
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»  

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν 1 

θνπόο & πεξηερόκελα 

 

Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο  ελζάξξπλζεο 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο Υδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ 

πιαηζίνπ ηεο αεηθφξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί – Πεδίν Δθαξκνγήο 

Οξηζκνί  

1. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο Νφκνπ: 

α) κε ηνλ φξν “πδαηνθαιιηέξγεηα” λνείηαη ε εθηξνθή ή ε θαιιηέξγεηα πδξφβησλ νξγαληζκψλ 

κε ηε ρξήζε ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε, πέξαλ ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο παξαγσγήο ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ. Οη νξγαληζκνί απηνί παξακέλνπλ, 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη κέρξη θαη ηελ ζπγθνκηδή ηνπο, ζηελ 

ηδηνθηεζία θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

β) κε ηνλ φξν “εθηαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα” λννχληαη νη εθκεηαιιεχζεηο θαιιηέξγεηαο 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ βαζκφ επνπηείαο εθ κέξνπο ηνπ 

θαιιηεξγεηή φζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ, ζηε δηαηξνθή, ζηα αξπαθηηθά δψα θαη ζηνπο 

λνζνγφλνπο παξάγνληεο θαη παξάιιεια απφ ρακειή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη 

ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. 

γ) κε ηνλ φξν “εληαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα” λννχληαη νη εθκεηαιιεχζεηο θαιιηέξγεηαο 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ (ζηα ζηάδηα ηεο επψαζεο, ηνπ γφλνπ θαη ηεο εθηξνθήο) ζε έλα επξέσο 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ζεκαληηθή εηζξνή ελέξγεηαο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο. 



δ) κε ηνλ φξν “εκηεληαηηθή πδαηνθαιιηέξγεηα” λννχληαη νη εθκεηαιιεχζεηο θαιιηέξγεηαο 

πδξφβησλ νξγαληζκψλ (ζηα ζηάδηα ηεο επψαζεο, ηνπ γφλνπ θαη ηεο εθηξνθήο) ζε έλα ζρεηηθά 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ εηζξνή ζπκπιεξσκαηηθήο ελέξγεηαο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο θαη επηβίσζεο.  

2. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε πισηέο θαη ρεξζαίεο 

εγθαηαζηάζεηο. 

1) Σηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηξνθή ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ 

θαη πεξηιακβάλνληαη νη πισηνί θαη βπζηδφκελνη ηρζπνθισβνί, φισλ ησλ ηχπσλ ηα πισηά 

ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο νζηξάθσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ, ηα αγθπξνβφιηα, νη κφληκα 

αγθπξνβνιεκέλεο ή απηνθηλνχκελεο εμέδξεο εξγαζίαο θαη ην δίθηπν φδεπζεο 

ηρζπνηξνθψλ. 

2) Οη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο δηαθξίλνληαη: 

 ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο, κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο: νη ρεξζαίεο 

εγθαηαζηάζεηο πάρπλζεο, νη εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο απνκφλσζεο 

(θαξαληίλαο), νη ζηαζκνί παξαγσγήο γφλνπ (εθθνιαπηήξηα), νη ηρζπνγελλεηηθνί 

ζηαζκνί νη εγθαηαζηάζεηο πξνπάρπλζεο θαη εγθιηκαηηζκνχ θαη  

 ζηηο ππνζηεξηθηηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ πισηψλ θαη ρεξζαίσλ κνλάδσλ 

εθηξνθήο, κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο: νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, νη 

εγθαηαζηάζεηο κεηαθφξησζεο (γεξαλνί, γεξαλνγέθπξεο), ηα ζπζηήκαηα 

δηαλνκήο ηξνθήο, νη αγσγνί άληιεζεο λεξνχ, νη αγσγνί δηάζεζεο πγξψλ 

απνβιήησλ, ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, νη απνζήθεο 

ηξνθψλ θαη εμνπιηζκνχ, νη εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζεο 

δηρηπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πάγνπ, νη 

γεσηξήζεηο, νη νδνί πξφζβαζεο, ηα θπιάθηα, νη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο 

πξνζσπηθνχ, ηα γξαθεία δηνίθεζεο θαζψο, θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ φπσο νη εγθαηαζηάζεηο 

ζπζθεπαζίαο, νη κνλάδεο κεηαπνίεζεο, νη εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη ηα 

θέληξα απνζήθεπζεο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, νη κνλάδεο θαζαξηζκνχ 

(εμπγίαλζεο) θαη ηα θέληξα απνζηνιήο νζηξαθνεηδψλ θαζψο θαη νη κνλάδεο 

δηαρείξηζεο δσηθψλ ππνπξντφλησλ φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ. 

3. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ή θαη κε θνηλέο 

απνθάζεηο κε ηνπο θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπο Υπνπξγνχο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Τερληθνχ Σπκβνπιίνπ Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ηνπ άξζξνπ 4, δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη νη 



ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑΥ. 

 

Άξζξν 3 

Δζληθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Τδαηνθαιιηεξγεηώλ  

  

1. Γηα ηνλ θιάδν ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, εθαξκφδεηαη Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο, 

αλαθεξφκελν ζηε ζπλέρεηα σο Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ –

ΔΠΑΥ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο, εθαξκφδνληαο ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ εζληθνχ ρσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ ζηα πιαίζηα πάληνηε ηεο Κνηλήο 

Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

2. Τν Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΔΠΑΥ) δηακνξθψλεηαη θαη 

πξνηείλεηαη απφ ην Τερληθφ Σπκβνχιην Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΤΔΣΥΓ) ηνπ Άξζξνπ 4 

ηνπ παξφληνο, σο αλψηαηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Πνιηηείαο, εγθξίλεηαη δε κε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, ζε εθαξκνγή 

ησλ αθφινπζσλ πξνηεξαηνηήησλ: 

 Τελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ψζηε λα απνηειέζεη βαζηθφ κνριφ 

αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα δηακέζνπ 

ηεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, ηεο επέθηαζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο. 

 Τελ  πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ζπλνρήο κε α)ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (δηνίθεζε, πδαηνθαιιηεξγεηέο, έκπνξνη 

ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο θαη ελψζεηο θαηαλαισηψλ), ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηακφξθσζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ θιάδνπ β) 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαηξνθηθήο αμίαο, ηα νπνία λα 

θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη γ)ηελ αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηδηαίηεξα ζε 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο θαη απνκαθξπζκέλα λεζηά. 

 Τελ δηεπζέηεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο θχξηα ηεο παξάθηηαο δψλεο γηα 

ηελ εμάιεηςε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ρξήζεσλ γεο.  

 Τελ απινχζηεπζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αδεηνδφηεζεο, ηνπ ειέγρνπ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελ γέλεη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

θνξέσλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία θηιηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.  



 

 

Άξζξν 4 

Σερληθό πκβνύιην Τδαηνθαιιηεξγεηώλ 

  

1.  Σην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζπλίζηαηαη Τερληθφ Σπκβνχιην 

Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΤΔ.Σ.ΥΓ), ην νπνίν γλσκνδνηεί ηφζν επί ζεκάησλ πνιηηηθήο φζν θαη επί 

ηερληθψλ ζεκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη εηδηθφηεξα: 

 Γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο 

Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΔΠΑΥ) ηνπ πξνεγνχκελνπ Άξζξνπ 3. 

