είτε πρόκειται για ανάκληση άδειας είτε πρόκειται για μετακίνηση 
ιχθυοτροφείου, μπορεί μέσα σε τριάντα μέρες από την ημέρα που κοινοποιείται σ' αυτόν η εν 
λόγω απόφαση να υποβάλει εγγράφως στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, ιεραρχική προσφυγή στην οποία να εκθέτει τους λόγους της προσφυγής του.  

 (2) Εάν υποβληθεί ιεραρχική προσφυγή με βάση το εδάφιο (1), ο Υπουργός την εξετάζει 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή αφού δώσει σ' αυτόν την 
ευκαιρία να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Η απόφαση του 
Υπουργού εκδίδεται και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα χωρίς καθυστέρηση.  

 (3) Ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς του υπουργείου 
του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που αφορούν την πιο πάνω προσφυγή και να ζητά από 
αυτούς να του υποβάλουν σχετική έκθεση, πριν από την έκδοση της απόφασής του.  

 (4) Η απόφαση του Διευθυντή, με την οποία αρνείται την ανανέωση άδειας ή με την οποία 
ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια ή με την οποία διατάσσει τη μετακίνηση ιχθυοτροφείου, δεν 
εφαρμόζεται, εκτός εάν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών και δεν υποβληθεί 
ιεραρχική προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (1). Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής 
προσφυγής, η απόφαση εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του 
Υπουργού για την ιεραρχική προσφυγή. 

Μεταβίβαση 
άδειας. 

15.—(1) Άδεια που εκδόθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο δε μεταβιβάζεται, εκτός εάν 
δοθεί για το σκοπό αυτό γραπτή συγκατάθεση του Διευθυντή. 

 (2) Σε περίπτωση μεταβίβασης οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του εδαφίου 
(1), ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλει στο νέο κάτοχο της άδειας οποιουσδήποτε από τους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 8 ή να προβεί σε τροποποίηση οποιωνδήποτε από τους 
όρους που είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο κάτοχο της άδειας.  

Εξουσίες του 
Διευθυντή. 

16. Ο Διευθυντής μπορεί— 

(α) Να εισέρχεται σε οποιοδήποτε μέρος (εκτός από κατοικία) το οποίο χρησιμοποιείται 
μόνο για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας και να διενεργεί έλεγχο των εγκαταστάσεων και 
των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας· 

 (β) να ανακόπτει, να εισέρχεται και να ερευνά οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο για το 
οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι μεταφέρει προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, τα οποία 
παρήχθησαν στη Δημοκρατία χωρίς τη σχετική άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου· 

 (γ) να κατάσχει οποιαδήποτε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας για τα οποία υπάρχει εύλογη 
υποψία ότι παρήχθησαν στη Δημοκρατία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου· 

 (δ) να κατάσχει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή άλλο αντικείμενο ή μέσο για το οποίο 
υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η 
οποία θεωρείται αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·  
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(ε) να συμμετέχει στην εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων που κρίνονται αναγκαία από 
το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αναφορικά με την κατάσχεση 
και καταστροφή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για σκοπούς πρόληψης της μετάδοσης 
ή για σκοπούς καταπολέμησης οποιασδήποτε ασθένειας των ψαριών· 

 

(στ) να διατάσσει τον τερματισμό οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετιζόμενης προς 
την υδατοκαλλιέργεια, όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι αυτή αναλήφθηκε κατά 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

 

17.—(1) Οποιαδήποτε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, που υπόκεινται σε φθορά σε σύντομο 
χρόνο και τα οποία κατασχέθηκαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορούν να 
πωληθούν από το Διευθυντή και τα έσοδα από την πώληση να παραμείνουν στην κατοχή του, 
μέχρις ότου αποπερατωθεί η σχετική με τα εν λόγω προϊόντα δικαστική διαδικασία.  

Κατασχεθέντα 
είδη. 

(2) Εάν οποιαδήποτε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που κατασχέθηκαν από το Διευθυντή 
υπόκεινται σε φθορά σε σύντομο χρόνο και τα προϊόντα αυτά δεν καταστεί δυνατό να 
πωληθούν ή είναι ακατάλληλα προς πώληση, τότε ο Διευθυντής μπορεί να καταστρέψει με 
οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ορθό και οι δαπάνες για την εν λόγω καταστροφή θα βαρύνουν τον 
ιδιοκτήτη των προϊόντων. 

 

(3) Οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή άλλο αντικείμενο, που κατάσχεται με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, φυλάττεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή μέχρι την 
εκδίκαση από το δικαστήριο του αδικήματος με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω μέσο ή 
αντικείμενο. 

 

18.—(1) Οποιοσδήποτε διατηρεί ιχθυοτροφείο, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως 
άδεια με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση 
καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο ποινές. 

Αδικήματα και 
ποινές. 

(2) Κάτοχος άδειας, ο οποίος δε συμμορφώνεται με οποιοδήποτε από τους όρους που του 
έχουν επιβληθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή και στις δύο ποινές.  

 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στο χώρο ιχθυοτροφείου, χωρίς να είναι κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του ιχθυοτροφείου ή το Διευθυντή, 
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι 
πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή και στις δύο ποινές.  

 

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο επεμβαίνει στη λειτουργία ή στο χειρισμό εγκαταστάσεων 
ιχθυοτροφείου ή οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος του, χωρίς να είναι κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του ιχθυοτροφείου ή το Διευθυντή, 
είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι 
τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές.  

 

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε διοχέτευση προϊόντων ιχθυοτροφείου, είτε στο 
θαλάσσιο χώρο της Δημοκρατίας είτε σε υδατοφράκτη, ποταμό ή λίμνη, χωρίς την άδεια του 
Διευθυντή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική 
ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις 
δύο ποινές. 

 

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει λειτουργό του Τμήματος Αλιείας στην εκτέλεση 
των καθηκόντων που του ανατείθενται με βάση τις διατάξεις 
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 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές. 

 (7) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται 
ποινή με βάση τα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται 
με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.  

Δικαίωμα για αλιεία. 19. Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου παρέχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο να αλιεύει μέσα σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε ιχθυοτροφείου ή κάτω 
από αυτές κατά τρόπο ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του 
περί Αλιείας Νόμου. 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. 

 

Ασθένειες και φάρμακα. 20. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά ζωική ασθένεια ή χρήση φαρμακευτικού 
σκευάσματος ή φαρμάκου στην υδατοκαλλιέργεια, ο Διευθυντής ενεργεί μετά από 
γνωμάτευση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Άδεια χρήσης 
θαλάσσιου 
χώρου. 

21.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό 
Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει άδεια χρήσης θαλάσσιου χώρου μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη 
για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας. 

 (2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1), καθώς και η σχετική διαδικασία και τα ανάλογα τέλη, 
καθορίζονται με κανονισμούς. 

Πληροφορίες 
εμπιστευτικής φύσεως. 

22. Οποιεσδήποτε εμπορικής ή οικονομικής φύσεως πληροφορίες που αφορούν 
ιχθυοτροφείο, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του Διευθυντή ή οποιουδήποτε λειτουργού του 
Τμήματος Αλιείας κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των σχετικών 
κανονισμών, είναι εμπιστευτικής φύσεως και δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 (α) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του κατόχου της άδειας, με βάση την οποία 
ιδρύθηκε ή λειτουργεί το ιχθυοτροφείο· 

 (β) για σκοπούς αποδείξεως σε ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου· 

 (γ) όταν κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς εφαρμογής κυβερνητικού προγράμματος 
σχετικού με την προστασία του περιβάλλοντος ή την πρόληψη ή καταπολέμηση ζωικής 
ασθένειας στην περιοχή του ιχθυοτροφείου. 

Κανονισμοί. 23.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που αφορά την 
υδατοκαλλιέργεια και μπορεί να ρυθμιστεί με βάση τον παρόντα Νόμο.  

 (2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι κανονισμοί που εκδίδονται με 
βάση το άρθρο αυτό μπορούν να καθορίζουν και τα εξής: 

 (α) Τη διαδικασία παραχώρησης άδειας, τον τύπο της σχετικής αίτησης που υποβάλλει 
ο ενδιαφερόμενος και τα τέλη που θα καταβάλλονται για την έκδοση της άδειας· 
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(β) το χρόνο ισχύος της άδειας, ανάλογα με τον τύπο ή το μέγεθος του ιχθυοτροφείου 
ή το χώρο στον οποίο βρίσκεται· 

 

(γ) τα απαραίτητα στοιχεία που θα περιέχονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και τη διαδικασία και το χρόνο υποβολής της· 

 

(δ) λεπτομέρειες αναφορικά με τον εξοπλισμό, τις κατασκευές και τα μηχανήματα των 
ιχθυοτροφείων και τη λειτουργία των συναφών εγκαταστάσεων 

 

(ε) τον έλεγχο των αποβλήτων των ιχθυοτροφείων  

(στ) τη συλλογή από το Διευθυντή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή δεδομένων που 
αφορούν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας· 

 

(ζ) την εγκαθίδρυση ζωνών ασφαλείας και την εγκατάσταση κατάλληλων σημάτων για 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες υφίστανται 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας· 

 

(η) τις περιοχές εντός των οποίων μπορούν να εγκαθίστανται ιχθυοτροφεία και 
συναφείς εγκαταστάσεις· 

 

(θ) τους τρόπους και τα μέσα ελέγχου της ποσότητας και της ποιότητας της τροφής η 
οποία χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια και την επιβολή τελών ή επιβαρύνσεων 
σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης καθορισμένων ειδών τροφών· 

 

(ι) τη διακίνηση των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας στη Δημοκρατία·   

(ια) τον έλεγχο οποιωνδήποτε κινδύνων στην άγρια ζωή που σχετίζονται με την 
υδατοκαλλιέργεια· 

 

(ιβ) τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας·   

(ιγ) τις προϋποθέσεις παραχώρησης άδειας χρήσης θαλάσσιου χώρου για σκοπούς 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της σχετικής 
αίτησης· 

 

(ιδ) οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος από 
δραστηριότητες σχετικές με την υδατοκαλλιέργεια, περιλαμβανομένης και της 
καταβολής οποιωνδήποτε εξόδων για τον περιβαλλοντικό έλεγχο.  

 

24. Ιχθυοτροφεία τα οποία λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλιείας Νόμου και των δυνάμει τούτου 
εκδοθέντων κανονισμών, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και θεωρούνται ότι 
λειτουργούν με βάση άδεια που εκδόθηκε κατά την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τον 
παρόντα Νόμο, και η οποία ισχύει για τρία χρόνια: 

Υφιστάμενα 
ιχθυοτροφεία.  

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. 
Νοείται ότι η ετήσια συνολική παραγωγή καθενός από τα πιο πάνω ιχθυοτροφεία δε θα 

υπερβαίνει τους τριακόσιους τόνους ψαριού. 

25. Καμιά νέα άδεια για χρήση θαλάσσιου χώρου μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη για 
σκοπούς υδατοκαλλιέργειας δεν παραχωρείται, μέχρις ότου εκδοθούν οι σχετικοί κανονισμοί, 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 21 και του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου.  

Ειδική διάταξη. 

26. Ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με διάταγμα του 
Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 
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