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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πρόσβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών.

2

Τροποποίηση της αριθμ.158/16825/31-1-2018
απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους
ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών
μονάδων υδατοκαλλιέργειας».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1043
(1)
Πρόσβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α)
i. των άρθρων 115 και 118 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των
Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107),
ii. τις διατάξεις του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αυτές ισχύουν,
iii. τις διατάξεις του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια», όπως αυτές ισχύουν,
β)
iv. του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3566/2007 «Κύρωση

Αρ. Φύλλου 195

ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 117), όπως τροποποιηθείς ισχύει,
v. του π.δ. 95/2018 «Διορισμός Υπουργού Εξωτερικών»
(ΦΕΚ Α’ 182),
vi. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών
και Δικτύων (ΦΕΚ Α΄208)»,
vii. του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ
Α΄177), όπως τροποποιηθέν ισχύει,
γ)
viii. του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 45),
ix. του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α΄ 102),
x. των άρθρων 18 και 19 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138),
xi. του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄50),
xii. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
xiii. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
xiv. της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφασης του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β΄ 1301),
xv. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄180),
xvi. ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210),
xvii. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄160) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
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xviii. της αριθμ. 46951/2018 απόφασης (ΦΕΚ Β΄3902)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών
Μαρίνα Χρυσοβελώνη».
2) Την από 14-1-2009 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Εθνικό Ληξιαρχείο»,
i. την από 12-8-2013 1η τροποποίηση Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Εθνικό
Ληξιαρχείο»,
ii. την από 23-10-2015 2η τροποποίηση Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για το έργο «Εθνικό
Ληξιαρχείο».
3) Την αριθμ. 10200/7-11-2017 απόφαση Κ.τ.Π. Α.Ε.
με θέμα: «Παραλαβή παραδοτέων και εσωτερική μετάθεση χρονοδιαγράμματος της αριθμ. 1223/27-5-2015
Σύμβασης για το Υποέργο 1: «Πληροφοριακό Σύστημα
Μητρώου Πολιτών», με κωδ. ΟΠΣ: 5003890 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».
4) Το με αριθμ. οικ. 25145/4-6-2018 έγγραφο προς τη
ΣΤ2’ Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο
αποστέλλουμε πρόσκληση στο Υπουργείο Εξωτερικών
για μετάβαση στο νέο web service του Π.Σ. «Μητρώο
Πολιτών».
5) Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη η παροχή πρόσβασης του Υπουργείου Εξωτερικών στα δεδομένα του Π.Σ.
«Μητρώο Πολιτών», για λόγους αύξησης της ταχύτητας
των διαδικασιών, αποφυγής πρόσθετης γραφειοκρατίας,
διευκόλυνσης των υπηρεσιών και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.
6) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών πρόσβαση
στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄) («Μητρώο Πολιτών») του Υπουργείου Εσωτερικών, για την
άσκηση αποκλειστικά και μόνο των κάτωθι αρμοδιοτήτων του:
ΣΚΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έκδοση Βεβαιώσεων
Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης
από τις Προξενικές
Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών προς
εξυπηρέτηση των
διαμενόντων στην
αλλοδαπή Ελλήνων
υπηκόων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Πιστοποιητικά
Δημοτολογίου
Ληξιαρχικές
Πράξεις
Γέννησης, Γάμου,
Θανάτου

