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Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής − Ορισµοί

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θε−
σµικό πλαίσιο ανάπτυξης του τοµέα των υδατοκαλλι−
εργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας του, 
ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας και λι−
µναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, 
καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας σε µονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας 
µορφής, η οποία µπορεί να εγκαθίσταται σε υδάτινη ή 
σε χερσαία έκταση.

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, 
επιπλέον των ορισµών των άρθρων 3 και 4 της απόφα−
σης µε αριθµ. 31722/4.11.2011 της Επιτροπής Συντονισµού 
της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τοµέα του Χωροταξι−
κού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 2505), 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατο−
καλλιέργειας»: Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε την οποία χορηγείται η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας, µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέ−
σεων. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εµπεριέχεται 
η έγκριση για την παραχώρηση χρήσης της υδάτινης 
έκτασης και η κτηνιατρική άδεια που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του π.δ. 28/2009 
(Α΄ 46).

β) «Αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων»: Η ∆ι−
εύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκα−
τεστηµένη η µονάδα υδατοκαλλιέργειας.

γ) «Αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία»: Η κτηνιατρική υπη−
ρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, 
στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστηµένη η 

µονάδα υδατοκαλλιέργειας και η οποία είναι αρµόδια 
για την εφαρµογή του π.δ. 28/2009 (Α΄ 46).

δ) «Αναµίσθωση»: Η ανανέωση της παραχώρησης 
υδάτινης έκτασης, η οποία αρχικά είχε παραχωρηθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.

ε) «Μετεγκατάσταση πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέρ−
γειας»: Η µετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκατα−
στάσεων της µονάδας σε άλλη υδάτινη έκταση, εκτός 
της µισθωµένης υδάτινης έκτασης και σε απόσταση 
τουλάχιστον διακοσίων πενήντα (250) µέτρων από τα 
όρια της αρχικά µισθωµένης υδάτινης έκτασης.

στ) «Επέκταση πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας»: 
Η αύξηση, σε σχέση µε την αρχικά µισθωµένη, της υδά−
τινης έκτασης που µισθώνεται.

Άρθρο 2
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

1. Στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών εφαρµόζεται 
εθνικό πρόγραµµα ανάπτυξης, το οποίο αναφέρεται στο 
εξής ως Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιερ−
γειών (ΕΠΑΥ). Το ΕΠΑΥ στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευ−
τικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαµ−
βάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, σύµφωνα µε 
τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού.

2. Το ΕΠΑΥ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από γνώµη 
του Εθνικού Συµβουλίου Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥ∆) του 
άρθρου 3.

3. Προτεραιότητες του ΕΠΑΥ αποτελούν:
α) Η βιώσιµη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, ώστε 

να αποτελέσουν βασικό µοχλό ανάπτυξης του πρωτο−
γενούς τοµέα και της ελληνικής οικονοµίας γενικότερα, 
µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάµενων 
µονάδων υδατοκαλλιέργειας, την επέκταση της δρα−
στηριότητάς τους και την προαγωγή της καινοτοµίας.

β) Η προώθηση της κοινωνικής ισότητας και συνοχής 
µέσα από:

αα) την ενθάρρυνση της συµµετοχής όλων των φο−
ρέων που εµπλέκονται (διοίκηση, υδατοκαλλιεργητές, 
έµποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης και ενώσεις 
καταναλωτών) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
αφορούν τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής 
του κλάδου,

ββ) την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών 
και διατροφικής αξίας, τα οποία να καλύπτουν τις σύγ−
χρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών και
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γγ) την αύξηση των θέσεων απασχόλησης επιστηµονι−
κού και εργατικού δυναµικού, ιδιαίτερα σε παραµεθόριες 
περιοχές και αποµακρυσµένα νησιά.

γ) Η διευθέτηση των σχέσεων µε τους λοιπούς χρή−
στες, κυρίως της παράκτιας ζώνης, για την εξάλειψη 
του φαινοµένου της σύγκρουσης συµφερόντων και την 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των χρήσεων γης.

δ) Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού 
πλαισίου αδειοδότησης, του ελέγχου της δραστηριό−
τητας και των σχέσεων µεταξύ διοικητικών και παρα−
γωγικών φορέων, για την ενίσχυση της αποτελεσµατι−
κότητας και τη δηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος για 
την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων.

ε) Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτοµίας.

Άρθρο 3
Εθνικό Συµβούλιο Υδατοκαλλιεργειών

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥ∆), 
το οποίο γνωµοδοτεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίµων για θέµατα πολιτικής στον τοµέα των 
υδατοκαλλιεργειών. Ειδικότερα, γνωµοδοτεί για:

α) Τη διαµόρφωση και εφαρµογή του ΕΠΑΥ.
β) Τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για 

την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του τοµέα, 
µέσω αναπτυξιακών−χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, 
καθώς και για κάθε άλλη θεσµική ρύθµιση.

γ) Κάθε άλλο θέµα που ανατίθεται σε αυτό από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Υδατοκαλλιεργειών αποτε−
λείται από:

α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Πρόεδρο.

β) Τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας 
του παραπάνω Υπουργείου, µε αναπληρωτή τον προ−
ϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας, 
εκτός της ∆ιεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτε−
ρικών Υδάτων.

γ) Τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Υδατοκαλλιεργει−
ών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τον αναπληρωτή του.

δ) Κτηνίατρο που υπηρετεί στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.

ε) ∆ύο επιστήµονες που υπηρετούν σε ανώτατα εκπαι−
δευτικά ιδρύµατα ή σε ερευνητικά ιδρύµατα της Χώρας, 
ο ένας ειδικός στον τοµέα των Υδατοκαλλιεργειών και 
ο άλλος ειδικός σε θέµατα οικονοµικής ανάπτυξης και 
προώθησης των εξαγωγών, οι οποίοι ορίζονται µε τους 
αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων.

στ) ∆ύο εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), ο ένας 
από τη Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Πε−
ριβάλλοντος και ο άλλος από τη Γενική Γραµµατεία 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι 
οποίοι προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους από 
τον αρµόδιο Υπουργό.

ζ) Εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά−
δος (ΓΕΩΤΕΕ), που προτείνεται από αυτό µε τον ανα−
πληρωτή του.

η) ∆ύο εκπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων 
Ιχθυοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών, που 
προτείνονται από αυτές µε τους αναπληρωτές τους.

θ) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής οργά−
νωσης καταναλωτών, που προτείνεται από αυτή µε τον 
αναπληρωτή του.

ι) Εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής µη κυ−
βερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, που προτεί−
νεται από αυτή µε τον αναπληρωτή του.

Στις περιπτώσεις η΄, θ΄ και ι΄, αν υπάρξει διαφωνία 
µεταξύ των οργανώσεων ή αν οι φορείς δεν προτείνουν 
εκπροσώπους τους µέσα στην προθεσµία που τάσσεται 
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Στο ΕΣΥ∆ µπορεί να συµµετέχουν χωρίς ψήφο, µετά 
από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, εµπειρογνώµονες 
µε εξειδίκευση σε θέµατα ανάλογα µε το υπό εξέταση 
θέµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ

ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 4
Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων

µε απευθείας µίσθωση

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µετά από αίτηση του ενδια−
φεροµένου, µπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσι−
ων υδάτινων εκτάσεων, για την ίδρυση, επέκταση και 
µετεγκατάσταση πλωτών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, για χρονικό διάστηµα 
είκοσι (20) ετών.

2. α) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορεί να παραχωρεί τη 
χρήση λιµναίων υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, 
επέκταση και µετεγκατάσταση πλωτών µονάδων υδα−
τοκαλλιέργειας, εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, για 
χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών, σε αλιευτικούς 
συνεταιρισµούς ή σε νοµικά πρόσωπα στα οποία συµ−
µετέχει αλιευτικός συνεταιρισµός, ο οποίος έχει την 
καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του δήµου, 
όπου ανήκουν οι παραχωρούµενες υδάτινες εκτάσεις 
ή σε επιχειρήσεις του εν λόγω δήµου ή σε ιδιώτες. Η 
χρονική διάρκεια της παραχώρησης µπορεί να είναι 
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου και σε κάθε περίπτωση όχι µικρότερη 
των δέκα (10) ετών. Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότε−
ρων του ενός από τους ανωτέρω φορείς για τη µίσθωση 
των λιµναίων υδάτινων εκτάσεων, για την παραχώρηση 
της έκτασης µε απευθείας µίσθωση προηγείται µε σειρά 
προτεραιότητας: α) ο αλιευτικός συνεταιρισµός, β) το 
νοµικό πρόσωπο στο οποίο συµµετέχει συνεταιρισµός, 
γ) η επιχείρηση του δήµου και δ) ο ιδιώτης.

β) Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους του 
ενός αλιευτικούς συνεταιρισµούς ή από περισσότερα 
του ενός νοµικά πρόσωπα, στα οποία συµµετέχει αλιευ−
τικός συνεταιρισµός ή από περισσότερες της µιας επι−
χειρήσεις δήµου ή από περισσότερους του ενός ιδιώτες, 
η παραχώρηση χρήσης των λιµναίων υδάτινων εκτάσε−
ων γίνεται µετά από δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα 
µέχρι είκοσι (20) έτη. Η δηµοπρασία γνωστοποιείται µε 
διακήρυξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδεται τουλάχιστον ένα 
(1) µήνα πριν τη διεξαγωγή της.

3. α) Η παραχώρηση χρήσης των υδάτινων εκτάσεων, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, εγκρίνεται µε την 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκε−
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ντρωµένης ∆ιοίκησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της µονάδας, µετά από εισήγηση της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21.

