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ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ.158/16825/31-1-2018 ΥΑ «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», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45/7887/16-1-2019 όμοια»
Αναφορικά με το θέμα και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων των εν θέματι υπουργικών
αποφάσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της εν θέματι απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί και
ισχύει, στις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων πρέπει, εκτός των άλλων, να τεκμηριώνεται η
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα του υπομισθωτή. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλονται
στοιχεία που αποδεικνύουν την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, όπως καταστατικό εταιρείας όπου
αυτή περιλαμβάνεται στους σκοπούς ίδρυσης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, ή αποδεδειγμένη
εμπειρία στις υδατοκαλλιέργειες, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, κλπ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν θέματι απόφασης, όπως έχει αντικαταστεί και ισχύει, για την έγκριση
των συμβάσεων που είχαν ήδη συναφθεί στο παρελθόν χωρίς την έγκριση του ελληνικού δημοσίου, δεν
έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 του άρθρου 4, όπως ισχύει. Οι φορείς, στην τεκμηριωμένη έκθεση που
προβλέπεται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, θα πρέπει να τεκμηριώνουν την ανάγκη συνέχισης της
σύμβασης και τις συνέπειες σε περίπτωση διακοπής αυτής. Στοιχεία όπως η υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα του υπομισθωτή και η οικονομική του δυνατότητα να καλύπτει τις χρηματοδοτικές
ανάγκες λειτουργίας της μονάδας, εξαντλώντας την εγκεκριμένη δυναμικότητά της, δύνανται να
υποβάλλονται υποβοηθητικά για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας συνέχισης της σύμβασης.
3. Οι περιορισμοί της παραγράφου 7 του άρθρου 2, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αφορούν νέες
συμβάσεις και δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις συμβάσεων υπεκμίσθωσης που εμπίπτουν στις
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 της απόφασης, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 (μέχρι 8 έτη), αρχής γενομένης από την ημερομηνία έγκρισης αυτών
από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ - Τμήματα Αλιείας
• Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών - Τμήματα Αλιείας
3.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

4.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Ε Δ:
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Υπουργού. κ. Σ. Αραχωβίτη
Γραφείο Υφυπουργού κας. Ο. Τελιγιορίδου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου
Γραφείο Προιστ. Γεν. Δ/νσης Αλιείας
Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών

ΕΔ
Προιστ. Γενικής Δ/νσης Αλιείας
Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών

