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Α. Πρόλογος

Η νομοθεσία των υδατοκαλλιεργειών, ως ξεχωριστή κλαδική, άρχισε 
ουσιαστικά  να διαμορφώνεται σταδιακά, μετά την ανάπτυξη της εντατικής 
μορφής υδατοκαλλιέργειας στη χώρα και συγκεκριμένα από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980.

Μέχρι τότε, νομοθεσία σχετική με την υδατοκαλλιέργεια, αποτελούσαν, 
στα πλαίσια της αλιευτικής νομοθεσίας, κυρίως διατάξεις του Αλιευτικού 
Κώδικα (Ν.Δ. 420/1970) και ορισμένες πράξεις της Διοίκησης, που 
αφορούσαν τα δημόσια ιχθυοτροφεία (Λιμνοθάλασσες), ως μια μορφή 
εκτατικής καλλιέργειας υδρόβιων ζώων.

Αναφέρονται  ιδιαίτερα δυο άρθρα του Αλιευτικού Κώδικα (έχουν 
καταργηθεί), σύμφωνα με τα οποία, ο αρμόδιος Υπουργός μπορούσε, είτε 
να εκμισθώσει υδάτινους χώρους, για «καλλιέργεια και εκμετάλλευση» 
μυδιών και στρειδιών (άρθρο 57), είτε να παραχωρήσει υδάτινους 
χώρους, για «δοκιμαστική εγκατάσταση πρωτοτύπου μορφής καλλιέργεια 
υδρόβιων ζώων» και σε περίπτωση επιτυχών αποτελεσμάτων να 
εκμισθώνει τους χώρους για εκμετάλλευση (άρθρο 64).

Ο όρος «υδατοκαλλιέργεια», ως παραγωγική δραστηριότητα εμφανίζεται 
στην Ελληνική,  με την ευρεία έννοια, νομοθεσία, αρχικά μετά την 
ένταξή μας στην ΕΟΚ (νυν Ε.Ε.), με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (νυν 
Ενωσιακούς) και στη συνέχεια σε διάφορες πράξεις της Διοίκησης και 
σταδιακά στους εγχώριους νόμους.

Σημειώνεται ότι, για πολλά χρόνια  ο όρος αυτός, ακόμα και από δημόσιες 
υπηρεσίες, ταυτιζόταν με την «ιχθυοκαλλιέργεια»,  η οποία ως γνωστόν, 
αποτελεί μια από τις  οικονομικές δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας.  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(Οδηγός για υδατοκαλλιεργητές και κάθε ενδιαφερόμενο)



Σταδιακά, όπως προαναφέρθηκε, και υπό την πίεση των αναγκών και 
των προβλημάτων του κλάδου, του οποίου η ανάπτυξη ήταν αλματώδης, 
θεσπίστηκαν η μια μετά την άλλη διατάξεις σχετικές με την άσκηση 
της υδατοκαλλιέργειας και ως μια δυναμική οικονομική δραστηριότητα 
περιλαμβάνεται και σε παράλληλες νομοθεσίες της χώρας.

Η αποσπασματική αυτή νομοθέτηση για τον κλάδο συνεχίστηκε επί σειρά 
ετών και με την πάροδο του χρόνου διαμορφώθηκε ένα πολύπλοκο και 
γραφειοκρατικό νομικό πλαίσιο, σε βάρος της επιχειρηματικότητας, 
που οπωσδήποτε είχε αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας και επιβάρυνε σημαντικά το έργο των αρμόδιων 
αρχών αδειοδότησης  των μονάδων. 

Ένα νομικό πλαίσιο αδύναμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
κλάδου, που όπως αναφέρεται παραπάνω, αναπτυσσόταν ραγδαία και 
εξελίχθηκε σε εξωστρεφή δραστηριότητα στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των 
δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, παρά τον έντονο ανταγωνισμό 
που αντιμετώπισε από ομοειδείς κλάδους ευρωπαϊκών και τρίτων 
χωρών. 

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, ο κλάδος στην πορεία ανάπτυξής του 
και κυρίως στα πρώτα του στάδια,  αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα 
από τις τοπικές κοινωνίες και ανταγωνιστικές χωροταξικά οικονομικές 
δραστηριότητες, λόγω έλλειψης συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου 
θωράκισής του και άγνοιας των χαρακτηριστικών του.

Ενώ αυτή ήταν  η εξέλιξη από πλευράς εθνικής νομοθεσίας για την 
υδατοκαλλιέργεια, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του κλάδου να αισθάνονταν 
ανασφαλείς για το μέλλον τους, είχαν την υποχρέωση να τηρούν τους 
αυστηρούς κανόνες της Κοινοτικής νομοθεσίας για την ίδρυση και 
λειτουργία των μονάδων, επενδύοντας μάλιστα  στη δημιουργία των 
αναγκαίων υποδομών.

Η κατάσταση άλλαξε σημαντικά, καταρχάς με τη θέσπιση του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
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Υδατοκαλλιέργειες (Νοέμβριος 2011) με τις διατάξεις του οποίου 
καθορίστηκαν μεταξύ των άλλων, οι περιοχές  που μπορεί να αναπτυχθεί 
η υδατοκαλλιέργεια (ΠΑΥ), οι απαραίτητες συνοδές  και υποστηρικτικές 
χερσαίες εγκαταστάσεις των μονάδων (για τις οποίες  αντιμετωπίστηκαν 
και αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα νομιμοποίησης), η διαδικασία 
ίδρυσης των ΠΟΑΥ, αλλά και τα κριτήρια συμβατότητας με άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες.

Το επόμενο σοβαρό βήμα βελτίωσης της νομοθεσίας των 
υδατοκαλλιεργειών, αποτελεί η ψήφιση του ν. 4282/2014, με τις 
διατάξεις του οποίου συγκεντρώνονται και βελτιώνονται διάσπαρτες 
διατάξεις, που αφορούν την άσκηση της δραστηριότητας, όπως η 
μίσθωση/παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων, με σκοπό την ίδρυση  και τη 
λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Με άλλα λόγια θεσπίζεται 
σε νέα βάση η διαδικασία αδειοδότησης, δημιουργώντας οπωσδήποτε 
ένα πιο απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει 
και διατάξεις αποκλειστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα, με τη θέσπιση 
εφαρμογής Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
(ΕΠΑΥ)  και τη  σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών 
(ΕΣΥΔ).

Με τα δυο αυτά  θετικά βήματα (ΕΠΧΣΑΑΥ και ν. 4282/2014) στη 
νομοθεσία των υδατοκαλλιεργειών δεν σημαίνει, βέβαια, ότι ο κλάδος 
έχει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο. Οπωσδήποτε, έχει 
τις αδυναμίες του, το ισχύον καθεστώς, που προφανώς δεν αποτελούν 
αντικείμενο του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
βελτιώνεται και να συμπληρώνεται, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και 
τις νέες προκλήσεις που διαχρονικά αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί και το γεγονός ότι, στην  άσκηση 
της δραστηριότητας των υδατοκαλλιεργειών, έχουν εφαρμογή και 
παράλληλες νομοθεσίες όπως, η περιβαλλοντική, της χρήσης υδάτων, 
η κτηνιατρική, η περί αιγιαλού και παραλίας, το κατά περίπτωση νομικό 
καθεστώς των χερσαίων εκτάσεων, που χρησιμοποιούνται από τους 
φορείς των μονάδων κλπ. 
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Β. Εισαγωγή

Στον παρόντα οδηγό, εφαρμογής της νομοθεσίας των υδατοκαλλιεργειών 
και για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της, από κάθε χρήστη, θα 
αναπτυχθούν τα ακόλουθα:

−  Η διαδικασία αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής, 
ή ημιεντατικής μορφής, που αποτελεί το μεγάλο μέρος της σχετικής 
νομοθεσίας (παραχώρηση / μίσθωση υδάτινων εκτάσεων, χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων κλπ).

