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D.T1.3.1 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για επιχειρηματίες υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, τη
Ρουμανία, την Τουρκία και την Ουκρανία
1. Εισαγωγή

Η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλει όλο και περισσότερο στην παγκόσμια παραγωγή υδρόβιων τροφίμων,
δεδομένου ότι, στην περίπτωση των περισσότερων αποθεμάτων άγριων ψαριών. τα όρια της
βιώσιμης εκμετάλλευσης έχουν σχεδόν φτάσει ή ακόμη και ξεπεραστεί. Στην ΕΕ, η υδατοκαλλιέργεια
αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε πολλές παράκτιες και ηπειρωτικές περιοχές. Κάθε
μία από τις χώρες εταίρους στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας εντός της
χώρας σύμφωνα με το υδατικό τους δυναμικό, τη γεωγραφία, το κλίμα και άλλα χαρακτηριστικά του
οικοσυστήματος.
Η Ελλάδα και η Ρουμανία προσπαθούν να αναπτύξουν τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα
με τις στρατηγικές της ΕΕ, τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τους μηχανισμούς
χρηματοδότησης, ενώ η Τουρκία και η Ουκρανία ως τρίτες χώρες προσπαθούν να υποστηρίξουν τον
τομέα με τις εθνικές τους πολιτικές, είτε μετά από ευθυγράμμιση της εθνικής τους νομοθεσίας με
Κεκτημένο της ΕΕ ή ανάπτυξη νέων πολιτικών και στρατηγικών για την αύξηση της παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας.
Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο στη Ρουμανία και την Ουκρανία,
συγκρίνοντας την Ελλάδα και την Τουρκία που προέρχονται από το ιστορικό τους υπόβαθρο. Ως εκ
τούτου, η προσαρμογή στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, η ανταγωνιστική επένδυση για τη χρήση
των εθνικών πόρων με τους πιο ορθολογικούς τρόπους και η φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση
είναι πολύ σημαντικά.
Σε όλες τις χώρες εταίρους, ο κύριος στόχος είναι η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα
με αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, υγείας των ζώων και προστασίας των
καταναλωτών. Η άριστη ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να αποτελεί
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την εθνική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας τόσο στην
εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.
Ωστόσο, σε πολλές χώρες η παραγωγή ιχθύων έχει μειωθεί ή παραμένει στάσιμη, ενώ η ζήτηση
αυξάνεται πάντα. Παρόλο που η αλιεία αλίευσης έχει εποχικότητα, η υδατοκαλλιέργεια έχει το
πλεονέκτημα της προμήθειας συνεχών αγορών.
Η υδατοκαλλιέργεια είναι ένα από τα σημαντικά συστατικά της μπλε στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ
και του FAO με στόχους τη βιωσιμότητα, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Ένα βελτιωμένο πλαίσιο υδατοκαλλιέργειας θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής
και του εφοδιασμού ψαριών και θαλασσινών στις αγορές, θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές
ψαριών και θα ενισχύσει την ανάπτυξη αγροτικών και παράκτιων περιοχών.
Η Επιτροπή της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έχει θεσπίσει στρατηγικές κατευθυντήριες
γραμμές για την υδατοκαλλιέργεια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτός
ο τομέας και για τον προσδιορισμό τομέων (π.χ. διοικητική απλούστευση, χωροταξικός σχεδιασμός,
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οργάνωση της αγοράς, καλύτερη επισήμανση και πληροφόρηση) στις οποίες θα μπορούσε να
βοηθήσει το ξεκλείδωμα της αγοράς δυναμικό του τομέα υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Το 2013
σημαδεύτηκε από την πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Οι
μεταρρυθμίσεις παρουσιάζουν ένα σταθερό σχέδιο δράσης που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε παράκτιες
περιοχές και, τελικά, να προμηθευτούν ψάρια στους πολίτες της ΕΕ με υγιή και βιώσιμο τρόπο. Ενώ η
Ελλάδα και η Ρουμανία επωφελούνται από τέτοιες νομικές, τεχνικές και οικονομικές πρωτοβουλίες,
η Τουρκία, ως προσχωρούσα χώρα, και η Ουκρανία σημειώνουν επίσης πρόοδο σε παρόμοια πεδία
κατά τη διαδικασία εναρμόνισης στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η μεταρρύθμιση της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στοχεύει στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας μέσω μιας ανοικτής
μεθόδου συντονισμού: μια εθελοντική διαδικασία συνεργασίας που βασίζεται σε στρατηγικές
κατευθυντήριες γραμμές και πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια που προσδιορίζουν κοινούς στόχους
και, όπου είναι δυνατόν, δείκτες που μετρούν την πρόοδο στην αυτή την κατεύθυνση. Για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, απαιτείται ενεργή συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων: αρχών,
βιομηχανίας, εμπόρων, ενώσεων καταναλωτών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στοχεύει στην προώθηση της
υδατοκαλλιέργειας μέσω μιας ανοικτής μεθόδου συντονισμού: μια εθελοντική διαδικασία
συνεργασίας που βασίζεται σε στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και πολυετή εθνικά στρατηγικά
σχέδια που προσδιορίζουν κοινούς στόχους και, όπου είναι δυνατόν, δείκτες για τη μέτρηση της
προόδου αυτή την κατεύθυνση. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, απαιτείται ενεργή συμμετοχή
όλων των σχετικών παραγόντων: αρχών, βιομηχανίας, εμπόρων, ενώσεων καταναλωτών, καθώς και
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
στοχεύει στην προώθηση της υδατοκαλλιέργειας μέσω μιας ανοικτής μεθόδου συντονισμού: μια
εθελοντική διαδικασία συνεργασίας που βασίζεται σε στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και
πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια που προσδιορίζουν κοινούς στόχους και, όπου είναι δυνατόν,
δείκτες που μετρούν την πρόοδο στην αυτή την κατεύθυνση. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι,
απαιτείται ενεργή συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων: αρχών, βιομηχανίας, εμπόρων,
ενώσεων καταναλωτών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
2. ΕΛΛΑΔΑ
2.1.

Γενικές πληροφορίες

Η υδατοκαλλιέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Καλύπτει την
αναπαραγωγή υδρόβιων οργανισμών, θαλάσσιων και γλυκών υδάτων, όπως ψάρια, μαλάκια
(στρείδια, μύδια), καρκινοειδή (γαρίδες, καραβίδες) και φυτά. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους τομείς του πρωτογενούς
τομέα της ζωικής παραγωγής. παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και ικανοποιεί την πραγματική ζήτηση από τους καταναλωτές. Ενδεικτικά, το 1980 μόνο το
2% της εγχώριας προσφοράς αλιευτικών προϊόντων προήλθε από την υδατοκαλλιέργεια (2.000
τόνους) και το υπόλοιπο 98% από εμπορική ή παραδοσιακή αλιεία (105.651 τόνοι). Αυτός ο λόγος
άρχισε να αλλάζει και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του FAO για το 2017,
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υπολογίζεται ότι το 62% της εγχώριας παραγωγής των αλιευτικών προϊόντων προήλθε από την
υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 38% προήλθε από την εμπορική αλιεία.
Έχοντας ζήσει μια δεκαετία αργής ανάπτυξης και μια μικρή πτώση της παραγωγής, η ελληνική
υδατοκαλλιέργεια βρίσκεται πλέον σε αναπτυσσόμενο δρόμο. Στην Ελλάδα, από το 1981, όταν
δημιουργήθηκαν οι πρώτες πειραματικές μονάδες, η βιομηχανία έφτασε, το 2018, να κατέχει την
πρώτη θέση παγκοσμίως για την εκτροφή μεσογειακών ψαριών. Πιο συγκεκριμένα, στις ελληνικές
θάλασσες, εκτρέφονται μεσογειακά είδη, κυρίως χρυσόψαρα και ευρωπαϊκά λαβράκια, αλλά και είδη
όπως αιχμηρό ρύγχος, θαλασσινό, πενιχρό, κοινό οδοντέκκο κ.λπ.
Η καλλιέργεια κοχυλιών αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Η
δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη
επιχορήγηση για την εκτροφή μυδιών καταγράφηκε το 1955 και αφορούσε κλιμακωτή μονάδα
συστήματος στον ΒΑ όρμο της Θεσσαλονίκης. Το 1970, ξεκίνησε πιο συστηματική εκτροφή μυδιών,
σε τμήματα των ποταμών Λουδιά και Αξιού και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Πιερία, την Ημαθία και
την Καβάλα. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε το κλιμακωτό σύστημα, το οποίο είναι κατάλληλο για πιο ρηχά
νερά, και στη συνέχεια το 1985 η μεγάλη γραμμή χρησιμοποιήθηκε για βαθύτερα νερά, με
αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση του αριθμού των μονάδων από 70 σε 600. Εκτός από τη θαλάσσια
υδατοκαλλιέργεια (ψάρια και οστρακοειδή), μια ειδική θέση κατέχει η υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών
υδάτων, που αναπτύχθηκε σε μια μικρή περιοχή κατάλληλη για το σκοπό αυτό, κυρίως στην irusπειρο
και Δυτική Μακεδονία, αποτελώντας την κύρια ή συμπληρωματική απασχόληση για τους κατοίκους
των ορεινών και απομακρυσμένων ηπειρωτικών περιοχών.
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 63 εταιρείες με 320 μονάδες. Οι
περισσότερες από αυτές είναι οικογενειακές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν και
μεγαλύτεροι όμιλοι με κάθετες εταιρείες οι οποίες εκτός από την εκτροφή ψαριών παράγουν επίσης
ωοτοκία, τρόφιμα και σταθερό εξοπλισμό.
Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, εξακολουθεί να γίνεται όλο και πιο έντονος λόγω της ραγδαίας
αύξησης της παραγωγής τρίτων χωρών, κυρίως της Τουρκίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει σημειωθεί
αύξηση της παραγωγής και των δύο ειδών (τσιπούρες με χρυσόχορτο, ευρωπαϊκό λαβράκι) για όλες
τις μεσογειακές χώρες, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τις ελληνικές πωλήσεις. Ο εξωτερικός
προσανατολισμός της μεσογειακής βιομηχανίας ψαριών καλύπτει το 80% της εξαγόμενης παραγωγής
και το υπόλοιπο 20% διατίθεται στην τοπική αγορά. Τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας είναι
διαθέσιμα σε 32 χώρες παγκοσμίως. Ωστόσο, οι κύριες αγορές είναι στην ΕΕ όπου παραδοσιακά η
Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία απορροφούν σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής
(59% το 2018).
2.2. Κοινή καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
2.2.1. Θεσμικό πλαίσιο
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνο για την υδατοκαλλιέργεια στην
Ελλάδα. Καθορίζει την Εθνική Στρατηγική για τα Νερά, κατανέμει ποσοστώσεις παραγωγής και, μέσω
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, διαχειρίζεται όλα τα διαθέσιμα εθνικά και κοινοτικά
κεφάλαια στον τομέα. Σε τοπικό επίπεδο, οι Νομαρχίες αδειοδοτούν δραστηριότητες
υδατοκαλλιέργειας και παρέχουν παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές για γεωργία. Οι περιφερειακές

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για θέματα υγιεινής και ασφάλειας και παρακολουθούν
τακτικά τις διαδικασίες λειτουργίας και τις συνθήκες υγιεινής της υδατοκαλλιέργειας.
Οι θαλάσσιοι ιχθυοκαλλιεργητές είναι συνδεδεμένοι με την Ομοσπονδία Ελληνικών Καλλιεργειών, η
οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της συνολικής ελληνικής παραγωγής. Οι μικρότεροι
παραγωγοί εκπροσωπούνται από την Πανελλήνια Ένωση Μεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών.
2.2.2. Νομικό πλαίσιο
Το πλαίσιο για τον κοινό χωρικό σχεδιασμό για την υδατοκαλλιέργεια παρέχει κατευθυντήριες
γραμμές και κριτήρια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και διασφαλίζει την προστασία του
περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα του τομέα1Το Δίνοντας συγκεκριμένες κατευθυντήριες
γραμμές για κάθε τύπο πρακτικής υδατοκαλλιέργειας, το πλαίσιο εξηγεί επίσης νομικές και
διοικητικές αλλαγές στο σχέδιο δράσης στο μέλλον.
Το 2014, ψηφίστηκε ο νόμος για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να απλοποιηθούν
οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιέργειας ιδρύθηκε για να
προωθήσει τις προτεραιότητες καλλιέργειας νερού, να απλοποιήσει την πρόσβαση σε δημόσιες
εκτάσεις και νερό, καθώς και τις διαδικασίες για τη δημιουργία υδατοκαλλιέργειας με την επιβολή
κυρώσεων στους παραβάτες. Το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιέργειας (NCA) ενημερώνει τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής. Συγκεκριμένα, συμβουλεύει για:
•
•

•

Η διαμόρφωση και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος για την Ανάπτυξη της
Υδατοκαλλιέργειας.
Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την υποστήριξη της αναπτυξιακής
στρατηγικής του τομέα, μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και
για κάθε άλλη θεσμική ρύθμιση.
Κάθε άλλο θέμα που του αναθέτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νομοθεσία που διέπει την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι η ακόλουθη:
•

•

1

Νόμος Ν.4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014) "Ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας και άλλες
διατάξεις"http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/%CE%A6%CE%95%
CE%9A%20182%20%CE%91%20%CE%BD4282%20_2014.pdf
Ν. Ν.Δ.420/70 «Κώδικας Αλιείας» (ΦΕΚ-ΓΓ) 27/Α/31-11970http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/70_0027A.pdf),
όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Νόμου Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ
221/Α/14-12-1987http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2Ydat/87_0221A.pdf) και Νόμος Ν. 2040/1992 (GG 70/Α/23-41992http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/92_0070A.pdf).

Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 31722/2011, ΦΕΚ 2505, κυρώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2011
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Διάταγμα Β.Δ 142/1971, Άρθρο 1 «Αλιεία υδρόβιων οργανισμών ... και η προστασία τους»
(ΦΕΚ 49/Α/12-3-1971 http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2Ydat/71_0049A.pdf ).
Νόμος Ν. 1845/1989, άρθρο 32, εδ. 7 (α), σχετικά με τη «μίσθωση υδάτινων περιοχών» (ΦΕΚ
102/Α/26-4-1989http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2Ydat/89_0102A.pdf ).
Νόμος
Ν.
3208/2003
Άρθρο
19,
παράγραφος
11,
(ΦΕΚ
303/Α/24-122003http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/03_0303A.pdf ).
Υπουργική Απόφαση 140476/2004 «Καθορισμός της διαδικασίας παραχώρησης… και
χορήγηση
άδειας
ίδρυσης
και
λειτουργίας
μονάδων»
(ΦΕΚ
357/Β/19-22004http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/04_0357B.pdf ).
Υπουργική Απόφαση 9232.1/1/11/11-01-2011 «Κανονισμός αδειοδότησης θαλάσσιων και
ιχθυοτροφείων» (ΦΕΚ 136/Β/09-22011http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/11_0136B.pdf ).
Νόμος Ν. 3199/2003 με θέμα «Προστασία και διαχείριση των υδάτων-Εναρμόνιση με την
οδηγία
2000/60/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου…»
(ΦΕΚ
280/Α/9-122003http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/03_0280A.pdf ).
Νόμος Ν. 4014/2011 με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…»
(ΦΕΚ
209/Α/21-9-2011http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2Ydat/11_0209A.pdf ).
Προεδρικό Διάταγμα 28/2009 με θέμα «Υγειονομικές απαιτήσεις για ζώα υδατοκαλλιέργειας
και τα προϊόντα τους… σύμφωνα με τις οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ
της Επιτροπής της ΕΕ (ΦΕΚ 46/Α/16-3-2009
http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/09_0046A.pdf ).
Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α 31722/4-11-2011 με θέμα «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού
σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης για την υδατοκαλλιέργεια ...» (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011
http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/11_2505B.pdf ).
Νόμος Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-62010http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/2-Ydat/10_0087A.pdf).
Υπουργική Απόφαση 521/53656/16-05-2015 Κ.Υ.Α. "Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
βαθμολόγησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων περιοχών ..." (ΦΕΚ
1780/Β/23-052015http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/%CE%A6%CE%95%CE%9
A%201780%20%CE%92%202017.pdf) όπως διορθώθηκε από το ΦΕΚ 2069/Β/15-06-2017
http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2
02069%20%CE%92%202017.pdfΤο
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2.2.3. Διαδικασίες ανάπτυξης επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες χρηματοδοτούνται και οι σχετικές επιδοτήσεις απορροφώνται
αμέσως. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σε επιδοτήσεις της ΕΕ. Οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τους είναι αυτοί της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Για την
Ελλάδα, η μεγαλύτερη πρόκληση έρχεται από τη γειτονική Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται
για να δημιουργήσει ένα όραμα για βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Οι στόχοι είναι η
προώθηση του ανταγωνισμού, η ενθάρρυνση της βιωσιμότητας και η ανάδειξη των προϊόντων της
ιχθυοκαλλιέργειας.
Η υιοθέτηση τεχνολογιών εκτροφής σε κλωβούς από τη βιομηχανία σολομού, η αυξημένη ζήτηση της
αγοράς για αυτά τα είδη και οι φυσικές συνθήκες που παρέχει το ελληνικό κλίμα καθώς και η
εκτεταμένη ακτογραμμή έχουν κάνει τη χώρα μια επιλογή για την ανάπτυξη του τομέα. Σημαντικά
προγράμματα βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες επιχειρηματίες οδήγησαν σε ταχεία
αύξηση της παραγωγής και η Ελλάδα έγινε ο μεγαλύτερος παραγωγός αυτών των ειδών στον κόσμο.
(Μπασιούλη, 2014).
Το 2014, με τη θέσπιση του νόμου 4282 για την "ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας", ξεκίνησε μια
διαδικασία εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων επειδή
ήταν περίπλοκη και γραφειοκρατική, δημιουργώντας ασάφειες και επικαλυπτόμενες ευθύνες μεταξύ
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η χορήγηση άδειας θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.
Το 2016, συνεχίστηκε η επεξεργασία της Υπουργικής Απόφασης του Ν.4282, επιτρέποντας τις
εκκρεμείς διατάξεις. Το νομικό πλαίσιο, που ίσχυε μέχρι το 2016 και αφορούσε την ίδρυση και
λειτουργία των μονάδων, ήταν περίπλοκο και γραφειοκρατικό, δημιουργώντας ασάφειες και
επικαλυπτόμενες ευθύνες μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Τα κύρια προβλήματα ήταν ο
αυξημένος αριθμός αδειών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας μονάδας, η συμμετοχή πολλών
υπηρεσιών, η μη τήρηση των προθεσμιών, η μεγάλη διοικητική επιβάρυνση των υπηρεσιών και η
σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών για τη διεξαγωγή μελετών και δειγματοληψίας που
απαιτούνται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης μεριδίων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από
το GA of Fishing, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης είναι είκοσι πέντε (25)
μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και το είδος. Κατά την περίοδο 2007 έως 2013,
υποβλήθηκαν συνολικά 72 αιτήσεις για τη χορήγηση νέων αδειών, από τις οποίες το 25% τελικά
ικανοποιήθηκε πλήρως (ΣΕΘ, 2017). ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αδειοδότησης είναι είκοσι πέντε (25) μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και το είδος. Κατά
την περίοδο 2007 έως 2013, υποβλήθηκαν συνολικά 72 αιτήσεις για τη χορήγηση νέων αδειών, από
τις οποίες το 25% τελικά ικανοποιήθηκε πλήρως (ΣΕΘ, 2017). ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αδειοδότησης είναι είκοσι πέντε (25) μήνες και ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και το
είδος. Κατά την περίοδο 2007 έως 2013, υποβλήθηκαν συνολικά 72 αιτήσεις για τη χορήγηση νέων
αδειών, από τις οποίες το 25% τελικά ικανοποιήθηκαν πλήρως (ΣΕΘ, 2017).
Με βάση το ΦΕΚ 2284 05/07/2017, καθορίζονται τα απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση, ανανέωση
ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Αυτά περιλαμβάνουν:
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1. Προ-έγκριση μίσθωσης υδάτινου χώρου
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
a. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου
b. Σύντομη τεχνική και οικονομική έκθεση
c. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 50.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της
ζητούμενης υδάτινης περιοχής
d. Τοπογραφικά διαγράμματα της ζητούμενης υδάτινης περιοχής καθώς και η θέση και η
διάταξη των εγκαταστάσεων από εξειδικευμένο μηχανικό μέλος του ΤΕΕ.
2. Η Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υποβάλλει τον φάκελο
για γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης για μίσθωση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής
υδατοκαλλιέργειας μονάδα:
a. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
b. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων). Πριν από την υποβολή της ΕΠΕ, η διαδικασία γνωμοδότησης
μπορεί προαιρετικά να ακολουθηθεί από την υποβολή αρχείου για τον Προκαθορισμό
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΣΔΠΠ). Σε περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας
εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επίσης οι
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.
c. Δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
καθώς αυτά εξειδικεύονται στην αρ. 50129/1392 / 26.9.2013 κοινή υπουργική
απόφαση (Β '2405).
d. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, όπου απαιτείται. σε
περίπτωση χρήσης θαλασσινού νερού ή / και σε περίπτωση εξαγωγής νερού από τη
θάλασσα, ανεξάρτητα από την απόσταση από την ακτή δεν απαιτείται άδεια χρήσης
νερού. Για τις μονάδες γης που χρησιμεύουν ως εγκαταστάσεις υποστήριξης,
υποβάλλεται κατά περίπτωση πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης ή
απόφαση χορήγησης ακινήτων ή σχετική σύμβαση για τη χρήση εγκαταστάσεων
τρίτων. Άδεια δόμησης ή ανάλογη έγκριση από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, εφόσον
απαιτείται, υποβάλλεται μετά την έκδοση Εγκρίσεων Αποφάσεων Περιβαλλοντικών
Όρων.
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e. Σε περιπτώσεις χερσαίων εκτάσεων που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 998/1979 (Α 28 289) και της απόφασης αριθ.
Εφαρμόζονται 15277/2012 (Β '1077).
f. Εάν οι οριακές γραμμές της ακτής και της παραλίας δεν έχουν καθοριστεί στην περιοχή
εγκατάστασης της μονάδας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αντίγραφο της
σχετικής αίτησης για τον προσδιορισμό τους, η οποία θα είχε υποβληθεί
προηγουμένως για το σκοπό αυτό. Εάν η ακτή και η παραλία έχουν ήδη προκαθοριστεί,
υποβάλλεται το ΦΕΚ της δημοσίευσής τους.
g. Για την κατασκευή θερμοκηπίων για την υδατοκαλλιέργεια ή / και για τις υπόγειες
δεξαμενές ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους, απαιτείται πιστοποιητικό
απόκλισης από τα πρότυπα κτιρίου.
h. Έγγραφα σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο για τα ζώα-ψάρια και τα προϊόντα τους.
4. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας
αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις εκτροφής γης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση
Γεωργικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά.
a. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου.
b. Απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης ή απόφαση χορήγησης
ακινήτων καθώς και οικοδομική άδεια ή παρόμοια έγκριση από την αρμόδια
πολεοδομία. Η οικοδομική άδεια ή παρόμοια έγκριση υποβάλλεται μετά την έκδοση
της ΑΕΠΟ. Ειδικά στην περίπτωση των δασικών εκτάσεων, μια πράξη χαρακτηρισμού
της περιοχής όπου προτείνεται η εγκατάσταση του έργου (καθώς και η οριστική της) ή
προσδιορισμός της δασικής μορφής της περιοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας για αυτές τις παραχωρήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις (δασικές
εκτάσεις) οι διατάξεις του ν. 998/1979 (Α 28 289) και της απόφασης αριθ. 15277/2012
ΑΕΠΟ (Β'1077), όπως ισχύει.
c. Εάν οι οριακές γραμμές της ακτής και της παραλίας δεν έχουν καθοριστεί στην περιοχή
εγκατάστασης μονάδων, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αντίγραφο της σχετικής
αίτησης για τον προσδιορισμό τους, η οποία έχει υποβληθεί προηγουμένως για το
σκοπό αυτό. Εάν η ακτή και η παραλία έχουν προκαθοριστεί, υποβάλλεται το ΦΕΚ της
δημοσίευσής τους.
d. Για την κατασκευή θερμοκηπίων για την υδατοκαλλιέργεια ή / και για τις υπέργειες
δεξαμενές ιχθυοκαλλιέργειας, ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής τους,
πιστοποιητικό απόκλισης από τα πρότυπα κτιρίου.
e. Σύντομη τεχνοοικονομική έκθεση.
f. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 5.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της
χερσαίας έκτασης των εγκαταστάσεων.
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g.