 Γηα ηηο απαξαίηεηεο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ κέζσ αλαπηπμηαθψλ-ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ  θαη 

θάζε άιιεο ζπλαθνχο ζεζκηθήο ξχζκηζεο.    

 Γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ κε αληηθείκελν ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη γηα θάζε άιιν 

ζέκα πνπ ηίζεηαη ζ’ απηφ απφ ηνλ Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, 

 Γηα ηελ εθδίθαζε πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο κε εηδηθή ζχλζεζε, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν απηφ. 

 

2.Τν Τερληθφ Σπκβνχιην Υδαηνθαιιηεξγεηψλ ζπγθξνηείηαη απφ: 

 Τνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Αιηείαο κε αλαπιεξσηή ηνλ αξραηφηεξν Γηεπζπληή ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Αιηείαο. 

 Τνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Δζσηεξηθψλ Υδάησλ κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Δθπξφζσπν ηνπ Υ.ΠΔ.Κ.Α. νξηδφκελν απφ ηνλ Υπνπξγφ ΠΔ.Κ.Α. κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ (απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Φσξνηαμίαο),   

 Δθπξφζσπν-νπο αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

Ιρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη ησλ Οζηξαθνθαιιηεξγεηψλ νξηδφκελν απφ ηελ νξγάλσζε κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ(ο). 

 Δθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΩΤ.Δ.Δ.). 

 Μέρξη ηξεηο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ιδξχκαηα θαη ηα Δξεπλεηηθά Ιδξχκαηα ηεο ρψξαο, νξηδφκελνπο απφ ηνλ Υπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

 



3.      Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαζνξίδνληαη, ε 

δηαδηθαζία ζχγθιεζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηελ αλσηέξσ ζχλζεζε θαη ηελ εηδηθή ζχλζεζε ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ παξφληνο θαη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ, νη εηζεγεηέο, ν γξακκαηέαο θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ  

 

Άξζξν 5 

Παξαρώξεζε δεκνζίωλ πδάηηλωλ εθηάζεωλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο 

  

Τν Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν λφκηκα, δχλαηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

πδάηηλσλ εθηάζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θαη επέθηαζε κνλάδσλ εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ή/θαη ππνζηεξηρηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ή 

πεηξακαηηθή εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 2971/2001 “πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο”, σο θαησηέξσ: 

1.      κε απεπζείαο κίζζσζε, 

2.      κε κίζζσζε θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,  

3.      δσξεάλ, ρσξίο αληάιιαγκα. 

Η παξαρψξεζε, κίζζσζε, αλακίζζσζε, αλαλέσζε ή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο πδάηηλσλ 

εθηάζεσλ γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή 

εκηεληαηηθήο κνξθήο ή/θαη ππνζηεξηρηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ 

ηρζπνηξνθείσλ (ιηκλνζαιαζζψλ, ιηκλψλ) θαη ινηπψλ ηρζπνηξφθσλ πδάησλ γίλνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ηζρχνπζαο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαηαξηίδνληαη κε ζχκβαζε πνπ πεξηβάιιεηαη ηνλ 

ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ 

Γελ. Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ κηζζσηή, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο 

απφ ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ρνξεγείηαη ε άδεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηερλεηήο θαιιηέξγεηαο 

πδξφβησλ δψσλ (ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο θαη 

εκηεληαηηθήο κνξθήο). Με απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ  



Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

Άξζξν 6 

Απεπζείαο κίζζωζε 

  

1. Τν Γεκφζην δχλαηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ, κε απεπζείαο κίζζσζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 2, σο αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά. 

2. Δηδηθά ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ θπζηθψλ ιηκλψλ επηηξέπεηαη λα 

γίλεηαη κε απεπζείαο κίζζσζε θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ ζε 

αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή απφ λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη αιηεπηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ φπνπ εκπίπηνπλ νη παξαρσξνχκελεο πδάηηλεο εθηάζεηο, ή ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ελ 

ιφγσ Ο.Τ.Α. 

3.  Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 1 

γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, πξνηηκψληαη θαηά ηελ 

αθφινπζε ζεηξά γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο κε απεπζείαο κίζζσζε: α) ν αιηεπηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο, β) ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο, γ) ε 

επηρείξεζε ηνπ Ο.Τ.Α. & δ) ν ηδηψηεο. 

4. Γηα ηηο κηζζψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξηίδεηαη κε ζχκβαζε πνπ πεξηβάιιεηαη ηνλ ηχπν  

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ κηζζσηή, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ 

ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. 

5. Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

απηήο  

- είηε λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνζνχ ίζνπ κε δχν εηήζηα κηζζψκαηα αξρηθνχ χςνπο, ε νπνία επηζηξέθεηαη κε 

ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη εθφζνλ εθπιεξσζνχλ νη φξνη απηήο.  

- είηε λα θαηαβάιιεη δχν εηήζηα κηζζψκαηα ηνπ αξρηθνχ χςνπο, σο εγγχεζε, ηα 

νπνία ζα ζπκςεθίδνληαη ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε ηεο κίζζσζεο, 

 δηαθνξεηηθά ε παξαπάλσ απφθαζε αλαθαιείηαη απηνδίθαηα 



-  

6. Δάλ κεηά δπν (2) έηε απφ  ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο δελ έρεη εθδνζεί Απφθαζε 

Παξαρψξεζεο Θαιάζζηαο Έθηαζεο, ην ππνβιεζέλ αίηεκα απνξξίπηεηαη. 

  

Άξζξν 7 

Μίζζωζε κε δεκνπξαζία 

1. Η παξαρψξεζε εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 γίλεηαη 

θαηφπηλ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ, εθφζνλ 

εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αιηεπηηθνχο Σπλεηαηξηζκνχο ή απφ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη αιηεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο 

ή απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο επηρεηξήζεηο Ο.Τ.Α. ή απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηδηψηεο. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο απφ ηα πξφζσπα ηεο 

παξ. 1 γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6, πξνηηκψληαη 

θαηά ηελ αθφινπζε ζεηξά γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο κε απεπζείαο κίζζσζε: α) ν 

αιηεπηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, β) ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζπλεηαηξηζκφο, 

γ) ε επηρείξεζε ηνπ Ο.Τ.Α. & δ) ν ηδηψηεο. 

3. Σε θάζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθκίζζσζε πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζα 

πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή δεκφζηα γλσζηνπνίεζε. 

4. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, θαζνξίδνληαη ε 

δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο, ηα αξκφδηα φξγαλα, ε δηαδηθαζία, νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην κίζζσκα θαη νη εγγπήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη θαη 

γεληθά θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ θαη ζηελ θαηάξηηζε ηεο Σχκβαζεο. 