−  Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ως ένα από τα πλέον σημαντικά 
τμήματα της αδειοδότησης  των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

−  Οι βασικές διατάξεις / κατευθύνσεις του Εδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες 
(ΕΠΧΣΑΑΥ) και η πορεία εφαρμογής του.

− Οι ειδικές διατάξεις του ν.4282/2014, αναπτυξιακού χαρακτήρα 
(εκτός αυτών που αφορούν τη αδειοδότηση των μονάδων) και η πορεία 
εφαρμογής του νόμου.

− Νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας, που αφορά  τις 
υδατοκαλλιέργειες.

−  Νομοθεσία, σχετική με την εκμετάλλευση των δημόσιων φυσικών 
ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών).

−    Βασικοί κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άμεσα επηρεάζουν 
την άσκηση της δραστηριότητας των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα.

Σημείωση:  Από τις πράξεις της Διοίκησης, επειδή πρόκειται για ιδιαίτερα 
μεγάλο αριθμό, περιλαμβάνονται οι πλέον σημαντικές, χωρίς βέβαια να 
αλλοιώνεται η εικόνα της νομοθεσίας.       
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                                  Kεφάλαιο Α

Παραχώρηση υδάτινης έκτασης (θαλάσσιας και λιμναίας) για 
εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής 
μορφής και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
μονάδων υδατοκαλλιεργειας (ν. 4282/2014).

1. Παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων (θαλάσσιων και λιμναίων).

Η παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια 
πραγματοποιείται, είτε με απ’ ευθείας μίσθωση, είτε χωρίς αντάλλαγμα, 
ως ακολούθως:

1.1. Παραχώρηση με απ’ ευθείας μίσθωση

Το Ελληνικό Δημόσιο, (εν προκειμένω με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου 
φορέα, μπορεί να μισθώνει, για ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση 
πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, 
θαλάσσιες εκτάσεις για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών και λιμναίες 
εκτάσεις για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών.
Όσον αφορά τις λιμναίες εκτάσεις, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου 
φορέα η διάρκεια μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών, 
αλλά σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερη των δέκα (10) ετών.

Για τη μίσθωση των εκτάσεων αυτών, υποβάλλεται αίτηση του 
ενδιαφερόμενου στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην 
κοινή απόφαση αριθ. 646/69401/27-6-2017) (2284 Β), καταρχήν για την 
έκδοση της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης, με σκοπό τη διασφάλιση 
της μίσθωσης.

Η μίσθωση εγκρίνεται με τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
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Αν υπάρχει ενδιαφέρον περισσότερων του ενός, από τους ανωτέρω 
φορείς, για τη μίσθωση των λιμναίων εκτάσεων, για την παραχώρηση 
της έκτασης τηρείται προτεραιότητα ως εξής:

- αλιευτικός συνεταιρισμός
- νομικό πρόσωπο, στο οποίο συμμετέχει συνεταιρισμός

της μονάδας, που πρέπει να εκδοθεί εντός δύο (2) ετών από την έκδοση 
της απόφασης προέγκρισης μίσθωσης (βλέπε παράγραφο 2.1 του 
παρόντος).

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία  των δύο (2) ετών, η απόφαση 
προέγκρισης μίσθωσης ανακαλείται αυτοδίκαια.

Σε περίπτωση που η πάροδος της διετίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
ενδιαφερόμενου φορέα, η προθεσμία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας της μονάδας, μπορεί με απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον, μήνες.

Όσον αφορά τις Λιμναίες υδάτινες εκτάσεις ισχύουν και τα ακόλουθα:

Παραχωρούνται σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, σε νομικά πρόσωπα 
στα οποία συμμετέχει αλιευτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει την 
καταστατική του έδρα στα διοικητικά όρια του δήμου, όπου ανήκουν οι 
παραχωρούμενες υδάτινες εκτάσεις, σε επιχειρήσεις του εν λόγω δήμου, 
ή σε ιδιώτες.
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- επιχείρηση του δήμου και 
- ιδιώτες 

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον  περισσότερων του ενός, από 
τον ίδιο φορέα,  η παραχώρηση των λιμναίων υδάτινων εκτάσεων γίνεται 
με δημοπρασία και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη.  

1.2. Παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα

Το Ελληνικό Δημόσιο (εν προκειμένω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση) 
μπορεί να παραχωρεί θαλάσσιες και λιμναίες υδάτινες εκτάσεις, χωρίς 
αντάλλαγμα για τους εξής σκοπούς:

α. Σε φυσικό, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για 
εγκατάσταση δοκιμαστικής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, για 
χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για έκταση μέχρι δέκα (10) 
στρέμματα. Η προθεσμία των τριών (3) ετών μπορεί να παραταθεί για 
ένα (1) ακόμα έτος.

β. Σε υπηρεσίες, του Δημοσίου (κεντρικών και αποκεντρωμένων) 
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά, ή 
Ερευνητικά Ιδρύματα, που ανήκουν στο Κράτος, ή εποπτεύονται από 
αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και 
για το χρονικό διάστημα που προβλέπει το πρόγραμμα, αλλά σε καμία 
περίπτωση να μην υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

γ. Σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, για τη δημιουργία 
ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σε εφαρμογή των 
διατάξεων, που κάθε φορά ισχύουν, της Κτηνιατρικής νομοθεσίας.

Για τις παραπάνω παραχωρήσεις, υποβάλλεται αίτηση του 
ενδιαφερόμενου φορέα στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τα δικαιολογητικά που ορίζονται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (υπό έκδοση) και εγκρίνονται  με 
την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τη 
χορήγηση, ή ανανέωση, κατά περίπτωση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
της μονάδας, ή της εγκατάστασης.

Για τις παραχωρήσεις της περίπτωσης α. (δοκιμαστική καλλιέργεια) 
ισχύουν και τα ακόλουθα:

Δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης και 
εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της δοκιμαστικής καλλιέργειας, μπορεί 
να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η 
εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση 
και λειτουργία ίδιας μορφής καλλιέργειας σε παραγωγικό επίπεδο. Η 
μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. 
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2.       Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας

2.1. Γενικά

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές 
ή χερσαίες εγκαταστάσεις, εξετάζεται καταρχήν αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας, όπως:

- νόμιμη χρήση των υδάτινων και των χερσαίων εκτάσεων,

- τήρηση των όρων δόμησης για τις χερσαίες εκτάσεις,

- τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος,
- εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τα οικεία Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής ποταμών,

- εφαρμογή της Κτηνιατρικής νομοθεσίας και 

- τήρηση της νομοθεσίας (Ενωσιακής και Εθνικής) για την 
ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων της μονάδας και προφανώς, 
η καταλληλότητα της υδάτινης έκτασης, προκειμένου περί πλωτής 
μονάδας.

Στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας ενσωματώνεται και η 
άδεια Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την ισχύουσα Κτηνιατρική νομοθεσία. 