β) Για τη διασφάλιση µίσθωσης της κατάλληλης υδά−
τινης έκτασης και την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 17, πριν την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, 
ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
εκδίδει σχετική απόφαση προέγκρισης µίσθωσης της 
ίδιας υδάτινης έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 21.

Αν µετά από δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφα−
σης προέγκρισης της µίσθωσης της υδάτινης έκτασης 
δεν έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της 
µονάδας υδατοκαλλιέργειας, ανακαλείται αυτοδίκαια 
η απόφαση προέγκρισης της µίσθωσης της υδάτινης 
έκτασης και το αίτηµα χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας, που υποβλήθηκε, απορρίπτεται. Αν η πάρο−
δος της διετίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εν−
διαφερόµενου, η προθεσµία για την έκδοση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέρ−
γειας µπορεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης να παραταθεί για έξι (6) 
επιπλέον µήνες.

γ) Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας υπογράφεται σύµ−
βαση µίσθωσης, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, µεταξύ 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου το οποίο εκπροσωπείται από 
τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και του µισθωτή, σύµφωνα µε την παράγρα−
φο 1 του άρθρου 13.

δ) Πριν την υπογραφή της σύµβασης, για την καλή 
εκτέλεση αυτής, ο µισθωτής υποχρεούται:

αα) είτε να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή από πι−
στωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί 
νόµιµα σε κράτος – µέλος της ΕΕ, ποσού ίσου µε δύο 
(2) ετήσια µισθώµατα της αρχικής σύµβασης µίσθωσης, 
η οποία επιστρέφεται στον µισθωτή µε τη λήξη της 
µίσθωσης και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής,

ββ) είτε να καταβάλει, ως εγγύηση, δύο ετήσια µι−
σθώµατα της αρχικής σύµβασης µίσθωσης, τα οποία 
επιστρέφονται στον µισθωτή µε τη λήξη της µίσθωσης 
και εφόσον εκπληρωθούν οι όροι αυτής.

Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης µε την οποία χορηγείται η άδεια ίδρυ−
σης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας, 
ανακαλείται αυτοδίκαια αν δεν προσκοµισθεί εγγυητική 
επιστολή ή δεν καταβληθεί εγγύηση.

Άρθρο 5
Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων

χωρίς αντάλλαγµα

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορεί να παραχωρεί τη χρή−
ση θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς 
ανταλλάγµατα, ως εξής:

α) Σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, για εγκατάσταση δοκιµαστικής καλλιέργειας 
υδρόβιων οργανισµών για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία 
(3) έτη και για έκταση µέχρι δέκα (10) στρέµµατα. Η 
παραχώρηση µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµα 
έτος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

Κριτήριο για την παραχώρηση αποτελεί η πρωτοτυπία 
της µονάδας, µε βάση τα δεδοµένα της τεχνολογίας, 

της µεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρµό−
ζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήµατος 
του ενδιαφερόµενου, καθώς και µε βάση τα αποτελέ−
σµατα που προσδοκώνται, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.

Μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) µηνών από την έκ−
δοση της απόφασης παραχώρησης, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2, και εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της 
δοκιµαστικής καλλιέργειας, µπορεί να παραχωρείται 
στον ίδιο φορέα, µε την καταβολή µισθώµατος, η εκ−
µετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την 
εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας µορφής καλλιέργειας, 
σε παραγωγικό επίπεδο. Η µίσθωση γίνεται για χρονικό 
διάστηµα είκοσι (20) ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Οι 
διοικητικές πράξεις ή γνωµοδοτήσεις συναρµόδιων αρ−
χών που είχαν εκδοθεί κατά τη δοκιµαστική λειτουργία 
της εγκατάστασης και βρίσκονται σε ισχύ, αν απαιτού−
νται για τη µίσθωση, εξακολουθούν να ισχύουν.

Για την απόδειξη της επιτυχίας ή µη της δοκιµαστικής 
καλλιέργειας απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης 
από τον ενδιαφερόµενο στη ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υπο−
θέσεων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία 
την αξιολογεί και εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραµ−
µατέα την παραχώρηση ή µη της υδάτινης έκτασης.

Αν δεν παραχωρηθεί η υδάτινη αυτή έκταση έναντι 
µισθώµατος, µετά την παρέλευση του χρόνου παρα−
χώρησής της για την εγκατάσταση της δοκιµαστικής 
καλλιέργειας, ο φορέας της δοκιµαστικής καλλιέργειας 
υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της 
µορφή, αποµακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.

β) Σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων, των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθ−
µού, καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητι−
κά Ιδρύµατα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται 
από αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τοµέα των 
υδατοκαλλιεργειών και για το χρονικό διάστηµα που 
απαιτείται από το πρόγραµµα, αλλά σε κάθε περίπτωση 
µέχρι επτά (7) έτη. Μετά την παρέλευση της επταετίας, 
ο ενεργών την ερευνητική καλλιέργεια υποχρεούται να 
παραδώσει την έκταση στην αρχική της µορφή και να 
αποµακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις του.

γ) Σε φορείς του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα 
αποκλειστικά για τη δηµιουργία ζωνών µετεγκατά−
στασης ζώντων δίθυρων µαλακίων, σε εφαρµογή των 
εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κτηνιατρικής νο−
µοθεσίας.

2. Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1, κατά παρέκ−
κλιση των διατάξεων για τη µίσθωση των υδάτινων 
εκτάσεων, εγκρίνονται µε την απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τη χο−
ρήγηση ή ανανέωση, κατά περίπτωση, άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της µονάδας, µετά από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην κοινή υπουργική 
απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 26.

3. Στην απόφαση έγκρισης της παραχώρησης και χο−
ρήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονά−
δας περιγράφονται ιδίως οι εγκαταστάσεις, η µέθοδος 
και τα προς καλλιέργεια και εκτροφή είδη, οι εργασίες 
που θα εκτελούνται, οι υποχρεώσεις του φορέα µετά 
τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτινης 
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έκτασης, µε ειδική µνεία της υποχρέωσης υποβολής των 
αποτελεσµάτων, τόσο της πρωτότυπης µορφής καλλι−
έργειας, όσο και των ερευνητικών προγραµµάτων των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, αντίστοιχα.

Άρθρο 6
∆ιαχείριση Περιοχών Οργανωµένης

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης ανατίθεται στον οικείο φορέα 
Π.Ο.Α.Υ. η διαχείριση της θαλάσσιας υδάτινης έκτασης 
που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί µε προεδρικό 
διάταγµα ως Π.Ο.Α.Υ., κατά τα οριζόµενα στο σχετικό 
προεδρικό διάταγµα και στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξι−
κού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδα−
τοκαλλιέργειες, όπως αυτό εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
31722/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού της 
Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τοµέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

2. Η απόφαση ανάθεσης της αρµοδιότητας της πα−
ραγράφου 1 εκδίδεται µετά από αίτηση του φορέα 
διαχείρισης, προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων, η οποία υποβάλλεται εντός µηνός από την 
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος χωροθέτησης της 
Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από επίσηµα έγγραφα της σύ−
στασης και της εκπροσώπησής του.

3. Η ανάθεση της αρµοδιότητας διαχείρισης διαρκεί 
για όσο διάστηµα διατηρείται και η ιδιότητα του φορέα 
διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. στο συγκεκριµένο νοµικό πρό−
σωπο. Ανακαλείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αν απωλεσθεί η πα−
ραπάνω ιδιότητα, καθώς και στις περιπτώσεις µη νόµι−
µης λειτουργίας του φορέα, παράβασης των όρων του 
προεδρικού διατάγµατος χωροθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. και 
παράβασης των διατάξεων της υπ’ αριθµ. 31722/4.11.2011 
απόφασης.

Άρθρο 7
Αναµίσθωση

1. α) Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν, σύµφωνα µε 
το άρθρο 4, αναµισθώνονται µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για χρονικό 
διάστηµα είκοσι (20) ετών και περισσότερες από µία 
φορές, αν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν 
τηρηθεί οι όροι που περιλαµβάνονται στην απόφαση 
ίδρυσης και λειτουργίας της, µε την επιφύλαξη των πε−
ριπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

β) Προϋποθέσεις για την ανανέωση της παραχώρησης 
µε αναµίσθωση είναι οι εξής:

αα) Να έχουν πραγµατοποιηθεί οι επενδύσεις.
ββ) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις των µισθωτών 

έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
γγ) Να µην έχει διακοπεί η λειτουργία ή να µην έχει 

υπολειτουργήσει η µονάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

2. Η διάρκεια κάθε νέας µίσθωσης αρχίζει από τη 
λήξη της διάρκειας της προηγούµενης. Η απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα για την έγκριση της αναµίσθωσης 
εκδίδεται δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της προηγούµε−
νης µίσθωσης, µετά από αίτηση του µισθωτή, η οποία 
υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν τη λήξη 
αυτής. Με την ίδια απόφαση ανανεώνεται και η άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέρ−

γειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 
και υπογράφεται σύµβαση µίσθωσης, σύµφωνα µε την 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Η αναµίσθωση επιτρέπεται να γίνει και πριν τη 
λήξη της προηγούµενης µίσθωσης, αν ο µισθωτής το 
ζητήσει για λόγους που αφορούν την πραγµατοποίηση 
νέων επενδύσεων ή την υπαγωγή του σε αναπτυξιακούς 
νόµους ή σε προγράµµατα που απαιτούν µεγαλύτερη 
διάρκεια από το υπόλοιπο της µίσθωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές ο µέγιστος χρόνος διάρκει−
ας της νέας µίσθωσης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 
είκοσι (20) έτη από την ηµεροµηνία ανανέωσής της.