Άξζξν 8 

Παξαρώξεζε δωξεάλ, ρωξίο αληάιιαγκα 

1. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ κπνξεί λα 

παξαρσξείηαη ε εθκεηάιιεπζε φισλ ελ γέλεη ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ρσξίο αληάιιαγκα, 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηξηψλ (3) εηψλ πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί αηηηνινγεκέλα γηα 

κέρξη δπν (2) αθφκε έηε σο αθνινχζσο: 

α) Σε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα δνθηκαζηηθή 

εγθαηάζηαζε πεηξακαηηθήο εθηξνθήο - θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ νξγαληζκψλ.  



β) Σε Υπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Τ.Α., θαζψο θαη ζε Παλεπηζηεκηαθά ή Δξεπλεηηθά 

Ιδξχκαηα πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή επνπηεχνληαη απφ απηφ, γηα πεηξακαηηθνχο - 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζηνλ ηνκέα ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ απαηηείηαη γηα ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. 

γ) Σε αξκφδηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκέα απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

δεκηνπξγία δσλψλ κεηεγθαηάζηαζεο δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δσλψλ εθηξνθήο νζηξάθσλ φπσο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά. 

Καηά ην σο άλσ δηάζηεκα κέρξη ησλ (3) εηψλ ή κέρξη πέληε (5) εηψλ εθφζνλ έρεη 

ρνξεγεζεί παξάηαζε θαη κεηά ηελ πάξνδν δεθανρηψ (18) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο παξαρψξεζεο θαη εθφζνλ απνδεηρζεί ε επηηπρία ηεο πεηξακαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη ζηνλ ελεξγήζαληα απηή, κε ηελ θαηαβνιή 

κηζζψκαηνο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο αλαγθαίαο πδάηηλεο έθηαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ίδηαο κνξθήο εθηξνθήο, ζε παξαγσγηθφ επίπεδν. Η κίζζσζε ζα γίλεηαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 6. Μεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο ηξηεηίαο θαη εθφζνλ δελ παξαρσξεζεί έλαληη κηζζψκαηνο ε ελ ιφγσ 

πδάηηλε έθηαζε, ππνρξενχηαη ν ελεξγψλ ηελ πεηξακαηηθή εθηξνθή, λα παξαδψζεη ηελ 

έθηαζε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, απνκαθξχλνληαο φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο επηηπρίαο ή κε ηεο πεηξακαηηθήο εθηξνθήο, απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ππεξεζία Αιηείαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία εηζεγείηαη 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηελ παξαρψξεζε ή κε 

ηεο πδάηηλεο έθηαζεο. 

2. Η παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνξέα, 

ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 5. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

θαζνξίδεηαη θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

-   

Άξζξν 9 

Αλακίζζωζε 

  

1.Οη παξαρσξήζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 αλαλεψλνληαη κε απεπζείαο κίζζσζε (αλακίζζσζε) 

ζηνλ ίδην κηζζσηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δέθα (10) έηε θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θνξέο, εθφζνλ ε κνλάδα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη πνπ 



πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο.  

2.Ο ρξφλνο θάζε λέαο κίζζσζεο αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνεγνχκελεο.  Η λέα 

κίζζσζε θαηαξηίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ ηεο πξνεγνχκελεο, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ κηζζσηή, ε νπνία ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο, 

κε ζρεηηθή πξάμε, ε νπνία εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ κηζζσηή, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 20 παξφληνο 

λφκνπ. 

3.Η αλακίζζσζε επηηξέπεηαη λα γίλεη θαη πξηλ απφ ηηο εκεξνκελίεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ εθφζνλ ν κηζζσηήο ην δεηήζεη γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

λέσλ επελδχζεσλ ή / θαη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, ή πξνγξάκκαηα πνπ 

απαηηνχλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ ην ππφινηπν ηεο κίζζσζεο.  

4.Σε πεξίπησζε πνπ ε λέα κίζζσζε πεξηιακβάλεη πξφζζεηνπο φξνπο γηα ην κηζζσηή ζα 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλνη. 

 

5.Δάλ ε κίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ δηαθνπεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή ιήμεη ρσξίο 

αλαλέσζε ζην πξφζσπν ηνπ ίδηνπ κηζζσηή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ν 

κηζζσηήο δειψζεη εγγξάθσο φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλακίζζσζε, ηφηε ε ρξήζε απηψλ 

παξαρσξείηαη γηα ηελ ίδξπζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο κφλν κε δεκνπξαζία. 

Δάλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ηε ιχζε ηεο κίζζσζεο ή κε αλαλέσζήο ηεο κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζηνλ ίδην κηζζσηή, δελ θαηαζηεί δπλαηή ε κίζζσζε κε δεκνπξαζία εθαξκφδνληαη νη 

ζρεηηθέο, κε ηελ απ’ επζείαο κίζζσζε δηαηάμεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκνπξαζηψλ. 

Άξζξν 10 

Δπέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδωλ 

1. Σε πεξηπηψζεηο επέθηαζεο ή κεηεγθαηάζηαζεο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ ήδε 

ιεηηνπξγνχλ ζε κηζζσκέλεο πδάηηλεο εθηάζεηο, νη απαηηνχκελεο λέεο εθηάζεηο 

παξαρσξνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο κίζζσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ 

αξρηθή κίζζσζε ή αλακίζζσζε. 

2. Η επέθηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, επηηξέπεηαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλεο 

απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Η 

απαηηνχκελε έθηαζε ζε ζηξέκκαηα πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην θαιιηεξγνχκελν είδνο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

επέθηαζε ή ηελ κεηεγθαηάζηαζε.  



3. Σηελ πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο δηαθφπηεηαη ε κίζζσζε ή αλακίζζσζε ηεο 

πξνεγνχκελεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο ζην ηέινο ηνπ κηζζσηηθνχ έηνπο εληφο 

ηνπ νπνίνπ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ν ρψξνο επηζηξέθεηαη 

ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηεγθαηάζηαζε έρεη 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ.  

Δθφζνλ ε κεηεγθαηάζηαζε έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ε κίζζσζε ή 

αλακίζζσζε ηφζν ηεο αξρηθήο κίζζσζεο φζν θαη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ν κηζζσηήο 

ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ πνπ αλαινγνχλ θαη γηα ηηο δχν εθηάζεηο 

(αξρηθή θαη κεηεγθαηάζηαζεο). 

Άξζξν 11 

Τπνρξεώζεηο κηζζωηή 

1. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κίζζσζεο εληφο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ ηεο Απφθαζεο Μίζζσζεο, 

Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο, αλαθαιείηαη ε απφθαζε κίζζσζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ηεο κίζζσζεο αξρίδεη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

κηζζψκαηνο. 

2. Η ππεθκίζζσζε επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. Η ππεθκίζζσζε απνθιείεηαη ζε πεξίπησζε κνλάδσλ πνπ 

έρνπλ ηχρεη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.  

3. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο εγθαηαζηάζεηο θαη λα 

ζέζεη ηε κνλάδα ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κέζα ζε πξνζεζκία ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ 

Δληαία Απφθαζε Μίζζσζεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 23 αλάινγα κε ην 

είδνο πνπ θαιιηεξγείηαη θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) εηψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, εθηφο εάλ εθθξεκεί αίηεκα κεηεγθαηάζηαζεο πνπ 

θξηζεί αηηηνινγεκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10.  

