
Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 189(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμο του 2000 (που στη 
συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμοι του 2000 και 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 
117(Ι) του 2000. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. (α) Με την προσθήκη στον ορισμό της λέξης «Διευθυντής», αμέσως μετά τη λέξη 

«Αλιείας» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και Θαλασσίων Ερευνών»· και 

(β) με τη διαγραφή του ορισμού του όρου «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».  

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού 
νόμου. (α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) 

αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης "που διορίζεται από τον 
Υπουργό."· και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), των ακόλουθων νέων εδαφίων:  

 «(4) Η Επιτροπή συγκαλείται τουλάχιστο μια φορά ετησίως και 
οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο. 

 

 (5) Η θητεία του κάθε μέλους της Επιτροπής που αναφέρεται στις 
παραγράφους (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (2), είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεώνεται.». 

 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 
αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του βασικού 
νόμου. 

«(2) Η πιο πάνω άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται με 
βάση το άρθρο 23: 

Νοείται ότι εάν η αίτηση αφορά ιχθυοτροφείο που θα λειτουργεί σε θαλάσσιο χώρο της 
Δημοκρατίας, αυτή δε θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν υποβληθεί ύστερα από γνωστοποίηση που 
έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.». 

 

5. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 5 του βασικού 
νόμου. «Πρόθεση 

χορήγησης αδειών. 
5.—(1) Ο Διευθυντής μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και 

αφού λάβει δεόντως υπόψη τις απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών, να 
γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες 
που εκδίδονται και κυκλοφορούν στη Δημοκρατία, την πρόθεσή του να 
χορηγήσει συγκεκριμένο αριθμό αδειών για ίδρυση και λειτουργία 
ιχθυοτροφείου σε θαλάσσιο χώρο και με τη γνωστοποίηση καλεί τους 
ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετική αίτηση. 
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 (2) Στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μπορούν να περιέχονται 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που κρίνονται χρήσιμες για τους ενδιαφερομένους και το κοινό, 
περιλαμβανομένων και πληροφοριών αναφορικά με τους χώρους ή τις περιοχές στις οποίες 
θα επιτραπεί η ίδρυση και λειτουργία των ιχθυοτροφείων και τους όρους που δυνατό να 
επιβληθούν κατά τη χορήγηση της άδειας.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
εδάφιο: 

«(1) Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 δε χορηγείται, εκτός εάν ο αιτητής— 

 (α) Έχει προσκομίσει στο Διευθυντή όλα τα στοιχεία και έγγραφα που του έχουν ζητηθεί 
είτε πριν είτε μετά την υποβολή της αίτησης· 

 (β) έχει εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται με βάση οποιοδήποτε νόμο ή 
κανονισμό σχετικά με την κατασκευή του ιχθυοτροφείου, περιλαμβανομένης και έγκρισης 
αναφορικά με τη χρήση του χώρου και του νερού· και 

 (γ) τα κατασκευαστικά έργα και οι εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου δε συγκρούονται με 
οποιαδήποτε διάταξη άλλου νόμου.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(α) τη διαμόρφωση του χώρου εντός του οποίου θα λειτουργεί το 
ιχθυοτροφείο.»· 

 (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) αυτού της φράσης «τα κατασκευαστικά έργα,» 
(πρώτη γραμμή)· και 

 (γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού της φράσης «να συμπληρωθούν τα 
κατασκευαστικά έργα και» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

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

(α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με διπλή τελεία 
και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 57(Ι) του 2001. «Νοείται ότι η εφαρμογή του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζει με 
οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμογή των διατάξεων του περί της 
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
Νόμου.»· και 

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου (3), της ακόλουθης φράσης: 

 «Εάν όμως η μετακίνηση κρίνεται αναγκαία για οποιοδήποτε από τους υπόλοιπους λόγους 
του εδαφίου (1), τότε οι δαπάνες γι' αυτή βαρύνουν τη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
ή αρχή που αξιώνει μέσω του Διευθυντή τη μετακίνηση.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω τελείας στο 
τέλος της παραγράφου (γ) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «ή να 
απαγορεύει τη μετακίνησή τους από το ιχθυοτροφείο·». 
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10. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 17 του βασικού 

νόμου.(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «κατασχέθηκαν» 
(δεύτερη γραμμή) της φράσης «ή των οποίων η μετακίνηση απαγορεύθηκε»· 

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «κατασχέθηκαν» 
(πρώτη γραμμή) της φράσης «ή των οποίων η μετακίνηση απαγορεύθηκε»· και 