4. Αν η µίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για 
οποιονδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς να ανανεωθεί, τότε η 
χρήση των εκτάσεων αυτών παραχωρείται µε διαδικα−
σία µοριοδότησης. Κατά τη µοριοδότηση προηγούνται 
σε συνδυασµό και κατά περίπτωση:

α) Οι ενδιαφερόµενοι µόνιµοι κάτοικοι του δήµου στον 
οποίο βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

β) Οι ενδιαφερόµενοι που δραστηριοποιούνται επαγ−
γελµατικά στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρί−
σκεται η υδάτινη έκταση.

γ) Οι ενδιαφερόµενοι µε ικανό οικονοµικό µέγεθος για 
την εκτέλεση της δραστηριότητας.

Άρθρο 8
Επέκταση και µετεγκατάσταση πλωτών

µονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. Η επέκταση ή µετεγκατάσταση πλωτής µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται µε αιτιολογηµένη από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆ι−
εύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Με την ίδια απόφαση χορηγείται και η άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21. Η απαιτούµενη έκταση σε 
στρέµµατα καθορίζεται ανάλογα µε το καλλιεργούµενο 
είδος, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά της περι−
οχής και τους λόγους που επιβάλλουν την επέκταση ή 
τη µετεγκατάσταση.

2. Για την επέκταση µονάδων, που ήδη λειτουργούν σε 
νόµιµα µισθωµένες υδάτινες εκτάσεις, οι απαιτούµενες 
νέες υδάτινες εκτάσεις παραχωρούνται µε απευθείας 
µίσθωση για χρονικό διάστηµα ίσο µε την υπολειπόµενη, 
κατά το χρόνο της επέκτασης, διάρκεια της προηγού−
µενης µίσθωσης. Μετά τη λήξη του ανωτέρω χρονικού 
διαστήµατος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7.

3. α) Σε περίπτωση µετεγκατάστασης µονάδας, η 
µίσθωση ή αναµίσθωση της προηγούµενης υδάτινης 
έκτασης εγκατάστασης της µονάδας διακόπτεται στο 
τέλος του ηµερολογιακού έτους, µέσα στο οποίο ολο−
κληρώνεται η διαδικασία της µετεγκατάστασης και ο 
χώρος επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, µε 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που η µετεγκατάσταση έχει 
προσωρινό χαρακτήρα, µέχρι τρία (3) έτη.

β) Αν η µετεγκατάσταση έχει προσωρινό χαρακτήρα, 
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, η µίσθωση ή αναµίσθωση 
της προηγούµενης υδάτινης έκτασης εγκατάστασης της 
µονάδας συνεχίζεται και ο µισθωτής υποχρεούται στην 
καταβολή των µισθωµάτων και για τις δύο εκτάσεις, µε 
υποχρέωση να επαναφέρει τη µονάδα στην αρχική της 
θέση µετά το τέλος της προσωρινής µετεγκατάστασης. 
Στην περίπτωση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ η µίσθωση 
ή αναµίσθωση τόσο της αρχικής µίσθωσης όσο και της 
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µετεγκατάστασης και ο µισθωτής υποχρεούται στην 
καταβολή των µισθωµάτων που αναλογούν και για τις 
δύο εκτάσεις (αρχικής και µετεγκατάστασης).

γ) Για τη µετατόπιση των εγκαταστάσεων της µο−
νάδας, σε χώρο εκτός του µισθωµένου και εντός του 
ορίου των διακοσίων πενήντα (250) µέτρων από αυτόν, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής από−
φασης της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 62 
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

Άρθρο 9
Αγκυροβόλια

Για την ασφάλεια των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
που λειτουργούν µε το σύστηµα των πλωτών εγκα−
ταστάσεων, τοποθετούνται κατάλληλα αγκυροβόλια, 
όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των 
εγκαταστάσεων. Αν συντρέχουν τεχνικοί λόγοι, η το−
ποθέτηση των αγκυροβολίων µπορεί να γίνει και έξω 
από τη µισθωµένη θαλάσσια και λιµναία υδάτινη έκταση, 
σε απόσταση, από τα όρια αυτής, που δεν υπερβαίνει, 
στην επιφάνεια της υδάτινης έκτασης, το τριπλάσιο του 
µέγιστου βάθους αυτής.

Άρθρο 10
Περιορισµοί στη µίσθωση θαλάσσιων και

λιµναίων υδάτινων εκτάσεων

Η µίσθωση των θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων 
εκτάσεων επιτρέπεται µόνο σε φυσικά πρόσωπα που 
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους − µέλους της 
Ε.Ε. και σε νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά 
το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους − µέλους της Ε.Ε. 
και έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό 
της Ε.Ε., η δε δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσια−
στικό και συνεχή δεσµό µε τις οικονοµίες των εν λόγω 
κρατών.

Άρθρο 11
Μίσθωµα θαλάσσιων 

και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων

1. Το µίσθωµα που δικαιούται το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 
τις απευθείας µισθώσεις και αναµισθώσεις θαλάσσιων 
και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων για µονάδες υδατο−
καλλιέργειας, ορίζεται ως χρηµατικό ποσό σε ευρώ ανά 
στρέµµα, έτος και είδος καλλιέργειας.

Για την αρχική µίσθωση το µίσθωµα συµφωνείται για 
δύο περιόδους, η πρώτη από τις οποίες αφορά τα πέ−
ντε (5) πρώτα έτη και η δεύτερη τα υπόλοιπα έτη της 
µίσθωσης, καθώς και τα έτη της αναµίσθωσης.

2. Η υποχρέωση καταβολής µισθώµατος αρχίζει από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης 
και καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση έτους από την 
υπογραφή της σύµβασης.

3. α) Το ύψος του µισθώµατος ανά είδος καλλιέργειας 
και περίοδο µίσθωσης, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρ−
µογής του καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 26.

β) Το οριζόµενο ως άνω µίσθωµα αυξάνεται κατά 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τις µισθωµένες 
υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ..

Άρθρο 12
Απόδοση µισθωµάτων

1. Το ετήσιο µίσθωµα από την παραχώρηση της χρή−
σης των θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων 

εισπράττεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για 
την είσπραξη δηµόσιων εσόδων και βεβαιώνεται από την 
αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).

2. α) Το ετήσιο µίσθωµα, που εισπράττεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1, αποδίδεται, µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες, στο δήµο ή στους δήµους, στα διοικητικά όρια 
των οποίων έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι 
µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Αν η περιοχή εγκατάστα−
σης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας 
αποτελεί προστατευόµενη περιοχή του άρθρου 18 του 
ν. 1650/1986 (Α΄ 160), για την οποία έχει συσταθεί φο−
ρέας διαχείρισης, ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) 
του µισθώµατος αποδίδεται στο δήµο ή στους δήµους 
και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) στο φορέα 
διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής.

β) Τα µισθώµατα µονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντα−
τικής και ηµιεντατικής µορφής, που έχουν εγκαταστα−
θεί και λειτουργούν σε Π.Ο.Α.Υ. ή σε Π.Ο.Α.Υ., η οποία 
υπάγεται σε περιοχή του άρθρου 18 του ν.1650/1986 
και για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, 
αποδίδονται, αντίστοιχα, ως εξής:

αα) στο δήµο ή στους δήµους σε ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) και το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό 
(20%) στο φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. ή

ββ) στο δήµο ή στους δήµους σε ποσοστό εξήντα 
τοις εκατό (60%), στο φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. 
σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και στο φορέα δι−
αχείρισης της προστατευόµενης περιοχής σε ποσοστό 
είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Αν οι υδάτινες εκτάσεις των µονάδων υδατοκαλ−
λιέργειας υπάγονται στα διοικητικά όρια δύο ή περισ−
σότερων δήµων, η κατανοµή για τον καθορισµό του 
ποσοστού απόδοσης του µισθώµατος ανά δήµο γίνε−
ται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τα ακόλουθα 
κριτήρια: α) το ποσοστό κάλυψης της υδάτινης έκτασης 
του δήµου και β) την εξυπηρέτηση της µονάδας υδατο−
καλλιέργειας από χερσαίες υποδοµές που βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια του δήµου.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις µισθωτή

1. Ο µισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τη σύµβαση 
µίσθωσης του άρθρου 4 εντός ανατρεπτικής προθεσµί−
ας τριών (3) µηνών από την έκδοση της άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας, 
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 4. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη µε 
υπαιτιότητα του µισθωτή, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας της µονάδας.

2. Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µίσθωσης, 
πριν την υπογραφή της, ο µισθωτής υποχρεούται να 
προσκοµίσει εγγυήσεις, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ 
της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ο µισθωτής απα−
γορεύεται να παραχωρήσει το µίσθιο ή να συνάψει 
µε τρίτους οποιαδήποτε έννοµη σχέση γι’ αυτό ή τις 
εγκαταστάσεις µέσα σε αυτό, χωρίς την έγκριση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η έγκριση χορηγείται σε ειδικές 
περιπτώσεις, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 
8 του άρθρου 26.
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4. Ο µισθωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις προ−
βλεπόµενες εγκαταστάσεις και να θέσει τη µονάδα 
σε λειτουργία, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις 
εκατό (50%), µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ανάλογα µε το είδος 
που καλλιεργείται. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη από δύο (2) έτη για την ίδρυση και τη 
µετεγκατάσταση και από ένα (1) έτος για την επέκταση 
της µονάδας και µπορεί να παραταθεί µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης, για οκτώ (8) µήνες στην περίπτω−
ση της ίδρυσης και της µετεγκατάστασης της µονάδας 
και για έξι (6) µήνες στην περίπτωση της επέκτασής 
της. Ο χρόνος της προθεσµίας υπολογίζεται από την 
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης.

5. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω προθεσµιών και 
µέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των εγκαταστάσεων 
και την έναρξη της λειτουργίας τους, απαγορεύεται 
οποιαδήποτε µεταβολή στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
του µισθωτή, µε εξαίρεση την περίπτωση θανάτου του 
φυσικού προσώπου.

6. Αν η µίσθωση διακοπεί ή λήξει για οποιονδήπο−
τε λόγο, ο µισθωτής υποχρεούται να αποµακρύνει τις 
εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα 
χώρο της θέσης όπου ασκούσε την παραγωγική του 
δραστηριότητα. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, ορίζεται 
προθεσµία για την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων 
και την απελευθέρωση του χώρου, ανάλογα µε το είδος 
και την κατάσταση του πληθυσµού που εκτρέφεται, η 
οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
έτη. Στην ίδια απόφαση περιλαµβάνονται και ειδικοί 
περιορισµοί στη λειτουργία της µονάδας, ώστε µε τη 
λήξη της προθεσµίας να έχει εξαλιευθεί το σύνολο του 
πληθυσµού που εκτρέφεται και να έχουν αποµακρυνθεί 
οι εγκαταστάσεις. Αν ο µισθωτής δεν συµµορφωθεί, 
επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις αυθαίρετης κα−
τάληψης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25.

7. Ο µισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο 
στη µονάδα εκπροσώπων των αρµόδιων υπηρεσιών και 
να διευκολύνει µε κάθε τρόπο τον έλεγχο της νόµιµης 
λειτουργίας της. Αν ο µισθωτής δεν συµµορφωθεί, επι−
βάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 25.

Άρθρο 14
Λύση των συµβάσεων µίσθωσης

1. Οι συµβάσεις µίσθωσης του άρθρου 4 λύονται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μη τήρησης από τον µισθωτή των υποχρεώσεων 
των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 13. Οι δια−
τάξεις του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγονται την 
αυτοδίκαιη λύση της µίσθωσης.

β) Οφειλόµενης σε υπαιτιότητα του µισθωτή, διακοπής 
της λειτουργίας της µονάδας ή υπολειτουργίας της, σε 
ποσοστό µικρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
δυναµικότητας που ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
τριών (3) ετών.

γ) Αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην καταβολή µι−
σθώµατος, µεγαλύτερης των δύο (2) ετών.

δ) Ακύρωσης των σχετικών µε τη µίσθωση διοικητικών 
πράξεων, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.

ε) Εκτέλεσης κοινωφελών έργων ή έργων για σκο−
πούς δηµόσιου συµφέροντος, εθνικής άµυνας ή εθνικής 
ασφάλειας.

στ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζηµιάς στην ευρύτερη 
θέση εγκατάστασης της µονάδας, όπως αυτή διαπι−
στώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4014/2011.

ζ) Σοβαρής περιβαλλοντικής ζηµιάς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190).

η) Όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία σύµβαση 
µίσθωσης.

2. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, καθώς και στις περιπτώ−
σεις δ΄, στ΄ και ζ΄, αν στις τελευταίες προκύπτει υπαι−
τιότητα του µισθωτή, η λύση της σύµβασης µίσθωσης 
βαρύνει τον µισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να κατα−
βάλει το µίσθωµα που αντιστοιχεί στο έτος µέσα στο 
οποίο εκδίδεται η απόφαση για τη λύση της µίσθωσης 
και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ή παρακρατούνται τα δύο (2) µισθώµατα που έχουν 
καταβληθεί ως εγγύηση.

3. Στην περίπτωση ε΄, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄ 
και στ΄, αν στις τελευταίες δεν προκύπτει υπαιτιότη−
τα του µισθωτή, η σύµβαση µίσθωσης λύεται αζηµίως 
για το ∆ηµόσιο και παρέχονται στον µισθωτή εύλογη 
προθεσµία και διευκολύνσεις για τη µετεγκατάσταση 
της µονάδας του.

4. Οι συµβάσεις µίσθωσης λύονται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών 
Υποθέσεων.

Άρθρο 15
Εγκατάσταση µισθωτή

1. Η θαλάσσια ή λιµναία υδάτινη έκταση που έχει πα−
ραχωρηθεί για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατά−
σταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας παραδίδεται στο 
µισθωτή, για εγκατάσταση, µετά την υπογραφή της σχε−
τικής σύµβασης και αποδίδεται από αυτόν στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, µετά τη 
λήξη του χρόνου για τον οποίο έγινε η παραχώρηση 
ή µετά τη λύση της µίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία.

2. Η παράδοση και η παραλαβή της υδάτινης έκτασης 
γίνονται µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπο−
γράφεται µεταξύ των εκπροσώπων της αρµόδιας ∆ι−
εύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και του µισθωτή ή του νόµιµου εκπροσώπου 
αυτού, παρουσία εκπροσώπων της οικείας υπηρεσίας 
του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αν 
πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση. Αν πρόκειται 
για λιµναία υδάτινη έκταση, το σχετικό πρωτόκολλο 
υπογράφεται µεταξύ των εκπροσώπων του οικείου δή−
µου, της οικείας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας 
και του µισθωτή ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού.

Άρθρο 16
Απαγορεύσεις

1. Απαγορεύεται η αλιεία µε κάθε µέσο και µέθοδο 
στις θαλάσσιες και λιµναίες υδάτινες εκτάσεις που 
παραχωρούνται, από οποιονδήποτε και από το φορέα 
της πλωτής ή χερσαίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας. 
Η απαγόρευση της αλιείας ισχύει και για περιµετρική 
ζώνη προστασίας πενήντα (50) µέτρα από τα όρια της 
µισθωµένης υδάτινης έκτασης, η οποία ορίζεται στην 
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άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλ−
λιέργειας.

Αν πρόκειται για αλιεία, στην οποία χρησιµοποιούνται 
συρόµενα αλιευτικά εργαλεία ή µέθοδοι µε τις οποίες 
παράγονται, µε οποιονδήποτε τρόπο, έντονοι ήχοι, αυτή 
απαγορεύεται σε περιµετρική ζώνη προστασίας διακό−
σια (200) µέτρα από τα όρια της µισθωµένης έκτασης.

Αν πρόκειται για µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέρ−
γειας, που λειτουργούν µε χρήση άντλησης νερού από 
τη θάλασσα, η αλιεία απαγορεύεται σε προστατευτική 
ζώνη µέσα στην υδάτινη έκταση σε απόσταση εκατό 
(100) µέτρων ακτινοειδώς από τη θέση άντλησης του 
νερού, η οποία ορίζεται µε την άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας.

2. Απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού µέ−
σου εντός των υδάτινων εκτάσεων που παραχωρούνται, 
χωρίς την ενηµέρωση του µισθωτή και χωρίς άδεια της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνι−
κής Ακτοφυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη 
έκταση, ή της Ελληνικής Αστυνοµίας, αν πρόκειται για 
λιµναία υδάτινη έκταση.

Άρθρο 17
Συναρµόδια Υπουργεία και φορείς

1. α) Για κάθε παραχώρηση χρήσης θαλάσσιων υδά−
τινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή µετεγκα−
τάσταση µονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι−
γαίου, καθώς και η γνώµη των αρµοδίων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Τουρισµού και της οικείας Περιφέρειας.

β) Για κάθε παραχώρηση χρήσης λιµναίων υδάτινων 
εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή µετεγκατάστα−
ση µονάδας υδατοκαλλιέργειας, απαιτείται η σύµφωνη 
γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού (ΓΕΣ), του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλη−
τισµού και του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη. καθώς και η γνώµη των αρµοδίων 
υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και της οικείας 
Περιφέρειας.

2. Η σύµφωνη γνώµη ή γνώµη, κατά περίπτωση, των 
υπηρεσιών της παραγράφου 1, η οποία παρέχεται το 
αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες από την παραλαβή 
του σχετικού ερωτήµατος από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
Αγροτικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 21, πρέπει να είναι πλή−
ρως αιτιολογηµένη και να περιορίζεται αποκλειστικά σε 
θέµατα αρµοδιότητας της κάθε υπηρεσίας.

3. Ειδικά για την ίδρυση, επέκταση ή µετεγκατάσταση 
µονάδων εντός Π.Ο.Α.Υ. απαιτείται µόνο η γνώµη των 
φορέων διαχείρισης αυτών, η οποία παρέχεται µέσα σε 
είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή 
του σχετικού ερωτήµατος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικών Υποθέσεων.

4. Αν οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 3 παρέλ−
θουν άπρακτες, θεωρείται ότι παρασχέθηκε η σύµφωνη 
γνώµη ή η γνώµη, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση 
της µονάδας.

Άρθρο 18
Ρήτρα διασφάλισης ως προς τις νέες µισθώσεις

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων µπορεί να αναστέλλονται οι µισθώσεις 

θαλασσίων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων για τη 
δηµιουργία νέων µονάδων υδατοκαλλιέργειας γενικά 
ή ειδικά, για συγκεκριµένα είδη, για την αποφυγή αντι−
παραγωγικών αποτελεσµάτων, ιδίως δε του κινδύνου 
δηµιουργίας πλεονασµατικής παραγωγικής ικανότητας 
ή ικανότητας που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πολι−
τική διατήρησης των αλιευτικών πόρων, στο πλαίσιο του 
Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Άρθρο 19
Παραχώρηση δηµόσιων χερσαίων εκτάσεων

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκπροσωπούµενο νόµιµα, 
µπορεί να παραχωρεί, σε φυσικά ή νοµικά πρόσω−
πα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τη χρήση δηµόσιων 
χερσαίων εκτάσεων, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες 
για την εγκατάσταση, µετεγκατάσταση και επέκταση 
χερσαίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας και των συνο−
δευτικών της εγκαταστάσεων ή των συνοδευτικών και 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων πλωτής µονάδας υδα−
τοκαλλιέργειας.

