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Ο ιτερί Υδατοκαλλ ιέργε ιας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 εκδ ίδετα ι με δημοσίευση στην Επίοημη Εφημε
ρίδα τ η ς Κυπριακής Δημοκρατ ίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος . 

Αριθμός 18(1) του 2010 

ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ! ΝΟΜΟ 

Συνοπτικός 1. ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως σ περί 
ΤΙΐλος ' Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα 

117(1) του 2000 διαβάζεται μαζί με τους περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμους του 

189(1) του 2002. 2000 και 2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Υδατοκαλλιέργειας Νόμοι του 

2000 μέχρι 2010. 

Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

εδαφίου (3): 

«(3) Σε περίπτωση κατά την οποία άδεια λειτουργίας 

ιχθυοτροφείου σε θαλάσσιο χώρο δεν ανανεώθηκε μετά 

τη λήξη της ή έχει ανακληθεί για οποιοδήποτε από τους 

λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 12, ο Διευθυντής 

μπορεί να χορηγήσει σε άλλο ενδιαφερόμενο νέα άδεια 

για την ίδρυση και λειτουργία ιχθυοτροφείου στον ίδιο 

θαλάσσιο χώρο, νοουμένου ότι για τη χορηγία της νέας 

άδειας τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται 

στο Νόμο, εκτός από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) 

υποχρέωση του Διευθυντή να εξασφαλίσει εκ των 

προτέρων τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και τις 

απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών.». 

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (3): 
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«(3) Σε περίπτωση μεταβίβασης οποιασδήποτε άδειας 

με βάση τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) 

καταβάλλονται τέλη μεταβίβασης τα οποία καθορίζονται 

με Κανονισμούς.». 

Τροποποίηση 4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

του άρθρου 23 αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (ιστ) αυτού, του 
του βασικού , , , . , . 

σημείου της τέλειας με ανω τέλεια και την προσθήκη, αμέσως 
νόμου. 

μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιζ): 

«(ιζ) τη διαδικασία παραχώρησης άδειας για επέκταση 

της παραγωγής.». 


