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ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4691/2020 (Α’ 108) ‘’Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις’’»
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, εκδόθηκε ο ν. 4691/2020 (Α’ 108), ο οποίος στο άρθρο 13
«Λειτουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)» περιλαμβάνει
διατάξεις που τροποποιούν διατάξεις του ν. 4282/2014 (Α’ 182) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών
και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Στο άρθρο 6 του ν. 4282/2014 που αναφέρεται στην έκδοση Απόφασης του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ανάθεση της διαχείρισης της υδάτινης έκτασης στο φορέα
διαχείρισης ήδη θεσμοθετημένης Π.Ο.Α.Υ., όπως προκύπτει από την παράγραφο (1) του άρθρου
13 του ν. 4691/2020, προστίθεται νέα παράγραφος (4). Σύμφωνα με αυτή, πριν την έκδοση της
απόφασης για την ανάθεση της διαχείρισης της θαλάσσιας υδάτινης έκτασης που έχει
χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα και μετά από εισήγηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της Π.Ο.Α.Υ. Η πράξη
έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. Σε περίπτωση που η
ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο κανονισμός λειτουργίας θεωρείται σιωπηρώς
εγκεκριμένος.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Π.Ο.Α.Υ.
προηγείται της ανάθεσης της διαχείρισης της θαλάσσιας έκτασής της, προκύπτει ότι:
-

1

Ο φορέας διαχείρισης μιας ήδη θεσμοθετημένης Π.Ο.Α.Υ., υποχρεούται παράλληλα με
την αίτησή του για την ανάθεση της διαχείρισης της θαλάσσιας έκτασης (η οποία
υποβάλλεται εντός μηνός από τη θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ.), να υποβάλει αίτηση για την
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Π.Ο.Α.Υ., με συνημμένο τον Κανονισμό
Λειτουργίας.
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Μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με σκοπό την κατά το συντομότερο δυνατόν πλήρη και
ομαλή λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ. υπό τον φορέα διαχείρισής της, ο Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει τις προαναφερόμενες εγκρίσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ΠΟΑΥ που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (στην
προκειμένη περίπτωση η Π.Ο.Α.Υ. Πιερίας), θα πρέπει ο φορέας διαχείρισής της να αιτηθεί
πάραυτα στην αρμόδια Υπηρεσία Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν δεν
το έχει ήδη πράξει, έτσι ώστε ο κανονισμός λειτουργίας να εγκριθεί εντός χρονικού διαστήματος
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης. Σε περίπτωση που, ενώ έχει κατατεθεί
σχετικό αίτημα, η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο κανονισμός λειτουργίας θεωρείται
σιωπηρώς εγκεκριμένος.
2. Το άρθρο 12 του νόμου 4282/2014 το οποίο αναφέρεται στον τρόπο είσπραξης και απόδοσης
των μισθωμάτων από την εκμίσθωση υδάτινων εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο με σκοπό την
υδατοκαλλιέργεια, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 13 του ν.
4691/2020. Το ετήσιο μίσθωμα βεβαιώνεται και εισπράττεται από το δήμο, στα διοικητικά όρια
του οποίου είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Κάθε δήμος που εισπράττει μίσθωμα από μονάδα
υδατοκαλλιέργειας, είναι αρμόδιος για την απόδοση του ποσοστού του μισθώματος που
αντιστοιχεί στους φορείς διαχείρισης της παραγράφου (2) του νέου άρθρου 12 (φορέας
διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. και φορέας διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής), εφόσον
υφίστανται στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας.
Στην περίπτωση που η περιοχή εγκατάστασης μονάδας υδατοκαλλιέργειας υπάγεται στα
διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων δήμων, με Απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατανέμεται και καθορίζεται το ποσοστό του μισθώματος που
εισπράττει κάθε δήμος.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και την ενημέρωση όλων των
ενδιαφερόμενων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ

2

ΑΔΑ: 6Γ714653ΠΓ-2Υ8
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε. – Τμήματα Αλιείας



Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών – Τμήματα Αλιείας



Διεύθυνση Αλιείας Περιφέρειας Αττικής –Τμήματα Αλιείας Π.Ε.

3. ΥΠΕΝ
Α. Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
Β. Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού
4. Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)
5. Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ)
6. Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών (ΠΑΝΕΜΜΙ)
7. ΠΟΑΥ ΜΥΔΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΠΥΔΝΑΣ Α.Ε.
8. ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ

Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Φ. Αραμπατζή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Στρατάκου
4. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Αλιείας
5. Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών
-Προϊσταμένη Δ/νσης
-Τμήματα
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