2. Οι χερσαίες εκτάσεις που µπορεί να παραχωρηθούν 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι ο αιγιαλός 
και η παραλία, οι παρόχθιες εκτάσεις, οι δηµόσιες γαίες, 
οι δασικές εκτάσεις και οι εκτάσεις του ν. 4061/2012 (Α΄ 
66). Η παραχώρηση των ανωτέρω χερσαίων εκτάσεων 
γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά 
για τις παραχωρήσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 20
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας

υδατοκαλλιέργειας

1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
µονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ηµιεντατικής 
µορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις, εξετάζε−
ται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας της δραστηριότητάς της, όπως η νόµιµη 
χρήση των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων, η τήρηση 
των όρων δόµησης για τις χερσαίες εγκαταστάσεις, η 
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, η εφαρµογή των προγραµµάτων 
µέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια ∆ια−
χείρισης λεκανών απορροής ποταµών, η εφαρµογή της 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας και η τήρηση των διατάξεων 
για την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που 
παράγονται σε αυτήν.

2. Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδα−
τοκαλλιέργειας περιλαµβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Η έγκριση και η διάρκεια µίσθωσης της υδάτινης 
έκτασης, αν πρόκειται για πλωτές εγκαταστάσεις, ή η 
απόδειξη της νόµιµης χρήσης της χερσαίας έκτασης.

β) Η κτηνιατρική άδεια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο π.δ. 28/2009 (Α΄46) και οι βασικές υποχρεώσεις που 
προβλέπονται σε αυτό.

γ) Τα στοιχεία ταυτότητας / η επωνυµία του φορέα 
της µονάδας υδατοκαλλιέργειας.

δ) Τα στοιχεία της θέσης της µονάδας:
αα) Περιφερειακή Ενότητα – ∆ήµος.
ββ) Ονοµασία θέσης.
γγ) Συντεταγµένες της µισθωµένης υδάτινης έκτασης.
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ε) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της µονάδας:
αα) Χρησιµοποιούµενη µέθοδος.
ββ) Καλλιεργούµενα είδη.
γγ) ∆υναµικότητα / τόνοι ανά έτος.
στ) Το µίσθωµα της έκτασης:
αα) Ποσό σε ευρώ ανά στρέµµα και έτος.
ββ) Τρόπος καταβολής.
γγ) ∆ιαδικασία αναπροσαρµογής.
ζ) Οι τυχόν όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί 

από τις συναρµόδιες υπηρεσίες.
η) Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση της 

µονάδας:
αα) Προθεσµία εγκατάστασης.
ββ) ∆ιαδικασία εγκατάστασης.
γγ) Αγκυροβόλια.
θ) Τα στοιχεία που αφορούν τις απαγορεύσεις αλιείας 

και διέλευσης στην υδάτινη έκταση.
ι) Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

της µονάδας.
3. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής 

µονάδας υδατοκαλλιέργειας ισχύει για όσο χρονικό δι−
άστηµα διαρκεί η µίσθωση της θαλάσσιας ή λιµναίας 
υδάτινης έκτασης. Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας δεν επηρεάζεται αν ο φορέας της µονάδας, 
πριν τη λήξη της, έχει κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης 
της ισχύος της, στο σύνολό της ή σε µέρος των όρων 
της, αν αυτοί εξακολουθούν να πληρούνται. Αν η ισχύς 
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας λήξει 
και δεν ανανεωθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του φορέα της µονάδας, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατο−
καλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύει για 
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η παραχώρηση της χερ−
σαίας έκτασης ή πληρούνται οι επί µέρους όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησής της, αν η χερσαία έκταση 
είναι ιδιόκτητη και όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη. 
Η ισχύς της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δεν επηρε−
άζεται αν ο φορέας της µονάδας, πριν τη λήξη της, έχει 
κινήσει τη διαδικασία ανανέωσης της ισχύος της, στο 
σύνολο ή µέρος των όρων της, αν αυτοί εξακολουθούν 
να πληρούνται.

4. Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας, την ολοκλήρωση 
των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων και πριν την το−
ποθέτηση του ζωικού κεφαλαίου ο φορέας της µονά−
δας υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην 
αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Η τελευταία κινεί τη 
διαδικασία για τη διενέργεια, µέσα σε προθεσµία τρι−
άντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση, αυτοψίας από 
την τριµελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 
5 του π.δ. 28/2009 για τη διαπίστωση της συνδροµής 
των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της µονάδας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου προεδρικού διατάγ−
µατος. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋ−
ποθέσεις, η αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία ενηµερώνει 
άµεσα την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη χορήγηση κωδικού 
αριθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ. 28/2009. Αν η 
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών για τη διενέργεια 
αυτοψίας παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι πληρού−
νται οι νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας της µονάδας 
και χορηγείται ο κωδικός αριθµός, διατηρούµενης της 

υποχρέωσης διενέργειας αυτοψίας. Αν διαπιστωθεί ότι 
δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, η τριµελής 
επιτροπή διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί 
διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας χρόνο συµµόρφωσης 
τριών (3) µηνών, που µπορεί να παραταθεί για τρεις 
(3) επιπλέον µήνες. Η συνολική διάρκεια της παράτα−
σης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Οι 
γνωστοποιήσεις και διοικητικές πράξεις στα πλαίσια 
της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται και στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

Άρθρο 21
∆ιαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία:

1. α) Για τη διασφάλιση της µίσθωσης της υδάτινης 
έκτασης απαιτείται προηγουµένως η έκδοση απόφασης 
προέγκρισης µίσθωσης από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Για την έκδοση της παρα−
πάνω απόφασης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση 
µε φάκελο δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την υπουργική 
απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του 
άρθρου 26, στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέ−
σεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

β) Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η ∆ιεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων, µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την υποβολή του, τον διαβιβάζει, µε σχετικό ερώ−
τηµα για τη µίσθωση της έκτασης, στις υπηρεσίες του 
άρθρου 17 για γνωµοδότηση.

Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ∆ιεύθυνση Αγροτι−
κών Υποθέσεων ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερό−
µενο για τη συµπλήρωσή του, µέσα σε προθεσµία ενός 
(1) µήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η αίτη−
ση απορρίπτεται και τα δικαιολογητικά επιστρέφονται.

γ) Μετά τη γνωµοδότηση των υπηρεσιών του άρθρου 
17, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοί−
κησης εκδίδει απόφαση προέγκρισης µίσθωσης της 
υδάτινης έκτασης, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται στον εν−
διαφερόµενο.

2. α) Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης 
µίσθωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο ενδιαφε−
ρόµενος υποβάλλει φάκελο δικαιολογητικών στη ∆ι−
εύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Η ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων συµπλη−
ρώνει υπηρεσιακά το φάκελο µε την απόφαση προέ−
γκρισης µίσθωσης της υδάτινης έκτασης που διατηρεί 
στο αρχείο της. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο 
ενδιαφερόµενος είναι τα εξής:

αα) Αίτηση.
ββ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρ−
θρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτηµα ΙΙ του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), αν πρόκειται για µονάδες κατηγο−
ρίας Α΄ του ίδιου νόµου. Πριν την υποβολή της ΜΠΕ 
δύναται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της γνω−
µοδότησης µε την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού 
Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Αν πρόκειται 
για µονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α΄, λόγω 
της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός 
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προστατευόµενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, 
εφαρµόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 4014/2011.

γγ) Σχετική δήλωση του µελετητή ή του ενδιαφερόµε−
νου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντι−
κές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόµου.

δδ) Για τις χερσαίες, συνοδευτικές και υποστηρικτι−
κές εγκαταστάσεις της πλωτής µονάδας, πιστοποιη−
τικό ιδιοκτησίας ή συµβόλαιο µίσθωσης ή απόφαση 
παραχώρησης ακινήτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 
14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 
11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/1987 
(Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδοµική άδεια ή 
ανάλογη έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία δόµησης, 
όπου απαιτείται. Η οικοδοµική άδεια ή ανάλογη έγκριση, 
υποβάλλεται µετά την έκδοση ΑΕΠΟ. Αν στην περιοχή 
ίδρυσης της µονάδας δεν έχουν καθοριστεί οι οριο−
γραµµές του αιγιαλού και της παραλίας, ο ενδιαφερόµε−
νος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση καθορισµού τους 
στην Κτηµατική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 2971/2001. Ειδικά για την κατασκευή θερµοκηπίων 
καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών και υπέργειων δε−
ξαµενών καλλιέργειας υδρόβιων ζώων εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 προεδρικού 
διατάγµατος (∆΄ 270), ανεξάρτητα από τα υλικά κατα−
σκευής τους.

εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης 
νερού, αν αυτό απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. ∆εν απαιτείται άδεια χρή−
σης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλάσσιων υδάτινων 
εκτάσεων, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από 
την ακτή.

στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις δια−
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, 
τα οποία αφορούν υγειονοµικές απαιτήσεις, όπου αυτό 
προβλέπεται.

β) αα) Αν πρόκειται για µονάδες υδατοκαλλιέργειας 
κατηγορίας Α΄ του ν. 4014/2011, ο φάκελος διαβιβάζεται 
άµεσα από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην 
αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για έργα 
και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή στην αρµόδια Υπη−
ρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α2, για την 
αξιολόγησή του και την έκδοση της Απόφασης Έγκρι−
σης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κατόπιν γνώµης 
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ως προς τη συµβατότητα της χρήσης των 
υδάτων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα οικεία Σχέ−
δια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατικών 
∆ιαµερισµάτων.

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου από 
την, κατά περίπτωση, αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος 
δεν ζητείται ξανά η γνωµοδότηση των υπηρεσιών του 
άρθρου 17, οι οποίες έχουν ήδη γνωµοδοτήσει για την 
έκδοση της απόφασης προέγκρισης µίσθωσης.

