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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10 - 03 -2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 247/78581

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Ταχ. δ/νση
Πληροφ.
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

ΘΕΜΑ:

: Λ. Συγγρού 150, 176 71 Καλλιθέα

Προς:

: Γ. Παπαϊωάννου

Ως Π.Δ.

: 210 928 7199
: 210 928 7140
::gpapaioannou@minagric.gr

Τροποποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.δ. 420/1970
(Α΄27), «Αλιευτικός Κώδικας», σχετικά με το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση
δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων, με τον νόμο 4646/2019 (Α΄201) «Φορολογική
μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Σε συνέχεια της έκδοσης του εν θέματι νόμου ν.4646/2019 (Α΄201) ,σας ενημερώνουμε
για τα ακόλουθα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 «Λοιπές διατάξεις» του ως άνω νόμου
τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27)`(Αλιευτικός Κώδικας)
όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 86 «Έναρξη ισχύος» του ιδίου νόμου η τροποποιημένη
διάταξη εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του, δηλαδή από την 12 η Δεκεμβρίου
2019.
Ειδικότερα με τη νέα διάταξη τροποποιείται το ποσοστό επί της αξίας των αλιευμάτων
των

μισθωμένων ιχθυοτρόφων υδάτων που αλιεύονται από τον μισθωτή αλιευτικό

συνεταιρισμό, σύμφωνα με το οποίο υπολογίζεται το ετήσιο μίσθωμα στις εκμισθώσεις
δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς με τη διαδικασία της
απευθείας μίσθωσης. Συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό από την 12η Δεκεμβρίου και εφεξής
μειώνεται από δέκα τοις εκατό (10%) σε πέντε τοις εκατό (5%).
Η ανωτέρω νέα διάταξη νόμου εφαρμόζεται στις καινούργιες συμβάσεις για τον
υπολογισμό του ετήσιου μισθώματος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν.δ. 420/1970
(Α΄27)`(Αλιευτικός Κώδικας) όπως ισχύει.
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Όσον αφορά τις παλαιές συμβάσεις που είναι σε ισχύ, η νέα διάταξη εφαρμόζεται για
το διάστημα από 13 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση αυτή το μίσθωμα
υπολογίζεται επιμεριστικά, δηλαδή με 10% για τον αριθμό των ημερών που ίσχυε η παλαιά
διάταξη και με 5% για τον αριθμό των ημερών που ισχύει η νέα.
Στην περίπτωση που έχουν εισπραχθεί επιπλέον ποσά, χωρίς δηλαδή να έχει ληφθεί
υπόψη η ισχύς της νέας διάταξης, αυτά δύναται να συμψηφίζονται στην επόμενη πληρωμή.
Οι παλαιές ισχύουσες συμβάσεις κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν ανάλογα. Σε
κάθε περίπτωση, υπερισχύει η παράγραφος 1 του ν.4646/2019 (Α΄201).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και για την άμεση ενημέρωση
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΑΑΤ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των ΠΕ - Τμήματα Αλιείας
 Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών - Τμήματα Αλιείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
 Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων
2. Σύνδεσμο Αλιευτικών Συνεταιρισμών Ελληνικών Λιμνοθαλασσών

(Σ.Α.Σ.Ε.Λ.) «Στέλιος Μπαλάσης»
Ε. Δ.:
1.
2.
3.
4.

Γραφείου Υπουργού κ. Μ. Βορίδη
Γραφείου Υφυπουργού κας Φ. Αραμπατζή
Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Στρατάκου
Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης
o Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
5. Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών:
o Προϊσταμένη Δ/νσης
o Τμήμα 3ο
6. Δ/νση Αλιείας & ΔΑΠ
o Προϊσταμένη Δ/νσης
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