Σχέδιο διάταξης τοποθεσίας σε κλίμακα 1: 200 έως 1: 1.000 με απεικόνιση των
προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων από ειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό του
ΤΕΕ.
h. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για
μονάδες κατηγορίας Α 'του Ν. 4014/2011 (Α' 209), στην οποία απαιτείται η έκδοση
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Πριν από την υποβολή της ΕΠΕ, η
διαδικασία γνωμοδότησης μπορεί προαιρετικά να ακολουθείται από την υποβολή
αρχείου για τον Προκαθορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΣΔΠΠ), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4014/2011.
i. Η σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για μονάδες καλλιέργειας νερού κατηγορίας Β 'του ν. 4014/2011, οι
οποίες υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
j. Τα απαιτούμενα έγγραφα σχετικά με την άδεια χρήσης νερού, εάν είναι απαραίτητο.
Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση χρήσης θαλασσινού νερού ή / και σε
περίπτωση εξαγωγής νερού από τη θάλασσα, ανεξάρτητα από την απόσταση από την
ακτή.
k. Τα έγγραφα που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο για τα ζώα και τα προϊόντα τους.
l. Άδεια ταξιδιού ή πιστοποιητικό κλειστής εγκατάστασης από την Υπηρεσία Αλιείας της
σχετικής Περιφερειακής Ενότητας, που αφορά περιπτώσεις χρήσης άγνωστων στο
τοπικό περιβάλλον ειδών. (Για τη διασφάλιση αυτού του εγγράφου, το ενδιαφερόμενο
μέρος υποβάλλει σχετικό αίτημα, με αρχείο τεχνικής έκθεσης στην Υπηρεσία Αλιείας
της σχετικής Περιφερειακής Ενότητας.
5. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμπληρώνει επισήμως
τον φάκελο των δικαιολογητικών με την προέγκριση της μίσθωσης της υδάτινης περιοχής και
τον διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
6. Έχοντας εκδώσει όλες τις άδειες/ εγκρίσεις και το ενδιαφερόμενο μέρος υπέβαλε την άδεια
κατασκευής ή την κατάλληλη έγκριση του αρμόδιου πολεοδομικού σχεδιασμού και καθώς
και την απόδειξη της διαδικασίας προσδιορισμού της ακτής και της παραλίας, η Διεύθυνση
Αγροτικών Υποθέσεων προτείνει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκηση την
έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
7. Η Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζει το αρχείο
των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η ισχύουσα διαδικασία για την έκδοση άδειας ίδρυσης και εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας στην
Ελλάδα περιλαμβάνει την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στη Διεύθυνση Αγροτικών
Υποθέσεων, την υποβολή αρχείου για τον Προκαθορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, τη χρήση
μηχανολόγος μηχανικός, έκδοση εγκρίσεων αποφάσεων περιβαλλοντικών όρων, τα απαιτούμενα
έγγραφα που σχετίζονται με τον υγειονομικό έλεγχο για είδη υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα
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τους, πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής όπου η εγκατάσταση του έργου σε περίπτωση δασικών
εκτάσεων, η αίτηση για προσδιορισμό του προτείνονται τα όρια της ακτής και της παραλίας, η άδεια
μετακίνησης ή πιστοποιητικό κλειστής εγκατάστασης από την Υπηρεσία Αλιείας της σχετικής
Περιφερειακής Ενότητας για τις περιπτώσεις χρήσης ξένων ειδών και άλλα.
Για να διευρυνθεί η δραστηριότητα και η παραγωγική καινοτομία του κλάδου, είναι απαραίτητο να
απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες, δίνοντας έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης και στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου και κόστους. Επομένως, προτείνεται ένα
ενιαίο κατάστημα στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το
οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη λήψη των απαραίτητων δικαιολογητικών από την αρμόδια
κατασκευαστική υπηρεσία και την Υπηρεσία Αλιείας, καθώς και για την απόκτηση των απαραίτητων
δικαιολογητικών. Επίσης, ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, η άδεια χρήσης νερού,
η έκδοση εγκρίσεων αποφάσεων περιβαλλοντικών όρων, η πράξη χαρακτηρισμού οποιασδήποτε
δασικής έκτασης και ο καθορισμός της ακτογραμμής και των ορίων της παραλίας.
1. Έγκριση μίσθωσης υδάτινης περιοχής: ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια
Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης:
a. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
b. Σύντομη τεχνικοοικονομική έκθεση
c. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 50.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της
ζητούμενης υδάτινης περιοχής
d. Σχέδιο διάταξης της ζητούμενης υδάτινης περιοχής, καθώς και η θέση και η διάταξη
των εγκαταστάσεων από ειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό.
2. Η Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάζει τον φάκελο
για γνωμοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης για μίσθωση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής
υδατοκαλλιέργειας
a. Αίτηση του ιδιώτη ή του νομικού προσώπου.
b. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
c. Σχετική δήλωση σχεδιαστή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, καθώς εξειδικεύονται στην αρ. 50129/1392 / 26.9.2013 κοινή
υπουργική απόφαση (Β '2405).
d. Για τις εγκαταστάσεις υποστήριξης γης της μονάδας, υποβάλλεται κατά περίπτωση
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης ή απόφαση χορήγησης ακινήτων ή
σχετική σύμβαση για τη χρήση εγκαταστάσεων τρίτων. Άδεια κατασκευής ή παρόμοια
έγκριση από την αρμόδια κατασκευαστική υπηρεσία, εάν απαιτείται, υποβάλλεται
μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ.
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e. Σε περιπτώσεις χερσαίων εκτάσεων που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 998/1979 (Α 28 289) και της υπ ’αριθ. 15277/2012
όπως ισχύει
f. Για την κατασκευή θερμοκηπίων για την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών ή / και
υπέργειων δεξαμενών για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, ανεξάρτητα από τα
υλικά κατασκευής τους, πιστοποιητικό απόκλισης από τις κατασκευαστικές διατάξεις.
g. Έγγραφα σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο για τα υδρόβια ζώα και τα προϊόντα τους.
4. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας υδατοκαλλιέργειας
αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις εκτροφής γης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση
Γεωργικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα ακόλουθα
απαιτούμενα έγγραφα:
a. Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου.
b. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή σύμβασης μίσθωσης ή απόφαση χορήγησης ακινήτων
καθώς και οικοδομική άδεια ή παρόμοια έγκριση από την αρμόδια κατασκευαστική
υπηρεσία, εάν απαιτείται.
c. Για την κατασκευή θερμοκηπίων για την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών και / ή
δεξαμενές υπέργειας για την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, ανεξάρτητα από τα
υλικά κατασκευής τους, πιστοποιητικό απόκλισης από την κατασκευή
d. Σύντομη τεχνοοικονομική έκθεση.
e. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1: 5.000, όπου θα σημειώνεται η θέση της
χερσαίας έκτασης των εγκαταστάσεων.
f. Σχέδιο διάταξης της ζητούμενης υδάτινης περιοχής, καθώς και η θέση και η διάταξη
των εγκαταστάσεων από ειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό.
g. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
έγγραφα, για μονάδες κατηγορίας Α 'βάσει του Ν. 4014/2011 (Α' 209), στην οποία
απαιτείται η έκδοση απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
h. Πολεοδομική διάταξη κλίμακας 1: 200 έως 1: 1.000 με απεικόνιση των προτεινόμενων
έργων και εγκαταστάσεων από ειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό.
i. Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Β 'του ν. 4014/2011, οι
οποίες υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
j. Έγγραφα σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο για τα υδρόβια ζώα και τα προϊόντα τους.
5. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμπληρώνει επισήμως
το αρχείο των εγγράφων με την προέγκριση της μίσθωσης της υδάτινης περιοχής και το
διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
6. Μετά την έκδοση όλων των αδειών / εγκρίσεων και αφού το ενδιαφερόμενο μέρος υποβάλει
την άδεια κατασκευής ή την κατάλληλη έγκριση της αρμόδιας κατασκευαστικής υπηρεσίας
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και τις αποδείξεις για τον προσδιορισμό της ακτής και της παραλίας (εάν απαιτείται), η
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων προτείνει ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης να εκδοθεί η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
7. Η Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποβάλλει τον φάκελο
στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2.2.4. Χρηματοδοτικά μέσα για επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
2.2.4.1. Εθνική χρηματοδότηση
Η ανάπτυξη εταιρειών υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα μέσω χρηματοδότησης προωθείται
από τα ακόλουθα Εθνικά Προγράμματα:
• Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας:
Εφαρμόζεται ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το οποίο
αναφέρεται ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (NADP). Το NADP, στο πλαίσιο της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περιλαμβάνει τους εθνικούς
αναπτυξιακούς στόχους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σχεδίου αστικού χωροταξικού
σχεδιασμού. Το NADP εγκρίνεται από την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ύστερα από τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιέργειας (NCA) του άρθρου 3.
Οι προτεραιότητες του NADP είναι:
a. Η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, ώστε να αποτελέσει βασικό μοχλό για
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα,
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
διευρύνοντας τη δραστηριότητά τους και προωθώντας την καινοτομία.
b. Δημιουργία σχέσεων με άλλους χρήστες, ειδικά στην παράκτια ζώνη, για την
εξάλειψη του φαινομένου της σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτελεσματική
χρήση της γης.
c. Η απλοποίηση και η επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, ο
έλεγχος της δραστηριότητας και οι σχέσεις μεταξύ φορέων διοίκησης και
παραγωγής, για την αύξηση της αποδοτικότητας και για τη δημιουργία ενός φιλικού
περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων.
d. Η τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας
e. Η προώθηση της κοινωνικής ισότητας και συνοχής μέσω:
i. ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών
(διαχείριση, υδατοκαλλιέργεια, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές και ενώσεις
καταναλωτών) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την
αναπτυξιακή πολιτική της
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ii. η παραγωγή βασισμένη σε υψηλά πρότυπα και θρεπτική αξία, που
ικανοποιούν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών και
iii. την αύξηση των κενών θέσεων εργασίας για επιστήμονες και εργαζόμενους,
ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές και απομακρυσμένα νησιά (ΝΟΜΟΣ 4282
/ ΦΕΚ Α 182 / 29.08.2014).
• Επιχειρησιακό πρόγραμμα θαλάσσιας ώρας & αλιείας 2014-20202
Το όραμα του ΕΠ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής από
πλευράς πόρων, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην
προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Στόχοι του εντύπου
ΕΠ:
a. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της υδατοκαλλιέργειας και των βιομηχανιών
μεταποίησης.
b. Η βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και η βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών που παραδοσιακά
εξαρτώνται από την αλιεία.

c.

Η προστασία και η αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ζωντανών
πόρων, ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η συλλογή δεδομένων αλιείας
και η βελτίωση της ευαισθητοποίησης για τις συνθήκες του θαλάσσιου
περιβάλλοντος
• Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια της θαλάσσιας περιόδου και το επιχειρησιακό
πρόγραμμα αλιείας3
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα,
Τεχνολογικούς φορείς) σύμφωνα με τον Νόμο 4310/2014 και τον Νόμο 4386/2016 όπως ισχύει, και
σε εταιρείες υδατοκαλλιέργειας για την υλοποίηση των έργων που στοχεύουν:
a. ανάπτυξη τεχνικών, επιστημονικών ή οργανωτικών γνώσεων σχετικά με τις
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα μειώσουν συγκεκριμένα τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα μειώσουν την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και
ιχθυέλαια, θα ενισχύσουν τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων, θα διευκολύνουν
ή θα βελτιώσουν τα μέσα διαβίωσης ή θα διευκολύνουν την νέα βιώσιμη καινοτόμο
μέθοδο παραγωγής.
b. ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων τύπων υδατοκαλλιέργειας με καλές
προοπτικές αγοράς, νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα ή βελτιωμένα
συστήματα διαχείρισης και οργάνωσης
c. διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας καινοτομιών, προϊόντων ή
διαδικασιών.
2
3

https://www.espa.gr/el/pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=3535
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2.2.4.2.

Ιδιωτική χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτικών ιδίων κεφαλαίων είναι σχετικά ανεπτυγμένη στην
Ελλάδα. Υπάρχουν 21 εγχειρήματα αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα (μέλη της Ένωσης Κεφαλαίων
Ελλάδος54) με περίπου 1,2 δισ. Ευρώ υπό διαχείριση, αλλά μόνο μερικά από τα κεφάλαια είναι προς
το παρόν ανοιχτά για επενδύσεις. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια στην Ελλάδα
ήταν κοντά στο 0% του ΑΕΠ το 2016 και, παρά την εμφάνιση μιας ζωντανής επιχειρηματικότητας και
της χρηματοδότησης της τεχνολογίας του οικοσυστήματος τα τελευταία πέντε χρόνια, τα αμοιβαία
κεφάλαια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά σε σύγκριση με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 2018)
Στο πλαίσιο της ιδιωτικής χρηματοδότησης, υπάρχουν ιδρύματα που προωθούν την ανάπτυξη
εταιρειών υδατοκαλλιέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
1. Blue Hackathon: Το επιστημονικό πάρκο της Πάτρας, με την υποστήριξη του Blue Innovation
Hub, διοργανώνει το Blue Hackathon για την ανάπτυξη ιδεών στους τομείς της Blue
Development, όπως η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία, ο παράκτιος και ο θαλάσσιος τουρισμός
κ.λπ. Το Blue Hackathon μπορεί να παρακολούθησαν νέοι, φοιτητές, νέες ομάδες - startup
εταιρείες ή γενικά όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν πιλοτικές εφαρμογές στους τομείς της
Blue Development. Τα βραβεία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να
ενταχθούν σε μια φάση πριν από την επώαση και να χρησιμοποιήσουν τον χώρο συνεργασίας
και το εργαστήριο για 2 μήνες4Το
2. Blue Growth Marine Challenge: Απαιτούνται οι θαλάσσιες και υδάτινες οικονομικές
δραστηριότητες προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους, οι συνέργειες, οι
αρχές της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Το Blue Growth Marine Challenge αναζητά
πρωτότυπες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες για οποιοδήποτε προϊόν και υπηρεσία στο
πλαίσιο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Προστασίας Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμησης Ενέργειας, Αλιείας, Βιώσιμου Θαλάσσιου Τουρισμού, Χρήσης Νερού,
Μεταφορών & Logistics. Τα βραβεία περιλαμβάνουν επιχειρηματικές υπηρεσίες αξίας 5.000
ευρώ και δωρεάν είσοδο σε πρόγραμμα επώασης / επιτάχυνσης5Το
Επιπλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα σε εταιρείες
υδατοκαλλιέργειας.
2.2.4.3. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επιχορήγησης
Η ανάπτυξη εταιρειών υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε μέσω της
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προωθείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" με Ειδικές Δράσεις στην
"Υδατοκαλλιέργεια" - "Βιομηχανικά υλικά" - "Ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό"6Το Η δράση
4

https://bluehackathon2019.weebly.com/
http://www.bluegrowth.gr/
6
www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3473
5
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"Υδατοκαλλιέργεια" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)" του
ΕΣΠΑ.
3. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

3.1.

Γενικές πληροφορίες

Η παρουσία στο ρουμανικό έδαφος ενός ομοιόμορφα κατανεμημένου υδρογραφικού δικτύου
ευνόησε την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Σε πεδινές περιοχές, όπου η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος είναι υψηλή και τα καλοκαίρια μακρά, ο κυπρίνος και ορισμένα είδη προσαρμοσμένα
σε αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες ασκούνται σε αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας και σε ορεινές
περιοχές, όπου οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μέσες και αυτές κατά τους
πολύ χαμηλούς χειμώνες, τα σαλμονίδια εκτρέφονται σε σολομοειδή αγροκτήματα.
Στην υδατοκαλλιέργεια της Ρουμανίας, η κυπροκαλλιέργεια και η σολομοειδής καλλιέργεια είναι οι
σημαντικότεροι κλάδοι στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Μεταξύ 1960 -1990 χτίστηκαν πολλά
αγροκτήματα για την αύξηση των ciprinidae σε πεδινά και λόφους και ένας μικρός αριθμός
εκμεταλλεύσεων σολομοειδούς σε ορεινές περιοχές. Έτσι, στις κομητείες της Κωνστάντζας και της
Μπράιλα, χτίστηκαν σημαντικές περιοχές αλατισμένων εκτάσεων, με χαμηλή παραγωγικότητα για τη
γεωργία, υποβαθμισμένα βοσκοτόπια, αγροκτήματα κυπρινιδίων.
Στα τέλη του 1989, οι εκτάσεις που προορίζονταν για ιχθυοκαλλιέργειες ανέρχονταν σε περίπου
100.000 εκτάρια, εκ των οποίων τα 15.500 εκτάρια ήταν φυτώρια, τα 84.500 εκτάρια ήταν εκτροφεία
όπου παρήχθησαν περίπου 37.000 τόνοι ψαριών για κατανάλωση και περίπου 7.000 τόνοι
γεννητόρων.
Από τα 100.000 εκτάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην υδατοκαλλιέργεια το 1989, περίπου 60.000
εκτάρια γυαλίσματος νερού ήταν υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Παραγωγής και Βιομηχανίας
Ιχθύων, Βουκουρέστι (CPIP) και περ. 40.000 εκτάρια βρίσκονταν στο Δέλτα του Δούναβη και
συντονίζονταν από το Δέλτα Δούναβη Σταθμός, Tulcea. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αγροκτήματα
υδατοκαλλιέργειας οργανώθηκαν σύμφωνα με τη δομή των κρατικών επιχειρήσεων.
Το 1990, οι κρατικές αλιευτικές επιχειρήσεις που ανήκαν στο CPIP Βουκουρεστίου μετατράπηκαν σε
μετοχικές εταιρείες, ιδρύοντας έναν αριθμό 34 εταιρειών με έκταση περίπου 63.000 εκτάρια, στις
οποίες βρίσκονταν τα αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας και η γη που σχετίζονταν με αυτές. Ο
πλειοψηφικός μέτοχος ήταν το State Property Fund με το 70% των μετοχών και η SIF (FPP) Transilvania
με το 30% των μετοχών. Μέχρι το έτος 2000, καμία εταιρεία δεν ιδιωτικοποιήθηκε λόγω του νομικού
καθεστώτος της γης που δεν είχε διευκρινίσει ποια ήταν τα αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας.
Το 2001, οι εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας εκμεταλλεύονταν και τις δύο εταιρείες ιχθύων
(περίπου 99%), αλλά και εκείνες του τύπου IAS που είχαν εκτός από τις γεωργικές και ζωοτεχνικές
εκμεταλλεύσεις και μερικές λίμνες, ή ακόμη και αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας.
Κατά την ίδρυση του Οργανισμού Κρατικών Τομέων (ADS), με το Νόμο 268/2001, τα πακέτα μετοχών
και γαιών εκμετάλλευσης αλιευτικών εταιρειών και αυτά τύπου IAS, πέρασαν στη διαχείριση ADS για
ιδιωτικοποίηση μέσω πώλησης μετοχών και παραχώρησης γης.
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Οι εμπορικές/εμπορικές εταιρείες με προφίλ ιχθύων εκμεταλλεύτηκαν έκταση 63.671,68 εκταρίων
και αυτές του τύπου ΔΛΠ είχαν λειτουργία 2512.58 εκτάρια.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένες από τις εταιρείες ιδιωτικοποιήθηκαν και η γη
εκμισθώθηκε σε μετοχές ή αγοραστές περιουσιακών στοιχείων, ένα άλλο μέρος που παρέμενε μέχρι
στιγμής, δεν ιδιωτικοποιήθηκε. Πολλές από τις εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω έχουν εισέλθει
σε διαδικασία αφερεγγυότητας, σε πτώχευση, αφαιρώντας έτσι από το εμπορικό μητρώο. Τα
αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας αγοράστηκαν από εκκαθαριστές και με τη μέθοδο της απευθείας
ανάθεσης, οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων όπως προβλήτα, φράγματα, κανάλια, υδροτεχνικές
εγκαταστάσεις, μισθωμένες εκτάσεις από το ρουμανικό κράτος ή έχουν υποβληθεί αρχεία στην
Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ANPA), μερικοί από αυτούς περιμένουν ακόμη τη
λύση τους.
Το 2003, με το νόμο 192/2001, ιδρύθηκε η Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Ταμείου Αλιείας (CNAFP), η
οποία ανέλαβε έναν αριθμό περ. 40 φάρμες υδατοκαλλιέργειας και τα εδάφη στα οποία βρίσκονταν,
με έκταση περίπου 18.000 εκτάρια, από ιχθυοτροφικές εταιρείες που δεν είχαν ακόμη
ιδιωτικοποιηθεί στις κομητείες Κωνστάντζα, Τούλσεα, Μπράιλα.
Το 2004, με OUG αρ. 69/2004, η CNAFP ανέλαβε τα ADS, τις συμβάσεις ιδιωτικοποίησης και
παραχώρησης, τα πακέτα μεριδίων και τα εδάφη υπό υδάτινη λάμψη που εκμεταλλεύονται οι
εμπορικές εταιρείες με αλιευτικό προφίλ και οι αγροτικές εταιρείες τύπου IAS.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης της CNAFP, το 70% των εκμεταλλεύσεων
υδατοκαλλιέργειας που αναλήφθηκαν το 2003 ιδιωτικοποιήθηκαν και τα εδάφη στα οποία
βρίσκονταν τα αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας μισθώθηκαν με τη μέθοδο της άμεσης ανάθεσης.
Με OUG αρ. 23/2008, το CNAFP διαλύθηκε και οι εκτάσεις κάτω από τη λάμψη του νερού και οι
εταιρείες με προφίλ ψαριών πέρασαν ξανά στη διαχείριση του ADS, έτσι ώστε το 2010, με το νόμο
317/2009, να μεταφερθούν στη διοίκηση και το χαρτοφυλάκιο ANPA.
Κατά τη στιγμή της εξαγοράς, το ANPA υπάγονταν στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης,
αλλά οι επόμενες νομοθετικές αλλαγές μετέφεραν αυτό το θεσμό το 2012 στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τμήμα Υδάτων, Δασών και Αλιείας.
Στο τέλος του 2014, το ANPA μεταφέρεται ξανά στο MADR, όπου βρίσκεται αυτήν τη στιγμή.
Μια σύντομη επισκόπηση των στοιχείων του Μητρώου Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας δείχνει ότι μόνο
τα μισά από τα αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας που χτίστηκαν κατά τη δεκαετία του '60 και του '90,
λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ορισμένα έχουν λήξει τις άδειες λόγω αλλαγής
ιδιοκτήτη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των αγροτών να επενδύσουν σε
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια
για την υδατοκαλλιέργεια.
3.2. Κοινή καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας στη Ρουμανία
3.2.1. Θεσμικό πλαίσιο
Το τρέχον διοικητικό πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή των ακόλουθων δύο βασικών θεσμικών
οργάνων, υπεύθυνων για την ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και κανονισμών για
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την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την οργάνωση της αγοράς των αλιευτικών
προϊόντων, των δομών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και συγκεκριμένα:
- Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (NAFA/ANPA)
- Δούνα Δούνα Δούνα Βιόσφαιρα Reserve Administration (DDBRA/ARBDD)
Οι παράπλευροι φορείς που εμπλέκονται στην έκδοση εγγράφων (αδειών) που βασίζονται στην
αδειοδότηση υδατοκαλλιέργειας είναι:
1. Εθνική Διοίκηση Ρουμανικών Υδάτων (ANAR)
2. Εθνική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ANPM)
3. Εθνική Αρχή Υγειονομικής Κτηνιατρικής και Ασφάλειας των Τροφίμων (ANSVSA).
Η συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη και εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής τελεί
υπό την αιγίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (NAFA), η οποία είναι ένας
δημόσιος οργανισμός που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η NAFA
είναι μέρος του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η NAFA αναθέτει μέρος των καθηκόντων της σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο
Δούτα του Δούναβη Βιόσφαιρα Αποθεματικό στη Διοίκηση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Δέλτα
Δούναβη. μέρος των καθηκόντων που σχετίζονται με τα ορεινά νερά ανατίθενται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Δασών.
Η NAFA καταρτίζει τη στρατηγική και το νομικό πλαίσιο για την αλιεία στη Ρουμανία. Η NAFA είναι
επίσης υπεύθυνη για την τεχνική εφαρμογή των μέτρων και για τον έλεγχο των κανονισμών και των
δραστηριοτήτων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Για να επιτύχει τους στόχους του, η NAFA έχει τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:
•
•
•
•

Για την κατάρτιση της στρατηγικής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας και εμπορίας, σύμφωνα με τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης.
Να ενεργεί ως διαχειριστική αρχή για τις διαρθρωτικές πολιτικές στον τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας.
Να ρυθμιστεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.
Για έλεγχο και επιθεώρηση.

Προκειμένου να υλοποιήσει τις λειτουργίες του, η NAFA έχει δύο Διευθύνσεις (Στρατηγική,
Κανονισμός και Διαρθρωτική Πολιτική, Έλεγχος και Επιθεώρηση) και εννέα περιφερειακοί κλάδοι. Η
Διεύθυνση Στρατηγικής, Κανονισμού και Διαρθρωτικής Πολιτικής έχει τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:
•
•
•
•
•
•
•

Να συντάξει νόμους.
Σύνταξη αναπτυξιακών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΠ του ΕΤΑ.
Συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και
επεξεργασίας ψαριών.
Παροχή βάσης δεδομένων και στατιστικών εκθέσεων για εσωτερικά και διεθνή ιδρύματα.
Για τη διαχείριση του μητρώου αλιευτικών σκαφών.
Για τη διαχείριση του Μητρώου Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας.
Για τη διαχείριση του μητρώου μονάδων επεξεργασίας.
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•

Διατήρηση του δορυφορικού VMS Να ενισχυθεί το σύστημα ελέγχου που διεξάγεται από
τους εδαφικούς επιθεωρητές στη Διεύθυνση Ελέγχου και Επιθεώρησης στο πλαίσιο της
NAFA.

3.2.2. Νομικό πλαίσιο
3.2.2.1. Επίπεδο ΕΕ
Λόγω του ότι είναι μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα και η Ρουμανία εφαρμόζουν παρόμοιες νομοθεσίες που
έχουν εκπονηθεί από διαφορετικές πτυχές της ΚΑΠ, το περιβάλλον, την υγεία και την ευημερία, τα
δικαιώματα των καταναλωτών κ.λπ. Έτσι, αποτελεσματικές πολιτικές και νομικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ
είναι:
•

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ):

Ο ΚΑΠ στοχεύει να διασφαλίσει ότι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά
και κοινωνικά βιώσιμα και ότι παρέχουν πηγή υγιεινής τροφής για τους πολίτες της ΕΕ. Στόχος του
είναι να προωθήσει μια δυναμική αλιευτική βιομηχανία και να εξασφαλίσει ένα δίκαιο επίπεδο
διαβίωσης για τις αλιευτικές κοινότητες σε τέσσερις βασικούς τομείς πολιτικής. διαχείριση της
αλιείας, διεθνής πολιτική, πολιτική αγοράς και εμπορίου και χρηματοδότηση της πολιτικής
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-20207Το
•

Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της
ΕΕ (COM/2013/0229 τελικό)8:

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
το 2013 μια σειρά στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κοινές προτεραιότητες και
τους γενικούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην
ΕΕ. Τέσσερις τομείς προτεραιότητας προσδιορίστηκαν σε διαβούλευση με όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς:
o Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.
o Διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας μέσω
συντονισμένου χωροταξικού σχεδιασμού.
o Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ ·
o Προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ
αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.
Σύμφωνα με το έγγραφο, Ζητήθηκε από τις χώρες της ΕΕ να καταρτίσουν πολυετή σχέδια για την
προώθηση υδατοκαλλιεργειών και επιχειρησιακών προγραμμάτων που καλύπτουν την περίοδο
2014-2020, προσδιορίζοντας τις δράσεις που σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας και Αλιείας για το ΕΤΘΑ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης οριστεί για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, του συντονισμού
και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

7
8

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1477555805378&uri=CELEX%3A52013DC0229
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Μέσω του ίδιου εγγράφου, προτάθηκε η σύσταση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου
Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο θα επιτρέψει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να επωφεληθούν
από τη γνώση και την εμπειρία όλων των ενδιαφερομένων.
•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 20139

Ο κανονισμός θεσπίζει κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας και θεσπίζει γενικές διατάξεις για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
του Συμβουλίου.
•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Δεκεμβρίου 2013, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις10:

Ο κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την κοινή αλιευτική πολιτική, τροποποιεί τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και καταργεί τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και την απόφαση του Συμβουλίου
2004/585/ΕΚ
•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Δεκεμβρίου 2013, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις11:

Ο κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για την κοινή οργάνωση αγορών προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του Συμβουλίου και (ΕΚ)
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.
•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαΐου 201412:

Ο κανονισμός θεσπίζει διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας και καταργεί τους
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2328/2003 του Συμβουλίου, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και
(ΕΚ) αριθ. 791/2007 και τον κανονισμό (ΕΕ 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και παρουσιάζει τους στόχους, τους τομείς εφαρμογής, την εφαρμογή των
προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ναυτιλίας και Αλιείας. Σε περίπτωση υδατοκαλλιέργειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ) συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους υδατοκαλλιέργειας:
α) προώθηση ανταγωνιστικών, περιβαλλοντικά βιώσιμων, οικονομικά βιώσιμων και κοινωνικά
υπεύθυνων υδατοκαλλιεργειών ·
9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1398847168566&uri=CELEX%3A32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1380-20190814
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1379-20150601
12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.149.01.0001.01.GR
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γ) προώθηση μιας ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς εδαφικής ανάπτυξης των περιοχών
υδατοκαλλιέργειας ·
Τα άρθρα 45-57 παρουσιάζουν τα είδη των δραστηριοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω EMFF, αντίστοιχα:
o Καινοτομία;
o Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
o Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας.
o Προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης.
o Αύξηση του δυναμικού των χώρων υδατοκαλλιέργειας.
o Ενθάρρυνση νέων αγροτών υδατοκαλλιέργειας που ασκούν βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια.
o Μετατροπή σε προγράμματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου και βιολογικής
υδατοκαλλιέργειας.
o Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
o Μέτρα για τη δημόσια υγεία.
o Μέτρα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
o Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας.
Τα άρθρα 58-69 αναφέρουν ότι το EMFF υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης υπό την
ευθύνη της κοινότητας, που εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης στον
τομέα της αλιείας.
Οι στόχοι που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια, οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από
τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που τίθενται υπό την ευθύνη της κοινότητας, είναι οι
ακόλουθοι:
o προσθήκη αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της
καινοτομίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας ·
o υποστήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός της εμπορικής αλιείας, της δια βίου
μάθησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας ·
o ενίσχυση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής ·
o προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας και της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς ·
o ενίσχυση του ρόλου των κοινοτήτων αλιείας στην τοπική ανάπτυξη και τη
διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
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•

Περιβαλλοντικά ζητήματα: Οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα13Το Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΜΠΕ14, Διατάξεις για διεισδυτικά ξένα είδη στην ΕΕ15

•

Υγεία και ευημερία: Όροι υγείας των ζώων και ζώων υδατοκαλλιέργειας16, Διατάξεις για
ζωντανά ζώα17, Διατάξεις για ζωοτροφές συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής και της
φαρμακευτικής αγωγής18, Φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική χρήση19, Καλή
μεταχείριση των ζώων20, Διατάξεις σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων και τις
τροφιμογενείς ασθένειες21

•

Εμπορικές συναλλαγές: Εξαγωγή από την ΕΕ22, Εισαγωγή στην ΕΕ23

•

Πληροφορίες για τους καταναλωτές: Επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση
τροφίμων24, Η κοινή οργάνωση αγορών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 25
3.2.2.2. Εθνικό επίπεδο

Υπάρχουν επίσης αρκετές εθνικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
στη Ρουμανία:
•

Κυβερνητικό διάταγμα επείγοντος αριθ. 23 της 5ης Μαρτίου σχετικά με την αλιεία και
την υδατοκαλλιέργεια με περαιτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις26:

Αυτός ο επείγοντα κανονισμός ρυθμίζει την προστασία, τη διατήρηση, τη διαχείριση και την
εκμετάλλευση υδρόβιων πόρων, τη δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας, τη μεταποίηση και εμπορία
προϊόντων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, όταν αυτές οι
δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ρουμανίας.27
Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα γίνεται από την Εθνική
Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με το διάταγμα, η υδατοκαλλιέργεια
περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες ζωικής ή φυτικής παραγωγής στο υδάτινο περιβάλλον και
πρέπει να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα:
o Η υδατοκαλλιέργεια πραγματοποιείται σε οργανωμένες φάρμες υδατοκαλλιέργειας και
υδρόβια οικοσυστήματα, με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη/διαχειριστή τους, και μόνο σε
13

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=EL
https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
15
https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
16
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/aquaculture_en
17 https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture_en
18
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en
19
https://ec.europa.eu/food/animals/health/veterinary-medicines-and-medicated-feed_en
20
https://ec.europa.eu/food/animals/walth_en
21
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse_en
22
https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
23
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/import-into-eu/
24
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
25
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information
26
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90207
27
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93609
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o

o
o

o

o

καθορισμένα, φυσικά προσδιορισμένα οικοσυστήματα, υπό τους όρους που καθορίζονται
με εντολή του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της
Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργεια, βάσει του πολυετούς εθνικού
στρατηγικού σχεδίου για την υδατοκαλλιέργεια.
Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στοχεύει στην ποικιλία της προσφοράς ποσότητας και
ποιότητας για τα ψάρια και άλλα υδρόβια πλάσματα που αναδεικνύουν όλους τους
τύπους αλιείας, ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη τους.
Η χρήση νερού για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της αλιείας γίνεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για τα ύδατα.
Η περίοδος παραχώρησης καθορίζεται από τον πάροχο της παραχώρησης βάσει μελέτης
ευκαιρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική ασφάλεια και η προβλεψιμότητα κάθε
είδους συμβάσεων σχετικά με τη δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας για οποιονδήποτε
σκοπό, καθώς και η τόνωση των επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια.
Τα δημόσια ιδρύματα, καθώς και οι εμπορικές εταιρείες κυρίως με κρατικά κεφάλαια,
που κατέχουν αλιεία, έχουν την υποχρέωση να επικοινωνούν σε ετήσια βάση, έως τις 30
Νοεμβρίου, στην Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, την απογραφή κάθε
είδους αλιείας που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό Επείγοντος.
Το επίπεδο του δικαιώματος/ενοικίου που απαιτείται για την αλιεία θα λάβει υπόψη τις
κατηγορίες πιστοληπτικής ικανότητας αλιείας που υπάρχουν στη Ρουμανία, που
καθορίστηκαν με βάση ορισμένες μελέτες που εκδόθηκαν από εξειδικευμένα ιδρύματα
στον τομέα της αλιείας. Με βάση τέτοιες μελέτες, το επίπεδο δικαιωμάτων/ενοικίου που
απαιτείται για την υδατοκαλλιέργεια θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου. 4 στον κυβερνητικό επείγοντα διάταγμα αρ. 54/2006 σχετικά με το καθεστώς των
συμβάσεων παραχώρησης για αγαθά δημόσιας περιουσίας, που εγκρίθηκαν με
τροποποιήσεις με το νόμο αριθ. 22/2007.

Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιείται με τις ακόλουθες ενέργειες:
o ενθάρρυνση της εκτεταμένης και ημιεντατικής υδατοκαλλιέργειας που δημιουργεί
περιβαλλοντικές αξίες ·
o βελτίωση του συστήματος πληροφόρησης και των καταναλωτών ·
o εκπαίδευση παραγωγών υδατοκαλλιέργειας ·
o εφαρμογή δράσεων ορθών πρακτικών σε τεχνολογικές διαδικασίες προκειμένου να
διασφαλιστεί η βιοασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας ·
o ασφάλιση της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας για γεγονότα ανωτέρας βίας ·
o υδάτινο περιβάλλον και ασφάλεια της βιοποικιλότητας.
o ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογικής προόδου ·
o προστασία και ενθάρρυνση των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας μέσω ειδικών
κανονισμών ·
o αναγνώριση/πιστοποίηση/έγκριση φυτωρίων αλιείας.
Οι δράσεις για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας έχουν ως στόχο:
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o αναβάθμιση των διαδικασιών αναπαραγωγής και καλλιέργειας ειδών ψαριών και άλλων
υδρόβιων πλασμάτων, σε σχέση με τους κανόνες ασφάλειας του περιβάλλοντος ·
o διασφάλιση της πρόσβασης στα ύδατα και τον χώρο για τους φορείς εκμετάλλευσης
υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους νόμους ·
o τον καθορισμό δεικτών ποιότητας και δεικτών οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής
βιωσιμότητας ·
o ορθή χρήση της αλιείας ·
o θαλάσσια και ηπειρωτική ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, υπό τις συνθήκες διασφάλισης
της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων ·
o εξασφάλιση μακροχρόνιας απασχόλησης στην υδατοκαλλιέργεια, ιδίως σε περιοχές που
εξαρτώνται από την αλιεία ·
o άλλες ενέργειες που απαιτούνται από τις ανάγκες ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.
Το Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας διοικητικού τύπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των
παραγωγικών δυνατοτήτων, καθορίζεται στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας. Κάθε τροποποίηση που σχετίζεται με την αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του
διαχειριστή, καθώς και τροποποιήσεις που σχετίζονται με την αλλαγή της παραγωγικής ικανότητας
και των καλλιεργούμενων ειδών πρέπει να κοινοποιούνται στην Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας και να
εκδοθεί νέα άδεια υδατοκαλλιέργειας, όπως ισχύει.
Οι μονάδες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων
Υδατοκαλλιέργειας και λαμβάνουν άδειες υδατοκαλλιέργειας, που εκδίδονται από τον Εθνικό
Οργανισμό Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας και η έκδοση αδειών υδατοκαλλιέργειας
γίνονται υπό τους όρους που ορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που
εγκρίθηκαν με Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της
Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργεια.
Μερική ή ολική αλλαγή της παραγωγικής ικανότητας προορισμού στην υδατοκαλλιέργεια γίνεται με
βάση ορισμένες μελέτες αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα εγκριθεί με Διαταγή
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξη.
Η εισαγωγή εξωτικών ή τοπικά απόντων ειδών στον πολιτισμό σε αλιεία ανοιχτού συστήματος
γίνεται με την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Υδάτων και Ξύλων, βάσει ορισμένων μελετών που καθορίζουν επίσης τους όρους
για καραντίνα και έλεγχο προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφυγές στο φυσικό περιβάλλον.
Η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και αλιείας που βρίσκονται στον κρατικό δημόσιο/ιδιωτικό
τομέα πραγματοποιείται, εάν υπάρχει, με παραχώρηση, μίσθωση, ενοίκιο ή άλλες μορφές που
προβλέπονται από το νόμο.
Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια πραγματοποιείται σε πηγάδια ψαριών που βρίσκονται σε φυσικά
υδάτινα περιβάλλοντα.
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Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια γίνεται με παραχώρηση της επιφάνειας των θαλάσσιων υδάτων και
την πρόσβαση σε αυτήν, από τη διοικητική αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των υδάτων,
για περίοδο 10 ετών, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τους νόμους.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση και την ανάκληση της έγκρισης για τη θαλάσσια
υδατοκαλλιέργεια καθορίζονται με εντολή της κεντρικής δημόσιας αρχής που είναι υπεύθυνη για
την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
Η εισαγωγή ειδών ψαριών και άλλων καλλιεργειών στη θαλάσσια αλιεία, ανεξάρτητα από την
καταγωγή τους, γίνεται με έγκριση από την κεντρική δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την αλιεία
και την υδατοκαλλιέργεια και την κεντρική δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για το περιβάλλον.
•

Οργάνωση αγοράς για προϊόντα αλιείας

Κατόπιν πρότασης της Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το Υπουργείο Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζει δράσεις σχετικά με την εμπορία και τη μεταποίηση
προϊόντων που προέρχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, ειδικά για:
•

συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας για τα αλιευτικά προϊόντα καθ 'όλη τη διάρκεια της
εμπορικής διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην αγορά και να
καταστεί δυνατή η κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την
προέλευση των προϊόντων ·
συμμόρφωση με τους κανόνες που σχετίζονται με την εμπορία προϊόντων που προέρχονται
από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, σύμφωνα με τους κανόνες για τη διατήρηση και
την ασφάλεια των ζωντανών υδρόβιων πόρων ·
ενθάρρυνση και υποστήριξη της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων ·
βελτίωση της ποιότητας και προώθηση των προϊόντων αλιείας ·
αύξηση της έκτασης της χρήσης και της προστιθέμενης αξίας για τις πρώτες ύλες που
λαμβάνονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

•

•
•
•

•

Εμπορία προϊόντων αλιείας

Απαγορεύεται η εμπορία προϊόντων αλιείας, οποιασδήποτε προέλευσης ή πηγής, που έχουν
μικρότερο μέγεθος ή βάρος από αυτό που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς ή ο
τρόπος λήψης τους δεν είναι σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανόνες ή είναι αντίθετος με τους
υγειονομικούς-κτηνιατρικούς κανόνες.
•

Υποχρεώσεις και κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του επείγοντος διατάγματος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
συνεπάγεται διοικητική, αστική ή ποινική ευθύνη, εάν υπάρχει.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους νόμους στον τομέα της αλιείας, της
υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και
άλλων συναφών δραστηριοτήτων, η Εθνική Υπηρεσία Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας οργανώνει
μόνιμες ενέργειες επιθεώρησης και ελέγχου μέσω επιθεωρητών αλιείας.
Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε έλεγχο έχουν την υποχρέωση να επιτρέπουν την πρόσβαση στα
κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα των ελεγχόμενων μονάδων, σε όλα τα αλιευτικά
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πλοία/βιοτεχνίες, εργαλεία και εγκαταστάσεις αλιείας, αγροκτήματα και εγκαταστάσεις
υδατοκαλλιέργειας, κτίρια παραρτημάτων, οχήματα, μεταποίηση, εμπορία και δημόσιες μονάδες
ζωοτροφών και να παρέχουν στο προσωπικό δικαιώματα επιθεώρησης και ελέγχου όλων των
εγγράφων και μέσων που απαιτούνται για την εκπλήρωση της λειτουργίας επιθεώρησης και
ελέγχου καθώς και παροχή στατιστικών δεδομένων σύμφωνα με τις δραστηριότητες που
παρέχονται από κοινοτικά στατιστικά προγράμματα και νομικά έγγραφα στον τομέα της αλιείας
Το
Διαταγή αριθ. 332, 24 Μαΐου 2008, του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με
την εγγραφή των μονάδων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στο Μητρώο Μονάδων
Υδατοκαλλιέργειας και την έκδοση της άδειας υδατοκαλλιέργειας, με περαιτέρω τροποποιήσεις
και συμπληρώσεις28: Το διάταγμα ορίζει τη λειτουργία του Μητρώου Μονάδων
Υδατοκαλλιέργειας (RUA), στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, με
διοικητικό είδος και συμπεριλαμβανομένων όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων.
Οι μονάδες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Υδατοκαλλιέργειας
και λαμβάνουν άδεια για υδατοκαλλιέργειες που εκδίδεται από τον Οργανισμό.
Σύμφωνα με την παραγγελία, η άδεια υδατοκαλλιέργειας δεν είναι μεταδιδόμενη και εκδίδεται
για αόριστο χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά με την αλλαγή ιδιοκτήτη/διαχειριστή, παραγωγικής
ικανότητας και καλλιεργημένων ειδών θα κοινοποιείται στον Οργανισμό εντός 30 ημερών από
την εμφάνισή του, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας και να
εκδοθεί νέα άδεια υδατοκαλλιέργειας, εάν υπάρχει.
Κατόπιν πρότασης προσωπικού με δικαιώματα επιθεώρησης και ελέγχου, η άδεια
υδατοκαλλιέργειας ακυρώνεται/αναστέλλεται για περίοδο 90 ημερών, σε περίπτωση που ο
οικονομικός φορέας δεν συμμορφώνεται πλέον με τους όρους που αποτέλεσαν τη βάση για την
έκδοση της άδειας υδατοκαλλιέργειας ή χρησιμοποιεί την παραγωγική ικανότητα για άλλους
σκοπούς από αυτούς που δηλώθηκαν.
Οι μονάδες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας για τις οποίες ακυρώθηκαν
υδατοκαλλιέργειας θα εξαιρεθούν από το Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας.
•

οι

άδειες

Απόφαση της Ρουμανικής Κυβέρνησης αριθ. 1016, 3 Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το
ύψος των τελών αδειοδότησης και έγκρισης στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας29:

Η απόφαση αυτή καθορίζει το ύψος των τελών που χρεώνει το ρουμανικό κράτος για την έγκριση
της αλιευτικής και υδατοκαλλιέργειας, για την έκδοση αδειών, αδειών και εγκρίσεων από τον
Εθνικό Οργανισμό Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Ένα τέλος ύψους 150 lei (περίπου 31 ευρώ)
καταβάλλεται από τον διαχειριστή ή τον εγκεκριμένο αντιπρόσωπο για την έκδοση άδειας
υδατοκαλλιέργειας.
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•

Απόφαση της Ρουμανικής Κυβέρνησης αριθ. 748, 20 Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τη
δημιουργία συστήματος κρατικών ενισχύσεων για τη μείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια, με περαιτέρω
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις30:

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για επιχειρήσεις που ασκούν τη
δραστηριότητά τους στην παραγωγή, τη μεταποίηση και το εμπόριο προϊόντων που προέρχονται
από υδατοκαλλιέργειες. Αυτό το καθεστώς εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ρουμανικό έδαφος. Οι
δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν τη
δραστηριότητά τους στην υδατοκαλλιέργεια, αντίστοιχα:
o πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ατομικού και οικογενειακού τύπου, που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κυβερνητικού επείγοντος διατάγματος αρ.
44/2008σχετικά με την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων από πιστοποιημένα φυσικά
πρόσωπα, μεμονωμένες και οικογενειακές επιχειρήσεις, εγκεκριμένες με τροποποιήσεις
και συμπληρώσεις από το Νόμο αρ. 182/2016.
o νομικά πρόσωπα.
Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων σημαίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
χορηγείται ως επιστροφή. Το ποσό του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο
που χρησιμοποιείται για δραστηριότητες στην υδατοκαλλιέργεια είναι 99 498 lei/1 000 λίτρα
(περίπου 20 728 ευρώ/1 000 λίτρα).
Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, οι δικαιούχοι
παρέχονται στο άρθρ. 3 θα πρέπει να πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια καταλληλότητας:
o καταχωρούνται στο Μητρώο Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας ·
o παρέχει στα ANPA στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιφάνειες και την επιτευχθείσα
παραγωγή, σύμφωνα με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα ευρωπαϊκά στατιστικά
προγράμματα και τα νομικά έγγραφα για τον τομέα της αλιείας.
Νόμος αρ. 28 με ημερομηνία 2019 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος για τη στήριξη των
παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας31: Ο νόμος θεσπίζει ένα καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων με στόχο την εφαρμογή του Προγράμματος για την υποστήριξη των
παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί το
επίπεδο απόδοσης και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της
βελτίωσης της παραγωγής.
Η κρατική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους παραγωγούς στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, ως εξής:
o πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα, ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις, που έχουν
συσταθεί βάσει του κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 44/2008 σχετικά με την εκτέλεση
οικονομικών δραστηριοτήτων από πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα, ατομικές και
30
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o
o
o
o
o
o

o
o
o

οικογενειακές επιχειρήσεις, που εγκρίθηκαν με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από το
νόμο αριθ. 182/2016;
νομικά πρόσωπα.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επενδύσεων βάσει των
διατάξεων του παρόντος νόμου είναι:
δημιουργία κέντρων αναπαραγωγής για είδη ψαριών που χρησιμοποιούνται στην
υδατοκαλλιέργεια ή είδη που πρόκειται να εισαχθούν ·
αναβάθμιση ή/και επέκταση των υφιστάμενων κέντρων αναπαραγωγής ψαριών ·
αγορά ή μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού ·
γενικά έξοδα που σχετίζονται με επενδύσεις που παρέχονται στα γράμματα α) -γ), όπως
αμοιβές για ειδικούς και συμβούλους, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των μελετών
σκοπιμότητας.
αγορά ή ανάπτυξη λογισμικού ·
επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων ή στην αύξηση των
θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ·
επενδύσεις που οδήγησαν σε σημαντική μείωση του αντίκτυπου των επιχειρήσεων
υδατοκαλλιέργειας στη χρήση και ποιότητα του νερού, μειώνοντας τις χημικές ουσίες,
αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν ή βελτιώνοντας την ποιότητα του
νερού που προέκυψε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πολυτροφικών συστημάτων
υδατοκαλλιέργειας.

(1) Η έκταση της κρατικής ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που παρέχονται ανωτέρω είναι το
40% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.
(2) Η ένταση της κρατικής ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20%, αλλά όχι περισσότερο από
90%, για τις επιλέξιμες δαπάνες που παρέχονται στα γράμματα α) -στ), για:
o αγρότες που έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 5 χρόνια στην υδατοκαλλιέργεια και νέοι
αγρότες ·
o επενδύσεις που γίνονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς
περιορισμούς ·
o μέλη οργανώσεων παραγωγών υδατοκαλλιέργειας.
•

Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αρ. 267, 9 Απριλίου 2019,
για την έγκριση των όρων επιλεξιμότητας, επιλέξιμων δαπανών, του τρόπου
χρηματοδότησης, καθώς και των τρόπων επαλήθευσης και ελέγχου της εφαρμογής των
διατάξεων του νόμου αριθ. 28/2019 σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος για την
υποστήριξη των παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας32:

Η Εντολή καθορίζει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, επιλέξιμες δαπάνες, τον τρόπο
χρηματοδότησης, καθώς και τον τρόπο επαλήθευσης και ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων
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του Νόμου αριθ. 28/2019 σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος για την υποστήριξη των
παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
•

Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αρ. 171, 19 Απριλίου 2002,
σχετικά με την έγκριση των εμπορικών ονομάτων ειδών ψαριών και άλλων υδρόβιων
ζωντανών πλασμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο ρουμανικό έδαφος, με
περαιτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις33:

Το Τάγμα καθορίζει τις εμπορικές ονομασίες των ειδών ψαριών και άλλων υδρόβιων ζωντανών
πλασμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν στη ρουμανική επικράτεια. Οι Οικονομικοί
Αντιπρόσωποι που εμπορεύονται είδη ψαριών και άλλα υδρόβια ζωντανά πλάσματα έχουν την
υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις εμπορικές ονομασίες που προβλέπονται από αυτήν την
εντολή.
•

Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αρ. 772/2007 σχετικά με τα
κριτήρια για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας, με περαιτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις34:
Οι αλιευτικές περιοχές και ο ελάχιστος όγκος της ετήσιας παραγωγής, μετρημένοι σε τόνους που
έφτασαν/αριθμός μελών/εκπροσωπούμενων εμπορικών αλιέων, που απαιτείται να αναγνωρίσουν
τις οργανώσεις παραγωγών στην υδατοκαλλιέργεια παράγουν τουλάχιστον 30% κατά βάρος από τη
συνολική παραγωγή για ένα είδος ή ομάδα ειδών στην υδατοκαλλιέργεια, σε εθνικό επίπεδο, όπως
προβλέπεται.
Παρόλο που το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ, η Ρουμανία εξακολουθεί να αγωνίζεται με
τη λειτουργία των ευκαιριών που δημιουργούνται στον τομέα. Διάφορες επιχειρήσεις
δημιουργήθηκαν από ιδιώτες επενδυτές και επίσης διαφορετικά ερευνητικά προγράμματα
πραγματοποιήθηκαν από τα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο τύπων
πρωτοβουλιών εξακολουθεί να υφίσταται. Επομένως, η έναρξη του προγράμματος
POPAMhttps://www.ampeste.ro/ ήρθε ως ένα εργαλείο εκκίνησης και βιωσιμότητας για τη
μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην υδατοκαλλιέργεια στη Ρουμανία.
3.2.3. Διαδικασίες ίδρυσης ιχθυοτροφείων
3.2.3.1. Κύριες διαδικασίες
Σύμφωνα με το άρθρ. 2 του κυβερνητικού διατάγματος έκτακτης ανάγκης αρ. 23/2008 για την αλιεία
και την υδατοκαλλιέργεια, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, η υδατοκαλλιέργεια
είναι η δραστηριότητα καλλιέργειας ή καλλιέργειας υδρόβιων ζώων με τεχνικές σχεδιασμένες να
αυξάνουν τη φυσική ικανότητα του περιβάλλοντος παραγωγής υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες
αποτελούν ιδιοκτησία ενός ατόμου ή νομικό πρόσωπο.
Οι μονάδες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο μονάδων
υδατοκαλλιέργειας και λαμβάνουν άδεια υδατοκαλλιέργειας, που εκδίδεται από τον Εθνικό
Οργανισμό Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
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Οι όροι σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο μονάδων υδατοκαλλιέργειας και την έκδοση της άδειας
υδατοκαλλιέργειας θεσπίστηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με
εντολή του Υπουργού Γεωργίας, Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης αρ. 332/2008, μετά από πρόταση
της Εθνικής Υπηρεσίας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
Για την εγγραφή στο Μητρώο μονάδων υδατοκαλλιέργειας και για την έκδοση της άδειας
υδατοκαλλιέργειας, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν στους εδαφικούς κλάδους του ANPA τα
ακόλουθα έγγραφα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αίτηση:
φύλλο μονάδας παραγωγής υδατοκαλλιέργειας.
σύμβαση παραχώρησης / μίσθωσης / σύνδεσης και άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την
ιδιοκτησία / διοίκηση για την άσκηση της δραστηριότητας υδατοκαλλιέργειας ·
το σκίτσο και το σχέδιο πλαισίωσης στην περιοχή της μονάδας υδατοκαλλιέργειας ·
αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του ιδιοκτήτη / διαχειριστή ή / και αντίγραφο του
καταστατικού της εταιρείας που διαχειρίζεται τη μονάδα παραγωγής, από το οποίο
αποδεικνύεται ότι έχει υδατοκαλλιέργεια στο αντικείμενο δραστηριότητας ·
αντίγραφο του πιστοποιητικού φορολογικής εγγραφής ·
αντίγραφο της περιβαλλοντικής άδειας, για το σημείο εργασίας για το οποίο ζητείται η άδεια
υδατοκαλλιέργειας ·
αντίγραφο της άδειας διαχείρισης των υδάτων, για το σημείο εργασίας για το οποίο ζητείται
η άδεια υδατοκαλλιέργειας ·
υγειονομική-κτηνιατρική εγγραφή ·
βεβαίωση βεβαίωσης με τη δήλωση του σημείου εργασίας που έχει εκδοθεί από το γραφείο
εμπορικού μητρώου ·
τη συγκατάθεση του νόμιμου ιδιοκτήτη της λίμνης συσσώρευσης, από την οποία μπορεί να
προκύψει ότι μπορεί να ασκεί δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας ·
απόδειξη πληρωμής του τέλους αδειοδότησης.

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης αρ. 240/2009 για
την τροποποίηση και συμπλήρωση της Διαταγής του Υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με
αρ. 332/2008 σχετικά με την εγγραφή μονάδων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στο Μητρώο μονάδων
υδατοκαλλιέργειας και την έκδοση άδειας υδατοκαλλιέργειας, εκδίδεται για ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ χρονικό
διάστημα.
Το τέλος αδειοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κυβερνητικής απόφασης αριθ.
1016/2008 για το ύψος των τελών αδειοδότησης και αδειοδότησης στον τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (ισχύει από 08.09.2008).
3.2.3.2. Διαδικασία και διοικητικές πράξεις δευτερογενών αρχών που ασχολούνται με την
υδατοκαλλιέργεια
Σύμφωνα με την εντολή αριθ. 332/2008, οι αιτούντες πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση για την
άδεια υδατοκαλλιέργειας τα ακόλουθα έγγραφα, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο σύμφωνα με το
πρωτότυπο:
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α) την άδεια διαχείρισης υδάτων, για το σημείο εργασίας για το οποίο ζητείται η άδεια
υδατοκαλλιέργειας ·
β) την περιβαλλοντική άδεια, για το σημείο εργασίας για το οποίο ζητείται η άδεια υδατοκαλλιέργειας
·
γ) υγειονομική-κτηνιατρική εγγραφή.
3.2.3.3. Παράδειγμα επιχειρηματικού σχεδίου - Σύμφωνα με το παράρτημα 1.
Πρόταση σχετικά με τον σχεδιασμό της αδειοδότησης μιας στάσης υδατοκαλλιέργειας ως εργαλείου
για βιώσιμες επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας (http://www.fao.org/3/a0038e/a0038e06.htm):

3.2.4. Χρηματοδοτικά μέσα για επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
3.2.4.1. Εθνική χρηματοδότηση
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Ναυτιλίας για την περίοδο 2014-2020,
χορηγήθηκε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αλιεία και Ναυτιλιακές Υποθέσεις που χορηγήθηκε
στη Ρουμανία για την περίοδο 2014-2020, ύψους 168 421 371 ευρώ35
3.2.4.2. Ιδιωτική χρηματοδότηση
Η ιδιωτική επιχείρηση αντιπροσωπεύει τη μόνη ιδιωτική χρηματοδότηση που λειτουργεί αυτή τη
στιγμή στα ρουμανικά. Παρόλο που σήμερα αναπτύσσονται διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα όπως:
επιχειρηματικοί άγγελοι, η υδατοκαλλιέργεια δεν είναι ακόμη ένας τομέας στον οποίο θα βρεθεί
35
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αυτός ο τύπος επένδυσης. Η επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας βρήκε μια νέα ευκαιρία στη δημιουργία
διαφορετικών ενώσεων που αναπτύσσουν νέα έργα για χρηματοδότηση και υποστήριξαν τον τομέα
της υδατοκαλλιέργειας, όπως: ARIAP-μια ανεξάρτητη ένωση για την καινοτομία στην
υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία από τη Ρουμανία36 (ή
3.2.4.3. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επιχορήγησης
•
•
•
•
•
•

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Ναυτιλίας 2014-2020
Ολοκληρωμένη εδαφική παρέμβαση (Δέλτα Δούναβη ITI)
Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝ 2020»
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EASI)
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSF)
LIFE +