Για τις πλωτές μονάδες, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ισχύει για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί και η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων, ενώ 
για τις χερσαίες μονάδες διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 
παραχώρηση της χερσαίες έκτασης, ή πληρούνται οι επιμέρους όροι και 
προϋποθέσεις χορήγησής της, αν η χερσαία έκταση είναι ιδιόκτητη, και 
σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από είκοσι (20) έτη.
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Σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης (με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο) μεταξύ του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης (ως εκπροσώπου του Δημοσίου) και του μισθωτή, για την καλή 
εκτέλεση της οποίας πριν από την υπογραφή, ο μισθωτής υποχρεούται 
να προσκομίσει εγγυήσεις:

- είτε εγγυητική επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα, ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., ποσού 
ίσου με δύο (2) ετήσια μισθώματα της αρχικής μίσθωσης, η οποία 
επιστρέφεται στο μισθωτή με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον έχουν 
εκπληρωθεί οι όροι αυτής.

- είτε να καταβάλλει δύο (2) ετήσια μισθώματα της αρχικής 
μίσθωσης, τα οποία επιστρέφονται με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον 
έχουν εκπληρωθεί οι όροι αυτής.
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Αναφέρονται ιδιαίτερα, η απαγόρευση, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, 
στο μισθωτή να παραχωρήσει το μίσθιο ή να συνάψει με τρίτους 
οποιαδήποτε έννομη σχέση για αυτό, ή τις εγκαταστάσεις μέσα σε 
αυτό, χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου και η υποχρέωση του 
μισθωτή να ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις και να θέσει τη μονάδα σε 
λειτουργία, (σε ποσοστό 50% τουλάχιστον) σε συγκεκριμένη προθεσμία, 
ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης, ή τη διακοπή της για οποιονδήποτε λόγο, 
η υποχρέωση του μισθωτή να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις και να 
αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο της θέσης που λειτουργούσε η 
μονάδα.

Οι συμβάσεις μίσθωσης λύονται με απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικών 
Υποθέσεων. 

2.2. Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας

α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας

Η διαδικασία αρχίζει με την έκδοση της απόφασης προέγκρισης 
μίσθωσης, για τη διασφάλιση της μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, για 
την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου 
(σχετικά με την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση 
και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας).

Για το σκοπό αυτό (όπως έχει αναφερθεί) ο ενδιαφερόμενος φορέας 
υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην 
ΚΥΑ αριθ. 646/69401/27-6-2017 (2284 Β).

Η παραπάνω υπηρεσία, αν ο φάκελος είναι πλήρης, τον διαβιβάζει στις 
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συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 
4282/2014, να γνωμοδοτήσουν για τη μίσθωση της υδάτινης έκτασης 
και συγκεκριμένα:

Όσον αφορά τις θαλάσσιες εκτάσεις:
- για τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
(ΓΕΝ), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

- για τη γνώμη των υπηρεσιών, του Υπουργείου Τουρισμού και της 
οικείας Περιφέρειας.

Όσον αφορά τις Λιμναίες εκτάσεις, αντί του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και αντί του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ειδικότερα, για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων 
εντός ΠΟΑΥ, απαιτείται μόνο η γνώμη των Φορέων Διαχείρισης αυτών.

Αν οι γνωμοδοτήσεις των παραπάνω υπηρεσιών είναι σύμφωνες με τα 
οριζόμενα στο νόμο, εκδίδεται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης η απόφαση προέγκρισης μίσθωσης της υδάτινης έκτασης, 
μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία και 
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι παρακάτω επιμέρους διαδικασίες και 
ενέργειες.

α.α. Ο ενδιαφερόμενος, συμπληρώνει το φάκελο των δικαιολογητικών 
με την παραπάνω απόφαση και τον υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικών 
Υποθέσεων. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις 
μονάδες κατηγορίας Α, σύμφωνα με τις διατάξεις, κατά περίπτωση, 
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του ν. 4014/2011 (Α 209). Πριν την υποβολή της ΜΠΕ μπορεί να έχει 
ακολουθηθεί η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου 
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων 
(Π.Π.Π.Α.), σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Ο 
ενδιαφερόμενος, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου για την υποβολή της 
ΜΠΕ, την υποβάλλει και ηλεκτρονικά, για τις ανάγκες του Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου και την εκκίνηση της περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης της μονάδας.

Για μονάδα, που θα εγκατασταθεί σε προστατευόμενη περιοχή του 
δικτύου Natura 2000 εφαρμόζονται οι ειδικές επιπλέον διατάξεις του 
ν.4014/2011, που ισχύουν για τις περιοχές αυτές. 

- Δήλωση του μελετητή, ή του ενδιαφερόμενου φορέα, για την 
υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου για μονάδες κατηγορίας Β.

- Για τις χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας, 
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, ή συμβόλαιο μίσθωσης, ή απόφαση 
παραχώρησης της χερσαίας έκτασης (ανάλογα με το νομικό καθεστώς, 
που ισχύει για αυτή, πχ ν. 2971/2001, ν. 4061/2012, δασική νομοθεσία 
), αλλά  και οικοδομική άδεια, ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια 
υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται.

β.β Μετά την παραλαβή των παραπάνω δικαιολογητικών, η Δ/νση 
Αγροτικών Υποθέσεων και οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, που 
θα διαβιβασθεί ο φάκελος, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

- Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, διαβιβάζει το φάκελο, είτε στην 
αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), για έργα Κατηγορίας Α1, είτε στην αρμόδια υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα κατηγορίας Α2,

- Οι παραπάνω υπηρεσίες Περιβάλλοντος αξιολογούν το φάκελο 
για την έκδοση της ΑΕΠΟ, μετά τη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης 
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Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως προς τη συμβατότητα της 
χρήσης των υδάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων.

- Οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες Περιβάλλοντος, 
διαβιβάζουν την Α.Ε.Π.Ο. στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων και την 
κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο.

- Στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων, μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα, όπου απαιτείται, και 
η οικοδομική άδεια, ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία 
δόμησης, για τις χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις της πλωτής μονάδας.

- Με τις παραπάνω ενέργειες θεωρείται ότι ολοκληρώνεται 
η απαιτούμενη διαδικασία και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, στην οποία όπως προαναφέρθηκε ενσωματώνονται, 
η έγκριση μίσθωσης και η Κτηνιατρική άδεια.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας, πριν την τοποθέτηση του ζωϊκου κεφαλαίου 
στις εγκαταστάσεις της μονάδας, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην 
αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία , ότι εκδόθηκε η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας, προκειμένου να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες από 
την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 4 του άρθρου 5 και άρθρου 6 
του Π.Δ. 28/2009, όπως τροποποιήθηκε) και εντός συγκεκριμένης 
προθεσμίας, για τη χορήγηση του απαιτούμενου για τη λειτουργία της 
μονάδας Κωδικού αριθμού.

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω περιγραφή των διαδικασιών και ενεργειών 
για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, ή την 
έκδοση ενδιάμεσης πράξης της Διοίκησης, γίνεται με την παραδοχή ότι 
τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι πλήρη και ότι οι 
προβλεπόμενες προθεσμίες τηρούνται.
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β. Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας  
υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής

Για τη χορήγηση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας, που 
αναπτύσσεται αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, 
ουσιαστικά τηρείται διαδικασία ανάλογη αυτής των πλωτών  μονάδων, 
με μόνη τη διαφορά,  η οποία προκύπτει από το νομικό καθεστώς, που 
υπάρχει μεταξύ των υδάτινων εκτάσεων αφενός και  των χερσαίων  
αφετέρου.
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2.3. Ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας

α. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
ανανεώνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, καταρχήν αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
εγκατάστασης της μονάδας (παραγρ. 1.2. του παρόντος κεφαλαίου), 
αλλά και οι προϋποθέσεις αναμίσθωσης της υδάτινης έκτασης και 
συγκεκριμένα:

- Να έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις

- Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις του μισθωτή έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου

- Να μην έχει διακοπεί η λειτουργία της μονάδας, ή να μην έχει 
υπολειτουργήσει αυτή, σε ποσοστό μικρότερο του 30% της νόμιμης 
δυναμικότητάς της και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) 
ετών.