(γ) με την προσθήκη σ' αυτό, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου 
εδαφίου: 

 «(4) Για την πώληση ή καταστροφή από το Διευθυντή οποιωνδήποτε 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας η οποία διενεργείται με βάση τις διατάξεις των 
εδαφίων (1) ή (2) ανωτέρω, απαιτείται διαταγή του Δικαστηρίου που 
εκδικάζει το σχετικό με τα εν λόγω προϊόντα ποινικό αδίκημα, η οποία 
εκδίδεται, λαμβανομένων υπόψη, με τις αναγκαίες προσαρμογές, και των 
διατάξεων του άρθρου 32 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.». 

Κεφ. 155. 
93 του 1972
 2 του 1975 
12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991

 9 του 1992 
10(Ι) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 

14(Ι) του 2001.

  

11. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων 
(6) και (7) αυτού με τα ακόλουθα εδάφια: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του βασικού 

νόμου.

«(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε λειτουργό του 
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στην εκτέλεση των καθηκόντων ή εξουσιών 
που τους ανατίθενται από το Νόμο, ή αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 
οποιεσδήποτε οδηγίες, διαταγές ή απαγορεύσεις που εκδίδονται από το Διευθυντή με βάση 
το Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 
έξη μήνες ή και στις δύο ποινές. 

(7) Κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται στα εδάφια (1) και 
(2), το δικαστήριο μπορείς σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να εκδώσει διάταγμα 
για τερματισμό της λειτουργίας του ιχθυοτροφείου και για πώληση ή διάθεση κατ' άλλο 
τρόπο των εγκαταστάσεών του σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που θα περιέχονται στο 
διάταγμα. 

(8) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που 
εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του, για την οποία δεν προβλέπεται σχετική ποινή, 
αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή με 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.». 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 18, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 18Α: 

Προσθήκη νέου 
άρθρου στο βασικό 

νόμο.

«Εξώδικη 
ρύθμιση 
ορισμένων 
αδικημάτων. 

18Α.—(1) Ο Διευθυντής, όταν εύλογα πιστεύει ότι διαπράχθηκε αδίκημα 
με βάση τα εδάφια (2) ή (5) του άρθρου 18, ή με βάση κανονισμούς που 
εκδίδονται σύμφωνα με το Νόμο, έχει εξουσία 
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 να ρυθμίσει εξώδικα το αδίκημα, αποδεχόμενος την καταβολή από τον παραβάτη ποσού 
που θα καθορίσει ο Διευθυντής το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό της χρηματικής ποινής που 
προβλέπεται για το εν λόγω αδίκημα. 

 (2) Εάν η πράξη ή η παράλειψη την οποία ο Διευθυντής θεωρεί σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) ότι συνιστά αδίκημα, δεν τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εντός χρονικού 
διαστήματος που ο ίδιος θεωρεί εύλογο, τότε για κάθε μέρα που η πράξη ή η παράλειψη 
συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται, θα θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα του οποίου ο 
Διευθυντής μπορεί, είτε να προβαίνει σε ξεχωριστή εξώδικη ρύθμιση, όπως προβλέπεται 
στο εδάφιο (1), είτε να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη 
ενώπιον δικαστηρίου. 

 (3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) ή (2), θεωρείται χρηματική 
ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα. 

 (4) Με την καταβολή του ποσού που αναφέρεται πιο πάνω, ο Διευθυντής εκδίδει 
σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται και τα εξής:

 (α) Το όνομα του προσώπου που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα· 
 (β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος· 
 

(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξής του· και 
 (δ) το ποσό που καταβλήθηκε. 
 (5) Μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την 

έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, δε χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω 
διαδικασία σχετικά με το αδίκημα και η προσαγωγή στο Δικαστήριο της απόδειξης που 
αναφέρεται στο εδάφιο (3) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σ' 
αυτή και συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορουμένου. 