4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ θαη κέρξη ηελ πξαγκάησζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ κηζζσηή, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αηηίαο 

ζαλάηνπ, κεηαβνιή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

5. Δθφζνλ ν κηζζσηήο παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ, ε κίζζσζε ιχεηαη απηνδίθαηα ζε βάξνο ηνπ.  

 



Άξζξν 12 

Πεξηνξηζκνί ζηνπο θνξείο κίζζωζεο πδάηηλωλ εθηάζεωλ  

  

1. Η κίζζσζε ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη 

Έιιελεο ή ππήθννη Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί θαηά ην δίθαην ηεο Διιάδαο ή Κξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ 

θαηαζηαηηθή έδξα ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ε δε δξαζηεξηφηεηα ηνπο παξνπζηάδεη 

νπζηαζηηθφ θαη ζπλερή δεζκφ κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ. 

 

2. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ γηα ίδξπζε 

κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ε κίζζσζε, ρσξίο δεκνπξαζία παξφκνησλ 

εθηάζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρεη αθαηξεζεί ε άδεηα ή έρεη 

θηλεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία γηα ηελ αθαίξεζε απφ απηά κε ππαηηηφηεηά ηνπο, ηεο 

άδεηαο ίδξπζεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ή ππνβνιήο, εθ κέξνπο ηνπο, ηεο αίηεζεο 

κίζζσζεο πδάηηλεο έθηαζεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

 

3. Με ηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 2 

παξάγξαθνο 3 δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηνξηζκψλ, πξφζζεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο θνξείο κίζζσζεο πδάηηλσλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο ζα αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ αμηνπηζηία θαη επάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ζηελ εκπεηξία 

ηνπ θνξέα ζηνλ θιάδν ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζηελ φιε επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα, ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο θαη ζηε γεληθφηεξε επηζηεκνληθή 

ηνπ ελαζρφιεζε κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. 

  

 Άξζξν 13 

Μίζζωκα  

  

1.     Τν εηήζην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζην Γεκφζην κε βάζε ηηο απ’ επζείαο κηζζψζεηο 

θαη αλακηζζψζεηο πδάηηλσλ εθηάζεσλ νξίδεηαη σο ρξεκαηηθφ πνζφ αλάινγα κε ην 

θαιιηεξγνχκελν είδνο θαη ηε κέζνδν εθηξνθήο. 

Τν πνζφ απηφ δηαθνξνπνηείηαη  γηα ηξεηο (3) πεξηφδνπο ηεο κίζζσζεο θαη αλακίζζσζεο: ε 



πξψηε αθνξά ζηα ηξία (3) πξψηα έηε, ε δεχηεξε ζηα επφκελα πέληε (5) έηε θαη ε ηξίηε ζηα 

ππφινηπα έηε ηεο κίζζσζεο θαη ηεο αλακίζζσζεο. 

 

2. Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνχ γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πεξηφδνπο ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ κηζζψκαηνο αλάινγα κε ην θαιιηεξγνχκελν είδνο θαη ηε κέζνδν εθηξνθήο, 

θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ κηζζψκαηνο θαη’ έηνο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

πνπ αθνξά ζην κίζζσκα ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ θαζνξίδνληαη κε ηελ Απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 πνπ εθδίδεηαη 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Τερληθνχ Σπκβνπιίνπ Υδαηνθαιιηεξγεηψλ.  

 

Άξζξν 14 

Απόδνζε εζόδωλ 

  

1. Τν εηήζην κίζζσκα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη 

εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). 

 

2. Τν εηζπξαηηφκελν εηήζην κίζζσκα, απνδίδεηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ: 

α) Δίηε ζηνλ Γήκν ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ ή κε ηα νπνία γεηηληάδνπλ νη 

πδάηηλεο εθηάζεηο. 

β) Δίηε ζην θνξέα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο 

Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (Π.Ο.Α.Υ.), εθφζνλ απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

 

3.   Ο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πδάηηλεο εθηάζεηο εκπίπηνπλ 

ή γεηηληάδνπλ κε ηα δηνηθεηηθά φξηα δχν ή πεξηζζνηέξσλ Γήκσλ, θαζνξίδεηαη κε ηελ 

ζπκβνιή ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ , Γεληθή Γηεχζπλζε Αιηείαο.   

 

Άξζξν 15 

Λύζε ηωλ κηζζώζεωλ  

  

1. Οη, θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα, κηζζψζεηο ιχλνληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 



 

α) Παξάβαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 10. 

 

β) Γηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ή ππνιεηηνπξγίαο απηήο, ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ 50% ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ίδξπζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ησλ δχν (2) εηψλ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή. 

 

γ) Δθηέιεζεο θνηλσθειψλ έξγσλ γηα ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εζληθήο άκπλαο. 

δ) Λφγσ ζνβαξήο πεξηβαιινληηθήο δηαηαξαρήο, ή αθχξσζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

κίζζσζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ρσξίο ππαηηηφηεηα 

ηνπ κηζζσηή. 

ε) Αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο πέξαλ ηνπ ελφο (1) 

έηνπο. 

ζη) Οξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

2. Η θαηά ηα αλσηέξσ ιχζε ησλ κηζζψζεσλ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

άξζξνπ 20. 

3. Σηηο πεξηπηψζεηο α, β θαη ε, ε ιχζε ηεο κίζζσζεο βαξχλεη ηνλ κηζζσηή θαη πιένλ ηεο 

θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην 

κίζζσκα πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζζσηηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

4. Σηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε κίζζσζε ιχλεηαη αδεκίσο γηα ην 

Γεκφζην, εθηφο εάλ ν κηζζσηήο απνδείμεη αηηηνινγεκέλα φηη ππέζηε ηέηνηαο έθηαζεο 

δεκία, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη εχινγε απνδεκίσζε. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαζνξίδεηαη ην αξκφδην φξγαλν ππνινγηζκνχ ηεο 

απνδεκίσζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

5. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ρνξεγείηαη ζην κηζζσηή εχινγε 

πξνζεζκία θαη παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο. Μεηά 

ηελ πάξνδν ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο, εθαξκφδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 

 

Άξζξν 16 



Αγθπξνβόιηα 

  

1.     Γηα εγθαηάζηαζε κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα πισηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ αγθπξνβνιίσλ κπνξεί λα γίλεη θαη εθηφο ηνπ κηζζσκέλνπ 

ρψξνπ. 

 

2.     Με ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ θαζνξίδεηαη ε κέγηζηε απφζηαζε ηνπνζέηεζεο ησλ αγθπξνβνιίσλ απφ ηα φξηα ηεο 

κηζζσκέλεο έθηαζεο. 

Άξζξν 17 

Δγθαηάζηαζε κηζζωηή 

1. Οη πδάηηλεο εθηάζεηο πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε, κεηεγθαηάζηαζε 

κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαζψο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 8, παξαδίδνληαη ζηα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο 

ηνπ άξζξνπ 8 θαη απνδίδνληαη ειεχζεξα, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε 

παξαρψξεζε, ή ε ιχζε ηεο κίζζσζεο, γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 

2.    Η παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εθηάζεσλ, γίλεηαη κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο Αιηείαο θαη ηεο 

Ληκεληθήο Αξρήο, ή ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. - εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εθηάζεηο εζσηεξηθψλ πδάησλ 

θαη ην κηζζσηή, ή εθπξφζσπν απηνχ. 