Η ΑΕΠΟ διαβιβάζεται από την, κατά περίπτωση, αρµό−
δια υπηρεσία περιβάλλοντος στη ∆ιεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο.

ββ) Αν πρόκειται για µονάδες υδατοκαλλιέργειας κα−
τηγορίας Β΄ του ν. 4014/2011, η ∆ιεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της 
υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 2, συµπληρώνει το Παράρτηµα ∆΄ «Κατάλογο των 
εφαρµοζόµενων ΠΠ∆» της κοινής υπουργικής απόφασης 
µε αριθ. οικ 50129/1392/10.9.2013, το οποίο προσαρτάται 
στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής µονά−
δας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

γ) Στη συνέχεια, ο φάκελος, ο οποίος έχει συµπλη−
ρωθεί ανάλογα, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄, διαβι−
βάζεται από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων στην 
αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία για την αξιολόγησή του 
σε σχέση µε τις απαιτήσεις του π.δ. 28/2009 από την 
τριµελή επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του 
ίδιου προεδρικού διατάγµατος. Ακολούθως, η γνωµοδό−
τηση της τριµελούς επιτροπής, µε την οποία εισηγείται 
προς τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρω−
µένης ∆ιοίκησης σχετικά µε την κτηνιατρική άδεια για 
την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, δια−
βιβάζεται από την αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία στη 
∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων.

δ) Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, 
ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
µετά από εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών 
Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
της πλωτής µονάδας υδατοκαλλιέργειας.

3. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών της παραγρά−
φου 2 δεν είναι πλήρης, µε την επιφύλαξη των διατάξε−
ων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 4 παρά−
γραφος 3 του ν. 4014/2011, η αρµόδια, κατά περίπτωση, 
Υπηρεσία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή 
του φακέλου, ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο 
φορέα για τη συµπλήρωσή του, µέσα σε προθεσµία ενός 
(1) µήνα από την παραλαβή της έγγραφης ενηµέρωσης, 
µε κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, 
όπου απαιτείται. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
του ενός µήνα, ενηµερώνεται η ∆ιεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων, όπου απαιτείται, προκειµένου να απορρίψει 
την αίτηση και να επιστρέψει τα δικαιολογητικά στον 
ενδιαφερόµενο φορέα.

4. Κοινά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις επιµέ−
ρους διατάξεις της νοµοθεσίας υποβάλλονται µία φορά.

Άρθρο 22
∆ιαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας 
σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

1. α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
µονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες 
εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόµενος φορέας 
υποβάλει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέ−
σεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης φάκελο µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά:

αα) Αίτηση.
ββ) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συµβόλαιο µίσθωσης 

ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύµφωνα µε τα άρ−
θρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 (Α΄285), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 
10 και 11 του ν. 4061/2012 και το άρθρο 13 του ν. 1734/ 1987 
(Α΄189), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδοµική άδεια ή 
ανάλογη έγκριση από την αρµόδια υπηρεσία δόµησης, 
όπου απαιτείται. Η οικοδοµική άδεια ή ανάλογη έγκριση, 
υποβάλλεται µετά την έκδοση ΑΕΠΟ.
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γγ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 
3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτηµα ΙΙ του ν. 4014/2011 
(Α΄ 209), αν πρόκειται για µονάδες κατηγορίας Α΄ του 
ίδιου νόµου. Αν πρόκειται για µονάδες υδατοκαλλιέρ−
γειας κατηγορίας Α΄, λόγω της θέσης εγκατάστασης 
και λειτουργίας τους εντός προστατευόµενης περιοχής 
του δικτύου NATURA 2000, εφαρµόζονται επιπλέον οι 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.

δδ) Σχετική δήλωση του µελετητή ή του ενδιαφερό−
µενου φορέα για την υπαγωγή σε ΠΠ∆ µε τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 8 του ν. 4014/2011, αν πρόκειται για µονάδες 
κατηγορίας Β΄ του ίδιου νόµου.

εε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης 
νερού, αν αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας. ∆εν απαιτείται άδεια χρήσης 
νερού σε περίπτωση άντλησης ύδατος από θαλάσσιες 
υδάτινες εκτάσεις, ανεξάρτητα από την απόστασή τους 
από την ακτή.

στστ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις δια−
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009, 
τα οποία αφορούν υγειονοµικές απαιτήσεις, όπου αυτό 
προβλέπεται.

β) Στη συνέχεια, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 21 και µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
που προβλέπονται σε αυτές, ο Γενικός Γραµµατέας της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση της αρ−
µόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της χερσαίας µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας.

2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της υπο−
περίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 
2, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 21 εφαρµόζονται ανάλογα και στις µονάδες υδα−
τοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.

Άρθρο 23
Ανανέωση − τροποποίηση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας µονάδων υδατοκαλλιέργειας

1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής µονά−
δας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7, αν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατο−
καλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις 
ανανεώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αν πληρούνται οι προϋπο−
θέσεις του άρθρου 20.

γ) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας των περιπτώσεων α΄ και β΄ ο φορέας της εγκατά−
στασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρµόδια ∆ιεύθυν−
ση Αγροτικών Υποθέσεων, τρεις (3) µήνες τουλάχιστον 
πριν τη λήξη ισχύος αυτής. Αν η αίτηση ανανέωσης έχει 
υποβληθεί εµπρόθεσµα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργί−
ας της µονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο 
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσής της.

δ) Αν διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιµέρους 
όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν 
τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, αυτές ανανεώνο−
νται σύµφωνα µε την ισχύουσα για κάθε µία από αυ−

τές νοµοθεσία, µετά από σχετική αίτηση στην αρµόδια 
∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και µε µέριµνα της 
ίδιας ∆ιεύθυνσης.

ε) Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδα−
τοκαλλιέργειας δεν ανανεωθεί ή λήξει, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατο−
καλλιέργειας τροποποιείται, µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στις εξής 
περιπτώσεις:

α) µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα της 
µονάδας, στην οποία τεκµηριώνεται η ανάγκη τροπο−
ποίησης ή

β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας της µονάδας. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια 
∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενηµερώνει άµεσα το 
φορέα της µονάδας.

Άρθρο 24
Ανάκληση − αναστολή της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατο−
καλλιέργειας ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Λύσης της µίσθωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοί−
κησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
της µονάδας ανακαλείται αυτοδίκαια.

β) Μη τήρησης από το φορέα της µονάδας υδατο−
καλλιέργειας της υποχρέωσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 20 ή µη διαπίστωσης συν−
δροµής των νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας της 
µονάδας σύµφωνα µε τις ίδιες ως άνω διατάξεις και 
το π.δ. 28/2009.

γ) Παράβασης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της 
µονάδας, όπως αυτοί περιέχονται και αποτελούν ανα−
πόσπαστο τµήµα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, 
αφού προηγηθεί προειδοποίηση του φορέα της µονά−
δας υδατοκαλλιέργειας να συµµορφωθεί σε εύλογο 
χρόνο, ο οποίος καθορίζεται από την αρµόδια αρχή 
ανάλογα µε την παράβαση. Ο χρόνος αυτός, σε κάθε 
περίπτωση, δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών 
(3) µηνών από την προειδοποίηση.

δ) Μη δυνατότητας ανανέωσης – παράτασης των 
διοικητικών πράξεων/αδειών των επιµέρους όρων της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επειδή δεν συντρέχουν 
πλέον οι προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες εκδόθηκε η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των µονάδων ανα−
στέλλεται προσωρινά µε απόφαση του Γενικού Γραµµα−
τέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από 
εισήγηση της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, όταν 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, την 
υγεία του εκτρεφόµενου πληθυσµού, την ασφάλεια και 
υγιεινή των προϊόντων που παράγονται στη µονάδα 
και το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κεί−
µενης νοµοθεσίας ή την εκτίµηση των αρµόδιων αρχών 
ως προς το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την 
αποτροπή του κινδύνου.

3. Αν ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύµ−
φωνα µε την παράγραφο 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 13.
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Άρθρο 25
∆ιοικητικές Κυρώσεις

1. α) Σε όσους καταλαµβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες 
ή λιµναίες υδάτινες εκτάσεις µε µόνιµες ή προσωρινές 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας επιβάλλεται πρό−
στιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιά−
δες (30.000) ευρώ. Οι ανωτέρω υποχρεούνται, µέσα σε 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη διαπίστωση της 
παράβασης και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου να 
προβούν στην αποµάκρυνση των αυθαίρετων εγκατα−
στάσεων µε δική τους επιβάρυνση. Αυθαίρετη κατάληψη 
νοείται και η µη ελεύθερη, στην πρότερη κατάσταση, 
απόδοση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο των υδάτινων εκτάσε−
ων, σύµφωνα µε τη παράγραφο 6 του άρθρου 13.