ΝΟΜΙΜΗ
ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

- άρθρα 52 και 53
του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του
ν.3566/2007 «Κύρωση
ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄
117), όπως τροποποιηθείς ισχύει.
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2. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση
των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα
ακριβή πεδία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου και
Ληξιαρχείου της βάσης δεδομένων του Π.Σ. «Μητρώο
Πολιτών» στα οποία χορηγείται πρόσβαση, οι προδιαγραφές τους, τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, στα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω
δεδομένα, καθώς και ο τρόπος και οι προδιαγραφές της
ηλεκτρονικής μεταφοράς τους εξειδικεύονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του αρμόδιου Υφυπουργού Εξωτερικών και του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Εφ’ όσον το Υπουργείο Εξωτερικών αναθέτει σε τρίτο
φορέα τη δημιουργία ή διαχείριση των Πληροφοριακών
Συστημάτων ή τη φιλοξενία του λογισμικού στο πληροφοριακό σύστημα του τρίτου φορέα για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στην παράγραφο
1 της παρούσης, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της προηγούμενης παραγράφου συνυπογράφεται και από τον
αντίστοιχο ιεραρχικά προϊστάμενο του φορέα αυτού, ο
οποίος δεσμεύεται πλήρως και από την παρούσα απόφαση.
4. Το Υπουργείο Εξωτερικών και τυχόν τρίτος φορέας
της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των
πληροφοριακών συστημάτων του, ώστε η χρήση των
διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» να
γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του
σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση. Το
Υπουργείο Εξωτερικών και τυχόν τρίτος φορέας κατά την
προηγούμενη παράγραφο μεριμνά ώστε η διασύνδεση
του ίδιου ή του τυχόν τρίτου φορέα με το ΥΠΕΣ να πραγματοποιείται εντός του δημόσιου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
Επίσης λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στα αρχεία
καταγραφής, για την προστασία των δεδομένων από
σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.
5. Περιληπτική αναφορά των δεδομένων στα οποία
χορηγείται πρόσβαση, καθώς και του σκοπού της επεξεργασίας τους αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, προς
ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.
6. Το Υπουργείο Εξωτερικών ορίζει Υπεύθυνο Διαλειτουργικότητας καθώς και αναπληρωτή αυτού, τα πλήρη
στοιχεία των οποίων, καθώς και των προσώπων που κάθε
φορά τους αντικαθιστούν, θα γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
7. Ο Υπεύθυνος Διαλειτουργικότητας:
α) μεριμνά για την αποφυγή σκόπιμης ή εκ σφάλματος
κατάχρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών που μπορεί
να προκαλέσει υπερφόρτωση των συστημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών,
β) τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που
του έχουν αποδοθεί και ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τυχόν διαρροή τους,
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γ) ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τις πληροφορίες του συμβάντος σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης κενού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/
μηχανισμό, που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία του
ΠΣ του «Μητρώου Πολιτών»,
δ) αποτυπώνει εγγράφως και εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης
της πολιτικής ασφαλείας των εμπλεκόμενων φορέων
και εξασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων θα γίνεται
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας
κοινή υπουργική απόφαση.
8. Το Υπουργείο Εσωτερικών:
α) το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλίζει τη σωστή
και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών
που παρέχει το ΠΣ του «Μητρώου Πολιτών»,
β) το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν υποστούν οι πολίτες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» μέσω του
Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από καθυστερήσεις
κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αυτών, από
λάθη ή παραλείψεις του Υπουργείου Εξωτερικών, από
διακοπές της διαδικτυακής διασύνδεσης, βλάβες του
δικτύου ηλεκτροδότησης ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν υποστούν οι
πολίτες από εγγραφές του «Μητρώου Πολιτών»που εμφανίζουν ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία, την ευθύνη των
οποίων έχουν οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 116
του ν. 4483/2017.
γ) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» είτε προγραμματισμένα
μετά από ειδοποίηση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας,
οπότε και δεν απαιτείται ειδοποίηση.
δ) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης
των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών»,
όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας με το πιο πρόσφορο μέσο τον Υπεύθυνο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
ε) εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι των
παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 της παρούσας, θα διακόπτεται η πρόσβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στις
διαδικτυακές υπηρεσίες του «Μητρώου Πολιτών», με
αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
9. Για τα δεδομένα στα οποία του χορηγείται πρόσβαση
βάσει της παρούσας, το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει
να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
τόσο ως υπεύθυνος όσο και ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, καθώς και να μεριμνά για τη
συμμόρφωση τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο αναθέτει
την εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρωθυπουργός
και Υπουργός Εξωτερικών
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
Ι