 

Άξζξν 18 

Πεξηκεηξηθή δώλε – πεξηνξηζκνί 

  

1. Σηηο πδάηηλεο εθηάζεηο πνπ παξαρσξνχληαη θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα νξίδεηαη κε ηελ 

απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα κνλάδα κε πισηέο εγθαηαζηάζεηο πεξηκεηξηθή δψλε, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

εθηείλεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ απφ ηα φξηα ηνπ 

κηζζσκέλνπ ρψξνπ. Δπίζεο γηα ηηο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο κνξθήο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ησλ δεμακελψλ μεξάο θαη αληινχλ λεξφ  απφ ηε ζάιαζζα, 



νξίδεηαη επίζεο κε ηελ απφθαζε κίζζσζεο πξνζηαηεπηηθή δψλε κέζα ζηε ζάιαζζα ζε 

απφζηαζε εθαηφ (100) κέηξσλ αθηηλνεηδψο  απφ ηε ζέζε άληιεζεο ηνπ λεξνχ. 

2. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα αιηείαο ζηηο εθηάζεηο πνπ παξαρσξνχληαη θαηά ηα 

πξνεγνχκελα άξζξα, θαζψο θαη ζηελ πεξηκεηξηθή δψλε ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε θάζε κέζν θαη ηξφπν απφ νπνηνλδήπνηε, αθφκε θαη απφ ην 

κηζζσηή ηεο έθηαζεο, ή ηδηνθηήηε ηεο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ πεξί ρεξζαίσλ κνλάδσλ.  

3. Απαγνξεχεηαη επίζεο ζηηο παξαρσξεκέλεο εθηάζεηο ε δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε πισηνχ 

κέζνπ ρσξίο ηελ άδεηα ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πδαηνθαιιηεξγεηή.  

 

Άξζξν 19 

Παξαρώξεζε δεκνζίωλ ρεξζαίωλ εθηάζεωλ γηα πδαηνθαιιηέξγεηεο 

1. Τν Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν λφκηκα, δχλαηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

2971/2001 “πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, λα παξαρσξεί ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ ρεξζαίσλ εθηάζεσλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ.:   

2. Οη δεκφζηεο εθηάζεηο πνπ είλαη δπλαηή ε παξαρψξεζε ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 είλαη ν αηγηαιφο θαη ε παξαιία, νη παξφρζηεο εθηάζεηο, νη δεκφζηεο γαίεο νη 

δαζηθέο εθηάζεηο θαη νη επνηθηζηηθέο εθηάζεηο ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ 

παξαρψξεζε ηνπο απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΙΓΡΤΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ  

Άξζξν 20 

Αξκόδηεο Τπεξεζίεο 

1. Ωο ππεξεζία αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθψλ 

Υπνζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: :  

α) Τελ παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ γηα ίδξπζε, κεηεγθαηάζηαζε, εθζπγρξνληζκφ θαη 

επέθηαζε κνλάδσλ εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο ή εθηαηηθήο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη 

γηα ηελ δνθηκαζηηθή ή πεηξακαηηθή εγθαηάζηαζε κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 



β) Τνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο απηά νξίδνληαη κε ηελ 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην αίηεκα αλάινγα κε ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

γ) Τνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο κε ην ρσξνηαμηθφ 

ζρεδηαζκφ.  

δ) Τελ ζπγθέληξσζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 25. 

ε) Τελ ιήςε νδεγηψλ γηα ηελ θσηνζήκαλζε ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

ππεξεζία Φάξσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 

ζη) Τελ δηαβίβαζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ β 

ζηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 

θαη 24. 

δ) Τελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23. 

ε) Τελ ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο 

ζαιάζζηαο έθηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο έθδνζεο ηνπ 

θσδηθνχ έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΥΠΑΑΤ. 

ζ) Η παξαθνινχζεζε, ν ζπληνληζκφο, ε επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αδεηψλ γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο.   

Άξζξν 21 

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε κνλάδωλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 

1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο απαηηείηαη ε 

εμαζθάιηζε ζαιάζζηαο ή ρεξζαίαο έθηαζεο ζε ζέζε ζπκβαηή κε ηνλ ηζρχνληα 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, θαη ε έθδνζε ησλ αδεηψλ πνπ 

δηέπνπλ ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

2. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ εθηξνθήο ησλ παξ 2.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη επαξθψο αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

εγθαηαζηάζεηο ηεο παξ 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ην ιφγν απηφ είηε εμαζθαιίδεηαη ε 



πξφζβαζε ζε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θνξέα, είηε ε αδεηνδφηεζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αδεηνδφηεζε θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Άξζξν 23 

Πιωηέο εγθαηαζηάζεηο 

1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

2 αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδίδεηαη 

Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ άξζξνπ 20.  

2. Σηελ Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε πδάηηλεο εθηάζεηο ελζσκαηψλνληαη νη Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο 

Γεζκεχζεηο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απφθαζεο απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

έθδνζε ησλ παξαθάησ: 

α) Οη ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

25 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σχκθσλεο γλψκεο δελ απαηηνχληαη εθφζνλ ε κνλάδα 

πδαηνθαιιηέξγεηαο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε  ζεζκνζεηεκέλεο Πεξηνρέο 

Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ 

β) Η ιήςε νδεγηψλ γηα ηελ θσηνζήκαλζε ησλ πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

ππεξεζία Φάξσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 

γ) Η Απφθαζε Παξαρψξεζεο Θαιάζζηαο Έθηαζεο απφ ηνλ θαηά ηφπνπο αξκφδην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

δ) Η Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο γηα ηηο πισηέο θαη εθφζνλ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ρεξζαίεο ππνζηεξηθηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 

ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ απηήλ. 

ε) Η εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ έθδνζε 

Άδεηαο ρξήζεο λεξνχ. 

ζη) Η εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ έθδνζε 

ηεο Κηεληαηξηθήο Άδεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο  



δ) νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ δηέπνπλ ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

παξ. 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 εθφζνλ απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πισηψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.. 

3. Η αλσηέξσ απφθαζε εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα (θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαρψξεζεο ηεο πδάηηλεο έθηαζεο ή 

ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ζηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ γηα ρεξζαίεο εθηάζεηο, 

θαη, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ  απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

4. Η Απφθαζε Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδαο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ηζρχεη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Απφθαζε 

Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η απφθαζε απηή κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ θνξέα, ε νπνία ππνβάιιεηαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο εθφζνλ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εγθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

ππάξρεη κεηαβνιή ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5. Δθφζνλ ε 

ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Απφθαζεο Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεη εκπξφζεζκα ηφηε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη 

έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο. 

5. Η αλσηέξσ άδεηα αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθιείςεη νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε 

απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ.3 ή εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ κε ηελ 

νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ή ππνιεηηνπξγεί ε κνλάδα ζε 

πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο δπλακηθφηεηάο ηεο, ζχκθσλα κε 

ηελ απφθαζε κίζζσζεο, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Φνξέα. 