β) Μετά τη λήξη της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµε−
ρών επιβάλλεται επιπλέον πρόστιµο πεντακοσίων (500) 
ευρώ για κάθε ηµέρα κατάληψης της ανωτέρω υδάτινης 
έκτασης και οι εγκαταστάσεις κατάσχονται και δηµεύ−
ονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση των αρµόδιων 
ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4, και εκποιούνται 
υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέσα σε επτά (7) ηµέρες 
από την απόφαση δήµευσης του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε πρόχειρο πλειο−
δοτικό διαγωνισµό. Το διαγωνισµό διενεργεί τριµελής 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο 
της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, έναν 
εκπρόσωπο της αρµόδιας υπηρεσίας αλιείας της οι−
κείας Περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτο−
φυλακής, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση, 
ή της Ελληνικής Αστυνοµίας, αν πρόκειται για λιµναία 
υδάτινη έκταση. Η τριµελής επιτροπή συγκροτείται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, µε την οποία καθορίζονται η σύνθεση, η ιδι−
ότητα των µελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε 
σχετικό θέµα. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί 
άγονος δύο φορές εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής. 
Οι σχετικές δαπάνες καταστροφής καταλογίζονται µε 
το πρωτόκολλο καταστροφής σε βάρος του κατόχου 
των εγκαταστάσεων, βεβαιώνονται ως δηµόσιο έσοδο 
και εισπράττονται σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε. Για τη δια−
δικασία βεβαίωσης µεριµνά η οικονοµική υπηρεσία της 
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

γ) Αν η εξακρίβωση της ταυτότητας του παραβάτη 
της παρούσας παραγράφου δεν είναι δυνατή, ο Γενικός 
Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
προβαίνει στη δηµοσίευση πρόσκλησης σε µια τοπική 
εφηµερίδα και σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της έδρας 
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Με την πρό−
σκληση καλείται ο κάτοχος εγκαταστάσεων να αποµα−
κρύνει αυτές από τις δηµόσιες υδάτινες εκτάσεις, µέσα 
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
της τελευταίας δηµοσίευσης. Μετά την άπρακτη πα−
ρέλευση της προθεσµίας αυτής και αν οι παραβάτες 
δεν συµµορφωθούν, εφαρµόζεται η διαδικασία της πε−
ρίπτωσης β΄.

2. Στο φορέα µονάδας υδατοκαλλιέργειας, ο οποίος 
δεν επιτρέπει την είσοδο στη µονάδα των εκπροσώπων 
των ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4 ή αρνείται ή 
παρεµποδίζει, µε οποιονδήποτε τρόπο, τον έλεγχο για 

τη διαπίστωση της παράβασης της παραγράφου 1 ή 
αρνείται να δώσει ή δίνει ψευδείς ή µη πλήρεις ή ανα−
κριβείς πληροφορίες και στοιχεία που του ζητούνται, 
επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) έως τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ.

3. α) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 16 επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 
27), όπως ισχύει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
παραγράφους 2 έως και 5 του ίδιου άρθρου.

β) Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 16 επιβάλλεται πρόστιµο πεντακο−
σίων (500) ευρώ.

γ) Σε όσους παραβιάζουν τους επιµέρους όρους και 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδα−
τοκαλλιέργειας επιβάλλονται τα πρόστιµα που προ−
βλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία και από τα αρµόδια όργανα που ορίζονται 
σε αυτήν.

4. Αρµόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση των 
παραβάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση 
β΄είναι οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης, οι αρµόδιες υπηρεσίες αλιείας 
των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς 
και οι αρµόδιες, κατά περίπτωση, λιµενικές και αστυ−
νοµικές υπηρεσίες στον τοµέα αρµοδιότητάς τους, οι 
οποίες και συντάσσουν σχετική αιτιολογηµένη έκθεση.

5. α) Τα πρόστιµα των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτω−
ση β΄ επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση 
των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών της παραγράφου 4, 
µε βάση την έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής 
προστίµου κοινοποιείται άµεσα, επί αποδείξει, στον 
ενδιαφερόµενο.

β) Πριν την επιβολή του προστίµου, ο παραβάτης 
καλείται εγγράφως, επί αποδείξει, να διατυπώσει τις 
απόψεις του µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 
την παραλαβή της έγγραφης κλήσης.

6. Για τον καθορισµό του ύψους των προστίµων του 
παρόντος άρθρου, ως κριτήρια επιµέτρησης, λαµβά−
νονται υπόψη και συνεκτιµώνται, κατά περίπτωση, και 
σε συνδυασµό: το εµβαδόν της υδάτινης έκτασης που 
έχει καταληφθεί αυθαίρετα, το µέγεθος της µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, η φύση και η πολλαπλότητα της 
παράβασης, καθώς και η υποτροπή ως προς την ίδια 
παράβαση.

7. Τα διοικητικά πρόστιµα των παραγράφων 1, 2 και 
3 περίπτωση β΄εισπράττονται σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε, 
βεβαιώνονται από την αρµόδια ∆ΟΥ και αποδίδονται 
υπέρ του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των 
αποφάσεων επιβολής προστίµων και της πορείας απο−
πληρωµής και είσπραξής τους διενεργείται από την 
οικονοµική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής 
απόφασης.

8. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου της περί−
πτωσης α΄ της παραγράφου 5, ο ενδιαφερόµενος µπορεί 
να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία κατατίθεται στην αρ−
µόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την επίδοσή της σε αυτόν. Η ∆ιεύ−
θυνση Αγροτικών Υποθέσεων τη διαβιβάζει άµεσα στη 
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∆ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η 
οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, µετά από εξέταση της νοµιµότητας και 
της ουσίας της ένστασης, την ακύρωση, ολικά ή µερικά, 
ή την τροποποίηση της απόφασης επιβολής προστίµου 
ή την απόρριψη της ένστασης.

Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής 
του ΕΠΑΥ του άρθρου 2.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων συγκροτείται το ΕΣΥ∆, καθορίζεται η δι−
αδικασία σύγκλησης και λήψης των αποφάσεών του, οι 
εισηγητές, ο γραµµατέας και κάθε σχετικό θέµα για τη 
λειτουργία του και την εφαρµογή του άρθρου 3.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίµων καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, 
η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το µίσθωµα, οι 
εγγυήσεις που κατατίθενται και κάθε θέµα που αφορά 
τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4, την κατακύρωση του απο−
τελέσµατος και την κατάρτιση της σύµβασης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι έκδοσης της 
απόφασης έγκρισης των παραχωρήσεων της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 5 και χορήγησης ή ανανέωσης της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας, η τηρού−
µενη διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς 
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 5.

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων καθορίζονται τα αρµόδια όργανα, η δια−
δικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέµα 
για την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων µε τη διαδι−
κασία µοριοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων µπορεί να τίθενται προϋποθέσεις για τη 
µίσθωση θαλάσσιων και λιµναίων υδάτινων εκτάσεων, 
τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόµενοι µι−
σθωτές και οι οποίες αφορούν κυρίως την αξιοπιστία 
και επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, την εµπει−
ρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, την 
όλη επιχειρηµατική του δραστηριότητα, τις οικονοµικές 
του δυνατότητες και τη γενικότερη επιστηµονική του 
ενασχόληση µε αντικείµενο σχετικό µε τις υδατοκαλ−
λιέργειες.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζεται το 
ύψος του µισθώµατος ανά είδος καλλιέργειας και πε−
ρίοδο µίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρµογής του και 
κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 11.

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία από−
δοσης των µισθωµάτων του άρθρου 12 και να αναπρο−
σαρµόζεται το ποσοστό απόδοσης αυτών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και 
το περιεχόµενο της πράξης παραχώρησης ή της σύνα−
ψης έννοµης σχέσης µε τρίτους, οι περιπτώσεις στις 
οποίες η τελευταία επιτρέπεται, οι υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων, τα περί τροποποίησης και ισχύος της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας και κάθε 
σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 3 
του άρθρου 13.

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων µπορεί να καθορίζεται το υπόδειγµα του 
εντύπου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας και να τροποποιούνται τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται σε αυτήν, σύµφωνα µε την παρά−
γραφο 2 του άρθρου 20.

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι−
κών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται 
ή εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας µονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 
για την ανανέωση−τροποποίηση αυτής, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 21, 22 και 23.

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων ρυθµίζονται ειδικά θέµατα, τεχνικές λε−
πτοµέρειες και διαδικαστικά θέµατα για την εφαρµογή 
των άρθρων 21, 22 και 23.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ανα−
προσαρµόζεται το ύψος των διοικητικών προστίµων 
του άρθρου 25.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να καθορίζονται οι όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας και εκτροφής που πρέ−
πει να τηρούνται από τις µονάδες υδατοκαλλιέργειας 
ανάλογα µε το είδος εγκατάστασης και την κατάταξη 
της δραστηριότητας.

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Μονάδες υδατοκαλλιέργειας που αποδεδειγµέ−
να λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο 
ή µέρος των εγκαταστάσεων τους, προσαρµόζονται 
στις διατάξεις του παρόντος, µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δύο (2) ετών, από την έναρξη ισχύος του. Οι ως άνω 
µονάδες καταβάλουν µίσθωµα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος για την υδάτινη έκταση που είναι εγκα−
τεστηµένες. Για τον καθορισµό του ύψους, καθώς και 
του τρόπου είσπραξης και απόδοσης του ανωτέρω µι−
σθώµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 11 και το άρθρο 12.

β) Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας των δύο 
ετών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων 
αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης, κατα−
στροφής που έχουν εκδοθεί, οι οποίες και ανακαλούνται 
οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
της µονάδας.

γ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρ−
µόζονται:

αα) σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας, στις οποίες έχουν 
καταγραφεί από τις αρµόδιες αρχές παραβάσεις της 
συναφούς σχετικής νοµοθεσίας, όπως της περιβαλλο−
ντικής, της νοµοθεσίας περί χωροταξικού σχεδιασµού 
και της νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιο−
τήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς, για 
τις οποίες υπάρχει αντικειµενική αδυναµία άρσης των 
παραβάσεων,
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ββ) σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες, χωρίς 
να αιτηθούν την παραχώρηση του συνόλου της υδάτι−
νης έκτασης που έχουν εγκατασταθεί, έχουν καταλάβει 
αυτήν αυθαίρετα και

γγ) σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας µε υπέρβαση της 
µισθωµένης υδάτινης έκτασης σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 10% αυτής. Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
της µονάδας υδατοκαλλιέργειας έχει λήξει, ο υπολο−
γισµός του ποσοστού υπέρβασης γίνεται µε βάση την 
τελευταία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας 
ή σύµβαση µίσθωσης.