Αριθμ. 45/7887
(2)
Τροποποίηση της αριθμ.158/16825/31-1-2018
απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους
ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών
μονάδων υδατοκαλλιέργειας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.4282/2014
«Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»
(Α’182),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98),
γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων….»
(Α’ 114),
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄160),
ε) της αριθμ. 2429/119958/06-09-2018 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία
Τελιγιορίδου», (Β΄ 3901).
2. Την αριθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου
της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις
πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 της
αρθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 406) προστίθεται το εδάφιο: «Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για
τη σύναψη έννομης σχέσης μεταξύ συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.».
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 της αριθμ. 158/16825/
31-1-2018 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 406) αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, ο υπεκμισθωτής και ο υπομισθωτής θα πρέπει στην έκθεση,
την οποία υποβάλλουν από κοινού, να τεκμηριώνουν
τους λόγους για τους οποίους αιτούνται την έγκριση
της σύμβασης, με σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.
Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 2, παράγραφος 3,
κριτήρια για την έγκριση, όσον αφορά τον υπεκμισθωτή, αποτελούν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:
(α) η μειωμένη ετήσια παραγωγή κατά τα τρία τελευταία
συνεχή έτη, μικρότερη της εγκεκριμένης δυναμικότητάς
του, αλλά όχι της οριζόμενης στην παράγραφο 1β του
άρθρου 14 του ν. 4282/2014 ή (β) τα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης, κατά τουλάχιστον τις τρεις
(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ή (γ) η αδυναμία
εξυπηρέτησης των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεων της μονάδας κατά το ίδιο διάστημα, ή (δ) συνθήκες
ανωτέρας βίας. Όσον αφορά τον υπομισθωτή, θα πρέπει
να τεκμηριώνεται η υδατοκαλλιεργητική του δραστηριότητα, η οικονομική του δυνατότητα να καλύπτει τις
χρηματοδοτικές ανάγκες λειτουργίας της μονάδας, εξαντλώντας την εγκεκριμένη δυναμικότητά της, καθ' όλη
τη διάρκεια της έννομης σχέσης».
3. Το άρθρο 7 της αριθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 406) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις-‘Εναρξη ισχύος
1. Συμβάσεις παραχώρησης ή άλλης μορφής έννομης
σχέσης ως προς τη χρήση και εκμετάλλευση του μισθίου
και των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός αυτού, καθώς και συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών εκτροφής, που έχουν συναφθεί χωρίς την
έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου και βρίσκονται σε ισχύ
κατά την έκδοση της παρούσας, οφείλουν να προσαρμοσθούν στις διατάξεις αυτής μέχρι 30-9-2019. Τα σχετικά
αιτήματα υποβάλλονται αρμοδίως, μέχρι 30-4-2019,
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προκειμένου να εγκριθούν από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για την έγκριση των
συμβάσεων αυτών (τόσο κατά το περιεχόμενο όσο και
για αλλαγή φορέα) δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 2
του άρθρου 4 της παρούσας. Οι φορείς θα πρέπει να
τεκμηριώνουν την ανάγκη συνέχισης της σύμβασης και
τις συνέπειες σε περίπτωση διακοπής αυτής. Για την προσαρμογή τους, η διάρκεια των συμβάσεων ακολουθεί
τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2
της παρούσας, αλλά υπολογίζεται αρχής γενομένης
από την έγκριση αυτών από το Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση που αίτημα
προσαρμογής δεν εγκριθεί, με απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρέχεται στον υπομισθωτή ή τον λήπτη υπηρεσιών προθεσμία μέχρι δύο (2)
έτη για την απομάκρυνση του πληθυσμού που εκτρέφεται και άλλων τυχόν περιουσιακών στοιχείων που του
ανήκουν και την ελεύθερη απόδοση της μονάδας στον
φορέα. Για το διάστημα αυτό εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του υπομισθωτή ως προς το μίσθιο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας,
έναντι του υπεκμισθωτή και του ελληνικού δημοσίου.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 158/16825/31-1-2018
απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός
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