 (6) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις 
πιο πάνω διατάξεις, δε θεωρείται ως καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής 
απόφασης για διάπραξη άλλου παρόμοιου αδικήματος, το δικαστήριο μπορεί να λάβει 
υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(γ) την απαγόρευση της αλιείας πλησίον ιχθυοτροφείου που λειτουργεί σε θαλάσσιο 
χώρο και την πρόβλεψη σχετικών ποινών που δε θα υπερβαίνουν φυλάκιση έξη μηνών 
και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων λιρών·»· και 

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιγ) αυτού, των ακόλουθων νέων 
παραγράφων (ιδ) και (ιε) και τον αναγραμματισμό της παραγράφου (ιδ) σε παράγραφο 
(ιστ): 

 «(ιδ) τον καταρτισμό και την εφαρμογή από τους ιδιοκτήτες ιχθυοτροφείου 
προγραμμάτων επιχειρησιακού ελέγχου· 
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(ιε) την παροχή οδηγιών από το Διευθυντή αναφορικά με τη διάταξη και οριοθέτηση 
των εγκαταστάσεων ιχθυοτροφείου που λειτουργεί σε θαλάσσιο χώρο·». 

 

14. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. «Υφιστάμενα 

ιχθυοτροφεία. 
24.—(1) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 4 μέχρι 7 και τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (2), ιχθυοτροφεία που ιδρύθηκαν με βάση άδεια που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλιείας Νόμου και των 
δυνάμει τούτου εκδοθέντων κανονισμών, και τα οποία λειτουργούσαν κατά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, μπορούν να 
συνεχίσουν τη λειτουργία τους υποκείμενα στις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και θα θεωρούνται ότι κατέχουν άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τον παρόντα Νόμο, η οποία θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003. Για 
τη λειτουργία του ιχθυοτροφείου μετά την ημερομηνία αυτή, απαιτείται 
ανανέωση της άδειας όπως προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς. 

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. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 

2.11.1990  
17.4.1991  
22.4.1994 

7.7.2000 
12.4.2001. 

 

  

(2) Αναφορικά με τα ιχθυοτροφεία που λειτουργούσαν σε θαλάσσιο 
χώρο της Δημοκρατίας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόμου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

  

 (α) Εάν το ιχθυοτροφείο λειτουργεί εντός λιμενικού χώρου και καταβάλλει 
στην Αρχή Λιμένων Κύπρου τέλη χρήσεως του χώρου, μπορεί να 
εξακολουθήσει να λειτουργεί στον ίδιο χώρο ή σε άλλο χώρο που θα του 
υποδειχθεί από το Διευθυντή (εάν η μετακίνησή του επιβάλλεται για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
13) και να καταβάλλει τα ίδια τέλη, μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
περιόδου ισχύος της άδειας χρήσης του θαλάσσιου χώρου που κατέχει· 

 

 (β) εάν το ιχθυοτροφείο λειτουργεί εκτός λιμενικού χώρου χωρίς να 
καταβάλλει τέλη χρήσεως του χώρου, μπορεί να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί στον ίδιο χώρο, ή σε άλλο χώρο που θα του υποδειχθεί από το 
Διευθυντή (εφόσον η μετακίνησή του επιβάλλεται για οποιοδήποτε από 
τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13) χωρίς να 
καταβάλλει τέλη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2003· 

 

 (γ) μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή στην 
παράγραφο (β), αναλόγως της περιπτώσεως, η λειτουργία του 
ιχθυοτροφείου θα τερματιστεί εκτός εάν— 

 

 (i) το Υπουργικό Συμβούλιο χορηγήσει άδεια χρήσης του θαλάσσιου 
χώρου, ύστερα από σχετική αίτηση που ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στο 
Διευθυντή έξη τουλάχιστο μήνες πριν από τη λήξη της 
προαναφερθείσας περιόδου· και 

 

 (ii) ο Διευθυντής εκδώσει την άδεια λειτουργίας του ιχθυοτροφείου·  
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(δ) για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ιχθυοτροφείου, ο
Διευθυντής εφαρμόζει, με τις αναγκαίες προσαρμογές, τις διατάξεις
των άρθρων 4, 7, 8, 9, 11, 13 και 20 καθώς επίσης τις διατάξεις
οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 23 και
24 και αφορούν τέλη και άλλα θέματα σχετικά με την άδεια
λειτουργίας ιχθυοτροφείου·  

(ε) κατά τη χορήγηση άδειας χρήσης του θαλάσσιου χώρου, το
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους
αναφορικά με τη χρήση του χώρου, περιλαμβανομένων και όρων 
που αποσκοπούν στη διατήρηση της ασφάλειας και του
περιβάλλοντος στην περιοχή·  

(στ) τα τέλη χρήσης που θα καταβάλλει ετησίως το ιχθυοτροφείο, τα
οποία υπολογίζονται ανά τετραγωνικό μέτρο της θαλάσσιας
επιφάνειας στην οποία αυτό εκτείνεται, καθορίζονται με 
κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων
για έγκριση.». 
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