Η μίσθωση ανανεώνεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, με την 
ίδια απόφαση που ανανεώνεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της 
μονάδας.

Επιτρέπεται να γίνει ανανέωση και πριν τη λήξη της 20ετίας, αν ο 
μισθωτής το ζητήσει, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις 
ή να υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, ή προγράμματα, που απαιτούν 
διάρκεια μεγαλύτερη από το υπόλοιπο της ισχύουσας μίσθωσης.

β. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας 
αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται επίσης με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν εξακολουθούν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης της μονάδας (παραγρ. 1.2. 
του παρόντος κεφαλαίου).
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Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας 
δεν ανανεωθεί, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων, 
ορίζεται προθεσμία για την απομάκρυνση  των εγκαταστάσεων και την 
απελευθέρωση του χώρου, ανάλογα με το είδος και την κατάσταση του 
πληθυσμού που εκτρέφεται, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει 
τα δύο (2) έτη.

2.4.  Τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας

α. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας, τροποποιείται με απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις εξής περιπτώσεις:

- μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, με την οποία και 
τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης και 

- αν από τη Διοίκηση κριθεί αναγκαία η αλλαγή των όρων και των 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Η Δ/νση 
Αγροτικών Υποθέσεων, στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει άμεσα τον 
ενδιαφερόμενο φορέα.

β. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας 
ανακαλείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Λύση της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ανακαλείται 
αυτοδίκαια.

- Μη τήρηση από το φορέα της μονάδας της υποχρέωσης να 
ενημερώσει την Κτηνιατρική υπηρεσία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας, πριν από την τοποθέτηση του ζωϊκού κεφαλαίου στις 
εγκαταστάσεις, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι απαιτούμενες διατάξεις 
για τη χορήγηση «κωδικού αριθμού», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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Π.Δ. 28/2009, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 120/2018 (227 Α).

- Παράβαση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, όπως 
αυτοί περιλαμβάνονται στην άδεια. Στην περίπτωση αυτή προηγείται 
ενημέρωση του φορέα της μονάδας και του ορίζεται προθεσμία για 
συμμόρφωση.
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                               Κεφάλαιο Β

1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας

1.1. Γενικά

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθ. 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016), η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με 
νεότερη απόφαση (αριθ. 2307/2018) και εκδόθηκε με εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του 4014/2011, έχει γίνει κατάταξη σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, 
μεταξύ των οποίων και έργων υδατοκαλλιέργειας, που αποτελούν την 8η 
Ομάδα (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Επίσης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται 
οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίες Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες».

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω σύμφωνα βέβαια με τις διατάξεις 
το ν. 4014/2011, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, εφαρμόζονται σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

1.2. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α

Για την ίδρυση, ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
Κατηγορίας Α απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με 
την εκπόνηση Μ.Π.Ε. και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

Ο φορέας της μονάδας, μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση, της αρμόδιας 
περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή Φακέλου Προκαταρκτικού 
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Ο φάκελος υποβάλλεται σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί 
πλήρης (από την αρμόδια αρχή περιβάλλοντος) υποβάλλονται από τον 
υπόχρεο φορέα της μονάδας και τα υπόλοιπα απαιτούμενα αντίγραφα 
(σε έντυπη, ή ηλεκτρονική μορφή).

Αν πρόκειται για μονάδα, που θα εγκατασταθεί σε προστατευόμενη 
περιοχή του δικτύου Natura 2000, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
4014/2011 (άρθρο 10) σχετικές με τις περιοχές της κατηγορίας αυτής, 
και ειδικότερα όσον αφορά την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η οποία 
υποβάλλεται ως τμήμα της Μ.Π.Ε.

Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.), πριν την 
υποβολή της Μ.Π.Ε.. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής του Π.Π.Π.Α., ο 
φορέας της μονάδας μπορεί να διενεργήσει δημόσιο διάλογο αναφορικά 
με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας και τις ενδεχόμενες 
κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αν από το φορέα της μονάδας δεν επιλέγεται η διαδικασία του 
Π.Π.Π.Α., ή εκδίδεται θετική γνωμοδότηση μετά την τήρηση της υπόψη 
διαδικασίας, ο φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, φάκελο Μ.Π.Ε. με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και σχέδια τεκμηρίωσης. Το περιεχόμενο του φακέλου 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης ορίζεται με την απόφαση αριθ. οικ. 
170225/20-01-2014 (135 Β).
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Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, διαβιβάζει το φάκελο Μ.Π.Ε. με 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, στην αρμόδια υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, αν πρόκειται για μονάδα υδατοκαλλιέργειας 
υποκατηγορίας Α1, (προκειμένου για τις υδατοκαλλιέργειες,αφορά 
μόνο, εκτροφή προστατευόμενων ειδών και «πρωτοεμφανιζόμενες» 
τεχνολογίες εκτροφής ή / και πρωτοεμφανιζόμενα είδη), ή στην αρμόδια 
υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται 
για μονάδα υποκατηγορίας Α2, για την αξιολόγηση του φακέλου και την 
έκδοση της Α.Ε.Π.Ο.

Μετά τη συλλογή των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών 
και φορέων και την αξιολόγησή τους, η κατά περίπτωση αρμόδια 
περιβαλλοντική υπηρεσία, προβαίνει στην έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., 
κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, ως προς τη συμβατότητα της χρήσης των υδάτων σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων. Στην περίπτωση χρήσης θαλάσσιων 
υδάτινων εκτάσεων,  άδεια χρήσης νερού δεν απαιτείται.

Η Α.Ε.Π.Ο. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Η Α.Ε.Π.Ο. έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη, εφόσον δεν επέρχεται 
ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων, με βάση τα οποία εκδόθηκε.

1.3. Ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο.

α. Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο.

Ο φορέας του έργου, πριν από τη λήξη της ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. υποβάλλει,  
για έγκριση φάκελο για την ανανέωση, στην αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή.

Η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας 
του φακέλου και στην αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
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και ανάλογα κρίνει: αν θα πρέπει, να ζητήσει την υποβολή νέας Μ.Π.Ε. 
(για το σύνολο, ή μέρος του έργου), ή θα ανανεώσει την Α.Ε.Π.Ο. με 
νέους όρους και περιορισμούς, ή θα την παρατείνει ως έχει.

Για χρονικό διάστημα, μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου 
ανανέωσης της Α.Ε.Π.Ο. [δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη] και την 
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η υφιστάμενη Α.Ε.Π.Ο. διατηρείται 
σε ισχύ.

β. Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο.

Ο φορέας της μονάδας, σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, 
βελτίωσης ή τροποποίησής της, υποχρεούται να υποβάλλει προς 
έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελο τροποποίησης της 
Α.Ε.Π.Ο..

Για το χρονικό διάστημα μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής φακέλου 
τροποποίησης [δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της Α.Ε.Π.Ο.] και ολοκλήρωσης 
της σχετικής διαδικασίας, η υφιστάμενη Α.Ε.Π.Ο. διατηρείται σε ισχύ.

1.4. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έργων 
υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β

Τα έργα υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β, όπως έχει αναφερθεί, δεν 
ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

Η υπαγωγή σε Π.Π.Δ. γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής δήλωσης 
του μελετητή, ή του φορέα του έργου, συμπληρώνοντας τον «Κατάλογο 
των εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ.» σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, που 
επισυνάπτεται στην ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται οι Π.Π.Δ. έργων 
κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες».