6. Η αλσηέξσ άδεηα αλαθαιείηαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ην ρξφλν ηεο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζζελεηψλ ή κεηάδνζεο απηψλ κεηά απφ 

γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 24 

Υεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο 

1. Γηα ηελ ίδξπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδίδεηαη Απφθαζε  Ίδξπζεο 



θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο Υδαηνθαιιηέξγεηαο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ άξζξνπ 20. 

2. Γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζε  Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο Υδαηνθαιιηέξγεηαο, 

απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε έθδνζε ησλ παξαθάησ: 

α) Οη ζχκθσλεο γλψκεο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 

25 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β) Η απφθαζε παξαρψξεζεο, ζχκβαζε κίζζσζεο, ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ή άιισλ εγγξάθσλ 

πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ρξήζε ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο. 

γ) Η Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΠΟ) απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 

πεξηβάιινληνο εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ή, 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ απηήλ. 

δ) Η Απφθαζε θαζνξηζκνχ αηγηαινχ θαη παξαιίαο απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή ππεξεζία 

εάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ε) Η παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο απφ ηελ αξκφδηα 

Κηεκαηηθή ππεξεζία εθφζνλ πξνβιέπνληαη ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο επί ηνπ αηγηαινχ θαη 

ηεο παξαιίαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ . 

ζη) Η Άδεηα Αμηνπνίεζεο Υδαηηθψλ Πφξσλ απφ ηε Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθφζνλ πξνβιέπνληαη έξγα πδξνιεςίαο (γεσηξήζεηο, αγσγνί 

άληιεζεο λεξνχ θ.ι.π.). 

δ) Η Απφθαζε θαζνξηζκνχ απνδέθηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

εθφζνλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξάγνληαη πγξά απφβιεηα θαη ε δηάζεζε ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πδάηηλν απνδέθηε. 

ε) Η Άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο εθφζνλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία παξάγνληαη πγξά 

απφβιεηα θαη ε δηάζεζε ηνπο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πγξψλ απνβιήησλ. 

ζ) Δηζήγεζε γηα ηελ Άδεηα Ίδξπζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα 

δσηθήο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θηεληαηξηθή λνκνζεζία είηε εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν. 

3. Η Αδεηα  Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο Υδαηνθαιιηέξγεηαο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα (θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 



ηεο παξαρψξεζεο ή ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο ή ζηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο ηεο ρεξζαίαο 

έθηαζεο, θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ  Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ.  

4. Η Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο  ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ηζρχεη 

γηα ηξία (3) έηε  κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο δχν (2) εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 

βίαο θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εγθξίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

5. Σε πεξίπησζε επηηξεπφκελεο αιιαγήο ηνπ θνξέα ίδξπζεο ή ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 4, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο, ε νπνία γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

6. Η Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο  αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί ακεηάθιεηε 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαθνπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

κνλάδαο. 

7. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αθνχ νινθιεξσζνχλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ Άδεηα Ίδξπζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηελ 

ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία, εθδίδεηαη Άδεηα Λεηηνπξγίαο, απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ηνπ άξζξνπ 20.  

8. Σηελ Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο  κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ζε ρεξζαίεο εθηάζεηο 

ελζσκαηψλνληαη, νη Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

9. Γηα ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο  απαηηείηαη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

έθδνζε ησλ παξαθάησ: 

α) Άδεηα Ίδξπζεο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

β) Οηθνδνκηθή άδεηα εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

γ) Άδεηα ρξήζεο λεξνχ απφ ηε Γηεχζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

εθφζνλ πξνβιέπνληαη έξγα πδξνιεςίαο (γεσηξήζεηο, αγσγνί άληιεζεο λεξνχ θ.ι.π.). 

δ) Δηζήγεζε γηα ηελ Άδεηα Λεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα 



δσηθήο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θηεληαηξηθή λνκνζεζία είηε εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 

άλζξσπν. 

ε) Δηζήγεζε απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

Κηεληαηξηθή Άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο απαηηήζεηο πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηα δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηα πξντφληα ηνπο. 

10. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, ρνξεγείηαη ν θσδηθφο έγθξηζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ πδαηνθαιιηέξγεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο απαηηήζεηο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα 

δψα πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηα πξντφληα ηνπο, ή εθφζνλ νη εγθαηαζηάζεηο εκπίπηνπλ 

ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

θηεληαηξηθή λνκνζεζία είηε εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ 

πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν. 

11. Η Άδεηα Λεηηνπξγίαο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα (θπζηθνχ ή λνκηθνχ 

πξνζψπνπ), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαρψξεζεο ή ζηε ζχκβαζε κίζζσζεο 

ή ζηνπο ηίηινπο θπξηφηεηαο ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ. 

12. Η Άδεηα Λεηηνπξγίαο ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο ηζρχεη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Απφθαζε Μίζζσζεο ρεξζαίαο έθηαζεο ή 

Απφθαζε Παξαρψξεζεο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηζζσκέλε έθηαζε ή πεξηιακβάλνληαη 

εγθαηαζηάζεηο επί ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο αληίζηνηρα, θαη εθφζνλ ηζρχνπλ ε 

Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η Άδεηα Λεηηνπξγίαο κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ θνξέα, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη εγθξίζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ελφο ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 12,. Δθφζνλ ε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο γίλεη εκπξφζεζκα ηφηε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη 

έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο. 

13. Σε πεξίπησζε επηηξεπφκελεο αιιαγήο ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ή ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 12, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο, ε νπνία γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ 



ελδηαθεξφκελνπ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

14. Η Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο  αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά κε απφθαζε ηνπ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθιείςεη νπνηαδήπνηε 

πξνυπφζεζε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ.10 ή εθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε 

δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

15. Η Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο  αλαθαιείηαη πξνζσξηλά κε απφθαζε ηνπ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο., ε νπνία θαζνξίδεη θαη ην ρξφλν ηεο 

πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο αζζελεηψλ ή κεηάδνζεο 

απηψλ κεηά απφ γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 25 

Γλώκε ζπλαξκόδηωλ ππεξεζηώλ 

1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.1 ηνπ 

άξζξνπ 2 απαηηείηαη λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά: 

α) Τν Γεληθφ Δπηηειείν Ναπηηθνχ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

β) Τν Υπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο 

λαπζηπινΐαο. 

γ) Η Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ ελάιησλ αξραηνηήησλ. 

δ) Η Υπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πηήζεσλ. 

2. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2 ηνπ άξζξνπ 2 απαηηείηαη 

λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά: 

α) Οη αξκφδηεο (Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ, Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Νενηέξσλ 

Μλεκείσλ) Δθνξείεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

β)Η Γηεχζπλζε Γαζψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

δαζηθή λνκνζεζία. 

γ) Η Π.Δ.Φ.Ω.Π. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

θαη εθφζνλ πξνβιέπνληαη εγθαηαζηάζεηο επί ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο: 



δ) Τν Γεληθφ Δπηηειείν Ναπηηθνχ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

ε) Η Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο. 