2. Κατά τη µεταβατική περίοδο των δύο ετών της 
παραγράφου 1, οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας µπορούν 
να εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταβολή όµως της τελικής 
πληρωµής της επιδότησης τελεί πάντα υπό τον όρο 
της προηγούµενης απόκτησης της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας.

3. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων υδατο−
καλλιέργειας, καθώς και οι διοικητικές πράξεις/άδειες 
των επιµέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί, εξακολουθούν να ισχύ−
ουν µέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια της ισχύος 
τους εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το 
χρόνο έκδοσής τους.

4. Αιτήσεις για ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας, που έχει εκδοθεί µε 
βάση προηγούµενο νοµικό πλαίσιο και της οποίας ο 
χρόνος ισχύος λήγει, εξετάζονται σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στον παρόντα νόµο.

5. Αιτήσεις για την αδειοδότηση µονάδων υδατοκαλ−
λιέργειας, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και δεν έχουν περατωθεί, εξετά−
ζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός 
αν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την υπαγωγή του στις 
διατάξεις του παρόντος, οπότε υποβάλει νέα αίτηση 
αδειοδότησης, η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

6. Υφιστάµενες µισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν 
και τα µισθώµατα που προβλέπονται σε αυτές κατα−
βάλλονται µέχρι τη λήξη τους και αναπροσαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν για τις µισθώσεις 
αυτές πριν τη δηµοσίευση του παρόντος.

7. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για 
τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση µε τον παρόντα 
νόµο εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις 
που έχουν εκδοθεί βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.

8. Για τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου, οι οποίες 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4262/2014 (Α΄114), 
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014, ενώ εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ίδιου 
νόµου, αναφορικά µε τη µετάβασή τους στο καθεστώς 
αυτού.

Άρθρο 28
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 32 του ν. 1845/1989 

(Α΄ 102).
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 

(Α΄ 303).
γ) Τα άρθρα 57 και 64 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27).

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 2130/1993 
(Α΄ 62).

ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του π.δ. 28/2009 
(Α΄ 46).

στ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρ−
χεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα 
που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος:
α) ∆εν εφαρµόζονται, ως προς την επιβολή διοικητικών 

προστίµων, σε όσους καταλαµβάνουν αυθαίρετα θαλάσ−
σιες ή λιµναίες υδάτινες εκτάσεις µε µόνιµες ή προσωρι−
νές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας οι διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

β) ∆εν εφαρµόζονται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας, 
εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, οι οποίες εγκαθίστα−
νται σε θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις οι διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 2971/2001.

γ) ∆εν εφαρµόζονται σε θαλάσσια και λιµναία ύδατα 
όπου δύνανται να εγκαθίστανται µονάδες υδατοκαλλι−
έργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής και να δηµι−
ουργούνται ζώνες µετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων 
µαλακίων, οι διατάξεις της περίπτωσης 45 της υποπα−
ραγράφου δ΄ «Υποτοµέας Αλιείας» της παραγράφου 
ΙΙ Β «Τοµέας Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» του 
άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και οι περι−
πτώσεις 71 και 73 της ίδιας υποπαραγράφου.

δ) ∆εν εφαρµόζονται σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας 
εντατικής και ηµιεντατικής µορφής, οι οποίες εγκαθί−
στανται σε θαλάσσιες και λιµναίες εκτάσεις οι διατά−
ξεις:

αα) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του β.δ. 142/1971 
(Α΄ 49),

ββ) της απόφασης µε αριθ. 140476/6.2.2004 του Υπουρ−
γού Γεωργίας (Β΄ 357).

Άρθρο 29

1. Οι Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα 
Τµήµατα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιού−
νται συµµετοχής στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα, 
αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2014−2015, 
µπορούν να προσκοµίζουν φορολογική και ασφαλιστική 
ενηµερότητα στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητι−
σµού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, εντός 
προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη του οικείου 
πρωταθλήµατος.

2. Η ισχύς της διάταξης της προηγούµενης παραγρά−
φου αρχίζει από τις 18 Αυγούστου 2014.

Άρθρο 30
Λοιπές ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

1. Μετά την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.1474/1984 
(Α΄128), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως 
εξής:

«15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ν.Π.∆.∆. 
µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στον Πρόεδρό 
του ή/και άλλο µέλος του την αρµοδιότητα λήψης απο−
φάσεων επί των τρεχόντων ζητηµάτων λειτουργίας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως ιδίως την υπογραφή εντολών µετακίνη−
σης. Με όµοια απόφαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. µπορεί να µεταβιβάζει και άλλες αρµοδιότητές 
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του στον Πρόεδρο ή µέλη του ή υπαλλήλους του. Οι 
σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναρ−
τώνται στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..»

2. Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕ−
ΩΤ.Ε.Ε. Ν.Π.∆.∆., οι οποίες εκδόθηκαν τα έτη 2013 και 
2014 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε 
τις οποίες ανατίθεται η αρµοδιότητα έκδοσης εντο−
λών µετακίνησης µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και υπαλλήλων ή µελών ή του Νοµικού Συµβούλου του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή τους, κατά περίπτωση, στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σε συλλογικά όργανα ή επι−
τροπές ή οµάδες εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή για την 
εκτέλεση εντολής ή εργασίας που δόθηκε ή ανατέθηκε 
στα ως άνω πρόσωπα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή τις ∆ιοικούσες Επιτροπές των Παραρτη−
µάτων του, καθώς και µετακινήσεις του Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν 
το ίδιο ως άνω χρονικό διάστηµα για την εκπροσώπη−
ση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενώπιον Αρχών ή για τη συµµετοχή 
σε συνέδρια ή λοιπές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί νοµίµως, όσον 
αφορά αποκλειστικά το ζήτηµα της αρµοδιότητας, και 
ότι νοµίµως πραγµατοποιήθηκαν, αντίστοιχα. Τα σχε−
τικά οδοιπορικά έξοδα και η ηµερήσια εκτός έδρας 
αποζηµίωση καταβάλλονται και εκκαθαρίζονται κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4141/2013 (Α΄81) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«2. Αποφάσεις ορισµού αξιολογητών και συγκρότησης 
γνωµοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρ−
µογή της αριθµ. 17371/Αρ.Απόφ. 704/20.11.2008 (Β΄ 2497) 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νοµί−
µως εκδοθείσες και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων περί παραγραφής των νόµων 2362/1995 
(Α΄247) και 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύουν.»

4. α) Υπάλληλοι του ΕΛΓΟ−∆ΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πα−
νεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώµατος, που υπηρετούν στη Γενική 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και οι οποίοι κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν ανήκουν στην 
κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ − 
∆ΗΜΗΤΡΑ, κρίνονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο 
του Οργανισµού χωρίς δηµόσια προκήρυξη, µία µόνο 
φορά, ύστερα από αίτησή τους, σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
55 του ν. 4235/2014 (Α΄32), για ένταξή τους σε οργανική 
θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε µία από τις 
βαθµίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή ∆΄, µε γνωστικό αντικείµενο εκείνο 
που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόµενος. Οι 
αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο 
υποβάλλονται µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η 
ένταξη του αιτούντος ενεργείται µε απόφαση του ∆ιοι−
κητικού Συµβουλίου του Οργανισµού και τοποθετείται 
σε Ινστιτούτο συναφές µε το γνωστικό του αντικείµενο.

Η προηγούµενη οργανική θέση των υπαλλήλων που 

εντάσσονται στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΓΛΟ − 
∆ΗΜΗΤΡΑ παραµένει κενή µέχρι την ένταξη ή την προα−
γωγή τους στη βαθµίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προ−
αχθούν στη βαθµίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούµενη 
οργανική τους θέση και λαµβάνουν τις αποδοχές που 
προβλέπονται για τη θέση αυτή.

β) Η λειτουργία των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) 
του ν. 3475/2006 (Α΄146), αρµοδιότητας Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, παρατείνεται για 
τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 και παύει τη 15η 
Σεπτεµβρίου 2016.

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 992/1979 (Α΄280), 
προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:

«στ. Έσοδα προερχόµενα από εκτοκισµό επί των δια−
θεσίµων υπολοίπων του λογαριασµού».

6. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τη µη εξέταση 
ενδικοφανών προσφυγών που προβλέπεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), 
όπως ισχύει, λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2014.

Άρθρο 31

Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παρά−
γραφος ως εξής:

«Οφειλές από πράξεις προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που 
έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν 
καθίστανται ληξιπρόθεσµες πριν από την 30ή Σεπτεµ−
βρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαµβάνονται υπόψη, 
έως την ηµεροµηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής 
ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 
του ν. 4174/2013.» 

Άρθρο 32
Τροποποίηση του ν. 4277/2014

«Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής
και άλλες διατάξεις»

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 
61 του ν. 4277/2014 προστίθεται το εξής:

«Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισµών που 
προέκυψαν από µετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι 
µόνο όσοι απασχολούνται µε το αντικείµενο δραστη−
ριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη 
συνεταιριστική τους µερίδα που όρισε η απόφαση µε−
τατροπής.»

Άρθρο 33

Η περίπτωση β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του 
ν. 4264/2014 τροποποιείται ως εξής:

«(β) σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό άνω των 
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.»

Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις

των νόµων 4015/2011 και 4072/2011

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4015/2011 (Α΄210).
β) Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011.
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011.
δ) Η παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 321 του ν. 4072/2012 

(Α΄86).
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Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί−
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του 
ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ.α.α.

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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