Ο «Κατάλογος των εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ.» προσαρτάται στην άδεια 
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λειτουργίας του έργου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αν το έργο δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, η υπαγωγή στις Π.Π.Δ. 
γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της οικείας 
Περιφέρειας.

Σε περίπτωση που η θέση του έργου είναι εντός προστατευόμενης 
περιοχής του δικτύου Natura 2000, εφαρμόζονται επιπλέον και οι 
διατάξεις του ν. 4014/2011 σχετικές με τις περιοχές της κατηγοράς αυτής 
και ειδικότερα, όσον αφορά την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, η οποία, 
όπου απαιτείται, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος 
της οικείας Περιφέρειας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής  (νυν ΥΠΕΝ) με αριθ. 52983/1952/2013, καθορίζονται οι 
προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, έργων και 
δραστηριοτήτων της κατηγορίας Β. 
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                                Κεφάλαιο Γ

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ)

1. Περιεχόμενο (διατάξεις / κατευθύνσεις, για την ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών).

Στη χώρα από το 2011, έχει θεσπισθεί το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, με την 
απόφαση αριθ. 31722/04-11-2011 (2505 Β) της Επιτροπής Συντονισμού 
της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης, μετά κυρίως την απόφαση της Ολομέλειας 
το ΣτΕ αριθ. 2489/2006, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται 
χωροθέτηση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, παρά μόνο σε θαλάσσιες 
περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια και η εφαρμογή 
της οποίας ουσιαστικά σήμαινε την απαγόρευση της ανάπτυξης των 
υδατοκαλλιεργειών στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Σκοπός του ΕΠΧΣΑΑΥ είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και 
κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση και ανάπτυξη του κλάδου στον 
ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών, με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 
υδατοκαλλιέργειας.

Συνοπτικά, με το ΕΠΧΣΑΑΥ ορίζονται τα ακόλουθα:

- Καταρχήν ορίζεται η έννοια του όρου «υδατοκαλλιέργεια» 
και οι μορφές υδατοκαλλιέργειας (εκτακτική, εντατική, ημιεντατική 
και υπερενταντική), αλλά και έννοια των όρων, «Περιοχές Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών» (Π.Α.Υ.), «Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών» (Π.Ο.Α.Υ.) και «Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης 
Μονάδων» (Π.Α.Σ.Μ.).
- Καθορίζονται οι κατηγορίες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 
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(θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργειες, γλυκέων υδάτων και 
καλλιέργεια σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα) και βασικά στοιχεία 
χωροθέτησης τους, ανά κατηγορία, (χώροι που πραγματοποιούνται, 
μέθοδοι, κ.λπ.).
Ειδικότερα, όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες θαλασσινών ειδών, 
ορίζονται οι συνοδές εγκαταστάσεις των πλωτών μονάδων, που 
χωροθετούνται σε χερσαία έκταση εγγύς των θαλάσσιων εγκαταστάσεων 
και κυρίως στον αιγιαλό  (άρθρο 4, παράγραφος 2).
Επισημαίνεται ιδιαίτερα η αναφορά ότι, δεν νοείται χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας, χωρίς την εξασφάλιση 
χερσαίας έκτασης (σε εγγύς περιοχή), για την εξυπηρέτηση των πλωτών 
εγκαταστάσεων.

- Ορίζονται οι Π.Α.Υ., ως οι περιοχές των ελληνικών θαλασσών, 
οι οποίες από χωροταξική άποψη αποτελούν ευρύτερες περιοχές 
αναζήτησης θέσεων για υποδοχείς (Π.Ο.Α.Υ.) ή και μεμονωμένες 
μονάδες (αναφέρονται σε πίνακα του ΕΠΧΣΑΑΥ, ανά κατηγορία). Με 
βάση τα χωροταξικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 
των Π.Α.Υ. και με κριτήριο την κατάσταση, από την άποψη υφιστάμενων 
μονάδων, που επικρατούσε κατά το χρόνο έκδοσης του ΕΠΧΣΑΑΥ, 
κατατάσσονται σε πέντε (5) Κατηγορίες (Α – Ε) και συγκεκριμένα:

α. Περιοχές ιδιαίτερα ανεπτυγμένες με σημαντική συγκέντρωση μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας (Α).

β. Περιοχές με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών 
(Β).

γ. Περιοχές δύσκολης πρόσβασης, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης 
των υδατοκαλλιεργειών (Γ).

δ. Περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυσικό περιβάλλον, στις 
οποίες απαιτείται προσαρμογή των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας 
των μονάδων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Δ) και 

ε. Περιοχές κατάλληλες για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, οι 
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οποίες δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων μονάδων και 
οργανωμένων ζωνών (Ε).

Σε σχετικές διατάξεις του ΕΠΧΣΑΑΥ και προκειμένου για τις ΠΑΥ 
Α και Β  (άρθρο 5) ορίζονται  οι υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες 
(εκσυγχρονισμός, επέκταση, ίδρυση μονάδων) και  οι περιορισμοί, υπό 
τους οποίους επιτρέπονται, πριν την ίδρυση των Π.Ο.Α.Υ. εντός αυτών.

- Καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Π.Ο.Α.Υ. (ιδρύονται 
στις Π.Α.Υ. κατηγορίας Α – Δ), των Π.Α.Σ.Μ. και των μεμονωμένων 
μονάδων, αλλά και οι προϋποθέσεις μετεγκατάστασης μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας.

- Παρέχονται κατευθύνσεις για τους όρους χωροθέτησης μονάδων 
και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας. 

- Καθορίζονται κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης 
μονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, μεταξύ 
των άλλων, καθορίζονται, κριτήρια συμβατότητας με άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες, όπως,  τουριστικές μονάδες, υφιστάμενους οικισμούς 
και οικιστικές περιοχές, μη συμβατές χρήσεις (βιομηχανικές μονάδες, 
εξορυκτικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), λιμενικές εγκαταστάσεις, καταδυτικά 
πάρκα, αιολικά πάρκα, κ.λπ. Επίσης, κριτήρια θέσης εγκατάστασης 
μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, όπως απόσταση μεταξύ 
μονάδων και Π.Ο.Α.Υ., κριτήρια εγκατάστασης χερσαίων συνοδών και 
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.

- παρέχονται κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και 
πολεοδομικό σχεδιασμό, προκειμένου να εναρμονιστούν με το ΕΠΧΣΑΑΥ 
και να ολοκληρωθεί η χωρική οργάνωση του τομέα, αλλά και κατευθύνσεις 
για τροποποιήσεις, βελτιώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πράξεων 
της Διοίκησης σχετικών με την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στη 
χώρα.

Τέλος, στο ΕΠΧΣΑΑΥ, περιλαμβάνεται και Πρόγραμμα Δράσης, για τη 
λήψη μέτρων θεσμικού και διοικητικού χαρακτήρα.
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Νόμος 4282/2014 (182 Α) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες 
διατάξεις» - Πορεία εφαρμογής του

1. Διατάξεις του ν. 4282/2014 (πλην αυτών της αδειοδότησης των 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας)

Στα Κεφάλαιο Α, αναφέρονται ρυθμίσεις του ν. 4282/2014, που 
αφορούν την αδειοδότηση (μίσθωση και χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας) μονάδων εντατικής ή ημιεντατικής μορφής. Κρίθηκε χρήσιμο 
οι ρυθμίσεις αυτές, να αποτελέσουν ξεχωριστό Κεφάλαιο (και μάλιστα 
με προτεραιότητα) λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η διαδικασία 
αδειοδότησης των μονάδων για κάθε ενδιαφερόμενο που επιχειρεί, ή 
πρόκειται να επιχειρήσει στον κλάδο.

Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις λοιπές (πλην αυτών της 
αδειοδότησης) διατάξεις, οι οποίες, είτε έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, 
είτε ρυθμίζουν επιμέρους θέματα του κλάδου και κυρίως των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, οι διατάξεις αυτές του υπόψη νόμου αφορούν τα ακόλουθα:

- Θεσπίζεται η εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει τους Εθνικούς 
στόχους ανάπτυξης της Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.
- Το Ε.Π.Α.Υ. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 
Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.Υ.Δ.)
- Καθορίζεται η σύνθεση του Ε.Σ.Υ.Δ., αλλά και οι αρμοδιότητές 
του.

Συγκεκριμένα, το Ε.Σ.Υ.Δ. γνωμοδοτεί για τα ακόλουθα: 

• τη διαμόρφωση και εφαρμογή του Ε.Π.Α.Υ.
• τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, για την υποστήριξη 
της στρατηγικής ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών (μέσω αναπτυξιακών 

Κεφάλαιο Δ



38

– χρηματοδοτικών προγραμμάτων), καθώς και για κάθε άλλη θεσμική 
ρύθμιση.

• κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σε αυτό από τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Ορίζεται ότι, η διαχείριση της θαλάσσιας υδάτινης έκτασης που 
έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
ως Π.Ο.Α.Υ., ανατίθεται στον οικείο φορέα διαχείρισης, με απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

- Ορίζεται, το μίσθωμα θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων 
εκτάσεων, για μονάδες υδατοκαλλιέργεια, ως χρηματικό ποσό σε ευρώ 
ανά στρέμμα, έτος και είδος καλλιέργειας, το οποίο εξειδικεύεται με 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης ορίζεται ότι, το μίσθωμα εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στο δήμο, ή τους 
δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν οι μονάδες.
Αν η περιοχή που εγκαθίστανται η μονάδα, είναι προστατευόμενη, για την 
οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ή εγκαθίσταται εντός Π.Ο.Α.Υ., 
ποσοστό 20% αποδίδεται, κατά περίπτωση, στο φορέα διαχείρισης, είτε 
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της  προστατευόμενης περιοχής, είτε της Π.Ο.Α.Υ. και το υπόλοιπο 80% 
στο δήμο, ή τους δήμους.

Σε περίπτωση που η μισθωμένη έκταση, είναι εντός Π.Ο.Α.Υ., η οποία 
ανήκει σε προστατευόμενη η περιοχή, ποσοστό από 20% αποδίδεται 
στους φορείς διαχείρισης και το υπόλοιπο (60%) στο δήμο, ή τους 
δήμους.

- Απαγορεύεται η αλιεία, περιμετρικά από το όριο της μισθωμένης 
υδάτινης έκτασης, από οποιονδήποτε συμπεριλαμβανομένου και του 
φορέα της μονάδας, σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων, αν πρόκειται 
για αλιεία με συρόμενα εργαλεία και πενήντα (50) μέτρων για αλιεία με 
λοιπά εργαλεία.
Επίσης απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου εντός 
των μισθωμένων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς την ενημέρωση του μισθωτή 
και χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής αρχής.

- Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με απόφασή του να αναστέλλει τις μισθώσεις υδάτινων 
εκτάσεων, γενικά, ή ειδικά, για συγκεκριμένα είδη και για συγκεκριμένους 
λόγους.

- Καθορίζονται, το πρόστιμο για τους παραβάτες διατάξεων 
του ν. 4282/2014, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη βεβαίωση των 
παραβάσεων και η αρχή επιβολής του προστίμου.
- Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στους κατά περίπτωση αρμόδιους 
Υπουργούς, να καθορίζουν λεπτομέρειες εφαρμογής διαφόρων 
διατάξεων του νόμου και μάλιστα ορισμένων βασικών, για την εφαρμογή 
των οποίων η έκδοση των αποφάσεων είναι απαραίτητη.
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                       Κεφάλαιο Ε

Ο Αιγιαλός και η παραλία (ως χώρος εγκατάστασης, συνοδών χερσαίων 
εγκαταστάσεων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας)

Η νομοθεσία που ισχύει για τον αιγιαλό και την παραλία έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την ίδρυση και λειτουργία, πλωτών κυρίως μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, καθόσον πρόκειται καταρχάς για το χώρο μέσω του 
οποίου μπορεί να γίνει η πρόσβαση στις πλωτές εγκαταστάσεις των 
μονάδων, αλλά και ο χώρος που παραχωρείται, είτε για απλή χρήση, 
για τις ανάγκες των μονάδων, είτε για  χρήση εκτέλεσης έργων, που 
εξυπηρετούν τις μονάδες.

Το καθεστώς για τον αιγιαλό κα την παραλία, θεσπίζεται με το ν. 2971/2001 
«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με τους νόμους 4281/2014, 4321/2015 (32 Α) και 4607/2019 (65 
Α).

Πρόκειται για χερσαίες εκτάσεις με ιδιαιτερότητα, λόγω του νομικού 
χαρακτήρα τους και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 
«Ο αιγιαλός και η παραλία, … είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν 
κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο έχει υποχρέωση να τα προστατεύει 
και να τα διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και του 
χωροταξικού σχεδιασμού» (παράγραφος 1 άρθρου 2 του ν.2971/2001, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4607/2019).

Για να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας 
υδατοκαλλιέργειας, με τις αναγκαίες συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις 
της, καταρχάς απαιτείται να έχουν καθοριστεί, ή σε κάθε περίπτωση να 
βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία καθορισμού, των οριογραμμών 
αιγιαλού και παραλίας, στην εγγύς παράκτια ζώνη της μισθωμένης 
θαλάσσιας έκτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του 
ν. 2971/2001, όπως αυτές ισχύουν.
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Ιδιαίτερης σημασίας, βέβαια, έχουν ειδικότερες διατάξεις του υπόψη 
νόμου και συγκεκριμένα:

- Το άρθρο 13 Α, (του ν. 2971/2001) το οποίο προστέθηκε με το 
ν. 4607/2019 (άρθρο 32) σύμφωνα με το οποίο, επιτρέπεται, έναντι 
οικονομικού ανταλλάγματος, η παραχώρηση της απλής χρήσης σε 
επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών για την εναπόθεση, αποκλειστικά 
και μόνο, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμών απαραίτητων για 
τη λειτουργία τους, χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε κατασκευών. Η 
παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία 
(3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

- Τα άρθρα 14 και 14 Α του νόμου 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε 
το πρώτο και προστέθηκε το δεύτερο, με το ν. 4607/2019 (άρθρα 33 και 
34, αντίστοιχα), τα οποία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τις 
χερσαίες εγκαταστάσεις των υδατοκαλλιεργειών:

• Στο άρθρο 14: 
την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σε επιχειρήσεις 
υδατοκαλλιέργειας, που λειτουργούν νόμιμα, για εκτέλεση έργων που 
εξυπηρετούν τις μονάδες του κλάδου (συμπεριλαμβανομένων των 
προβλητών).

Η παραχώρηση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας της μονάδας και παύει να ισχύει αυτοδίκαια και αζημίως 
για το Δημόσιο, όταν παύει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια της 
μονάδας.