δ) Η Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ ελάιησλ αξραηνηήησλ. 

3. Η γλψκε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 2, δεηείηαη κφλν απφ ηελ ππεξεζίαο ηνπ 

άξζξνπ 20 κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Η γλψκε ηνλ ππεξεζηψλ ηζρχεη γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

θνηλνπνηείηαη απφ ηελ παξαπάλσ ππεξεζία ζε φινπο ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

4.  Η γλψκε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 2 πξέπεη λα αηηηνινγείηαη πιήξσο, 

παξέρεηαη δε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

(2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία απηή 

παξέιζεη άπξαθηε, ζεσξείηαη φηη νη πξναλαθεξφκελεο Υπεξεζίεο παξέρνπλ ζεηηθή γλψκε 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο. 

5. Οη γλψκεο ησλ θνξέσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εθφζνλ δελ κεηαβιεζνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη 

απφ απηέο. 

 

Άξζξν 26 

Γηαδηθαζία Έθδνζεο Απόθαζεο Μίζζωζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πιωηώλ 

εγθαηαζηάζεωλ θαη Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ρεξζαίωλ εγθαηαζηάζεωλ  Μνλάδωλ 

Τδαηνθαιιηέξγεηαο 

1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ν θνξέαο ηνπ 

έξγνπ ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 20 ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

2. Η δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

Μνλάδσλ Υδαηνθαιιηέξγεηαο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα. 

α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ θαθέινπ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο. Γηα λα ζεσξεζεί ν θάθεινο πιήξεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ 



πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθδνζνχλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 23 θαη 24ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β) Ο θάθεινο απνζηέιιεηαη ζηνπο θνξείο ηνπ άξζξν 25 ηνπ παξφληνο, αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν. 

γ) Δάλ ην αίηεκα αθνξά κίζζσζε πδάηηλεο έθηαζεο κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηαο 

ηεο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ησλ θνξέσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξν 25 εθδίδεηαη ε Απφθαζε Παξαρψξεζεο 

ζαιάζζηαο έθηαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ 

γλσκνδνηήζεσλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

παξφληνο. 

δ) Δθφζνλ ην αίηεκα αθνξά εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ν πιήξεο 

θάθεινο καδί κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ β δηαβηβάδεηαη ζηνπο θνξείο ησλ 

παξαγξάθσλ 3β, 3δ, 3ε, 3ζη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ έθδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ε) Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 21 κεξψλ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ηεο 

Απφθαζεο Μίζζσζεο, Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Υδαηνθαιιηέξγεηαο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

ζη) Δθφζνλ ην αίηεκα αθνξά εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ν πιήξεο 

θάθεινο καδί κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ β δηαβηβάδεηαη ζε φζνπο θνξείο ησλ 

παξαγξάθσλ 3γ, 3δ, 3δ, 3ε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη, γηα ηελ έθδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

δ) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ή ησλ Πξφηππσλ 

Πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη επίζεο ζε φζνπο θνξείο ησλ παξαγξάθσλ 3ε, 

3ζη, 3ζ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη, γηα ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

ε) Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ ησλ παξαγξάθσλ ζη θαη 

δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε αξκφδηα ππεξεζία εληφο 20 εκεξψλ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ηεο 



Άδεηαο Ίδξπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

ζ) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαβηβάδεηαη θάθεινο κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  ζε 

φζνπο θνξείο ησλ παξαγξάθσλ 10γ, 10δ, 10ε ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο απαηηείηαη, γηα 

ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ θαη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

η) Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ θαη εγθξίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ε ππεξεζία κίαο ζηάζεο εληφο 20 εκεξψλ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο 

Λεηηνπξγίαο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 24 ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηελεξγείηαη απηνςία απφ ηηο επηηξνπέο φπσο 

απηέο νξίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε θηεληαηξηθή λνκνζεζία γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

θσδηθνχ αξηζκνχ έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή ππεξεζία 

ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

4. Γηα ηελ αλαλέσζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 

ειέγρεηαη απφ ηελ ππεξεζία εάλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη φξνη γηα ηελ έθδνζή 

ηνπο θαη πξνρσξά ζηελ έθδνζε ηεο αλαλέσζεο ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξάμεο. Δάλ 

έρνπλ κεηαβιεζεί νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο αθνινπζείηαη εθ λένπ ε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κφλν γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη εγθξίζεηο πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Άξζξν 27 

Υωξνζέηεζε – Υξήζεηο γεο 

1. Η ρσξηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν θαη ησλ αλαγθαίσλ πξνο ηνχην ππνδνκψλ, κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ, θαη ηελ αξκνληθή 

ζπλχπαξμε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμή ηνπ παξάιιεια κε άιινπο θιάδνπο ηεο Δζληθήο 

νηθνλνκίαο (ηνπξηζκφο, αιηεία), ξπζκίδεηαη απφ ην Δηδηθφ Πιαίζην Φσξνηαμηθνχ 

Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο.  



2. Τν αλσηέξσ Δηδηθφ Πιαίζην Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

πδαηνθαιιηέξγεηεο ηξνπνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πθηζηάκελεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμεο Υδαηνθαιιηεξγεηψλ (ΔΠΑΥ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 28 

Φέξνπζα ηθαλόηεηα 

1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (ππνδνρέα 

εγθαηάζηαζεο), γίλεηαη κε βάζε θξηηήξηα ηνπ Δηδηθνχ Πιαίζην Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ 

θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

2. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ ΑΑΤ θαη ΠΔΚΑ εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα αλά πδαηηθφ 

δηακέξηζκα κε ηα νπνία θαζνξίδεηαη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ 

νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ εγθαηάζηαζεο (ΠΟΑΥ) ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαρεηξηζηηθά 

ζρέδηα ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο. 

3. Γηα κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο κνλάδσλ εθηξνθήο ζαιάζζησλ κεζνγεηαθψλ ηρζχσλ ζε 

πισηέο εγθαηαζηάζεηο ε εηήζηα δπλακηθφηεηα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

ζαιάζζηαο έθηαζεο ηνπ πάξθνπ εθηξνθήο, ηελ απφζηαζε ηνπ απφ ηελ αθηή, ην βάζνο 

απηήο, θαζψο θαη ηελ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο (αλνηθηφο ή θιεηζηφο ζαιάζζηνο θφιπνο ) 

κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκφ 121570/1866/12-6-09 Κνηλή Δγθχθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ θαη ηνπ 

ΥΠΑΑΤ, γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Άξζξν 29 

Πεξηβαιινληηθνί όξνη 

1. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ ΑΑΤ θαη ΠΔΚΑ εμεηδηθεχνληαη νη πεξηβαιινληηθνί φξνη 

πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηηο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα εμεηδηθεχνληαη αλά είδνο εγθαηάζηαζεο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Οη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηηο κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ φξσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ, πγξψλ, αεξίσλ απνβιήησλ θαη δσηθψλ 

ππνπξντφλησλ θαζψο θαη νξηζκφο θαλφλσλ αζθαιείαο. Σηηο ελ ιφγσ παξακέηξνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη ξππνγφλεο νπζίεο ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ λεξψλ θαη ηνπ ππεδάθνπο, 

πγεηνλνκηθά κέηξα πξφιεςεο αζζελεηψλ θαζψο θαη ε ερνξχπαλζε.  