3.2.3.4. Διεθνής χρηματοδότηση επιχορήγησης
3.2.3.5. Άλλα
Ξεκινώντας από τα τρέχοντα προβλήματα της υδατοκαλλιέργειας, ειδικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του
τομέα, σύμφωνα με την οικονομική και κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως κύριο
στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και τη μείωση των αναπτυξιακών κενών μεταξύ των περιφερειών,
οι επενδύσεις προωθούνται από το 2007 μέσω του δημοσίου και ιδιωτική συμμετοχή. Οι διαδικασίες
αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού επιβλήθηκαν επειδή στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, η κύρια
προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα (υδατοκαλλιέργεια) σε επίπεδο όλων των περιοχών της
χώρας ήταν χαμηλότερη από εκείνη του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανία μεταποίησης ψαριών). Οι
αξίες του πρωτογενούς τομέα αντικατοπτρίζουν το πολύ χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας της
εργασίας λόγω κακού εξοπλισμού και εξοπλισμού, υπερβολικού κατακερματισμού της
ιδιωτικοποίησης και κακής διαχείρισης ορισμένων ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας.
Ένα άλλο φαινόμενο που υπάρχει στην τρέχουσα υδατοκαλλιέργεια είναι ο αυξανόμενος πληθυσμός
/ ο πληθυσμός των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας, καθώς οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να
μετατρέψουν τις παραδοσιακές φάρμες υδατοκαλλιέργειας σε ψυχαγωγική / αθλητική αλιεία. Έτσι,
πολλοί τεχνητοί σταθμοί αναπαραγωγής των κυπρινιδών έχουν χάσει τη δραστηριότητά τους. Η
κατάσταση αυτή καθορίστηκε επίσης από την έλλειψη κεφαλαίου για την ετήσια αγορά
προαναπτυγμένων προνυμφών και γεννητόρων και τον προσανατολισμό της αγοράς προς τις
εισαγωγές.
Η προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και της οικολογικής
υδατοκαλλιέργειας διασφαλίζει την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
στα υδάτινα οικοσυστήματα και τη μετατροπή από την παραδοσιακή υδατοκαλλιέργεια σε οικολογική
υδατοκαλλιέργεια, απαιτώντας οικονομική υποστήριξη και αποζημίωση για απώλειες κατά τη
μετατροπή σε βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Η ανταγωνιστικότητα της υδατοκαλλιέργειας
διασφαλίζεται επίσης από την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που εμπλέκεται στις σχετικές
δραστηριότητες αυτού του τομέα. Από αυτή την άποψη, η στρατηγική προβλέπει μια συνεχή
παρέμβαση για την αύξηση των ποιοτήτων και των επαγγελματικών ικανοτήτων όλων των κατηγοριών
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προσωπικού που εργάζονται σε αυτόν τον σημαντικό τομέα αλιείας και στοχεύουν σε εξειδικευμένες
δραστηριότητες εκπαίδευσης που διοργανώνονται στο πλαίσιο της αλιείας, των μονάδων τεχνικής
εκπαίδευσης ζωολογικών κήπων ή / και της κτηνιατρικής, όπως καθώς και συνεχής εκπαίδευση για
όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Δεδομένου ότι η οικονομική διαθεσιμότητα των φορέων
υδατοκαλλιέργειας και εκείνων που επιθυμούν να αναπτύξουν μια επιχείρηση σε αυτόν τον
υποτομέα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις περιορισμένη προκειμένου να διασφαλιστεί η
συγχρηματοδότηση επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια, σκοπεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε
χρηματοδοτικούς πόρους συμπληρωματικούς τραπεζικούς μέσω χρηματοπιστωτικών τεχνικές
μηχανικής. Η βασική προϋπόθεση για την οικονομική υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα της
υδατοκαλλιέργειας είναι η αυστηρή συμμόρφωση με τους σχετικούς εθνικούς και κοινοτικούς
κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να εφαρμόσει ένα συντονισμένο σχέδιο
διαχείρισης σε διαφορετικά επίπεδα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τους στόχους των οδηγιών για τα
πουλιά και το Natura 2000, οι οποίες προστατεύουν επίσης τα αποθέματα ψαριών και τα υδρόβια
οικοσυστήματα. Προβλέπεται: -η αριθμητική αύξηση των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας,
αντίστοιχα της δασωμένης έκτασης, εφαρμογή πρόσθετων περιβαλλοντικών μέτρων · -υποστήριξη με
χορήγηση αποζημίωσης σε αγροκτήματα υδατοκαλλιέργειας που βρίσκονται εντός και γύρω από
περιοχές Natura 2000 · -υποστήριξη για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν κοινωνικές
και περιβαλλοντικές υπηρεσίες, οικολογικό τουρισμό, ψυχαγωγική / αθλητική αλιεία, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γνώση, την προστασία και τη διατήρηση της υδατικής
βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων · -η χρήση πληθυσμών πολλών ειδών που
αυξάνουν την ποιότητα της παραγωγής · -περιοδική συντήρηση και υγιεινή λεκανών
υδατοκαλλιέργειας (αποχρωματισμός). Η βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είναι μία από τις
κύριες προτεραιότητες του ΕΤΘΑ. Τα χρήματα που διατίθενται για αυτήν την προτεραιότητα μπορεί
να περιλαμβάνουν: -επενδύσεις καινοτόμου εξοπλισμού, αναβάθμιση για τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων. -υπηρεσίες διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και
συμβουλευτικές υπηρεσίες · -εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού · -προσδιορισμός και
χαρτογράφηση κατάλληλων περιοχών υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του χωροταξικού
σχεδιασμού. -υποστήριξη νέων αγροτών που εισέρχονται στον τομέα -συμβουλευτική και υποστήριξη
για τη μετατροπή σε προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης · -την παροχή πρόσθετων
περιβαλλοντικών υπηρεσιών υπέρ της αύξησης των εσόδων με βάση την παραγωγή · -εξάλειψη
ασθενειών και σχεδίων για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ζώων. Παρόλο που, για το
2014-2020, περίπου το 20% της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και Θαλάσσιου
Ταμείου (FEPAM) σχεδιάστηκε να επενδυθεί στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και κάθε κράτος
μέλος έχει αναπτύξει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή, εξακολουθούν
να υπάρχουν κενά αντιμετώπιση στρατηγικών προτεραιοτήτων για βιώσιμες θέσεις εργασίας και
ανάπτυξη στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας,
4. ΤΟΥΡΚΙΑ
4.1. Γενικές πληροφορίες
Η επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας ξεκίνησε με την καλλιέργεια πέστροφας σε λιμνούλες στα τέλη της
δεκαετίας του 1960 στην Τουρκία. Αργότερα, ακολούθησε η πάχυνση χελιών που συλλέχθηκαν σε
λιμνοθάλασσες σε λιμνούλες εδάφους. Η καλλιέργεια κυπρίνων στις παλιές κοίτες των ποταμών έγινε
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δημοφιλής μετά τη δεκαετία του 1970. Η υδατοκαλλιέργεια στη θάλασσα ξεκίνησε με την καλλιέργεια
των ψαριών που συλλέχθηκαν από τη φύση τη δεκαετία του 1980 σε κλουβιά και αμέσως μετά
απαγορεύτηκε από το νόμο για την προστασία των πληθυσμών των ψαριών στη φύση. Υπήρχε
σημαντική σχέση μεταξύ της αλιείας αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Όταν τα ψάρια ήταν άφθονα στη φύση και συγκομίστηκαν προϊόντα επαρκή για τη διατροφή των
πολιτών και εφοδιάστηκαν με σημαντικά χαμηλές τιμές, οι όποιες προσπάθειες για ιχθυοκαλλιέργεια
απέτυχαν λόγω ασυμβίβαστων τιμών ή παρέμειναν σε δοκιμαστική βάση. ειδικά για τα είδη υπό
κλωστή στη φύση από τη δεκαετία του 1970. Επιπλέον, υπήρχαν πολύ περιορισμένες εγκαταστάσεις
ψυκτικής αποθήκευσης και αλυσίδες εμπορίας, με αποτέλεσμα κυρίως φρέσκια κατανάλωση και
χαμηλές τιμές εάν η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση. Λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο
αντίκτυπος των διεισδυτικών ειδών, η κλιματική αλλαγή και η παραγωγή ιχθύων από την αλίευση
μειώθηκαν απότομα στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι επενδύσεις και η παραγωγή
υδατοκαλλιέργειας άρχισαν να αυξάνονται. Σήμερα, εκτεταμένες φάρμες υδατοκαλλιέργειας,
μετατρεπόμενες σε ημιεντατικές ή εντατικές εκμεταλλεύσεις για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων.
Η Τουρκία, προς το παρόν, διαθέτει ολοκληρωμένη εμπειρία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και
των διαδικασιών εφαρμογής, λόγω των πρώτων επενδύσεων που ξεκίνησαν από το 1971 με την
εφαρμογή του νόμου για την αλιεία (αριθ. 1380). Οι αρχικοί κανονισμοί εκπονήθηκαν σύμφωνα με
τα άρθρα που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια στο Νόμο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές
μεταξύ των διαδικασιών στα πρώτα χρόνια και στη σημερινή εποχή, προσανατολισμένες από τις
λύσεις που βασίζονται στο πρόβλημα εν τω μεταξύ. Οι κύριες εξελίξεις παρέχονται λόγω της
διαδικασίας εναρμόνισης των νομοθεσιών της ΕΕ για την υδατοκαλλιέργεια, την ποιότητα του νερού
και του κρέατος, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών
ιχθυοκαλλιεργητών, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική για την επικοινωνία μεταξύ των
ιχθυοκαλλιεργητών και της κεντρικής διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση από τις εγχώριες και
διεθνείς αγορές είναι ένας άλλος κινητήριος παράγοντας για την ανάπτυξη στον τομέα, απλοποιώντας
και τυποποιώντας όλες τις διαδικασίες που ξεκινούν από την πρώτη εφαρμογή έως τις φάσεις
εφαρμογής και εμπορίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δημιουργήθηκε ισχυρή
εταιρεία μεταξύ της κυβέρνησης, των σχετικών υπουργείων, των αιτούντων, των ΜΚΟ, των
πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων.
Σε αυτό το κείμενο, όλες οι διαδικασίες δίνονται λεπτομερώς για το ποιος σκοπεύει να επενδύσει για
την ιχθυοκαλλιέργεια στην Τουρκία.
4.2. Κοινές οδηγίες για την έναρξη της ιχθυοκαλλιέργειας
4.2.1. Θεσμικό πλαίσιο
Αρμόδια αρχή στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας είναι το Υπουργείο Γεωργίας και Δασονομίας. Η
Διεύθυνση Υδατοκαλλιέργειας της ΓΔ Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας είναι η κύρια υπεύθυνη μονάδα
στην οργάνωση του Υπουργείου. Άλλες υποστηρικτικές μονάδες είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης
Πόρων και Υποδομών Αλιείας, η Διεύθυνση Στατιστικών και Πληροφοριακών Συστημάτων και η
Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων και Συντονισμού.
Θέση του διευθυντή της Έρευνας για την ιχθυοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια του Γενική
Διεύθυνση Γεωργικής Έρευνας και Πολιτικώνείναι υπεύθυνος για τον καθορισμό στρατηγικών και
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προτεραιοτήτων γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια, την
προετοιμασία ή την παραγγελία, την εφαρμογή και την παραγγελία υλοποίησης έργων, την ανάπτυξη
και την καταγραφή φυλών και ποικιλιών και την παραγωγή των βασικών υλικών τους, την προστασία
και να αναπτύξουν εγχώριους γονιδιακούς πόρους, να παρέχουν πρόσβαση σε γονιδιακούς πόρους
και να μοιράζονται τα οφέλη τους, να εργάζονται για την έγκριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
έργων, την πραγματοποίηση ερευνών για την ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση των πόρων του
εδάφους και των υδάτων, τον καθορισμό των ερευνητικών στόχων της έρευνας ιδρύματα που
συνδέονται με το Υπουργείο και να εποπτεύουν αυτούς τους οργανισμούς, να διεξάγουν έρευνα για
εμβόλια, ορούς, βιολογικές και χημικές ουσίες και φάρμακα προστασίας που χρησιμοποιούνται σε
ασθένειες ζώων και φυτών,και αποτελεσματικές και βοηθητικές ουσίες που περιλαμβάνονται στη
σύνθεσή τους, για την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών σχετικά με τους υδρόβιους
οργανισμούς σε θάλασσες και εσωτερικά ύδατα και για την υποστήριξή τους, για τη διεξαγωγή
ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε εθνική και διεθνή πλατφόρμα και υποστήριξη
έργων στο πλαίσιο αυτό.
Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Υδραυλικών Έργων είναι αποτελεσματική όταν πρόκειται να
δημιουργηθούν αγροκτήματα σε δεξαμενές φραγμάτων και όταν η λήψη νερού είναι απαραίτητη από
το φράγμα. Αυτή η ΓΔ είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της περιοχής και του τόπου καλλιέργειας
κλουβιών σε δεξαμενές φραγμάτων και επιτρέπει την πρόσληψη νερού από την επιφάνεια ή την
απόρριψη νερού στις ιχθυοκαλλιέργειες.
Οι επιπτώσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο περιβάλλον ή τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
επηρεάζουν τους υδάτινους πόρους είναι το κύριο πεδίο εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Αστικοποίησης. Το Υπουργείο στοχεύει στην παρακολούθηση, την επιθεώρηση και τη λήψη
ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση τέτοιων επιπτώσεων από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (Τμήμα Διαχείρισης Θαλάσσιων και Ακτών και Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και
Προσαρμογής).
Το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TURKSTAT) είναι υπεύθυνο να συλλέγει, να συγκεντρώνει και να
ανακοινώνει δεδομένα σχετικά με τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. παραγωγή ανά είδος, έτη,
εξαγωγές, όγκους και αξίες εισαγωγών σε συνεργασία με τη ΓΔ Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
4.2.2. Κανονιστικό πλαίσιο
•

Αλιευτικός νόμος, αριθ .: 138037

Ο κύριος νόμος είναι ο νόμος περί αλιείας, αριθ. 1380, που θεσπίστηκε το 1971. Περισσότερες
λεπτομέρειες δίνονται στον κανονισμό αλιείας που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση κάθε
είδους εφαρμογών, υπηρεσιών, λειτουργιών και προφυλάξεων. Καθώς ο τομέας της
υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσεται, αυτός ο κανονισμός δεν θα μπορούσε να καλύψει όλες τις πτυχές
των τομέων της υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός για την υδατοκαλλιέργεια
ενημερώθηκε όταν/όπου χρειάζεται.
Ο νόμος είναι περίπου 50 ετών και τροποποιήθηκε αρκετές φορές λόγω της ενημέρωσης του
περιεχομένου σύμφωνα με τις αλλαγές των διεθνών συμβάσεων, των αρχών διαχείρισης της αλιείας
37
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του FAO (Κώδικας Δεοντολογίας), της εναρμόνισης με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ μετά το
2000 και άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες (θαλάσσια ρύπανση, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα,
διεισδυτικά είδη κ.λπ.). Η τελευταία ενημέρωση έγινε στις 06/11/2019 για να είναι ενεργή στις
01,01,2020 με το νόμο 7191.
Ο νόμος για την αλιεία αποτελείται από 9 κεφάλαια και 39 άρθρα. Το πρώτο κεφάλαιο καθορίζει το
πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό του Νόμου και μερικούς από τους όρους που αναφέρονται στα
σχετικά άρθρα για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. Το δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζει τις αλιευτικές
δραστηριότητες: πιστοποίηση, ενοικίαση δημόσιων χώρων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
(βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που αναφέρονται λεπτομερώς στον κανονισμό
υδατοκαλλιέργειας), διαδικασίες για τη διευκρίνιση των συνόρων του τόπου υδατοκαλλιέργειας,
μέτρα για την προστασία των φυσικών οικοτόπων (καθορίζεται από την MAF) Το Τα άρθρα 4 και 13
ρυθμίζουν πιο σύντομα τις επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας:
«Οι περιοχές στη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για
υδατοκαλλιέργειες είτε ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών είτε στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών
Υδραυλικών Έργων, είτε υπό τη δικαιοδοσία του Κράτους, για την κατασκευή των αγροκτημάτων στη
στεριά ή στα εσωτερικά ύδατα, ή άλλες επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας που θα πραγματοποιηθούν
βάσει του έργου με την αποκατάσταση αυτών των περιοχών, η μέθοδος της μίσθωσης και οι τεχνικές
συνθήκες, η διάρκεια και το ετήσιο κόστος των αδειών υδατοκαλλιέργειας στα θαλάσσια και
εσωτερικά ύδατα καθορίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασονομίας, Λάβετε υπόψη τα
χαρακτηριστικά των τόπων παραγωγής. Αυτοί οι χώροι μπορούν να εκμισθωθούν από το Υπουργείο
Γεωργίας και Δασονομίας, σε πραγματικές ή νομικές οντότητες, εισοδήματα που θα μεταφερθούν
στις Ειδικές Διοικήσεις της Επαρχίας και στο Γραφείο Παρακολούθησης και Συντονισμού Επενδύσεων
εάν απουσιάζουν ». Το
Οι συναλλαγές μίσθωσης των χερσαίων περιοχών που θα χρειαστούν για να γίνουν επενδύσεις με
έργο, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου · Εάν το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο, γίνεται
από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, και αν είναι μεταξύ των περιοχών που υπάγονται στους όρους του
Δημοσίου, και από τις μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής Ακίνητης Περιουσίας.
Λαμβάνεται κατάλληλη γνώμη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικοποίησης και το Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού κατά τον προσδιορισμό των χερσαίων υδατοκαλλιεργειών με τη λήψη
νερού από τη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα ή από αυτούς τους χώρους. εάν δεν δοθεί απάντηση
εντός εξήντα ημερών, θεωρείται ότι έχει δοθεί η κατάλληλη γνώμη.
Οι διαδικασίες και οι αρχές που αφορούν τις εμπορικές, ερασιτεχνικές, ψυχαγωγικές κυνηγετικές και
ιχθυοκαλλιέργειες που πρέπει να διεξάγονται στις περιοχές όπου νοικιάζεται το δικαίωμα μίσθωσης
και οι τύποι που εκμισθώνονται, καθορίζονται από τον κανονισμό του Υπουργείου Γεωργίας και
Δασοπονίας.
Το Κεφάλαιο 3 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, τα κίνητρα και την προστασία. Προκειμένου να
αυξηθεί η παραγωγή, οι επενδυτές ενθαρρύνονται από την MAF, εάν συμμετέχουν σε δραστηριότητες
έρευνας και ανάπτυξης για τα νέα είδη ή επιδοτούνται προκειμένου να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις
για την αύξηση των τόπων παραγωγής και ικανότητες.
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•

Κανονισμός Αλιείας38

Ο κανονισμός αυτός εκπονήθηκε από το Υπουργείο βάσει του άρθρου 13 του νόμου περί αλιείας αριθ.
υδάτινοι πόροι της Τουρκίας με τον πιο παραγωγικό τρόπο διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα στην
υδατοκαλλιέργεια, προστατεύοντας το περιβάλλον και παρέχοντας επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας με
προγραμματισμένο τρόπο για ποιοτικό / ασφαλές εφοδιασμό τροφίμων και αποτελεσματικό έλεγχο
και παρακολούθηση κατά τη διαδικασία παραγωγής.
Καλύπτει ευρύ φάσμα επενδύσεων υδατοκαλλιέργειας που θα δημιουργηθούν σε θάλασσες,
εσωτερικά ύδατα και παρακείμενες περιοχές, επιλογή τόπου, μέθοδο υλοποίησης και διαδικασία
αξιολόγησης των αιτημάτων, προκαταρκτική άδεια, έγκριση έργου (τελική άδεια), ακύρωση έργου,
αλλαγές έργου, δοκιμαστική παραγωγή, υποχρεωτική αλλαγές τοποθεσίας, δημιουργία
ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων, μεταφορές έργων σε τρίτους. Εκτροφεία πάχυνσης τόνου,
βιολογική καλλιέργεια θαλασσινών, διαδικασία πιστοποίησης για φάρμες υδατοκαλλιέργειας,
εισαγωγή αυγών, γεννητόρων και ψαριών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, θέματα υγείας και
υγιεινής, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ζητήματα προστασίας και ελέγχου.
•

Κανονισμός για την υδατοκαλλιέργεια (ημερομηνία 29.06.2004, ΕΕ αριθ. 25507)39

Ετοιμάζεται κανονισμός για τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων για την παραγωγή ψαριών και
άλλων υδρόβιων οργανισμών σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας. Στόχος του κανονισμού είναι
να μειώσει τη γραφειοκρατία στο ελάχιστο επίπεδο, να ενθαρρύνει τους πολίτες να επενδύσουν στον
τομέα της υδατοκαλλιέργειας, να καθοδηγήσει τους επενδυτές πώς να ξεκινήσουν, να εφαρμόσουν,
να λειτουργήσουν και να εμπορευτούν αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στον
κανονισμό. Ως εκ τούτου, η οδηγία για την εφαρμογή του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια
(2006/1) είχε ανακοινωθεί για να δώσει σαφέστερες οδηγίες στους επενδυτές σε σχέση με τον
τροποποιημένο κανονισμό για την εφαρμογή της ιχθυοκαλλιέργειας, της 15.10.2005, ΕΕ αριθ. 25967.
Ορισμένα άρθρα της οδηγίας έχουν αναδιοργανωθεί και οι διαδικασίες και οι αρχές σχετικά με την
εφαρμογή δίνονται πιο σύντομα.
•

Οδηγία για την εφαρμογή του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια40

Η παρούσα οδηγία έχει νομική βάση στον τροποποιημένο κανονισμό εφαρμογής της
ιχθυοκαλλιέργειας με ημερομηνία 15.10.2005, αριθ.
•

Ο κανονισμός για τα υδρόβια ζώα για συνθήκες υγείας και ασθένειες κατά ασθενειών41

Ο παρών κανονισμός στοχεύει:
o για τη ρύθμιση των υγειονομικών συνθηκών που εφαρμόζονται για τα υδρόβια ζώα ή τα
προϊόντα τους κατά την εισαγωγή τους, ή τη διαδικασία διαμετακόμισης και παρουσιάζονται
στην αγορά.
38 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4988&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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o να ευαισθητοποιήσει την αρμόδια αρχή, τους ιχθυοκαλλιεργητές και τα μέρη της
μεταποιητικής βιομηχανίας σχετικά με τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα,
o να λάβει τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου σε περίπτωση υποψίας για ασθένειες των ψαριών ή να
εκτελέσει τα πρωτόκολλα εάν εμφανιστούν ασθένειες.
Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καλύπτει το μητρώο ιχθυοτροφείων, ειδών, μονάδων
μεταποίησης και των δραστηριοτήτων τους. μέτρα για τον έλεγχο των ασθενειών των ψαριών, των
υγειονομικών συνθηκών για τα ψάρια και τα προϊόντα που πρέπει να εφαρμόζονται στη φάρμα, στις
μονάδες μεταποίησης, στην αγορά και στις εισαγωγές. Άλλες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας
όπως παραγωγή διακοσμητικών ψαριών, ζώα που εκτρέφονται σε μη εμπορικά ενυδρεία, άγρια
υδρόβια ζώα που συλλέγονται ή αλιεύονται απευθείας από τη φύση, όπως κατοικίδια ζώα που
διατηρούνται σε καταστήματα κατοικίδιων ζώων, λίμνες κήπων, εμπορικά ενυδρεία ή χονδρέμποροι,
σε εγκαταστάσεις χωρίς άμεση επαφή με τα φυσικά ύδατα της χώρας ή σε επιχειρήσεις με σύστημα
επεξεργασίας αποβλήτων που μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από ασθένειες στα φυσικά ύδατα σε
αποδεκτό επίπεδο, δεν καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό.
Ο παρών κανονισμός βασίζεται στον νόμο περί κτηνιατρικών υπηρεσιών, φυτοϋγειονομικών
προϊόντων, τροφίμων και ζωοτροφών αριθ. 5996 της 11/6/2010. Οδηγία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και την πρόληψη και τον έλεγχο
ειδικών ασθενειών στα υδρόβια ζώα και απαιτήσεις για την υγεία των ζώων για υδρόβια ζώα και
προϊόντα με ημερομηνία 24/10/2006 και αριθμημένη 2006/88/ΕΚ · Παράλληλα με την απόφαση της
Επιτροπής με ημερομηνία 12/12/2008 και αριθμημένη 2008/946/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις για
υδρόβια ζώα σε καραντίνα.
•

Κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης ψαριών42

Ο παρών κανονισμός εκπονήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα
παρέχονται στον καταναλωτή με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο σύμφωνα με την υγιεινή, την ποιότητα
και τα πρότυπα σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.
Το πεδίο εφαρμογής του είναι να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για γενικές, τεχνικές, υγιεινές,
φυσικές και υποδομές συνθήκες που πρέπει να τηρούνται στις αγορές χονδρικής και καταστήματα
λιανικής που θα δημιουργηθούν από δήμους ή / και φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την
εγκατάσταση, τη λειτουργία τους, τη διαχείριση και τις διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με τις
συνθήκες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στους χώρους πωλήσεων και τα θέματα ελέγχου και
επιθεώρησης. Ο παρών κανονισμός εκπονήθηκε βάσει των άρθρων 23 και 26 του νόμου περί αλιείας
αριθ. 1380, που τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 3288 (ΕΕ της 19/06/2002, N0: 24790).
•

Εγκύκλιος για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε μονάδες επεξεργασίας ψαριών43

Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας ψαριών σύμφωνα με
τις τεχνικές και υγιεινές συνθήκες, να διεξαχθεί η διαδικασία μεταποίησης στο πλαίσιο αυτών των
42
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συνθηκών και να προμηθευτούν στην αγορά ποιοτικά και ασφαλή θαλασσινά προϊόντα κατάλληλα
για ανθρώπινη κατανάλωση. Για να διασφαλιστούν αυτά, τα φυτά υδατοκαλλιέργειας πρέπει πρώτα
να πληρούν τις υποδομές, τις τεχνικές και συνθήκες υγιεινής που καθορίζονται στη νομοθεσία για
την αλιεία. Εάν οι εγκαταστάσεις συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες συνθήκες και θα
λειτουργήσουν εντός αυτών των συνθηκών, τεκμηριώνεται με την άδεια εργασίας της
εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, η εγκύκλιος έχει ετοιμαστεί προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας να αρχίσουν να λειτουργούν πριν αρχίσουν να λειτουργούν, για να
καθοριστούν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται με την άδεια εργασίας,
•

Περιβαλλοντικό Δίκαιο44

Ο περιβαλλοντικός νόμος (αριθ. 2872) που θεσπίστηκε το 1983 (ΕΕ της 11/8/1983, αριθ. 18132)
αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο είναι το κοινό περιουσιακό στοιχείο όλων
των ζωντανών οργανισμών, σύμφωνα με τις αρχές του βιώσιμου περιβάλλοντος και της βιώσιμης
ανάπτυξης Το Τα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα, η ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων,
οι ρύποι, τα έρματα, τα επεμβατικά είδη, η επεξεργασία, η βιοποικιλότητα, η διατήρηση των
ενδιαιτημάτων και των οικοτόπων, οι ειδικές προστατευόμενες και θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές είναι τα συστατικά του περιβαλλοντικού νόμου.
•

Κανονισμός για την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων45

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των απαραίτητων νομικών και τεχνικών αρχών
για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων σύμφωνα με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης,
προκειμένου να προστατευθεί το δυναμικό της χώρας για υπόγειους και επιφανειακούς υδάτινους
πόρους και να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση του.
Ο παρών κανονισμός καλύπτει τις ποιοτικές ταξινομήσεις και χρήσεις των υδάτινων περιβαλλόντων,
τις αρχές σχεδιασμού και τις απαγορεύσεις για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, τις αρχές
των αδειών εκκένωσης και εκφόρτωσης λυμάτων, τις αρχές σχετικά με τις εγκαταστάσεις υποδομής
λυμάτων, καθώς και τις διαδικασίες και τις αρχές παρακολούθησης και επιθεώρησης. για την
πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων (ΕΕ της 31.12.2004, αριθ. 25687).
•

Ανακοίνωση σχετικά με τον καθορισμό των περιοχών στις οποίες δεν θα μπορούσαν να
εγκατασταθούν ιχθυοτροφεία σε κλειστούς κόλπους και κόλπους46

Το ανακοινωθέν διευκρινίζει τις αρχές για τον προσδιορισμό ευαίσθητων περιοχών με υψηλό κίνδυνο
ευτροφισμού σε κλειστούς κόλπους και κόλπους, σύμφωνα με τη ρήτρα (η) του άρθρου 9 του
περιβαλλοντικού νόμου αριθ. 2872 της 9/8/1983 και το προσωρινό δεύτερο άρθρο (ΕΕ της 24.01.2007
· Αριθμός: 26413). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μονάδες κλουβιών μπορούν να εγκατασταθούν μόνο
σε χώρους άνω των 30 m, 0,6 ναυτικά μίλια από την ακτή και ελάχιστη ταχύτητα 0,1 m ανά
δευτερόλεπτο (ΕΕ της 24.01.2007, αριθ .: 26413).
•

Ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση των ιχθυοτροφείων στις θάλασσες47
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Το παρόν ανακοινωθέν ρυθμίζει τις αρχές για την παρακολούθηση της ρύπανσης που μπορεί να
προκύψει από ιχθυοκαλλιέργειες εγκατεστημένων ή εγκατεστημένων στις θάλασσες. Συντάχθηκε με
βάση τις σχετικές διατάξεις του περιβαλλοντικού νόμου αριθ. αριθ. 25687.
Περιγράφει τη μέθοδο εντοπισμού των μονάδων κλωβού όσον αφορά την τρέχουσα κατεύθυνση, τη
δειγματοληψία νερού από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις συνθήκες αποθήκευσης, αναλύσεις
και παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παρακολούθησης (ΕΕ της 13.06.2009, αριθ.
27257, τροποποιημένη ΕΕ 09.04.2010, αριθ.: 27547).
•

Ανακοίνωση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας του νερού που σχετίζονται με την εκτροφή
οστρακοειδών48

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καθορίσει τα ποιοτικά πρότυπα των υδάτων στα οποία
θα πραγματοποιηθεί η εκτροφή οστρακοειδών, να προστατεύσει τον τόπο παραγωγής των υδάτων
από διάφορες βλαβερές συνέπειες των ρύπων που απορρίπτονται σε αυτά τα ύδατα, να βελτιώσει
την ποιότητα των υδάτων δημιουργώντας προγράμματα παρακολούθησης και μείωσης της
ρύπανσης.
Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό των προτύπων ποιότητας των υδάτων των
οστρακοκαλλιεργειών, τη δειγματοληψία και τα πρωτόκολλα παρακολούθησης του νερού, τον
προσδιορισμό της καταλληλότητας των υδάτων για τις οστρακοκαλλιέργειες που θα δημιουργηθούν
στο μέλλον, καθώς και προγράμματα δράσης προστασίας και μείωσης της ρύπανσης μαζί με
μεθόδους επιθεώρησης Το
Το παρόν ανακοινωθέν συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του νόμου περί αλιείας αριθ. 1380 της
22/3/1971 και του περιβαλλοντικού νόμου αριθ.
•

Στατιστικός Νόμος49

Ο σκοπός αυτού του νόμου είναι να καθορίσει βασικές αρχές και πρότυπα σχετικά με την παραγωγή
και την οργάνωση επίσημων στατιστικών. και να ρυθμίζει τον σχηματισμό, τα καθήκοντα και τις αρχές
της Τουρκικής Στατιστικής Ένωσης (TURKSTAT) · προηγουμένως ήταν το Τουρκικό Στατιστικό
Ινστιτούτο, το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει και να αξιολογεί δεδομένα και πληροφορίες, να
παράγει, να δημοσιεύει και να διαδίδει στατιστικά στοιχεία για τους τομείς που χρειάζεται η χώρα
και να διασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ θεσμών και οργανισμών που εμπλέκονται στη στατιστική
διαδικασία που προβλέπεται στο Επίσημο Πρόγραμμα Στατιστικών Το
Οι επίσημες στατιστικές παράγονται, διαδίδονται και δημοσιεύονται από την Προεδρία του
Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου και ιδρύματα και οργανισμοί που καθορίζονται στο Πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα καθορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων και
οργανισμών σχετικά με τη συλλογή, αξιολόγηση και δημοσίευση δεδομένων που σχετίζονται με
επίσημες στατιστικές στο πλαίσιο των τομέων εργασίας τους. Αυτά τα ιδρύματα και οργανισμοί
υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Προεδρία τυχόν συγκεντρωμένα δεδομένα, κατόπιν αιτήματος. Η
αρχή της εμπιστευτικότητας τηρείται δεόντως στη διατήρηση και προστασία των δεδομένων και των
48

https://cygm.csb.gov.tr/tebligler-i-441

49

http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu/yonetmelikler/StatisticsLawOfTurkey.pdf

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

πληροφοριών που υποβάλλονται στο Ινστιτούτο καθορίζοντας τις αρχές του απορρήτου σε άλλες
νομοθετικές ρυθμίσεις.
Οι εργασίες που εκτελούνται από ιδρύματα και οργανισμούς σε στατιστικούς τομείς που δεν
καλύπτονται από το Πρόγραμμα και τα αποτελέσματα απογραφών ή ερευνών που
πραγματοποιήθηκαν από πραγματικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα βάσει ειδικού νόμου δεν
θεωρούνται επίσημες στατιστικές.
Σε περίπτωση που τα πραγματικά ή νομικά πρόσωπα βάσει ειδικού δικαίου που διεξάγουν έρευνες
που περιέχουν στατιστικά αποτελέσματα και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους μέσω των μέσων
ενημέρωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την κάλυψη, τη μέθοδο
δειγματοληψίας, τον όγκο δειγματοληψίας, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων και τον χρόνο
υλοποίησης με τα αποτελέσματα της έρευνας.