• Στο άρθρο 14 Α: 
την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας και αδειοδότηση έργων, 
που έχουν κατασκευασθεί μέχρι 28/7/2011 στον αιγιαλό και την παραλία 
χωρίς απόφαση παραχώρησης χρήσης, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου προς 
την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εντός προθεσμίας δύο (2) ετών 
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από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Διευκρινίζεται ότι, η ρύθμιση αυτή αφορά και τις περιπτώσεις αυθαίρετων 
κατασκευών υδατοκαλλιέργειας για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις 
διατάξεις των νόμων 4178/2013 (άρθρο 23, παράγραφος 19 α) και 
4295/2017 (άρθρο 121).

Επιπρόσθετα στο ίδιο άρθρο προβλέπεται αναστολή τυχόν διοικητικών 
ή ποινικών μέτρων, που έχουν ληφθεί σε βάρος των επιχειρήσεων, μέχρι 
την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της χρήσης, με εξαίρεση των 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
έχουν καταστεί τελεσίδικα.
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                               Κεφάλαιο ΣΤ

Εκμετάλλευση φυσικών δημόσιων ιχθυοτροφείων (Λιμνοθάλασσες)

1. Ισχύουσα νομοθεσία εκμετάλλευσης των δημόσιων 
ιχθυοτροφείων

Η εκμετάλλευση των δημόσιων ιχθυοτροφείων, όπως έχει αναφερθεί, 
αποτελεί υδατοκαλλιέργεια εκτατικής μορφής και μάλιστα η μόνη που 
εφαρμοζόταν στη χώρα, μέχρι τη δεκαετία του 1980, που άρχισε η 
ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών εντατικής και ημιεντατικής μορφής.

Η μορφή εκτατικής υδατοκαλλιέργειας διέπεται από διατάξεις του 
Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 420/1970), οι οποίες εφαρμόστηκαν επί πολλές 
δεκαετίες, αν ληφθεί υπόψη, ότι θεσπίστηκαν πριν και από το 1970, 
καθόσον το Ν.Δ. 420/1970, αποτελεί κωδικοποίηση της μέχρι τότε 
ισχύουσας νομοθεσίας του τομέα Αλιείας. 

Κατά καιρούς έγιναν τροποποιήσεις, στις σχετικές με τα δημόσια 
ιχθυοτροφεία (Λιμνοθάλασσες) διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα, μικρής 
έκτασης και χωρίς μεταβολή στην ουσία του καθεστώτος εκμετάλλευσής 
τους.Εκτεταμένη όμως και ουσιαστική, θεωρείται η τροποποίηση με το 
ν. 4492/2017 (156Α)
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Πολλά χρόνια, πριν από την τελευταία τροποποίηση, είχε επισημανθεί 
η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού καθεστώτος των δημόσιων 
ιχθυοτροφείων, προς την κατεύθυνση της προστασίας των ευαίσθητων 
αυτών οικοσυστημάτων, τα οποία και ανήκουν σε προστατευόμενες 
περιοχές, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ή και με διεθνείς  Συμβάσεις.

Η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Αλιευτικού Κώδικα, που 
πραγματοποιήθηκε με το ν. 4492/2017, δεν μπορεί και δεν είναι σκόπιμο 
να κριθεί, ως προς την αποτελεσματικότητά της, καθόσον εφαρμόζεται 
για δύο (2) μόλις έτη (Οκτώβριος 2017).

Υπάρχουν, βέβαια, αναφορές και προβλέψεις στο πλαίσιο των 
τροποποιημένων διατάξεων του Αλιευτικού Κώδικα, που εκφράζουν 
το πνεύμα του νόμου, για την προστασία των οικοσυστημάτων των 
δημόσιων ιχθυοτροφείων, όπως:

- στο σκοπό, για την εκμετάλλευση των δημόσιων ιχθυοτροφείων, 
γίνεται αναφορά ότι αυτή θα γίνεται «με γνώμονα τη διασφάλιση της 
οικολογικής τους ισορροπίας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας» 
(παραγρ. 1 άρθρου 35).

- με τη θέσπιση της σύνταξης «Έκθεσης αξιολόγησης του 
ιχθυοτροφείου», οι προτάσεις της οποίας, όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος, θα γίνεται σύμφωνα και με τις προτάσεις του φορέα 
διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές, όπου αυτός υφίσταται 
(παραγρ. 6 άρθρου 35).

- με τη σύσταση «Επιτροπής Ελέγχου Μισθωμένων Ιχθυοτροφείων» 
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η οποία θα πραγματοποιεί ετήσιους 
ελέγχους, κατά τους οποίους θα λαμβάνεται υπόψη και η «Έκθεση 
Αξιολόγησης του ιχθυοτροφείου» (άρθρο  53).

Η αποτελεσματικότητα των διατάξεων αυτών, σε κάθε περίπτωση, θα 
κριθεί κατά την εφαρμογή τους.
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Επιγραμματικά, με τις διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με το ν. 4492/2017, καθορίζονται τα ακόλουθα:

- οι τρόποι εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων, βασικοί 
των οποίων είναι, η μίσθωση σε Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και η 
μίσθωση με δημοπρασία.

- Η διαδικασία που εφαρμόζεται, για κάθε ένα από τους τρόπους 
εκμετάλλευσης, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη μίσθωση των 
ιχθυοτροφείων.

- Η διάρκεια της μίσθωσης κατά περίπτωση.

- Το μίσθωμα και οι υποχρεώσεις του μισθωτή.

Για την εκμίσθωση σε Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, το μίσθωμα συνίσταται 
σε ποσοστό (10%) επί της αξίας των αλιευμάτων του μισθωμένου 
ιχθυοτροφείου, που αλιεύονται από το μισθωτή Συνεταιρισμό.

- Θεσπίζεται η δυνατότητα να παρέχονται στα μισθωμένα 
ιχθυοτροφεία, υπηρεσίες «αλιευτικού τουρισμού» και δράσεις οικοτεχνίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία.

- Ορίζεται, η νομιμοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων μέχρι τη 
δημοσίευση του ν. 4492/2017, εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών 
των δημόσιων ιχθυοτροφείων, απαραίτητων για την ιχθυοτροφική 
εκμετάλλευση, καθώς και η διαδικασία που θα τηρηθεί για το σκοπό 
αυτό.

2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 
λιμνοθαλασσών

Καταρχάς αναφέρεται, ότι στην 8η Ομάδα «Υδατοκαλλιέργειες» έργων 
και δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται και έργα με τον τίτλο «Εκτατικές 
εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές 
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ποταμών, κ.λπ.), που κατατάσσονται στην Κατηγορία Β (απόφαση 
ΥΠΕΝ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016, όπως τροποποιήθηκε με 
όμοια απόφαση αριθ. οικ. 2307/26-01-2018).

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των ως άνω έργων τηρείται η 
διαδικασία της υποκατηγορίας Β4, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 
αριθ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14-03-2003 (Β 332) και συγκεκριμένα στα 
άρθρα 10 και 11 αυτής.

Υπάρχουν, βέβαια, και έργα που αφορούν τις λιμνοθάλασσες για τα οποία, 
δεν απαιτείται τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
(π.χ. υπό προϋποθέσεις εργασίες συντήρησης υφιστάμενων έργων) είτε, 
ανάλογα με τη φύση τους, να υπάγονται στις διατάξεις άλλων Ομάδων 
(εκτός της 8ης) έργων και δραστηριοτήτων και κατηγοριών, για τα οποία 
τηρείται η αντίστοιχη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Οι λεπτομέρειες για όλες αυτές τις περιπτώσεις καθορίζονται με το 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αριθ. ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/5635/406/20.06.2019, «προς το Σύνδεσμο Συνεταιρισμών 
Μισθωτών Ελληνικών Λιμνοθαλασσών».
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                                   Κεφάλαιο Ζ

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υδατοκαλλιέργειες 
(Κανονισμοί – Οδηγίες)

Όπως είναι γνωστό, οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται 
αυτοδίκαια και νόμοι της χώρας και σε κάθε περίπτωση η εθνική 
νομοθεσία οφείλει να είναι σε συμφωνία με τους Κανονισμούς αυτούς.