3. Η παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θνξέα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ηεο κνλάδαο θαη ηεο άκεζεο απηήο πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4. Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ θνξηίσλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ 

ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε 

απνθάζεηο πνπ νξίδνπλ ηε ρξήζε λεξψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνδέθηε.  

Άξζξν 30 

Αξρέο ιεηηνπξγίαο - Παξάκεηξνη εθηξνθήο 

Οη αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη νη παξάκεηξνη εθηξνθήο γηα κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο 

θαζνξίδνληαη κε ηελ ππ’ αξηζκφ 121570/1866/12-6-09 Κνηλή Δγθχθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ θαη 

ηνπ ΥΠΑΑΤ, γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πδαηνθαιιηεξγεηηθψλ κνλάδσλ φπσο απηή ηζρχεη. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΔΛΔΓΥΟΙ - ΚΤΡΩΔΙ 

Άξζξν 31 

Γηνηθεηηθέο Κπξώζεηο 

1. Σε φζνπο ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο Άδεηαο 

Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 

απφ 1.500 € έσο 3.000 €, θαη νξίδεηαη εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα(1) έηνο γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο. 

2. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο σο πξνο 

ηελ εγθεθξηκέλε ,δπλακηθφηεηα παξαγσγήο δσηθψλ πξντφλησλ, πιένλ ηνπ νξηζκνχ 

επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν, σο αθνινχζσο: 

α) Δθφζνλ ε ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δπλακηθφηεηαο είλαη κέρξη 30%,  έσο 10.000 

επξψ. 

β) Δθφζνλ ε ππέξβαζε είλαη απφ 30% - 50%,  10.001-30.000 επξψ. 

γ) Δθφζνλ ε ππέξβαζε είλαη απφ 50% - 100%, 30.0001 - 100.000 επξψ. 



δ) Δθφζνλ ε ππέξβαζε είλαη άλσ ηνπ 100%, απφ 100.000 έσο 500.000 επξψ. 

3. Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

δηαηάζζεηαη ε ιχζε ηεο κίζζσζεο θαη ε ειεχζεξε απφδνζε ηεο πδάηηλεο έθηαζεο. 

4. Σε φζνπο θαηαιακβάλνπλ απζαίξεηα πδάηηλεο εθηάζεηο κε κφληκεο ή πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 3.000 έσο 15.000 € θαη νη παξαβάηεο 

ππνρξεψλνληαη λα πξνβνχλ ζε πξνζεζκία κέρξη 20 εκεξψλ κε έμνδά ηνπο ζηελ 

απνκάθξπλζε ησλ απζαίξεησλ εγθαηαζηάζεσλ. Απζαίξεηε θαηάιεςε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ζεσξείηαη θαη ε κε ειεχζεξε απφδνζε ζην Γεκφζην ησλ 

πδάηηλσλ εθηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο αλσηέξσ εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη επί πιένλ πξφζηηκν 500 επξψ γηα 

θάζε εκέξα απζαίξεηεο θαηάιεςεο ηεο ελ ιφγσ έθηαζεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

θαηάζρνληαη θαη δεκεχνληαη απφ ηα φξγαλα βεβαίσζεο ησλ παξαβάζεσλ ηεο παξ.  4 ηνπ 

παξφληνο θαη εθπνηνχληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ εληφο επηά (7) εκεξψλ, κε πξφρεηξν 

πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγεί ηξηκειήο Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν 

εθπξνζψπνπο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη απφ έλαλ 

εθπξφζσπν ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο. Σε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί 

άγνλνο δχν θνξέο εθδίδεηαη πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο. 

5. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο παξαβάζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2, ηα φξηα ησλ 

πξνζηίκσλ ησλ παξαγξάθσλ απηψλ δηπιαζηάδνληαη. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο 

ηεο παξάβαζεο ηεο ππέξβαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο απφ 50% θαη άλσ, γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν θνξέο, αλαθαιείηαη ε Άδεηα Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

6. Η βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ παξαβάζεσλ γίλεηαη θαηά ζπληξέρνπζα αξκνδηφηεηα απφ ηηο 

αξκφδηεο Υπεξεζίεο Αιηείαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά 

πεξίπησζε Ληκεληθέο, Αζηπλνκηθέο ή Γαζηθέο Αξρέο. 

7. Οη αλσηέξσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε βάζε ηε ζρεηηθή έθζεζε παξάβαζεο θαη 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Υπεξεζίαο Αιηείαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ν παξαβάηεο θιεζεί εγγξάθσο λα παξάζρεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ εληφο  

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. 

8. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παξαβάηε 

ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα, θαη ζε κηα 

εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ πξφζθιεζε 

θαιείηαη ν απζαίξεηνο θάηνρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα απνκαθξχλεη απηέο απφ ηηο 



Γεκφζηεο πδάηηλεο εθηάζεηο εληφο πξνζεζκίαο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο. 

9. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ νη παξαβάηεο δελ 

ζπκκνξθσζνχλ, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

10. Σηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν απφ 1.000 έσο 2.000 €. Η βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

Ληκεληθέο Αξρέο, πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη εθδίδεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν 

παξαβάηεο θιεζεί λα δψζεη ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ. Η πην πάλσ πνηλή 

επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο νηθίαο Ληκεληθήο Αξρήο, (θεληξηθφ Ληκελαξρείν, 

Ληκελαξρείν, Υπνιηκελαξρείν). 

11. Τν χςνο ησλ πξνζηίκσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 & 6 κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

12. Καηά ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, 

επηηξέπεηαη νπζηαζηηθή πξνζθπγή ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν. 

 

Άξζξν 32 

Έιεγρνο 

1. Ο θνξέαο πνπ θαηέρεη Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηε κνλάδα ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αξκφδησλ 

Υπεξεζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο Δληαίαο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο. 

2. Η παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 1.000 

επξψ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Δθφζνλ 

βεβαησζνχλ απφ ην αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν ηξεηο (3) αξλήζεηο ειέγρνπ, ιχεηαη ε 

κίζζσζε κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Καηά ηεο 

απφθαζεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθπγήο ζην αξκφδην 

δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην. 

  

Άξζξν 33 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 



1. Δγθαηαζηάζεηο ηερλεηήο θαιιηέξγεηαο πδξφβησλ δψσλ πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζε ιίκλεο θαη 

πνηάκηα πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Β.Γ. 142/71  φπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ 

αξκφδηα Γ/λζε Υδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Δζσηεξηθψλ Υδάησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Αιηείαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα έρνπλ εθνδηαζζεί κε ηελ 

απαηηνχκελε άδεηα, ζεσξνχληαη φηη λφκηκα ιεηηνπξγνχλ. 

2. Σε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ απηνχ, ην νπνίν κπνξεί, 

κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, λα παξαηαζεί έσο δχν 

επηπιένλ έηε, νη θάηνρνη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξ. 1, ππνρξενχληαη, λα έρνπλ 

εθνδηαζζεί κε ηελ Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ άξζξνπ 22.  

 