4.2.3. Διαδικασίες για την ίδρυση ιχθυοτροφείων
Ο κανονισμός υδατοκαλλιέργειας περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα
επενδύσεων υδατοκαλλιέργειας που θα δημιουργηθούν σε θάλασσες, εσωτερικά ύδατα και
παρακείμενες περιοχές, επιλογή τόπου, μέθοδο υλοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων,
προκαταρκτική άδεια, έγκριση έργου (τελική άδεια), ακύρωση έργου, αλλαγές έργου, δοκιμαστική
παραγωγή, υποχρεωτικές αλλαγές τοποθεσίας, δημιουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων,
μεταφορές έργων σε τρίτους, εκτροφεία πάχυνσης τόνου, βιολογική καλλιέργεια θαλασσινών,
διαδικασία πιστοποίησης για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, εισαγωγή αυγών, γεννητόρων και
ψαριών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, υγεία και υγιεινή ζητήματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και θέματα προστασίας και ελέγχου.
•

Όροι και ορισμοί

Το πρώτο κεφάλαιο εξηγεί το σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τη νομική βάση και τους όρους.
Προκειμένου να εφαρμοστούν όλα τα θέματα που αναφέρονται στον κανονισμό, είναι προτιμότερο
να οριστούν ορισμένοι τεχνικοί όροι που σχετίζονται με τις διαδικασίες:
Υδατοκαλλιέργεια: η δραστηριότητα παραγωγής ή / και ανάπτυξης) υδρόβιων ζωντανών
οργανισμών, σε εντατικές, ημιεντατικές ή εκτεταμένες συνθήκες σε ιχθυοκαλλιέργειες,
Επιτροπή: Ίδρυση της Επιτροπής με τις αρχές και τις διαδικασίες εργασίας της να καθορίζονται από
τον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου,
Κοινή περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας: Περιοχή που προορίζεται για περισσότερες από μία θαλάσσιες
και εσωτερικές εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
Επιχειρηματίας: Τα πραγματικά και νομικά πρόσωπα που θέλουν να ιδρύσουν και να
λειτουργήσουν ιχθυοτροφεία,
Εκτεταμένη ιχθυοκαλλιέργεια: Χαμηλή παραγωγή, με βάση τη φυσική απόδοση του νερού, με έλεγχο
αποθεμάτων
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Ιχθυοτροφείο: Μέρη όπου διεξάγεται η διαδικασία υδατοκαλλιέργειας,
Σύστημα διήθησης: Μονάδες για τη διατήρηση αποβλήτων στο νερό χρησιμοποιώντας διαφορετικά
είδη φίλτρων στη διαδικασία παραγωγής,
Ιχθυοκαλλιέργεια: Καλλιέργεια υδρόβιων φυτών και ζώων σε θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα και τα
αυγά τους (εκτός από τα ζώα που καλύπτονται από τον επίγειο κυνηγητικό νόμο αριθ. 4915),
Πιστοποιητικό ιχθυοκαλλιέργειας: Το έγγραφο που εκδόθηκε από τον Κεντρικό Οργανισμό του
Υπουργείου για τους αγρότες που ασχολούνται με δραστηριότητες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας,
Εκκολαπτήριο ιχθύων: Δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις για την απόκτηση αυγών και γόνων από
αποθέματα γεννητόρων,
Εσωτερικά νερά: Τόποι παραγωγής και καλλιέργειας σε φυσικές και τεχνητές λίμνες, λιμνοθάλασσες,
λίμνες φραγμάτων, αναχώματα, ρυθμιστές, κανάλια, τόξα, ρυάκια, ποτάμια κ.λπ.
Εντατική ιχθυοκαλλιέργεια: Εντατική καλλιέργεια βασισμένη εξ ολοκλήρου σε εξωτερική σίτιση,
Ιχθυοκαλλιέργειες ιχθυδίων: Οι εκμεταλλεύσεις παράγουν ψάρια έως 30-50 g μετά την επώαση για
να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις στη θάλασσα, τα εσωτερικά ύδατα και τα υπεράκτια κλουβιά,
Τόπος καλλιέργειας ιχθυδίων: Οι χώροι υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για την καλλιέργεια
ιχθυδίων στη θάλασσα, στα εσωτερικά ύδατα και στην ξηρά,
Κεντρική Οργάνωση Υπουργείου: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης (DCAPD),
Υπουργείο: Υπουργείο Γεωργίας και Δασών (MAF),
Δίχτυ λίμνης (διχτυωτός κλωβός): Μονάδες πλαισίου με καλύμματα από πλέγμα από ξύλο, σίδηρο ή
πλαστικά υλικά για ιχθυοκαλλιέργειες σε θάλασσες και εσωτερικά ύδατα,
Υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια: Ιχθυοκαλλιέργειες εκτός των κλειστών κόλπων και κόλπων στις
θάλασσες, εγκατεστημένες σε βάθος νερού άνω των 40 m για την παραγωγή ψαριών σε κλουβιά
χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες,
Λίμνες παραγωγής: Λίμνες εδάφους, σκυροδέματος και άλλες παρόμοιες μονάδες κατασκευασμένες
από πλαστικό ή παρόμοιο υλικό για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας,
Έργο: Το σύνολο των εγγράφων που περιέχουν όλες τις βασικές πληροφορίες για τα είδη που
εκτρέφονται, τη θέση του τόπου, τη φύση, τις οικονομικές πτυχές, τα αρχιτεκτονικά σχέδια και το
κατασκευαστικό σχέδιο και τους υπολογισμούς για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, το κόστος
για τις επενδύσεις λεπτομερώς, τις μεθόδους καλλιέργειας και το σχέδιο παραγωγής, υποστήριξη
έγγραφα που παρέχονται από δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς και κάθε είδους έγγραφα και
πληροφορίες που σχετίζονται με την επιχείρηση στο σύνολό της.
Επαρχιακή Διεύθυνση: Επαρχιακά γραφεία διοίκησης του Υπουργείου Επαρχιακές Διευθύνσεις
Γεωργίας και Δασονομίας,
Ημιεντατική ιχθυοκαλλιέργεια: Λίπανση και αναπαραγωγή με βάση τη συμπληρωματική σίτιση
•

Απαιτήσεις για την ίδρυση ιχθυοτροφείων
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Τα γενικά ζητήματα που σχετίζονται με τους τόπους εγκατάστασης ιχθυοτροφείων εξηγούνται στο
κεφάλαιο 2, άρθρο 5 του κανονισμού ως εξής:
α) Προκειμένου να επιτραπεί η ίδρυση νέας εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιεί τον ίδιο υδάτινο
πόρο μαζί με μία ή περισσότερες εκμεταλλεύσεις στην ξηρά, επάρκεια της ποιότητας και της
ποσότητας του νερού και εμφάνιση οποιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων λόγω νέας εκμετάλλευσης
στις άλλες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να εγκρίνονται και να αναφέρονται από τα ιδρύματα
εμπειρογνωμόνων i, e Fishery Faculties και Research Institute. Εάν η εκδοθείσα έκθεση κριθεί
κατάλληλη, το αίτημα διαβιβάζεται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου μαζί με τη γνώμη της
επαρχιακής διεύθυνσης και αποφασίζεται αν θα δημιουργηθεί νέα εγκατάσταση για την παροχή
νερού. Ωστόσο, εάν κριθεί απαραίτητο, λαμβάνεται απόφαση από την Επιτροπή, βάσει της έκθεσης
που συντάχθηκε με την επανεξέταση του θέματος,
β) Οι εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθούν στην ξηρά, σε περιπτώσεις όπου δεν
υπάρχει αρνητική επίδραση των φυτών μέσω υγιεινής και υγιεινής (παροχή νερού από ξεχωριστή
πηγή ή λήψη αυτού μέσω ξεχωριστού καναλιού από την ίδια πηγή νερού), δεν απαιτείται συνθήκη
ελάχιστης απόστασης μεταξύ των εγκαταστάσεων,
γ) Για την αποτελεσματική χρήση των εσωτερικών υδάτινων πόρων, στις εγκαταστάσεις που θα
εγκατασταθούν σε υδάτινα σώματα με ρυθμό ροής 100 lt / sec και λιγότερο, ένα αγρόκτημα πρέπει
να έχει παραγωγική ικανότητα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την παραγωγή. Δεν
υπάρχουν αγροκτήματα με χωρητικότητα μικρότερη των 25 τόνων / έτος μπορεί να καθοριστεί σε
υδάτινους πόρους με παροχή μεγαλύτερη από 100 lt / sec. Ωστόσο, σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατό
να βρεθεί επαρκής χώρος για να δημιουργηθεί το αγρόκτημα, αυτή η προϋπόθεση δεν αναζητείται
εάν η επαρχιακή διεύθυνση γνωμοδοτήσει προς αυτήν την κατεύθυνση,
ε) Η απόσταση μεταξύ επενδύσεων υδατοκαλλιέργειας σε κλουβιά σε φράγματα καθορίζεται από τον
Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επαρχιακής Διεύθυνσης που
δημιουργήθηκε βάσει κριτηρίων όπως η έκταση που θα διατεθεί για τη γεωργία, η χωρητικότητα του
έργου, το βάθος του νερού, και ο ρυθμός ροής, υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των
εκμεταλλεύσεων δεν είναι μικρότερη από διακόσια μέτρα,
στ) Το μέγεθος της έκτασης που θα διατεθεί για παραγωγή σε κλουβιά καθορίζεται λαμβάνοντας
υπόψη την ικανότητα του έργου, τον τύπο και την τεχνική της καλλιέργειας που θα εφαρμοστεί, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν είναι τουλάχιστον διπλάσια από την έκταση που θα καταληφθεί από κλουβιά
στις θάλασσες και τα εσωτερικά ύδατα,
ζ) Προκειμένου να διασφαλιστεί κάθε είδους ασφάλεια ζωής και ιδιοκτησίας στη θάλασσα και τα
εσωτερικά ύδατα, η περιοχή όπου τα κλουβιά και τα συστήματα εισαγωγής και εκκένωσης νερού των
εκκολαπτηρίων πρέπει να επισημαίνονται με σημαδούρες και σημαδούρες κεραυνού. Υποδεικνύεται
από τα πρότυπα IALA (International Association of Lightning Authorities) όσον αφορά την ασφάλεια
πλοήγησης στη θάλασσα, πινακίδες εμποδίων ημέρας και νύχτας. Ο τόπος των σημαντήρων και των
κεραυνοβόλων σημαδιών δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από τη μισθωμένη περιοχή,
η) Στις θάλασσες, ως αποτέλεσμα των έργων περιβαλλοντικού σχεδιασμού, η απόσταση μεταξύ των
περιοχών υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται για υδατοκαλλιέργεια καθορίζεται από τον Κεντρικό
Οργανισμό του Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επαρχιακής Διεύθυνσης σχετικά με
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την ικανότητα του έργου, το βάθος του νερού, ρυθμός ροής και τεχνικές υδατοκαλλιέργειας, Σε
περιοχές όπου δεν πραγματοποιείται περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η απόσταση μεταξύ δύο
εκμεταλλεύσεων πάχυνσης τόνου και εκμεταλλεύσεων καθαρού κλωβού και εκμεταλλεύσεων
πάχυνσης τόνου στις θάλασσες δεν πρέπει να είναι μικρότερη από δύο χιλιόμετρα · στην περίπτωση
των δύο εκτροφείων ψαράδικων, οι αποστάσεις δεν πρέπει να είναι μικρότερες από ένα χιλιόμετρο
με βάση τη γνώμη της Επαρχιακής Διεύθυνσης σχετικά με τα κριτήρια για την ικανότητα του έργου,
το βάθος του νερού, τη ροή, η οποία έχει εγκριθεί από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου.
Ι) Η απόσταση μεταξύ εκκολαπτηρίων ή εκκολαπτηρίων και άλλων εκμεταλλεύσεων
υδατοκαλλιέργειας καθορίζεται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη
την έκθεση που εκπονήθηκε από τις αλιευτικές σχολές και ερευνητικά ινστιτούτα μαζί με τη γνώμη
των Επαρχιακών Διευθύνσεων σχετικά με τις ικανότητες, τα συστήματα εισαγωγής και εκφόρτισης
νερού και μεθόδους παραγωγής, Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει
επανεξέταση όλης της διαδικασίας,
ι) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των χώρων υδατοκαλλιέργειας, οι ελάχιστες
δυνατότητες των έργων καθορίζονται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου,
ια) Εάν υπάρχει κίνδυνος κατάψυξης για ιχθυοκαλλιέργειες ψυχρού νερού ή κίνδυνοι υψηλής
θερμοκρασίας άνω των 20 ° C, χρειάζεται να εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης της παραγωγής
λαμβάνοντας υπόψη τις κατά προσέγγιση ημερομηνίες έναρξης και λήξης,
ιβ) Η υπεράκτια υδατοκαλλιέργεια επιτρέπεται μόνο στις θάλασσες, εκτός κλειστών κόλπων και
κόλπων, σε βάθη τουλάχιστον 40 μ. με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, από την άλλη πλευρά, εάν
η χωρητικότητα του έργου, το βάθος του νερού, η τρέχουσα ταχύτητα και η τεχνολογία που
χρησιμοποιείται σε η διαδικασία υδατοκαλλιέργειας είναι κατάλληλη, μπορεί να δοθεί άδεια για τη
δημιουργία θαλάσσιων εκμεταλλεύσεων για παραγωγή ιχθύων σε κλουβιά σε μικρότερα βάθη με
απόφαση του Κεντρικού Οργανισμού του Υπουργείου,
ιγ) Το μέγεθος των εκτάσεων σε γη που απαιτούνται για την υποστήριξη εκμεταλλεύσεων ναυτιλίας
για σκοπούς εφοδιαστικής και διαχείρισης καθορίζεται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου
ή / και την Επαρχιακή Διεύθυνση,
ιδ) Ο καθορισμός κοινών χώρων υδατοκαλλιέργειας και ο σχεδιασμός τους γίνεται από την Επαρχιακή
Διεύθυνση μετά από έγκριση του Κεντρικού Οργανισμού του Υπουργείου. Οι διαδικασίες και οι αρχές
σχετικά με τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών
αλλαγών θέσης, ρυθμίζονται από την οδηγία που θα εκπονηθεί από τον Κεντρικό Οργανισμό του
Υπουργείου,
ιε) Η αρχή που επιτρέπει το πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
διαφορετικών από τις υπάρχουσες είναι ο Κεντρικός Οργανισμός του Υπουργείου και η οδηγία του
που εκπονήθηκε σχετικά με τις διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με την εφαρμογή,
ιστ) Οι διαδικασίες και οι αρχές για την καλλιέργεια καρκινοειδών, αρθρόποδων και μαλακίων
καθορίζονται από την οδηγία που θα εκπονήσει ο Κεντρικός Οργανισμός του Υπουργείου,
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ιζ) Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση παραγωγής ιχθυδίων εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις.
Άλλες διαδικασίες και αρχές που απαιτούνται για τις περιοχές και τις εγκαταστάσεις καλλιέργειας
ιχθυδίων καθορίζονται από εγκυκλίους που θα ετοιμάσει ο Κεντρικός Οργανισμός του Υπουργείου.
•

Εφαρμογή αγροκτημάτων, αδειών, έγκρισης και διαδικασίας έργου (Κεφάλαιο τρίτο)
o Εφαρμογή

Οι διαδικασίες και οι αρχές για την αξιολόγηση των αιτήσεων δίνονται παρακάτω (άρθρο 6):
α) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στη σχετική επαρχιακή διεύθυνση και να λάβουν άδεια από τον κεντρικό οργανισμό του
υπουργείου.
β) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύσουν ιχθυοτροφεία, υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση
Επαρχίας με γραπτή δήλωση (Παράρτημα 1.1.) προσθέτοντας σε 1/25000 κλιμακωτούς χάρτες πεδίου
στον οποίο επισημαίνεται ο τόπος όπου θα εγκατασταθεί η εγκατάσταση. Η Επαρχιακή Διεύθυνση
διενεργεί τοπική έρευνα εντός 15 ημερών από μια τεχνική ομάδα που θα δημιουργηθεί.
Διασφαλίζεται ότι τα δείγματα νερού λαμβάνονται δεόντως από την πηγή νερού ή τους τόπους
παραγωγής για να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και πραγματοποιούνται
οι απαραίτητες αναλύσεις από τον επενδυτή στο πιστοποιημένο εργαστήριο που έχει ορίσει το
Υπουργείο. Εάν οι αναλύσεις είναι όλες θετικές και αποδεκτές για την ποιότητα του νερού, την
επιφάνεια του νερού, τη γη και άλλα κριτήρια (π.χ., βάθος νερού, απόσταση μεταξύ φυτών,
κατάλληλες τεχνικές υδατοκαλλιέργειας και περιβαλλοντικές επιπτώσεις) που καθορίζονται από τον
Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου,
Η Επαρχιακή Διεύθυνση απαιτεί προκαταρκτική άδεια για τον αιτούντα από τον Κεντρικό Οργανισμό
του Υπουργείου χειριζόμενος όλα τα έγγραφα. Θα δημιουργηθεί 1/25000 κλιμακωτός χάρτης της
εγκατάστασης, με τη δήλωση αίτησης του επενδυτή, έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης νερού, σκίτσο
και άλλα έγγραφα που θα παρέχονται από τον επενδυτή (Παράρτημα 1.4) μαζί με την κατάλληλη
γνώμη της Διεύθυνσης της Επαρχίας (Πρόσθετο τελευταία πρόταση: ΕΕ-30/5/2009-27243) Οι
διαδικασίες που σχετίζονται με τις αιτήσεις προκαταρκτικής άδειας ολοκληρώνονται εντός 21 ημερών
από το Υπουργείο.
γ) Δίνεται προθεσμία οκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον επενδυτή για να
παράσχει όλα τα έγγραφα για προκαταρκτική άδεια (Παράρτημα 1.4) από την Διεύθυνση της
Επαρχίας. Εάν τα βασικά έγγραφα δεν μπορούσαν να συμπληρωθούν εντός αυτής της περιόδου, η
αίτηση του ο επενδυτής απομακρύνεται από τη συναλλαγή, Ωστόσο, εάν το αιτιολογημένο αίτημα
του αιτούντος κριθεί κατάλληλο, μπορεί να δοθεί επιπλέον περίοδος από τη Διεύθυνση της Επαρχίας,
ανάλογα με τον λόγο.
δ) Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις για καλλιέργεια στην ίδια περιοχή τόσο στα
θαλάσσια όσο και στα εσωτερικά ύδατα, οι άλλες αιτήσεις διατηρούνται για αξιολόγηση μέχρι να
ολοκληρωθεί η πρώτη αίτηση. Εάν η πρώτη αίτηση δεν πραγματοποιηθεί, οι άλλες αιτήσεις
αξιολογούνται σύμφωνα με τη σειρά εφαρμογής.
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ε) Εάν πρόκειται για την πρώτη αίτηση για παραγωγή ιχθύων σε κλωβούς σε λίμνες φραγμάτων, η
γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του Κράτους λαμβάνεται από τον Κεντρικό
Οργανισμό του Υπουργείου και οι συναλλαγές διεξάγονται αναλόγως (Εικ. 1).
o Προκαταρκτική άδεια
Άρθρο 7 - Οι γενικές διατάξεις σχετικά με την προκαταρκτική άδεια για την ίδρυση φυτών
υδατοκαλλιέργειας περιγράφονται παρακάτω:
α) Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των διαδικασιών του άρθρου 6, ο επιχειρηματίας λαμβάνει προ-άδεια
δώδεκα μηνών από την Κεντρική Οργάνωση του Υπουργείου ή/και την Επαρχιακή Διεύθυνση για την
προετοιμασία του έργου του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η προκαταρκτική άδεια του
επιχειρηματία που δεν προετοιμάζει το έργο του και δεν το παραδίδει στην Επαρχιακή Διεύθυνση
ακυρώνεται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης
Επαρχίας, Ωστόσο, εάν το αιτιολογημένο αίτημα του επιχειρηματία που δηλώνει δικαιολογία για το
θέμα αυτό κοινοποιηθεί στον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείο με την έγκριση της Επαρχιακής
Διεύθυνσης, μπορεί να δοθεί επιπλέον περίοδος από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου.
β) Όταν οι επιχειρηματίες που έχουν λάβει προκαταρκτική άδεια ή βρίσκονται στο στάδιο της
απόκτησης προκαταρκτικής άδειας, θέλουν να κάνουν αλλαγές στις προηγούμενες αιτήσεις τους,
υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Επαρχίας με αναφορά (Παράρτημα 1.5), πραγματοποιούνται
μεταγενέστερες συναλλαγές σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7, Λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της ζητούμενης αλλαγής, έγγραφα που είχαν προηγουμένως προσκομιστεί από τον
φορέα εκμετάλλευσης και εξακολουθούν να ισχύουν, δεν απαιτούνται νέα από τον φορέα
εκμετάλλευσης. Ωστόσο, η πρώτη αίτηση Η ημερομηνία λαμβάνεται ως ημερομηνία αίτησης.
γ) Οι επιχειρηματίες που έχουν υποβάλει αίτηση για προκαταρκτική άδεια και οι συναλλαγές τους
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και όσοι έχουν λάβει προκαταρκτική άδεια δεν μπορούν να
μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους σε άλλον επιχειρηματία.
o Έγκριση έργου
Άρθρο 8 - Οι γενικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση έργων ιχθυοκαλλιέργειας περιγράφονται
παρακάτω:
α) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύσουν ιχθυοτροφείο και να λάβουν προκαταρκτική άδεια
πρέπει να εγκρίνουν τα έργα τους από τον Κεντρικό Οργανισμό ή / και την Επαρχιακή Διεύθυνση του
Υπουργείου.
β) Κατά την προετοιμασία του έργου, λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες προετοιμασίας και διάθεσης
του έργου που καθορίζονται από τον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου. Οι πίνακες ανακαλύψεωνποσοτήτων του έργου εφαρμογής που εκπονήθηκαν από πραγματικά και νομικά πρόσωπα
εξουσιοδοτημένα να προετοιμάσουν το έργο υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη ποσοστό αύξησης
που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Οικισμού, εάν αυτές οι τιμές δεν
γνωστοποιηθούν. Το έργο παραδίδεται σε πέντε αντίγραφα στην Επαρχιακή Διεύθυνση για έγκριση.
Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να προσθέσουν ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο των
προδιαγραφών σχετικά με το αντικείμενο του έργου, που αποστέλλεται στις Διευθύνσεις των
Επαρχιών από τον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου σε κάθε αντίγραφο του έργου.
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γ) Για την έγκριση των έργων των ιχθυοκαλλιεργειών, αναζητείται η προϋπόθεση συμμόρφωσης με
τις σχετικές διατάξεις του "Κανονισμού Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" και προστίθεται στο
έργο το έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι πληρούται αυτή η απαίτηση,
δ) Οι αρχές έγκρισης έργων υδατοκαλλιέργειας που θα υλοποιηθούν σε θάλασσες και εσωτερικά
ύδατα καθορίζονται με εγκυκλίους που θα ετοιμάσει ο κεντρικός οργανισμός του Υπουργείου,
ε) Για τα έργα των οποίων η αρχή έγκρισης είναι η επαρχιακή διεύθυνση, ένα αντίγραφο του έργου
παραμένει στην επαρχιακή διεύθυνση και ένα άλλο αντίγραφο αποστέλλεται στον κεντρικό
οργανισμό του υπουργείου εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έγκρισης. Εάν υπάρχει
μίσθωση για τα έργα που έχουν εγκριθεί από την επαρχιακή διεύθυνση, η προσφορά μίσθωσης
γίνεται στο σχετικό ίδρυμα μαζί με το έργο και ως εκ τούτου ενημερώνεται ο κεντρικός οργανισμός
του Υπουργείου. Τα άλλα δύο αντίγραφα του εγκεκριμένου έργου δίνονται στον επενδυτή.
ζ) Εξουσιοδότηση έγκρισης: Μετά την έγκριση των έργων από τον Κεντρικό Οργανισμό του
Υπουργείου, ένα αντίγραφο φυλάσσεται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου. Εάν πρόκειται για
μίσθωση για το εγκεκριμένο έργο, ένα αντίγραφο του έργου αποστέλλεται στην Επαρχιακή Διεύθυνση
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αίτησης για μίσθωση, δίνονται δύο αντίγραφα
στον χειριστή και ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Επαρχίας.
o Πιστοποιητικό Υδατοκαλλιέργειας
Οι διαδικασίες και οι αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται για την έκδοση πιστοποιητικού
υδατοκαλλιέργειας σε ιχθυοκαλλιέργειες εξηγούνται παρακάτω (άρθρο p):
α) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενοικίασης νερού ή / και περιοχής για το εργοστάσιο
υδατοκαλλιέργειας ή / και την εκκόλαψη και την έναρξη της παραγωγής, υποβάλλεται αίτηση στην
επαρχιακή διεύθυνση εντός ενός μηνός για να λάβει το Πιστοποιητικό Υδατοκαλλιέργειας και / ή το
Πιστοποιητικό Υδατοκαλλιέργειας, εντός δεκαπέντε ημερών μετά την αίτηση, εκδίδεται έκθεση
επιθεώρησης από τις επαρχιακές διευθύνσεις και το πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας (παράρτημα
1.6/α) ή/και πιστοποιητικό εκτροφής υδατοκαλλιέργειας (παράρτημα 1.6/β) αποστέλλεται στον
κεντρικό οργανισμό του υπουργείου μαζί με την έκθεση ελέγχου εγκρίθηκε. Οι διαδικασίες σχετικά
με την έγκριση του Πιστοποιητικού Υδατοκαλλιέργειας ολοκληρώνονται εντός είκοσι ημερών,
β) Το «Πιστοποιητικό Υδατοκαλλιέργειας» εκδίδεται ένα για κάθε εγκατάσταση. Το εγκεκριμένο
πρωτότυπο έγγραφο δίνεται στον χειριστή. επικυρωμένο αντίγραφο του καθενός κατατίθεται στον
Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου και στην Επαρχιακή Διεύθυνση,
γ) Το αντίγραφο του πιστοποιητικού κρέμεται σε μέρος όπου είναι εύκολα ορατό στο διοικητικό κτίριο
της εγκατάστασης,
δ) Σε περίπτωση αλλαγής έργου, μεταφοράς έργου, αλλαγής ονόματος κ.λπ. ,, προκειμένου να
εκδοθεί το Πιστοποιητικό Υδατοκαλλιέργειας κατάλληλο για τη νέα κατάσταση ακυρώνοντας το παλιό
πιστοποιητικό, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατανομής στον νέο επενδυτή, ένα νέο
"Πιστοποιητικό Υδατοκαλλιέργειας "(Παράρτημα 1.6 / α και β) που εκδίδεται σύμφωνα με τη νέα
κατάσταση αποστέλλονται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου μαζί με την" Έκθεση Ελέγχου ",
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ε) Τα πιστοποιητικά υδατοκαλλιέργειας των ιχθυοκαλλιεργειών, των οποίων οι δραστηριότητες
τερματίζονται για οποιονδήποτε λόγο, αποστέλλονται στον κεντρικό οργανισμό του υπουργείου από
τις επαρχιακές διευθύνσεις για ακύρωση,
στ) Οι επιχειρηματίες που θα διακόψουν την παραγωγή για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλουν αίτηση
στην Διεύθυνση Επαρχίας επισυνάπτοντας το πρωτότυπο του εγγράφου πιστοποιητικού στη δήλωσή
τους που εξηγεί τον λόγο και τη διάρκεια του διαλείμματος, τα πρωτότυπα των εγγράφων
αναπαραγωγής αυτών των εγκαταστάσεων φυλάσσονται στην επαρχία Διευθύνσεις έως ότου η εν
λόγω εγκατάσταση ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή, ο Κεντρικός Οργανισμός του Υπουργείου
ενημερώνεται από τις Επαρχιακές Διευθύνσεις για την εν λόγω κατάσταση,
ζ) Οι επιχειρηματίες υποβάλλουν αίτηση στην Επαρχιακή Διεύθυνση εντός ενός έτους από την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Κανονισμού για αντικατάσταση των εγγράφων
πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί προηγουμένως από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου ή /
και την Επαρχιακή Διεύθυνση,
η) Οι επιχειρηματίες καλούνται να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις των Επαρχιών για να λάβουν
θεώρηση για τα πιστοποιητικά υδατοκαλλιέργειας ανά τριετία,
) Λόγω διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων, εάν τα έγγραφα σχετικά με την ανανέωση ή την
έκδοση βίζας των εκμεταλλεύσεων δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν και το αιτιολογημένο αίτημα
του φορέα εκμετάλλευσης είναι σχετικό, το πιστοποιητικό εκτροφής μπορεί να θεωρηθεί θεώρηση ή
να ανανεωθεί,
Εάν τα έγγραφα σχετικά με την ανανέωση ή την έκδοση βίζας της ιχθυοκαλλιέργειας δεν μπορούν να
προσκομιστούν λόγω διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων και το αιτιολογημένο αίτημα του
επενδυτή είναι σχετικό, το πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας μπορεί να εγκριθεί για θεώρηση ή να
ανανεωθεί.
o Ακύρωση του Έργου
Το άρθρο 10 ορίζει τις γενικές διατάξεις που απαιτούν την ακύρωση έργων φυτών υδατοκαλλιέργειας
είναι οι εξής:
α) Όσον αφορά την ίδρυση του ιχθυοτροφείου, η ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδοτικής
μίσθωσης είναι απαραίτητη για την επένδυση και την έναρξη της παραγωγής εντός ενός έτους μετά
την τελευταία ολοκληρωμένη συναλλαγή μίσθωσης, αποδεχόμενη ως ημερομηνία έναρξης, το έργο
ακυρώνεται. Εάν το αιτιολογημένο αίτημα του επιχειρηματία και αυτό το αίτημα κριθεί κατάλληλο
από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου, η περίοδος αυτή παρατείνεται για μία μόνο φορά. Σε
περίπτωση υπέρβασης της περιόδου, η ακύρωση των έργων γίνεται από τη Διεύθυνση Επαρχίας εάν
η έγκριση γίνει από την επαρχιακή διεύθυνση και κοινοποιηθεί στον Κεντρικό Οργανισμό του
Υπουργείου. Η έγκριση των έργων που εκτελούνται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου
γίνεται από αυτός ο κεντρικός οργανισμός κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Επαρχίας,
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Εικόνα 1. Διάγραμμα διαγράμματος ροής των διαδικασιών για την ίδρυση ιχθυοτροφείων στην Τουρκία