Όσον αφορά τις «Οδηγίες», εκδίδεται σε συμμόρφωση με αυτές η 
απαιτούμενη εθνική νομοθεσία.

Για τις υδατοκαλλιέργειες και τα προϊόντα τους, όπως και για κάθε 
άλλη παραγωγική δραστηριότητα, υπάρχει ένα σύνολο Κανονισμών 
και Οδηγιών, που αποτελούν τη συνήθως αποκαλούμενη «Ενωσιακή 
νομοθεσία» του κλάδου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η Ελληνική Διοίκηση έχει προχωρήσει σε 
ενέργειες, είτε ενημέρωσης, είτε υπό μορφή οδηγιών / κατευθύνσεων 
εφαρμογής των Κανονισμών, στην πλειονότητα όμως γίνεται παραπομπή 
σε αυτούς.

Οι πράξεις της Ελληνικής Διοίκησης (νομοθετικές – διοικητικές) που 
αφορούν συμμόρφωση στις Οδηγίες, έχουν ήδη περιληφθεί στην εθνική 
νομοθεσία.

Υπάρχουν βέβαια Κανονισμοί της Ε.Ε., ιδιαίτερης σημασίας, που 
καθορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, και των 
οποίων η γνώση είναι χρήσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο που επιχειρεί, 
ή πρόκειται να επιχειρήσει στον κλάδο, αλλά και Κανονισμοί, που 
αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ως 
προϊόντα ζωικής προέλευσης και την υγιεινή και υγεία του εκτρεφόμενου 
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πληθυσμού, που η γνώση τους, δεν είναι απλά χρήσιμη, αλλά και 
υποχρεωτική για τους απασχολούμενους στον κλάδο.

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται συνοπτική αναφορά στους βασικούς 
Κανονισμούς, που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και τα προϊόντα τους, 
ως ακολούθως:

1. Καν. (ΕΕ) 1380/2013, για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π.)

Σύμφωνα με τον  Κανονισμό αυτό, στόχος της Κ.Αλ.Π., μεταξύ των άλλων, 
αποτελεί η διασφάλιση, ότι η δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα και υπόκειται σε διαχείριση, με 
τρόπο συμβατό με το στόχο επίτευξης οικονομικών οφελών και οφελών 
για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα του 
επισιτιστικού εφοδιασμού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, έχει σκοπό 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στήριξη της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας του κλάδου, επίσης την αποτελεσματικότητα του Ενωσιακού 
δικαίου και την ανταπόκρισή του στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων.

2. Καν. (ΕΕ) 1379/2013, για την Κοινή Οργάνωση των προϊόντων 
Υδατοκαλλιέργειας (Κ.Ο.Α.).

Με τον Κανονισμό αυτό θεσπίζεται το καθεστώς της Κ.Ο.Α., η οποία μεταξύ 
των άλλων περιλαμβάνει βασικούς τομείς της αγορά των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, όπως προδιαγραφές εμπορίας, ενημέρωση των 
καταναλωτών και κανόνες ανταγωνισμού.

Επίσης, περιλαμβάνει, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τις 
προϋποθέσεις σύστασης και αναγνώρισης Οργάνωσης Παραγωγών.

3. Καν. (ΕΕ) 508/2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ).
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Με τον Κανονισμό αυτό καταρχήν συστήνεται Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, με αντικείμενο τα χρηματοδοτικά μέτρα της Ένωσης, κυρίως για 
την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Το ΕΤΘΑ συμβάλλει, μεταξύ των άλλων, στην προώθηση ανταγωνιστικής 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, οικονομικά βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης 
υδατοκαλλιέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό καθορίζονται οι γενικοί όροι χρηματοδότησης μιας 
σειράς μέτρων, όπως, ενδεικτικά:

- Την καινοτομία της υδατοκαλλιέργειας

- Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

- Ενθάρρυνση καινούργιων υδατοκαλλιεργητών, για βιώσιμες 
υδατοκαλλιέργειες

- Μέτρα για τη δημόσια υγεία

- Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων.

Όσον αφορά την εμπορία και μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 
το ΕΤΘΑ χρηματοδοτεί σχέδια παραγωγής και εμπορίας, μέτρα εμπορίας, 
αλλά και μέτρα μεταποίησης.

Η συμβολή του ΕΤΘΑ, υλοποιείται μέσω του Ε.Π.Αλ.Θ., που καταρτίζεται 
από την Ελληνική Διοίκηση και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
για τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο.

4. Καν. (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου «Περί θεσπίσεως 
Κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κ.Αλ.Π.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τον  Κανονισμό αυτό θεσπίζεται, σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης 
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και επιβολής, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Κ.Αλ.Π., ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων 
πόρων, με την κάλυψη όλων των πτυχών της πολιτικής.

Ο έλεγχος, που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη, όσον αφορά 
δραστηριότητες της υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, 
τη μεταφορά ψαριών σε κλωβούς, ή τις εγκαταστάσεις των μονάδων, 
τις εγκαταστάσεις, εκτροφής, εκφόρτωσης, εισαγωγής, μεταφοράς, 
μεταποίησης, εμπορίας και αποθήκευσης των προϊόντων.

Στον έλεγχο της εμπορίας, περιλαμβάνεται βέβαια και η ιχνηλασιμότητα, 
εξασφάλιση δηλαδή της ανιχνευσιμότητας των προϊόντων σε όλες τις 
φάσεις, παραγωγής, κατεργασίας και διανομής, από την καλλιέργειά 
τους, μέχρι τη λιανική πώληση.

5. Καν. (ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, «για τη χρήση στην 
υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Αφορά, στην εισαγωγή ξένων ειδών και στη μετατόπιση απόντων σε 
τοπικό επίπεδο ειδών, για να χρησιμοποιηθούν στην υδατοκαλλιέργεια και 
στη λήψη μέτρων προκειμένου να αποφεύγονται αρνητικές επιπτώσεις, 
που θα μπορούσαν να προκύψουν, στη βιοποικιλότητα και κυρίως στα 
είδη, στα ενδιαιτήματα και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος, από τη 
χρήση τους.

6. Καν. (ΕΚ) 834/2007, για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων».

Περιλαμβάνει διατάξεις άσκησης βιολογικής παραγωγής προϊόντων 
και επισήμανσης αυτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την άσκηση της 
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας αριθ. 95767/2010 (ΦΕΚ 1343/Β’).

7. Κανονισμοί (ΕΚ) σχετικά, με την ασφάλεια και την υγιεινή των 
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τροφίμων, τον καθορισμό, κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής 
προέλευσης, ελέγχων συμμόρφωσης στη νομοθεσία περί ζωοτροφών 
και τροφίμων και στους κανόνες για την υγεία και τη διαβίωση των ζώων 
και συγκεκριμένα:

- Καν. (ΕΚ) 178/2002, «για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό 
των διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων».

- Καν. (ΕΚ) 852/2004, «για την υγιεινή των τροφίμων».

- Καν. (ΕΚ) 853/2004, «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων 
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης».

- Καν. (ΕΚ) 854/2004, «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για 
την Οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».

- Καν. (ΕΚ) 882/2004, «για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, περί ζωοτροφών και τροφίμων και 
προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.»