β) Η υπέρβαση της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο α) λόγω περιβαλλοντικών, φυσικών και
χημικών παραγόντων ή φυσικών καταστροφών, που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην
υδατοκαλλιέργεια ή που μπορεί να γίνει κατανοητή αργότερα, δεν θεωρείται λόγος ακύρωσης του
έργου. Σε αυτήν την περίπτωση, δίνεται στον επενδυτή μια περίοδος λήψης αποφάσεων έξι μηνών
και το έργο ακυρώνεται μετά από έξι μήνες εάν δεν λάβει νέα πρόταση από τον επιχειρηματία με τη
λύση για την εξάλειψη της περιοριστικής κατάστασης ή την αλλαγή της τοποθεσίας, λαμβάνεται
πρόταση δραστηριότητας για την εξάλειψη αυτής της περιοριστικής κατάστασης και αυτή η
προτεινόμενη δραστηριότητα θεωρείται κατάλληλη, δίνεται ένας επιπλέον χρόνος επαρκής για την
προτεινόμενη αίτηση. Στην περίοδο λήψης αποφάσεων έξι μηνών, εάν ο επιχειρηματίας προτείνει
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αλλαγές στο έργο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού. Η αρχή
απόφασης σχετικά με τα έργα που καλύπτονται από αυτό το άρθρο είναι η αρχή που ενέκρινε το έργο,
γ) Σε περίπτωση ενοικίασης των αλιευτικών χώρων με έργο για διαδικασίες ιχθυοκαλλιέργειας η
ακύρωση του έργου πραγματοποιείται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου, εάν οι
υποσχεθείσες επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται για κάθε έτος στο προτεινόμενο και
εγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι εκπληρώθηκε χωρίς λόγο, ακόμη και ένα χρόνο μετά από εκείνο το έτος
με βάση την έκθεση που εκπόνησε η επαρχιακή διεύθυνση,
δ) Εάν η σύμβαση μίσθωσης τερματιστεί λόγω αδυναμίας του επιχειρηματία να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, ακυρώνονται επίσης τα πιστοποιητικά έργου. Η ακύρωση των έργων των οποίων η
έγκριση είναι από την επαρχιακή διεύθυνση γίνεται από την επαρχιακή διεύθυνση και κοινοποιείται
στον κεντρικό οργανισμό του υπουργείου. Εάν η έγκριση γίνει από τον Κεντρικό Οργανισμό του
Υπουργείου, η ακύρωση γίνεται επίσης από τον ίδιο οργανισμό.
o Τροποποιήσεις στο Έργο
Οι διαδικασίες και οι αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγών στα έργα
υδατοκαλλιέργειας είναι οι ακόλουθες (άρθρο 11):
α) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν οποιεσδήποτε αλλαγές στα έργα τους, όπως ο τύπος, η
τοποθεσία, η χωρητικότητα και η αύξηση/μείωση της έκτασης, και η δημιουργία μιας πρόσθετης
μονάδας και η αλλαγή της τοποθεσίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην επαρχιακή διεύθυνση όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις (Παράρτημα 1.7), Όσον αφορά αυτές τις αιτήσεις, οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στο 6ο, 7ο και 8ο άρθρο,
β) Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της αλλαγής που ζητήθηκε, τα έγγραφα που είχαν προηγουμένως
υποβληθεί από τον επενδυτή και εάν εξακολουθούν να είναι έγκυρα δεν ζητούνται ξανά από τον
αιτούντα,
γ) Απαιτείται νέο έργο για οποιαδήποτε αλλαγή είδους, ενώ το αναθεωρημένο έργο ζητά την
εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων και αύξηση / μείωση χωρητικότητας, Δεν απαιτείται έργο για
αύξηση / μείωση χώρου και μετεγκατάσταση του αγροκτήματος που πραγματοποιείται με τα
έγγραφα που σχετίζονται με την πλοήγηση και τις ενοικιάσεις , Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται
αύξηση / μείωση χωρητικότητας και αύξηση / μείωση χώρου, ζητούνται τόσο αναθεωρημένα
έγγραφα έργου που σχετίζονται με την πλοήγηση όσο και τις ενοικιάσεις,
δ) Οι επιχειρηματίες υπόκεινται σε άδεια για τυχόν αλλαγές που δεν θα χαλάσουν τα πλεονεκτήματα
των εγκεκριμένων έργων τους (σχήμα, μέγεθος και αριθμός κλουβιών / λιμνών, βιολογικά
χαρακτηριστικά των εκτρεφόμενων ειδών εκτός από τις αλλαγές κατά την ίδρυση του ιχθυοτροφείου
ή στο στάδιο της μεταπαραγωγής και διαθέτουν το σχέδιο τοποθεσίας κατάλληλο για τη νέα
κατάσταση. Η αρχή έγκρισης και έγκρισης για αυτές τις αλλαγές είναι η αρχή που εγκρίνει το έργο,
ε) Αφού εγκριθούν τα έργα υδατοκαλλιέργειας, οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν
αίτηση στις Διευθύνσεις των Επαρχιών με αναφορά για τις αλλαγές τους στον ετήσιο προγραμματισμό
παραγωγής τους. Εάν τα αιτήματα για αλλαγές κριθούν κατάλληλα από τις επαρχιακές διευθύνσεις,
αυτό θα κοινοποιηθεί στην Υπουργείο εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών.
o Υποχρεωτικές αλλαγές τοποθεσίας
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Ενδέχεται να υπάρξουν υποχρεωτικές αλλαγές τοποθεσίας των εκμεταλλεύσεων για εξωτερικούς
λόγους (άρθρο 12). Σε περίπτωση ειδοποίησης από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου ή / και
την Επαρχιακή Διεύθυνση για νομικούς, τεχνικούς, ασφαλείς και παρόμοιους υποχρεωτικούς λόγους,
ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει αίτηση (Παράρτημα 1.8) στην Επαρχιακή Διεύθυνση στον τόπο
όπου θα μετακινηθούν οι εγκαταστάσεις τους , το αργότερο ένα μήνα, παρέχονται έγγραφα που
σχετίζονται με τη μεταφορά και το νέο σχέδιο εγκατάστασης σε περίπτωση υποχρεωτικής αλλαγής
του τόπου χωρίς αλλαγή του μεγέθους της επιφάνειας ή / και αύξησης / μείωσης της χωρητικότητας,
εφόσον βρίσκονται εντός των ίδιων συνόρων της πόλης, Άλλες συναλλαγές αξιολογούνται στο πλαίσιο
της μετεγκατάστασης των έργων και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 11,
o Δοκιμαστική Παραγωγή
Οι γενικές διατάξεις σχετικά με τη δοκιμαστική παραγωγή που πρέπει να εφαρμόζεται στις
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού ως εξής:
α) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν δοκιμαστική παραγωγή σε μέρος των υφιστάμενων
εγκαταστάσεών τους υποβάλλουν αίτηση με αναφορά που περιέχει λεπτομερή έκθεση που
περιλαμβάνει τον σκοπό, τον λόγο, το υλικό, τη μέθοδο και τη διάρκεια που σχετίζονται με τη
δοκιμαστική παραγωγή. Τέτοιες αιτήσεις διαβιβάζονται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου
από την Επαρχιακή Διεύθυνση καθορίζοντας τη γνώμη τους, Η εξουσία να επιτρέπεται η δοκιμαστική
παραγωγή ανήκει στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου.
β) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν δοκιμαστική παραγωγή χωρίς να έχουν εγκαταστάσεις,
υποβάλλουν αίτηση στην Επαρχιακή Διεύθυνση όπου θα δημιουργηθούν οι δοκιμαστικές
εγκαταστάσεις με αναφορά (Παράρτημα 1.9). Όσον αφορά αυτές τις αιτήσεις, οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 6 , 7 και 8, Ωστόσο, κατά την
προετοιμασία του έργου υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνεται ως βάση η διάθεση του έργου που έχει
προετοιμαστεί από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου.
o Μεταβίβαση έργων/ιδιοκτησίας
Άρθρο 14. Οι διαδικασίες και οι αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στις διαδικασίες μεταφοράς
φυτών και έργων υδατοκαλλιέργειας είναι οι ακόλουθες:
α) Οι επιχειρηματίες που θέλουν να μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειάς τους σε
πραγματικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Επαρχίας όπου βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις τους, υποβάλλοντας τα έγγραφα που καθορίζονται από τον Κεντρικό Οργανισμό του
Υπουργείου, με αναφορά (Παράρτημα 1.10).
β) Οι προτάσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες μεταφοράς των έργων που έχουν εγκριθεί από τον
Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου κοινοποιούνται από τις επαρχιακές διευθύνσεις στον Κεντρικό
Οργανισμό του Υπουργείου εντός επτά ημερών. Μετά την έγκριση της διαδικασίας μεταφοράς από
τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου, το αίτημα για τη μεταφορά μεταφέρεται από την επαρχιακή
διεύθυνση στο εξουσιοδοτημένο ίδρυμα για τη μίσθωση, και στη συνέχεια το αποτέλεσμα
αναφέρεται στην Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου από την επαρχιακή διεύθυνση. Οι προτάσεις
σχετικά με τις διαδικασίες μεταφοράς έργων των οποίων το έργο έχει εγκριθεί από την επαρχιακή
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διεύθυνση κοινοποιούνται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου εντός επτά ημερών με την
έγκριση της επαρχιακής διεύθυνσης,
γ) Πραγματικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν το έργο υποβάλλουν συμβολαιογραφικό
αντίγραφο των προδιαγραφών στην Επαρχιακή Διεύθυνση, Αντίγραφο των προδιαγραφών
αποστέλλεται στον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου από την Επαρχιακή Διεύθυνση,
δ) Για τη μεταφορά των επιχειρήσεων σε πραγματικά ή νομικά πρόσωπα που θα ασχοληθούν με την
υδατοκαλλιέργεια για πρώτη φορά, απαιτείται η προϋπόθεση απόκτησης Πιστοποιητικού
Υδατοκαλλιέργειας.
Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει τις απαιτήσεις για άλλες δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας
o Ερυθρός τόνος πάχυνση
Οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία εκμεταλλεύσεων πάχυνσης του τόνου θα διεξαχθούν
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και το ανακοινωθέν με θέμα "Αλιεία και πάχυνση τόνου (Thunnus
thynnus)" που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 23/03/2003. Αριθ.: 25057 (Άρθρο 15).
o Βιολογική Υδατοκαλλιέργεια
Ορίζεται στο άρθρο 16. Οι συναλλαγές που σχετίζονται με έργα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά την
παραγωγή, τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αρχές και την εφαρμογή της βιολογικής
γεωργίας.
Στις περιοχές όπου η αλιεία χρησιμοποίησε τις διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με την αλιεία και την
υδατοκαλλιέργεια σε φυσικές λίμνες, λίμνες, λίμνες φράγματος, ποτάμια και κλάδους καθορίζονται
από το Υπουργείο (άρθρο 17).
o Ίδρυση Ολοκληρωμένων Φυτών
Αξιολογείται μόνο το τμήμα της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, που περιλαμβάνει το φυτό
υδατοκαλλιέργειας και άλλες συναφείς δραστηριότητες και οι σχετικές διαδικασίες εκτελούνται
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 (άρθρο 18).
o Εισαγωγή αυγών, γόνων και ενηλίκων ψαριών
Το κεφάλαιο 5 ρυθμίζει την εισαγωγή αυγών, ιχθυδίων και γεννητόρων. Οι διαδικασίες και οι αρχές
σχετικά με την εισαγωγή των αυγών και των γεννητόρων που θα χρησιμοποιηθούν στις
ιχθυοκαλλιέργειες καθορίζονται από το Υπουργείο (άρθρο 19).
o Απασχόληση τεχνικού προσωπικού
Το κεφάλαιο έξι αποσκοπεί στην οργάνωση της απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού στις
ιχθυοκαλλιέργειες. Οι διατάξεις σχετικά με την απασχόληση τεχνικού προσωπικού σε μονάδες
υδατοκαλλιέργειας είναι οι ακόλουθες (άρθρο 20):
α) Στις ιχθυοκαλλιέργειες, ανάλογα με την παραγωγική τους ικανότητα, απασχολούνται ως τεχνικό
προσωπικό τουλάχιστον 4 έτη απόφοιτοι σχολών που έχουν εκπαίδευση στην υδατοκαλλιέργεια ή
εκείνοι που έχουν εργαστεί στο δημόσιο για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη. κατάσταση (Τροποποιήθηκε:
15/10/2005 - 25967 Άρθρο 7). Ο αριθμός του τεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στις
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εγκαταστάσεις καθορίζεται από τις εγκυκλίους που θα ετοιμάσει ο κεντρικός οργανισμός του
Υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγωγικές τους ικανότητες. Ένα από το τεχνικό προσωπικό
που απασχολείται ορίζεται ως "Τεχνικός Υπεύθυνος Διευθυντής".
β) Στα εκκολαπτήρια, τουλάχιστον ένα τεχνικό προσωπικό απασχολείται και θεωρείται ως "Τεχνικός
Υπεύθυνος Διευθυντής" ανεξάρτητα από την ικανότητα.
γ) Στα εργοστάσια υδατοκαλλιέργειας ή στα εκκολαπτήρια, εάν ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης πληροί
τις προϋποθέσεις του τεχνικού προσωπικού του οποίου τα χαρακτηριστικά αναφέρονται στο στοιχείο
α) του παρόντος άρθρου, αυτός ο χειριστής θεωρείται το τεχνικό προσωπικό.
δ) Ιχθυοκαλλιέργειες και εκκολαπτήρια, απασχόληση τεχνικού προσωπικού και διορισμοί τεχνικών
υπεύθυνων που βρίσκονται σε λειτουργία, ενημερώνουν την Επαρχιακή Διεύθυνση εντός έξι μηνών
συμπληρώνοντας το "Έντυπο Διορισμών Τεχνικού Υπεύθυνου και Τεχνικού Προσωπικού" (Παράρτημα
-10),
ε) Οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τα εκκολαπτήρια που θα δημιουργηθούν θα
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πρόσληψη τεχνικού προσωπικού και τον διορισμό
τεχνικού υπεύθυνου διαχειριστή κατά την αίτησή τους στο πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας,
στ) Ως παραγωγική ικανότητα, η οποία είναι αποδεκτή ως βάση για την απασχόληση τεχνικού
προσωπικού, που εκδίδεται πριν από την έκδοση πιστοποιητικού εκτροφής για επιχειρήσεις που
μόλις ξεκίνησαν την παραγωγή · Για τις τρέχουσες επιχειρήσεις παραγωγής, το ποσό παραγωγής στην
πιο πρόσφατη έκθεση ελέγχου που ανήκει σε αυτήν την επιχείρηση λαμβάνεται από τις ετήσιες
εκθέσεις ελέγχου. Τα επόμενα χρόνια, η παραγωγική ικανότητα, η οποία προετοιμάζεται περιοδικά
κάθε χρόνο, λαμβάνεται ως βάση για παραγωγική ικανότητα, η οποία θεωρείται ως η βάση για την
πρόσληψη τεχνικού προσωπικού.
o Υγεία και ευημερία των ψαριών
Το άρθρο 21 του κεφαλαίου 7, ρυθμίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της
υγείας και της ευημερίας των ψαριών ·
α) Το Υπουργείο εξουσιοδοτείται να λαμβάνει κάθε είδους μέτρα για την προστασία της υγείας των
ψαριών και των ψαριών σε εκμεταλλεύσεις όπου πραγματοποιείται υδατοκαλλιέργεια,
β) Τα νεκρά ψάρια στις εκμεταλλεύσεις συλλέγονται και καίγονται τακτικά ή θάβονται σε λάκκους
ασβέστη,
γ) Σε περίπτωση υποψίας ή διαπίστωσης ασθένειας στις εγκαταστάσεις αναπαραγωγής, οι
επιχειρηματίες πρέπει να αναφέρουν αυτήν την κατάσταση στην επαρχιακή διεύθυνση όπου
βρίσκεται η εγκατάσταση το συντομότερο δυνατό,
δ) Όταν λαμβάνεται η ειδοποίηση για την ασθένεια, η εγκατάσταση αναπαραγωγής παρακολουθείται
από τις Διευθύνσεις των Επαρχιών. οι υπάλληλοι της επαρχιακής διεύθυνσης · Οι επαρχιακές
διευθύνσεις διασφαλίζουν ότι τα απαραίτητα δείγματα λαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις όπου
λαμβάνεται η ασθένεια, αποστέλλονται στο σχετικό εργαστήριο για εξέταση και έλεγχο και
διασφαλίζει ότι οι άλλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα μόλυνσης λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα,
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ε) Εάν η ασθένεια εμφανίστηκε στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στο έδαφος, όλες οι πισίνες
εκκενώνονται για διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, όλα τα αυγά, τα ψάρια ή άλλα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας που παρουσιάζουν σημάδια κλινικής νόσου καταστρέφονται υπό την επίβλεψη
των επαρχιακών διευθυντών της Επαρχιακής Διεύθυνσης και πάλι με τη μέθοδο που συνιστούν οι
αρχές,
στ) Αφού αφαιρέσετε ή απορρίψετε ψάρια, αυγά, γαμέτες ή άλλες υδατοκαλλιέργειες, πισίνες,
εξοπλισμό και κάθε είδους υλικά, εργαλεία και εξοπλισμό που μπορεί να μολύνουν την ασθένεια,
εξαλείφοντας τυχόν κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση, εξάπλωση ή επιβίωση της
επαρχίας , Καθαρίζεται και απολυμαίνεται με τρόπο που συνιστάται από τις αρχές της Διεύθυνσης,
ζ) Η δραστηριότητα της εγκατάστασης αναπαραγωγής δεν επιτρέπεται έως ότου εξαφανιστεί ο
κίνδυνος της νόσου και οι απαραίτητες προφυλάξεις καθοριστούν και κοινοποιηθούν από την
επαρχιακή διεύθυνση,
η) Έρευνα ασθενειών, μέτρα που λαμβάνονται, αιτήσεις και αποτελέσματα αναφέρονται στον
κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου σε έκθεση της Διεύθυνσης Επαρχίας,
θ) Όλα τα είδη φαρμάκων και παρόμοιων χημικών που χρησιμοποιούνται σε εκκολαπτήρια και φυτά
υδατοκαλλιέργειας χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη συνταγή του κτηνιάτρου. Εάν είναι απαραίτητο,
τα φάρμακα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με ιατρική συνταγή. Διατηρείται ένα αντίγραφο
των συνταγών των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση ,
ι) Οι διαδικασίες και οι αρχές σχετικά με την ευημερία της αλιείας ρυθμίζονται από την εγκύκλιο που
θα συντάξει ο Κεντρικός Οργανισμός του Υπουργείου.
o Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προστασία
Οι προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την
προστασία στα φυτά υδατοκαλλιέργειας είναι οι ακόλουθες (άρθρο 21-κεφάλαιο 8):
α) Η απαίτηση συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του "Κανονισμού Εκτίμησης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων" απαιτείται στα έργα των φυτών υδατοκαλλιέργειας,
β) Οι επιχειρηματίες πρέπει να λάβουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη φάση
ίδρυσης και λειτουργίας των φυτών υδατοκαλλιέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, τα απόβλητα των
εγκαταστάσεων δεν απελευθερώνονται στο υδάτινο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Δεν
χρησιμοποιούνται όλα τα είδη υλικών και υλικών που θα βλάψουν την ποιότητα του νερού, θα
βλάψουν το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου και της υδατοκαλλιέργειας,
γ) Ενώ πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας, λαμβάνονται όλα τα είδη
προφυλάξεων που δεν θα προκαλέσουν οπτική ρύπανση. Στο πλαίσιο αυτό, ιδίως, οι σακούλες και
άλλα απόβλητα που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια απομακρύνονται τακτικά από τις
εγκαταστάσεις. Επιπλέον, οι δομές το έδαφος έχει σχεδιαστεί σε αρμονία με το περιβάλλον στο οποίο
βρίσκονται και οι εξωτερικοί χώροι τους είναι βαμμένοι σύμφωνα με το περιβάλλον τους,
δ) Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί η διαφυγή των ειδών που παράγονται σε
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στη φύση,
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ε) Τα νερά που αφήνονται στο περιβάλλον υποδοχής στα εργοστάσια υδατοκαλλιέργειας και τα
εκκολαπτήρια στη γη πρέπει να συμμορφώνονται με τις τιμές που αναφέρονται στον Κανονισμό
Αλιείας και τα συστήματα καθαρισμού που πληρούν αυτούς τους όρους εγκαθίστανται στις
εγκαταστάσεις,
στ) Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επί του παρόντος σύστημα καθαρισμού πρέπει να κάνουν τις
απαραίτητες αλλαγές στα σχέδια διάταξης και να τις υποβάλουν στις σχετικές επαρχιακές διευθύνσεις
για να εγκρίνουν τα νέα σχέδια διακανονισμού στα οποία περιλαμβάνονται αυτές οι μονάδες και
καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους, Η έγκριση αρχή σχετικά με αυτές τις αλλαγές είναι η
αρχή που ενέκρινε το έργο. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να εκπληρώσουν αυτήν την υποχρέωση
εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού,
o Έλεγχος
Η εποπτεία για τις ιχθυοκαλλιέργειες και οι διατάξεις σχετικά με την επιθεώρηση των φυτών
υδατοκαλλιέργειας είναι οι ακόλουθες (άρθρο 23):
α) Υπάλληλοι της επαρχιακής διεύθυνσης επιθεωρούν φυτά υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας,
β) Οι τακτικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται από τις
Διευθύνσεις των Επαρχιών τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο κάθε έτους, και τον Μάρτιο για τα
εκκολαπτήρια, συντάσσεται μια έκθεση επιθεώρησης, οι εκθέσεις ελέγχου αποστέλλονται στον
κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου για τα εκκολαπτήρια το αργότερο τον Απρίλιο και για
εγκαταστάσεις αναπαραγωγής έως το τέλος Ιουλίου,
γ) Είναι υποχρεωτικό να δοθεί αντίγραφο των εκθέσεων επιθεώρησης στην εγκατάσταση όπου
πραγματοποιείται ο έλεγχος και ο έλεγχος,
δ) Οι διατάξεις του νόμου για την αλιεία αριθ.
Τα μέτρα αποτελεσματικότητας και εκτέλεσης δίνονται στο Κεφάλαιο 10. Ο Κεντρικός Οργανισμός του
Υπουργείου εξουσιοδοτείται να εκδίδει ανακοινώσεις, εγκυκλίους και οδηγίες προκειμένου να
διασφαλιστεί, να διευκολυνθεί, να ολοκληρωθεί ή να εξηγηθεί η εφαρμογή του παρόντος
Κανονισμού, Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (άρθρο 26 ).
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό, η λειτουργία
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 27).
o Άλλες διατάξεις
•

Οδηγία για την εφαρμογή του Κανονισμού Υδατοκαλλιέργειας (AR)

Η παρούσα οδηγία περιέχει επίσης σύντομες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων
άρθρων στον κανονισμό για την υδατοκαλλιέργεια, προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες
για την υλοποίηση των εκμεταλλεύσεων.
o Αρχές εφαρμογής του άρθρου 5 (ι) του AR-Ικανότητες:
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των περιοχών που διατίθενται για επενδύσεις
υδατοκαλλιέργειας, οι ικανότητες σε κλουβιά δεν θα είναι μικρότερες από 250 τόνους / έτος στη
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θάλασσα και 25 τόνους / έτος σε φράγματα και φυσικές λίμνες. Ωστόσο, η προϋπόθεση της
χωρητικότητας δεν απαιτείται για τα έργα των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών σε χωμάτινες λίμνες και
σε κλουβιά σε ρέματα και μικρές λίμνες άρδευσης. Οι διαδικασίες σχετικά με την καλλιέργεια ψαριών
σε μικρές λίμνες άρδευσης θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των οδηγιών που κοινοποιούνται στις
επαρχιακές διευθύνσεις.
o Αρχές εφαρμογής του άρθρου 6 στοιχείο β) των κριτηρίων ποιότητας AR-Water.
Οι πίνακες κριτηρίων ύδατος που θα ληφθούν υπόψη στις αιτήσεις για υδατοκαλλιέργεια σε
εσωτερικά ύδατα και θάλασσες καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-α, β, γ.
o Αρχές εφαρμογής του άρθρου 8 στοιχείο β) του AR- Βασικά έγγραφα:
Πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συμπεριληφθούν στον φάκελο του έργου αλιείας:
•
•
•

Πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται για την Προ-Άδεια,
Επιστολή προκαταρκτικής άδειας που εκδόθηκε από το Υπουργείο,
Όσον αφορά την περιοχή όπου θα εγκατασταθεί η εγκατάσταση ·
o Έγγραφο του τοπικού Οργανισμού Υγείας (Επαρχιακή Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Υγείας
Περιβάλλοντος κ.λπ.) που δηλώνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας.
o (Τροποποιήθηκε: 2006/1) Έγγραφο που ελήφθη από το σχετικό ίδρυμα (Γενική Διεύθυνση
Αυτοκινητοδρόμων ή Γενική Διεύθυνση Κρατικών Σιδηροδρόμων ή επαρχιακές οργανώσεις
αυτών των οργανώσεων) ότι δεν υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά τη μεταφορά,
o (Τροποποιήθηκε: 2006/1) Έγγραφο που ελήφθη από το σχετικό ίδρυμα (Γενική Διεύθυνση
Κρατικών Υδραυλικών Έργων (ζητήθηκε στο στάδιο προκαταρκτικής άδειας), Γενική Διεύθυνση
Εθνικών Ακινήτων ή Επαρχιακές Οργανώσεις αυτών των οργανώσεων) ότι δεν υπάρχει
πρόβλημα χρήσης το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση,

Έγγραφα που πρέπει να ληφθούν από άλλους σχετικούς οργανισμούς εάν κριθεί απαραίτητο:
•
•
•
•
•

Εφημερίδα Μητρώου Εμπορίου για νομικά πρόσωπα (Εταιρεία, Συνεταιρισμός κ.λπ.),
Έκθεση σκοπιμότητας έργου
Έγγραφο που υποδεικνύει εάν υπάρχει αντίρρηση σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΠΕ
Συμμόρφωση με τη διάταξη προετοιμασίας έργου (Παράρτημα-2)
Σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3-α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η)
o Αρχές εφαρμογής του άρθρου 8 (δ) του AR-Έγκριση των ικανοτήτων

Ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, τα έργα παραγωγής πέστροφας, κυπρίνου, τσιπούρας και
λαβρακιού και έργα εσωτερικού νερού και θαλάσσιων εκκολαπτηρίων (συμπεριλαμβανομένων
2.000.000 γόνων / έτος) με παραγωγική ικανότητα έως 2.000.000 τεμάχια / έτος εγκρίνονται από τις
Επαρχιακές Διευθύνσεις.
Ανεξάρτητα από τη χωρητικότητα, τα έργα παραγωγής για την καλλιέργεια του κουνουπιού, του
οξύρρυγχου, του χελιού, του βάτραχου, των υδρόβιων φυτών, των καρκινοειδών και των μαλακίων
και άλλων ειδών, της δοκιμαστικής παραγωγής και της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, εγκρίνονται
από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου.
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(Τροποποιημένη 3η παράγραφος: 2006/1) Τα έργα που θα υλοποιηθούν σε μικρές φυσικές λίμνες ή
λίμνες άρδευσης θα εγκριθούν από τις επαρχιακές διευθύνσεις.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν για την υδατοκαλλιέργεια σε αλιευτικές περιοχές ή / και έργα
αποκατάστασης εγκρίνονται από τον κεντρικό οργανισμό του Υπουργείου.
Αντίγραφο των έργων που έχουν εγκριθεί από τις επαρχιακές διευθύνσεις θα σταλεί στον κεντρικό
οργανισμό του υπουργείου εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών σύμφωνα με τη ρήτρα (ε) του άρθρου 8 του
κανονισμού.
o Αρχές εφαρμογής σχετικά με το άρθρο 9 (α) της πιστοποίησης AR
Για τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με την υδατοκαλλιέργεια, το «Πιστοποιητικό
ιχθυοκαλλιέργειας» και το «Πιστοποιητικό εκτροφής υδατοκαλλιέργειας» θα διευθετηθούν ανάλογα.
Τα έγγραφα που πρέπει να αλλάξουν θα σταλούν στο Υπουργείο μαζί με τη νέα "Έκθεση ελέγχου
ιχθυοκαλλιέργειας" στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4.
Εάν εκδοθεί πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας για πρώτη φορά, θα αποσταλεί στο Υπουργείο μόνο η
«Έκθεση Επιθεώρησης Ιχθυοκαλλιέργειας» και τα έγγραφα υδατοκαλλιέργειας θα συμπληρωθούν
από το Υπουργείο και θα σταλούν στις Επαρχιακές Διευθύνσεις μετά από έγκριση. Η περίοδος ισχύος
των εγγράφων υδατοκαλλιέργειας περιορίζεται στην περίοδο ενοικίασης και οι συναλλαγές μίσθωσης
των επιχειρηματιών θα ελέγχονται από τις επαρχιακές διευθύνσεις.
Τα παλιά πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν και θα σταλούν στο Υπουργείο με τα απαραίτητα
έγγραφα από τις Διευθύνσεις των Επαρχιών για να αντικατασταθούν με το νέο έγγραφο την πρώτη
ημερομηνία θεώρησης. Κατά τη θεώρηση των εγγράφων, οι μισθώσεις θα ελέγχονται.
o Αρχές εφαρμογής του άρθρου 11 στοιχείο ε) των τροποποιήσεων AR
Επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν αλλαγές στις ποσότητες των ειδών που πρόκειται να
παραχθούν χωρίς να αλλάξουν το εγκεκριμένο έργο, σχετικά με τα είδη που καθορίζονται στο έργο, η
χωρητικότητα του έργου παραμένει η ίδια για οικονομικούς λόγους όπως προσφορά-ζήτηση, ιχθύδια
και τιμές πώλησης πρέπει να λάβουν άδεια από τις επαρχιακές διευθύνσεις με την αναφορά που
επισυνάπτουν στον ετήσιο προγραμματισμό παραγωγής τους πριν από την περίοδο παραγωγής. Η
κατάσταση αυτή θα αναφερθεί στο Υπουργείο εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών.
o Αρχές εφαρμογής του άρθρου 14 στοιχείο α) του AR-Άλλα έγγραφα
Εκτός από τον κανονισμό για την υδατοκαλλιέργεια.
•
•
•
•

Δείγμα εφημερίδων εμπορικού μητρώου νομικών οντοτήτων που θέλουν να αναλάβουν το έργο,
Εγκύκλιος υπογραφής του προσώπου ή των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το
πρόσωπο που θέλει να αναλάβει,
Δείγμα πιστοποιητικού εξουσιοδότησης,
Αντίγραφο του εγγράφου ίδρυσης της εταιρείας.

Προκειμένου να μεταβιβαστεί το πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας στον νέο αιτούντα, η άδεια
μεταβίβασης, οι συμβάσεις μίσθωσης (νερό, περιοχή κ.λπ.), θα εκδοθούν από το σχετικό ίδρυμα για
λογαριασμό του νέου αιτούντος.
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o Αρχές εφαρμογής σχετικά με το άρθρο 17 του AR-Leasing
Θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συναλλαγές μίσθωσης.
Η εντολή, η οποία καθόρισε τις διαδικασίες και τις αρχές που αφορούν τις περιοχές που θα
μισθώνονται από τις ειδικές επαρχιακές διοικήσεις με αριθμό SÜDB/250 11 10 11–426–1379 της
30.01.2004, ακυρώθηκε και οι αρχές που πρέπει να τηρούνται σε έργα και μη οι μισθώσεις έργου
έχουν ως εξής:
•

Η μίσθωση των περιοχών παραγωγής αλιείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την
«ανακοίνωση για τη μίσθωση χώρων παραγωγής αλιείας» που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα αριθ. 25348 της 16ης Ιανουαρίου 2004.

•

Το κατά πόσον οι περιοχές παραγωγής υδατοκαλλιέργειας θα ανοίξουν για χρήση για πρώτη
φορά με ή χωρίς έργο, καθορίζεται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου με πρόταση των
Επαρχιακών Διευθύνσεων.

•

Μετά την κοινοποίηση της αξίας μίσθωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5) που καθορίζεται σύμφωνα με την
ειδοποίηση μίσθωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5) στον ενοικιαστή κάθε χρόνο, η επαρχιακή διεύθυνση
αποστέλλεται στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου εντός 15 ημερών.
o Τροποποίηση: 2006/1- Πιστοποιητικό καταγωγής:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που ρυθμίζει την εμπορική αλιεία, οι πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές
καταγωγής και αλιείας που πρέπει να διευθετηθούν για τις αλιευτικές περιοχές στα εσωτερικά ύδατα,
όπως ζητούνται στο έντυπο πληροφοριών για τις περιοχές αλιείας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-6, θα γραφτούν
λαμβάνοντας υπόψη ποσά αποθέματος και εάν δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής, θα
αναγράφεται στο έντυπο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οδηγίες σχετικά με την υποβολή εγγράφων
καταγωγής με ημερομηνία 02.03.2005 και αριθμημένο SÜDB / 250 11 10 12–819–2835 και οι οδηγίες
που καταχωρήθηκαν για τα συμφέροντά τους ακυρώθηκαν.
o Συμπληρωματικό άρθρο: 2006/1-Χαρτογράφηση γεωργικών περιοχών:
Εφαρμόζεται στις Επαρχιακές Διευθύνσεις με μια αναφορά που επισυνάπτεται στο χάρτη όπου οι
συντεταγμένες καθορίζονται από τους επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν καθαρές λίμνες
στις θάλασσες. Αυτά τα έγγραφα θα σταλούν στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου για να λάβουν
την απαραίτητη άδεια όσον αφορά το ταξίδι.
o Πρόσθετο άρθρο: 2006/1-Μίσθωση χώρων
Η βραχυπρόθεσμη λειτουργία των λιμνοθαλασσών και των λιμνών χωρίς έργο θα γίνει σύμφωνα με
τις αρχές της ανακοίνωσης αριθ. 2003/46 για τη Μίσθωση Περιοχών Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 25348 της 16ης Ιανουαρίου 2004.
o Πρόσθετο άρθρο: 2006/1- Προετοιμασία έργου
Η λειτουργία των λιμνοθαλασσών και των λιμνών ως έργων θα γίνει ως εξής:
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•
•
•
•
•
•
•

6 μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη
χρήση των λιμνοθαλασσών, ανακοινώνεται σύμφωνα με την ανακοίνωση αριθ. 2003/46 σχετικά
με τη μίσθωση χώρων παραγωγής αλιείας.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται από τις Επαρχιακές Διευθύνσεις και όσες κρίνονται
κατάλληλες αποστέλλονται στο Υπουργείο μαζί με τις περιλήψεις του έργου.
Η προκαταρκτική άδεια χορηγείται σε όσους είναι επιλέξιμοι για αιτήσεις που υποβάλλονται στο
Υπουργείο.
Έργα που θα προετοιμαστούν από τους επιχειρηματίες εντός 3 μηνών το αργότερο μετά την
υποβολή της προκαταρκτικής άδειας στις Επαρχιακές Διευθύνσεις.
Εργα; Εξετάζεται υπό την προεδρία της Επαρχιακής Διεύθυνσης, με τη συμμετοχή του
Πανεπιστημίου και των ερευνητικών ιδρυμάτων, εάν είναι απαραίτητο, από την Επιτροπή που
είναι εγκατεστημένη στον τόπο της.
Τα έργα ή τα έργα που κρίνονται κατάλληλα από την Επιτροπή αποστέλλονται στο Υπουργείο για
αξιολόγηση μαζί με την έκθεση της Επιτροπής.
Έργα ή έργα που εγκρίνονται από το Υπουργείο αποστέλλονται στις Διευθύνσεις των Επαρχιών
για να προσφερθούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μίσθωσης που θα ανοίξει η Ειδική
Επαρχιακή Διοίκηση σύμφωνα με την Ανακοίνωση αριθ. 2003/46 για τη Μίσθωση Περιοχών
Παραγωγής Αλιείας.

Το έργο του αιτούντος, ο οποίος κέρδισε τον διαγωνισμό μίσθωσης που θα ανοίξει η Ειδική Επαρχιακή
Διοίκηση, θα υλοποιηθεί και άλλες προκαταρκτικές άδειες και έργα θα θεωρηθούν ότι έχουν
ακυρωθεί αυτόματα.
o Εξετάσεις εφαρμογής των αρχών των εισαγωγών σχετικά με το άρθρο 19
(Τροποποιήθηκε: 2006/1):
Οι αιτήσεις που αφορούν την εισαγωγή γόνων, αυγών και ιχθυοτρόφων θα υποβληθούν στην
Επαρχιακή Διεύθυνση Υδατοκαλλιέργειας. Η εγκύκλιος με αριθμό SÜDB / 250 11 10 12 / 2619–5589
για το θέμα αυτό ακυρώθηκε.
Σύμφωνα με αυτό;
▪

Εισαγωγή εφαρμογής. Φυτά με πιστοποιητικά ιχθυοκαλλιέργειας (τα εκκολαπτήρια μπορούν να
εισάγουν μόνο αυγά και ιχθυοτρόφο), επιχειρήσεις που διαθέτουν δοκιμαστική άδεια
παραγωγής και πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που θέλουν να εισάγουν για
επιστημονικούς σκοπούς.
▪ Οι αιτήσεις εισαγωγής υποβάλλονται με αναφορά στην Επαρχιακή Διεύθυνση (Παράρτημα - 7)
όπου βρίσκεται η επιχείρηση.
▪ Έγγραφα προς αποστολή στον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου για άδεια εισαγωγής:
o Αναφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - 7).
Πρέπει να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή συμβολαιογράφο, εξουσιοδοτημένο
προσωπικό από συμβολαιογράφο και σφραγίδα της εταιρείας,
o Πιστοποιητικό ελέγχου:
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▪

Κατά την προετοιμασία του Πιστοποιητικού Ελέγχου, θα πρέπει να συντάσσεται σε 3 (τρία)
αντίγραφα από την εταιρεία σε μορφή σύμφωνα με τις αρχές της ανακοίνωσης τυποποίησης που
δημοσιεύεται κάθε χρόνο και ο αριθμός GTIP πρέπει να μένει κενός,
▪ Πρέπει να υπογράφεται από τη σφραγίδα της εταιρείας και το επίσημο ή εξουσιοδοτημένο
προσωπικό,
▪ Εάν υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, η εγκύκλιος υπογραφής της εταιρείας είναι
συμβολαιογραφική και 1 (ένα) αντίγραφο, εάν το πιστοποιητικό ελέγχου υπογράφεται από το
εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ένα συμβολαιογραφικό αντίγραφο του συμβολαιογράφου και 1
(ένα) εγκεκριμένο από την εταιρεία,
o Τιμολόγιο ή τιμολόγιο προσφοράς.
▪ Πρωτότυπο και 2 (δύο) αντίγραφα και επικυρωμένα 3 (τρία) αντίγραφα μεταφρασμένα στα
τουρκικά από ορκισμένα μεταφραστικά γραφεία,
o Πιστοποιητικό υγείας;
▪ Πρωτότυπο αντίγραφο και 2 (δύο) αντίγραφα και 3 (τρία) αντίγραφά τους μεταφρασμένα στα
τουρκικά από πιστοποιημένα μεταφραστικά γραφεία,
o Πιστοποιητικό προέλευσης;
▪ Πρωτότυπο αντίγραφο και 2 (δύο) αντίγραφα και 3 (τρία) αντίγραφά τους μεταφρασμένα στα
τουρκικά από πιστοποιημένα μεταφραστικά γραφεία,
o Έγγραφο απαίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-8).
Η ποσότητα των γόνων, των αυγών και των γεννητόρων που πρόκειται να εισαχθούν καθορίζεται με
υπολογισμό ανάλογα με τον τύπο και την ικανότητα στο έγγραφο ιχθυοκαλλιέργειας ή τον κανονισμό
που θεσπίζεται σύμφωνα με τη ρήτρα ε) του άρθρου xi του κανονισμού.
▪ Υπολογισμός του προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί. Κατά την εισαγωγή των γόνων,
λαμβάνονται υπόψη 4 άτομα για 1 κιλό ποσότητας παραγωγής του είδους που πρόκειται να
εισαχθούν, 5 αυγά για ποσότητα παραγωγής 1 κιλού στην εισαγωγή πέστροφας και οι γεννήτορες
που καθορίζονται στο εγκεκριμένο έργο για την εισαγωγή γεννητόρων.
▪ Το ποσό των γεννητόρων, των αυγών και των γεννητόρων που θα εισάγονται ετησίως δεν θα
υπερβαίνει το ποσό που υπολογίζεται ανάλογα με τον τύπο και την ικανότητα που
περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας της εγκατάστασης. Αλλά; Σύμφωνα με το
άρθρο 11 στοιχείο ε) του κανονισμού, σε περίπτωση αλλαγής του προγραμματισμού παραγωγής,
θα ληφθεί υπόψη η τελική κατάσταση.
o Εφημερίδα Μητρώου Εμπορίου;
▪ 1 (ένα) αντίγραφο της ανακοίνωσης της σχετικής εταιρείας στην εφημερίδα εμπορικού μητρώου,
o Πιστοποιητικό ιχθυοκαλλιέργειας.
▪ 1 (ένα) αντίγραφο του γεωργικού εγγράφου της σχετικής εταιρείας
o Δέσμευση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9).
▪ Όλα τα έγγραφα είναι αληθή και όπως είναι πρωτότυπα,
▪ Επιστολή ανάληψης υποχρέωσης να είναι διατεθειμένη να μην χρησιμοποιήσει το υλικό που
αναγράφεται στο έγγραφο ελέγχου εκτός από τον επιδιωκόμενο σκοπό.
o Αρχές εφαρμογής για το άρθρο 20 στοιχείο α) της AR- Απασχόληση τεχνικού
προσωπικού
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Οι ιχθυοκαλλιέργειες, σύμφωνα με τις δυνατότητες του έργου τους, θα απασχολούν τουλάχιστον 4
έτη αποφοίτων Σχολών που παρέχουν κατάρτιση σε θέματα αλιείας ή τεχνικό προσωπικό που έχουν
εργαστεί στο κοινό για τουλάχιστον 5 (πέντε) έτη. Σύμφωνα με αυτό; Τουλάχιστον 1 για 50-249 τόνους
/ έτος, τουλάχιστον 2 για 250-499 τόνους / έτος, τουλάχιστον 3 για 500-749 τόνους / έτος, τουλάχιστον
4 για 750-999 τόνους / έτος και 1000 τόνους / έτος και στις παραπάνω εγκαταστάσεις θα απασχοληθεί
περισσότερο τουλάχιστον 5 τεχνικό προσωπικό. Οι εγκαταστάσεις που είναι ακόμη σε λειτουργία θα
απασχολούν επίσης τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με αυτήν την απαίτηση εντός 6 μηνών από την
ημερομηνία εφαρμογής των αρχών εφαρμογής του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια.
(Πρόσθετο άρθρο: 2006/1) Η επίσημη επιστολή (ες) που ελήφθη από το σχετικό ίδρυμα (ες) θα ληφθεί
ως βάση προκειμένου να απασχοληθεί 5 χρόνια δημόσιας υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις.
Ένα αντίγραφο του Κανονισμού Ιχθυοκαλλιέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 10 θα σταλεί στον Κεντρικό
Οργανισμό του Υπουργείου εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών μετά την παράδοση στις Επαρχιακές
Διευθύνσεις.
4.2.4. Χρηματοδοτικά μέσα για επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας υποστηρίζεται από το κράτος να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα
με αριθμούς και ικανότητες, διαφοροποίηση του αριθμού εκτρεφόμενων ειδών, αύξηση της
παραγωγής για περισσότερο εφοδιασμό στις εγχώριες αγορές και εξαγωγές. Όλοι οι παράγοντες
έλαβαν μέρος στην καθορισμένη αρχή, κεντρικά και τοπικά όργανα διοίκησης, ερευνητικά ιδρύματα,
οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, πάροχοι υπηρεσιών και εταίροι χρηματοδότησης εργάζονται
αρμονικά για την επίτευξη του ίδιου στόχου.
•

Αγροτική Τράπεζα (Δάνεια Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας)

Η Agriculture Bank είναι μια κρατική τράπεζα στην Τουρκία που ιδρύθηκε το 1863. Είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη τουρκική τράπεζα από το 2012 σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Bankscope που
μετρείται με το συνολικό ενεργητικό σε USD. Εκτός από τα δάνεια γεωργικής στήριξης, η Ziraat Bank
εξυπηρετεί τους πολίτες σε όλες τις οικονομικές συναλλαγές.
o Εμπορικές πιστώσεις:
Πραγματικά πρόσωπα και εταιρείες των οποίων έχουν επενδύσει σε δραστηριότητες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστώσεις αλιείας (υδατοκαλλιέργεια στη
θάλασσα, λίμνες, λιμνούλες, αλιεία στη θάλασσα και εσωτερικά ύδατα) για επενδύσεις και
εκμετάλλευση. Τα δάνεια αλιείας είναι οι πιστώσεις που χορηγούνται στους παραγωγούς που
εκτρέφουν ψάρια σε κλουβιά στη θάλασσα και σε λιμνούλες εδάφους και σκυροδέματος στα
εσωτερικά ύδατα (πέστροφα, τσιπούρες, λαβράκια κ.λπ.) και στην αλιευτική βιομηχανία στις
θάλασσες για χρηματοδότηση των επενδύσεων και της λειτουργίας τους δραστηριότητες.
Πιστώσεις αλιείας για ιχθυοκαλλιέργεια και αλιευτική κάλυψη για την προμήθεια ιχθυδίων,
ζωοτροφών, φαρμάκων, καυσίμων, εργατικού δυναμικού, επισκευής σκαφών, όλων των ειδών τα
εργαλεία και εξοπλισμό αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αποθήκευση ψυχρού αέρα, μηχανοκίνητο
σκάφος, δίχτυα αλιευτικών σκαφών κ.λπ.
Κατά τον προσδιορισμό των επενδυτικών δανείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές
δαπάνες, το μέγεθος της επένδυσης του έργου εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των ιδίων
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κεφαλαίων του ισοζυγίου εσόδων και εξόδων και την αξιοπιστία των πελατών. Στα λειτουργικά
δάνεια, γίνεται αξιολόγηση σύμφωνα με την κεφαλαιακή απαίτηση που σχετίζεται με την επιχείρηση
που συνεχίζει τις παραγωγικές και αλιευτικές της δραστηριότητες. Τα δάνεια κατανέμονται σύμφωνα
με τις εκθέσεις αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι τράπεζες, την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
που ζητά το δάνειο, τη διάρκεια του δανείου, τον όρο πίστωσης και τους όρους εξασφάλισης.
Οι βασικές απαιτήσεις για πραγματικά πρόσωπα είναι:
• Αντίγραφο εθνικής ταυτότητας,
• Πιστοποιητικό αγρότη / Από σύστημα εγγραφής αγρότη
• Έγγραφα που αποδεικνύουν τη γεωργική του ιδιοκτησία (εγγραφή γης, συμβόλαιο ενοικίασης
κλπ.)
• Έγγραφα που σχετίζονται με εξασφαλίσεις που θα εμφανιστούν έναντι του δανείου
• Ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων για τα τελευταία τρία χρόνια από εταιρείες που
λειτουργούν με βάση τον ισολογισμό
Για Νομικά Πρόσωπα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πιστοποιητικό Farmer / από το Μητρώο Εταιρείας
Εφημερίδα Μητρώου Εμπορίου όπου δημοσιεύονται τα καταστατικά του νομικού προσώπου (εάν
υπάρχουν)
Έγγραφο εγγραφής επιμελητηρίου
Φορολογικό πιστοποιητικό
Αποφάσεις σχετικά με την εξουσία εκπροσώπησης των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να
εκπροσωπούν τη νομική οντότητα και με συμβολαιογραφική εγκύκλιο υπογραφής
Ισολογισμός και κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τις νεοσυσταθείσες νομικές
οντότητες που ανήκουν στην εγκατάσταση ή / και πέρυσι, και σε άλλες τουλάχιστον τα τελευταία
τρία χρόνια
Έγγραφα που αποδεικνύουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του (κτηματολόγιο, μισθωτήριο
συμβόλαιο κ.λπ.)
Έγγραφα που σχετίζονται με εξασφαλίσεις που θα εμφανιστούν έναντι του δανείου,
o Αιτήσεις επιδοτούμενων δανείων

Για τη στήριξη επενδύσεων σε επιλεγμένους τομείς, αποφασίστηκε με τη συνημμένη απόφαση που
υπέγραψε ο Πρόεδρος, η Ziraat Bank και οι Αγροτικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί ανατίθενται να
εφαρμόσουν την Απόφαση για τη χρήση επενδύσεων χαμηλού ενδιαφέροντος και επιχειρηματικών
δανείων για αγροτική παραγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 3 του νόμου αριθ. 4603 και άρθρα 1 του
νόμου αριθ. 5570.
Το ανώτατο όριο του δανείου που παρείχε η Agriculture Bank σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
διπλασιάστηκε το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 10 εκατομμύρια TL, τα
επιτόκια εφαρμόζονται με δύο τρόπους ως περίοδο "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ" και "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ". Σύμφωνα με την
απόφαση, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η ενθάρρυνση επιδοτούμενων πιστώσεων για τον τομέα της
αλιείας, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1.
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Μετά τις εκπτώσεις επιτοκίου που δίνονται στον Πίνακα 4.1. Το τρέχον επιτόκιο 10% της Ziraat
μειώνεται ετησίως κατά 5% και για τις δύο περιόδους. Σε μηνιαία βάση, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί
σε 5/12 = 0,41%, Φυσικά, εάν είστε νέος αγρότης κάτω των 40 ετών ή γυναίκα, εκτός από τις
παραπάνω πληροφορίες, για γυναίκες που επενδύουν στην υδατοκαλλιέργεια, αυτό μειώνεται κατά
0,16 % το μήνα και 2 % ετησίως.
Απαιτήσεις:
-

Αλιευτής ή άδεια/πιστοποιητικό αλιείας,
Ταυτότητα και οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία σκάφους που θα κατατεθεί,
Η πιστοληπτική σας αξιολόγηση πρέπει να είναι πάνω από 1700 μονάδες και άνω,
2 εγγυήσεις μαζί με τους συζύγους τους,
Δεν υπάρχει έγγραφο χρέους από την εφορία.

Πίνακας 4.1. Εκπτώσεις πιστώσεων της Αγροτικής Τράπεζας σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
Θέμα
Τομέας Αλιείας
Υδατοκαλλιέργεια
Νέος αγρότης/επιχειρηματίας (≤40
ετών)
Γυναίκα αγρότης/επιχειρηματίας
Ισχύει το υψηλότερο ποσοστό
μείωσης

•

Ποσοστό μείωσης (%)
Επένδυση
Λειτουργία
50
50
10
10
10
10
10
80

Άνω Όριο της Πίστωσης
(Εκατομμύρια TL)

10

10
80

ΚΟΣΓΕΜΠ50 Παροχή κινήτρων

Η KOSGEB ιδρύθηκε το 1990 με το νόμο αριθ. υψηλά αιτήματα από ΜΜΕ σε τέτοιους τομείς, ο στόχος
του KOSGEB είχε διευρυνθεί για να καλύψει όλες τις ΜΜΕ.
Ο νόμος για την ίδρυση του KOSGEB τροποποιήθηκε με το νόμο 5891 για να παρέχει ουσιαστικούς
νομικούς λόγους για το KOSGEB να υποστηρίζει ΜΜΕ διαφορετικές από αυτές των τομέων της
βιομηχανίας παραγωγής. Το υπουργικό διάταγμα αριθ. 15431 σχετικά με τον "Καθορισμό των
τομεακών και περιφερειακών προτεραιοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα
επωφεληθούν από τις υπηρεσίες και τις υποστηρίξεις που θα παρέχονται από το KOSGEB"
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 18ης Σεπτεμβρίου 2009 (αριθ. 27353), και με το παρόν
διάταγμα, καθορίστηκαν οι τομεακές και περιφερειακές προτεραιότητες που σχετίζονται με τις
επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες και τις ενισχύσεις που θα παρέχονται από το
KOSGEB.
Οι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από τα κίνητρα επιχορήγησης της KOSGEB, ανεξάρτητα
από το είδος της αλιευτικής δραστηριότητας που πραγματοποιούν. εισάγοντας θαλασσινά ή
εξάγοντας εγχώρια ψάρια από τη φύση ή τις εκμεταλλεύσεις, η KOSGEB στηρίζει όλους όσους ιδρύουν
ή θα ξεκινήσουν μια επιχείρηση ως εταίρο παραγωγής, παρέχοντας τις προϋποθέσεις. Μερικοί από
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τους τομείς και τα πεδία δίνονται παρακάτω, όπως υποδεικνύεται από τους ακόλουθους κωδικούς
NACE (Πίνακας 4.2):
Πίνακας 4.2. Τομείς που θα υποστηριχθούν από κεφάλαια της KOSGEB
Κωδικός
Nace
10.2
46,38
47,23

Τομείς
Επεξεργασία και αποθήκευση ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων συμπεριλαμβανομένων ψαριών, οστρακοειδών και
μαλακίων
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε καταστήματα αφιερωμένα σε
μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία

Το "Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας" που δημιουργήθηκε από το KOSGEB για
επιχειρηματίες που θέλουν να λάβουν υποστήριξη για να ανοίξουν μια νέα επιχείρηση έχει
επανασχεδιαστεί από τις αρχές του 2020, καθώς το "Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας", το οποίο είναι τώρα το νέο κύριο όνομά του, περιλαμβάνει υποστήριξη
επιχορήγησης μεταξύ 60000 TL και 370000 TL. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο που θα
δημιουργηθεί, όλοι οι επιχειρηματίες που θα ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση μπορούν να
επωφεληθούν από αυτές τις υποστηρίξεις.
Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας της KOSGEB καλύπτει 2 είδη
υποστήριξης:
1 Παραδοσιακή υποστήριξη επιχειρηματιών
2 Προηγμένη υποστήριξη επιχειρηματιών
Η μόνη μορφή που δεν αλλάζει είναι η «Εκπαίδευση Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικότητας», η οποία
είναι η πρώτη προϋπόθεση της εφαρμογής και στα δύο προγράμματα. Ωστόσο, έγιναν ριζικές αλλαγές
σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Η πιο εντυπωσιακή είναι η εκπαίδευση που παρέχεται μέσω του
Διαδικτύου με τεχνολογία "εξ αποστάσεως εκπαίδευση". Είτε πρόκειται για «επίσημη» είτε για «εξ
αποστάσεως εκπαίδευση», έχει γίνει πολύ πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό
επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτών των εκπαιδεύσεων, η περίοδος "εξ
αποστάσεως εκπαίδευση" διατηρήθηκε λίγο περισσότερο για όσους θα λάβουν "Προηγμένη
Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας".
•

Πρόγραμμα Υποστήριξης Παραδοσιακής Επιχειρηματικότητας KOSGEB:

Είναι αφιερωμένο στους αιτούντες που θα ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Το πρόγραμμα λαμβάνει
χώρα σε 2 μορφές. Αυτά είναι;
• Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από πραγματικά πρόσωπα
• Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στην κατάσταση της κεφαλαιουχικής εταιρείας
Οι επιχειρηματικές ιδέες εκείνων που θα ιδρύσουν επιχειρήσεις στους δύο αυτούς τομείς πρέπει να
περιλαμβάνουν τις επιχειρηματικές ιδέες στους τομείς και τους κωδικούς NACE που υποστηρίζονται
από το KOSGEB. Οι αιτούντες πρέπει να εφαρμόσουν το πρόγραμμα υποστήριξης KOSGEB εάν η
επιχειρηματική ιδέα δεν περιλαμβάνεται στον τομέα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ". Εάν όμως η επιχειρηματική ιδέα
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βρίσκεται στον τομέα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" στους κωδικούς NACE του KOSGEB, τότε το πρόγραμμα που
πρέπει να εφαρμοστεί είναι το πρόγραμμα "Advanced Entrepreneur Support".
Ενώ το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη για τα έξοδα που προηγουμένως είχαν λάβει για εργασία,
μηχανήματα και ενοίκια, τώρα παρέχει υποστήριξη σύμφωνα με το ασφαλισμένο ασφάλιστρο που
χρησιμοποιούν οι αιτούντες με την πλειοψηφία,
Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από πραγματικά πρόσωπα: (εντός 1 έως 12 μηνών)
Ως πρώτη στήριξη του χώρου εργασίας, θα δοθεί στον αιτούντα επιδότηση 5000 TL χωρίς αμφιβολία,
Σύμφωνα με την SSI51 πληρωμές ασφαλίστρων, οι εργαζόμενοι του αιτούντος έχουν εργαστεί μεταξύ
1 και 12 μηνών λαμβάνουν επιχορήγηση έως 20000 TL μετά από 12 μήνες. Ο αριθμός αυτών των
ημερών premium μπορεί εύκολα να υπολογιστεί. Δεδομένου ότι υπάρχουν 365 ημέρες το χρόνο, αλλά
κατά μέσο όρο 249 ημέρες είναι οι εργάσιμες ημέρες. Εάν η φάρμα απασχολεί 1 άτομο σε 1 χρόνο, ο
αγρότης θα λάβει 5000 TL περισσότερα στο τέλος του έτους,
Εάν η εκμετάλλευση λειτουργεί εντός περιόδων, ο αιτών θα λάβει 10000 TL. Εάν απασχολούνται 4
άτομα σε περιόδους, ο αιτών θα λάβει επιχορήγηση 20000 TL στο τέλος αυτού του έτους.
Εάν ο αιτών είναι μικρότερος των 30 ετών, ή ανάπηρος, ή γυναίκα, βετεράνος και μαρτύριος, ο αιτών
θα λάβει επιδότηση + 5000 TL μετά από 1 έως 12 μήνες.
Έτσι, εάν ο αιτών πιάσει την υψηλότερη ημέρα πριμοδότησης στο τέλος 1 έως 12 μηνών μετά τα 5000
TL για την εγκατάσταση στο χώρο εργασίας, τότε θα λάβει επιχορήγηση 20000 TL και συνολικά 30000
TL το πρώτο έτος, λαμβάνοντας επιχορήγηση + 5000 TL εάν είναι νεότερος από την ηλικία των 30 ετών
ή είναι ανάπηρος, βετεράνος ή γυναίκα συγγενής (Εάν είστε εταιρεία, θα λάβετε επιχορήγηση 35000
TL και + 5000 TL υποστήριξη, η οποία δόθηκε το πρώτο έτος).
Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από πραγματικά πρόσωπα: (εντός 12 έως 24 μηνών)
Εάν ο αιτών είναι ανάπηρος, συγγενής μάρτυρα, επιχειρηματίας κάτω των 30 ετών, γυναίκα ή
βετεράνος, θα λάβετε επιδότηση + 5000 TL μετά από 12 έως 24 μήνες.
Σύμφωνα με τον αριθμό των ημερήσιων ασφαλίστρων για το απασχολούμενο προσωπικό, ο αιτών θα
λάβει το πολύ 20000 TL στο τέλος των 12 έως 24 μηνών.
Κατά συνέπεια, εάν ο αιτών είναι ιδιωτική εταιρεία, μετά από 24 μήνες θα λάβει επιχορήγηση 55000
TL σε 2 χρόνια, με μέγιστο όριο 25000 TL. Ωστόσο, εάν η επένδυση ανήκει στην Capital Company, ο
αιτών θα λάβει το πολύ 25000 TL επιδότηση στο τέλος 12 έως 24 μηνών και επιδότηση 60000 TL με
35000 TL το πρώτο έτος (Πίνακας 4.3).
Πίνακας 4.3. Πρόγραμμα υποστήριξης KOSGEB
Υποστήριξη
Υποστήριξη εγκατάστασης
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Πραγματικά Πρόσωπα
5000 TL
1η περίοδος παράστασης
Σύνολο ημερών πριμοδότησης
για 180-539 ημέρες 5000 TL

Capital Company
10000TL
2η περίοδος παράστασης
Σύνολο ημερών πριμοδότησης
Για 360-1079 ημέρες 5000TL

Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (Υπηρεσία)
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Υποστήριξη απόδοσης

Για 540-1079 ημέρες 10000TL
1080 και άνω των 20000TL

1080-1439 ημέρες 15000 TL
πάνω από 20000 λίτρα

o Πρόγραμμα Υποστήριξης Προηγμένων Επιχειρηματιών KOSGEB:
Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από αυτό το πρόγραμμα, η επιχειρηματική ιδέα του αιτούντος θα
πρέπει να περιλαμβάνεται σε ορισμένες από τις επιχειρηματικές ιδέες που περιλαμβάνονται στους
τομείς που υποστηρίζονται από το KOSGEB και στον τομέα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" που βρίσκεται σε κωδικούς
NACE. Επιπλέον, οι νέοι επιχειρηματίες που έχουν λάβει "Εκπαίδευση για Προχωρημένη
Επιχειρηματικότητα" θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα "εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" και
"Εφαρμοσμένη Επιμόρφωση Επιχειρηματικότητας". Εάν ο αιτών είναι ενεργός μεταξύ αυτών των
τομέων και λάβει εκπαίδευση, το ποσό επιχορήγησης της επιχείρησης που θα δοθεί στον αιτούντα
εντός 1 έως 24 μηνών είναι το ίδιο με τον πίνακα που δόθηκε παραπάνω. Από την άλλη πλευρά,
μπορούν να παρασχεθούν δύο επιπλέον στηρίγματα (Πίνακας 4.4).
Όπως φαίνεται στον πίνακα, τα μηχανήματα που απαιτούνται για την αγορά της επιχείρησης πρέπει
να βρίσκονται στην πρώτη θέση για την παραγωγή. Σύμφωνα με αυτήν την απαίτηση και εάν η
επιχείρηση του αιτούντος βρίσκεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ», οι επιχορηγήσεις θα
δοθούν βάσει των κριτηρίων:
• Εάν το επίπεδο τεχνολογίας είναι "χαμηλό", μια επιχορήγηση 75000 TL που διατίθεται για το
μηχάνημα κοστίζει 100000 TL,
• Εάν η εταιρεία στο ενδιάμεσο επίπεδο, λαμβάνεται επιχορήγηση 150000 TL για έξοδα 200000 TL,
• Αν και είναι σε υψηλό επίπεδο, χορηγείται επιχορήγηση 225000 TL για το κόστος μηχανημάτων
έναντι 300000 TL,
• Επιπλέον, μια επιχορήγηση 7500 TL θα καταβληθεί στο πλαίσιο της συμβουλευτικής υποστήριξης
10000 TL.
Εκτός από τους σχετικούς όρους για τα προγράμματα υποστήριξης, πρόσθετες απαιτήσεις από τον
νέο επιχειρηματία είναι:
• ποτέ δεν έλαβε καμία επιχορήγηση από την KOSGEB,
• παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας μετά την «Επιμόρφωση στην Επιχειρηματικότητα»,
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε την εγγραφή KOSGEB.
Πίνακας 4.4. Το KOSGEB υποστηρίζει σε προηγμένο πρόγραμμα
Τύπος υποστήριξης

Ποσό υποστήριξης
(TL)

Μηχανήματα*, εξοπλισμός, λογισμικό
Χαμηλό, χαμηλό- μεσαίο επίπεδο
τεχνολογίας
Μέσο-υψηλό επίπεδο τεχνολογίας
Υψηλό επίπεδο τεχνολογίας
Mentoring, συμβουλευτική, business coaching
Υποστήριξη συμβούλων και «επιμελητών»
επιχειρήσεων

Ποσοστό
υποστήριξης (%)

100000
75
200000
300000
10000
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75

*εάν τα μηχανήματα κατασκευάζονται στην Τουρκία, η υποστήριξη αυξήθηκε επιπλέον 15%

•

Άλλοι Οργανισμοί/Ταμεία Υποστήριξης

Μη επιστρέψιμες πιστώσεις επιχορηγήσεις εν συντομία, οι αγρότες σε επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας επωφελούνται από τις ευκαιρίες επιχορήγησης έως και 80% για τα αγροκτήματά
τους που έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένες πόλεις στο πλαίσιο του IPARD-2, έως το 2020, έως τώρα,
έχουν δοθεί 3 τρισεκατομμύρια TL και 11000 ιδιοκτήτες έργων επενδύσεις σε ζώα εντελώς δωρεάν,
IPARD52-3 φάση αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η τουρκική κυβέρνηση παρέχει ενδιαφέρον και επιχορηγήσεις σε αγρότες που ασχολούνται με
γεωργικές δραστηριότητες σε πολλές περιοχές. Αυτές οι ευκαιρίες μερικές φορές λαμβάνονται υπόψη
σε ορισμένα χρονικά διαστήματα και μερικές φορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που διατίθεται
στους αγρότες. Ορισμένα άλλα υποστηρικτικά ιδρύματα είναι:
o Instδρυμα Υποστήριξης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (TKDK)53
Το Supportδρυμα Υποστήριξης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (TKDK) παρέχει επιχορήγηση
80% βάσει έργων, με την υποστήριξη 75% κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% της Τουρκικής
Κυβέρνησης. Το 80% των ευκαιριών επιχορήγησης παρέχεται στους αγρότες το 2019 με πολλούς
τίτλους προφύλαξης. Το ίδρυμα παρέχει την υποστήριξή του μόνο σε 42 επαρχίες (Τραπεζούντα, Ρίζε,
Samsun Ordu, Giresun και Kastamonu στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας).
o Υποστήριξη Premium από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας
Παρέχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις από το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας,
καταβάλλονται πληρωμές σε όσους συνεχίζουν επίσημα τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας
κατόπιν αίτησής τους. Υπό αυτή την έννοια, το ανακοινωθέν υποστήριξης υδατοκαλλιέργειας έχει
εκδοθεί από την MAF και παρέχονται υποστηρίξεις στα είδη που περιλαμβάνονται η νομοθεσία,
Λαμβάνονται διάφορα μέτρα για την κρατική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας, ειδικά σε θέματα όπως
η προστασία ειδών ψαριών και οι απαγορεύσεις αλιείας, οι παραγωγοί που εκτρέφουν είδη ψαριών
που καθορίζονται στην ανακοίνωση υποστηρίζονται στις καθορισμένες τιμές ανά μονάδα.
Για να επωφεληθείτε από τα υποστηρίγματα υδατοκαλλιέργειας, είναι απαραίτητο να παραγάγετε
αυτό που περιλαμβάνεται στα αναφερόμενα είδη. όπως πέστροφες, μύδια, πέστροφες της Μαύρης
Θάλασσας, πέστροφες με κόκκινες κηλίδες, φαγγρί, συναγρίδα, τσιπούρα, μαγιάτικο, τιλάπια, χέλι,
βδέλλα, γαρίδες, είδη καραβίδων κ.λπ. παράγονται στο πλαίσιο της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της υδατοκαλλιέργειας, υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις για ορθές γεωργικές
πρακτικές (GAP).
Τα είδη ψαριών που υποστηρίζονται στο πλαίσιο ορθών γεωργικών πρακτικών είναι η πέστροφα, η
τσιπούρα και το αχιβάδι κατά 0,25 TL ανά κιλό. Παρέχεται υποστήριξη παραγωγής για όσους
ασχολούνται με καλές γεωργικές πρακτικές, για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, για όσους
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, οι οποίοι υποβάλλουν πλήρως
τα έγγραφά τους, όσοι δεν παράγουν ιχθύδια και όσοι δεν χάνουν το δικαίωμά τους να επωφεληθούν
52
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Μέσο της ΕΚ για την προενταξιακή βοήθεια για την αγροτική ανάπτυξη
οι ανακοινώσεις μπορούν να ακολουθηθούν στο https: // bit, ly/2U0t23V,
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από τις παρεχόμενες ενισχύσεις, και οι παραγωγές που γίνονται στο πλαίσιο των γεωργικών
πρακτικών είναι 0,25 TL ανά κιλό.
Επιπλέον, χορηγούνται 0,25 TL για όσους παράγουν ψάρια σε εντατικά κλειστά συστήματα, δεν
υπάρχει περιορισμός ποσότητας στο κλειστό σύστημα,
Για να επωφεληθείτε από την υποστήριξη που παρέχεται για την υδατοκαλλιέργεια, είναι απαραίτητο
να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Όντας αγρότης ή μέλος αγροτικής οικογένειας,
• Λειτουργεί σε αγροτικές περιοχές
• Το να είσαι πραγματικό και νομικό πρόσωπο
• Εκτροφή ιχθύων και μυδιών
• Να έχει πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας εγκεκριμένο από το Υπουργείο (Εικόνα 4.2),
• Να έχει λάβει Πιστοποιητικό Καλών Γεωργικών Πρακτικών από οργανισμούς εξουσιοδοτημένους
από το Υπουργείο (MAF),
• Παραγωγή έως και 500 χιλιάδες κιλά (Δεν υπάρχει όριο παραγωγής για κλειστό σύστημα)
• Υποχρέωση εγγραφής στο Γεωργικό Πληροφοριακό Σύστημα

Εικόνα 4.2. Πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας
o Υποστήριξη κάρτας αναγνώρισης ψαριών
Είναι επίσης γνωστό ως υποστήριξη ετικετών. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις Επαρχιακές /
Περιφερειακές Διευθύνσεις Γεωργίας και Δασοκομίας που βρίσκονται στην περιοχή για να
επισημανθούν. Όταν υποβάλλεται η αίτηση, είναι υποχρεωτική η έκδοση ενός πρακτικού
αναγνώρισης κάρτας αναγνώρισης ψαριών, Ωστόσο, εάν η εκτροφή πραγματοποιείται σε
διαφορετικές επαρχίες, δύο εκδίδονται και ένα από τα έγγραφα παραδίδεται στην επαρχιακή
διεύθυνση στην περιοχή όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, υποστήριξη ετικέτας. Τα ακόλουθα ζητήματα
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ετικετών που θα υποστηριχθούν.
-

3 τεμάχια ανά κιλό στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού,
4 τεμάχια ανά κιλό σε πέστροφα, πέστροφες στη Μαύρη Θάλασσα και καλλιέργεια
πέστροφας με κηλίδες
2 τεμάχια ανά κιλό νέων ειδών
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- Μια κάρτα εκδίδεται για ιχθυοκαλλιέργειες άνω του κιλού.
Απαιτήσεις για αίτηση:
-

Δήλωση αίτησης υποστήριξης αλιείας,
Τιμολόγιο κάρτας αναγνώρισης ψαριών,
Έκθεση αλιευμάτων/πιστοποιητικό πωλήσεων,
Έγγραφο που δείχνει ότι το συγκομισμένο προϊόν πωλείται,
Έκθεση ρεκόρ που δείχνει ότι η συγκομιδή πέστροφας γίνεται πάνω από κιλά,
Αναφορά στερέωσης ετικετών ψαριών,
Πιστοποιητικό ένταξης σε ένωση ή συνεταιρισμό,
Αντίγραφο πιστοποιητικού υδατοκαλλιέργειας,
Τιμολόγιο ζωοτροφών,
Εάν οι ανήλικοι λαμβάνονται από ερευνητικά ιδρύματα, απαιτείται έγγραφο που να το
αποδεικνύει,

Διάφορες ενισχύσεις χορηγήθηκαν στους ιχθυοκαλλιεργητές για την προώθηση της παραγωγής
υδατοκαλλιέργειας και τη διάδοση της ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη τη χώρα (Πίνακας 4.5).
Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται σε επαρχιακές/αστικές διευθύνσεις γεωργίας και δασοκομίας
μαζί με τα παρακάτω έγγραφα:
- Αναφορά αίτησης υποστήριξης πέστροφας,
- Πρακτικά ή έγγραφα πωλήσεων που δείχνουν ότι τα ψάρια που συλλέγονται πωλούνται,
- Έγγραφο πωλήσεων που δηλώνει ότι το προϊόν έχει αγοραστεί ή έγγραφο ανίχνευσης
ιχθυδίων,
- Εάν υπάρχει συμμετοχή σε συνεταιρισμό για την αλιεία, πιστοποιητικό συνεργασίας
- Τιμολόγιο ροής
Το δύο τοις εκατό της στήριξης μειώνεται ως κόστος υπηρεσιών και το υπόλοιπο της πληρωμής
μεταφέρεται στους αγρότες μέσω των λογαριασμών των παραγωγών μέσω της τράπεζας Ziraat. Η
ευθύνη για τα έγγραφα που υποβάλλονται για να επωφεληθούν από την πληρωμή ανήκει στον
αιτούντα, σε περίπτωση που καθορίζεται ότι γίνεται αθέμιτη πληρωμή, ως αποτέλεσμα του Νόμου
για τη Διαδικασία Είσπραξης Δημοσίων Απαιτήσεων 6183, τα ποσά αυτά εισπράττονται από το άτομο
που πληρώνεται, μαζί με τις αυξήσεις καθυστέρησης.
Πίνακας 4.5. Κίνητρα για παραγωγή στην Τουρκία
Τύπος

TL ανά κιλό

Πέστροφα
Νέα είδη
Κλειστό (εντατικό) ιχθυοτροφείο
Μεγάλη πέστροφα (> 1,25 κιλά)
Μεσογειακό μύδι
Κυπρίνος
Δωρεάν στήριξη κατά των ασθενειών σε
εκτροφείο γεννητόρων πέστροφας

TL ανά
ψάρι

Παρατηρήσεις

0,75
1,50

<= 350 τόνοι

0,10
0,50
60.00
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<=10000 ψάρια

Υδατοκαλλιέργεια σε λίμνες εδάφους

1.00

>= 30 τόνους

4.2.5. Ασφάλιση για γεωργικές επενδύσεις (TARSIM)54
Εκτός από τον καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τον παγκόσμιο πληθυσμό, ο αγροτικός τομέας είναι
εξαιρετικά ευαίσθητος τομέας δραστηριότητας με την εγγενή δομή του, που περιλαμβάνει
αποκλειστικά οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, τεχνολογικούς και προσωπικούς κινδύνους. Για
το σκοπό αυτό, η αποτελεσματική επίδοση στις γεωργικές δραστηριότητες στη διατροφή του
ανθρώπου σχετίζεται στενά με τη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τη γεωργική παραγωγή.
Συνεπώς, οι αναπτυγμένες χώρες εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις πράξεις καταμερισμού και
μεταφοράς κινδύνου στο πλαίσιο διαφόρων προστατευτικών πολιτικών υπό τους γενικούς τίτλους
του. Προγράμματα διαχείρισης κινδύνων. που επίσης φιλοξενεί. Πρακτικές Γεωργικής Ασφάλισης ως
σημαντικό μέρος αναπόσπαστο μέρος τέτοιων προγραμμάτων. Για την κάλυψη των κινδύνων που
απειλούν τη γεωργική βιομηχανία στη χώρα, έχει ληφθεί υπόψη η εφαρμογή ενός μηχανισμού
ασφάλισης και για το σκοπό αυτό, ο κωδικός αγροτικής ασφάλισης αριθ. 5363 · τέθηκε σε ισχύ στις
14/06/2005. Ο κώδικας παρέχει:
•

•

•

•

η σύσταση του Insurance Pool όσον αφορά την καθιέρωση τυποποιημένων διατάξεων σε
ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα εκτελεστούν για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται
στον Κώδικα, τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη μεταφορά κινδύνου βάσει εύλογων
διατάξεων, την εξασφάλιση κεντρικής καταβολής της αποζημίωσης κατά την εμφάνιση της
κίνδυνο, βελτίωση και εξάπλωση των αγροτικών ασφαλίσεων,
Όλα τα καθήκοντα αυτού του συγκροτήματος εκτελούνται από την εταιρεία διαχείρισης πισίνας
γεωργικής ασφάλισης, η οποία ιδρύθηκε με ίσο μερίδιο των ασφαλιστικών εταιρειών που
συμμετέχουν στην πισίνα.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια με το δικό τους όνομα, ωστόσο
ο κίνδυνος και το 100% του ασφαλίστρου πρέπει να μεταφερθούν στο Agriculture Insurance
Pool. Αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν προαιρετικά να λάβουν μερίδιο από την πισίνα
μέσω της αναδρομικής.
η Κυβέρνηση παρέχει επιδότηση ασφαλίστρου αποκλειστικά σε ασφαλιστικές συμβάσεις που
εκτελούνται βάσει του Κώδικα, όσον αφορά το ασφάλιστρο για λογαριασμό των αγροτών. Το
ύψος της επιδότησης πριμοδότησης καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση,
όσον αφορά τις καλλιέργειες, τον κίνδυνο, την περιοχή και την κλίμακα των εγκαταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Agricultural Insurance Pool έχει οριστεί από τον Κώδικα, ως διοικητική
συσκευή υπεύθυνη για τον καθορισμό των αρχών και διαδικασιών του Συλλόγου Γεωργικής
Ασφάλισης, των μεθόδων εκτίμησης ζημιών, εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των ασφαλιστικών
εταιρειών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γεωργική ασφάλιση και την Εταιρεία Διαχείρισης
Αγροτικών Ασφαλίσεων, τηρώντας τη δέουσα επιμέλεια στον προσδιορισμό των κινδύνων που θα
καλύψει η επιδότηση, παρατηρώντας τα πρακτικά μειονεκτήματα και προβλήματα και προτείνοντας
σχετικές λύσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από συνολικά 7 μέλη, δύο μέλη από το
Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και Υφυπουργός Οικονομικών το καθένα, και ένα
μέλος από την Ένωση Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιρειών της Τουρκίας, Ένωση Αγροτικών
54 https://web.tarsim.gov.tr/havuz/homePageEng

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

Επιμελητηρίων Τουρκίας και Εταιρεία Διαχείρισης Αγροτικών Ασφαλίσεων, η καθεμία. Τα πρώτα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται με υπουργική έγκριση της 16.1.2006 για τριετείς θέσεις.
Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες είναι:
•
•
•
•
•
•

Για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για τέτοιους κινδύνους καταστροφής, όπως ξηρασία,
παγετός κ.λπ., που δεν μπορούν να καλυφθούν από μία ασφαλιστική εταιρεία,
Να επεκτείνει την ικανότητα και την κάλυψη της αντασφάλισης ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή
σε αντασφαλίσεις,
Για την αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών, των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των
ασφαλιστικών εταιρειών από κοινού,
Για την αποτελεσματική χρήση των κρατικών επιδοτήσεων και της προστασίας πέραν των
ζημιών,
Για την αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού στις τιμές,
Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην Ασφάλιση.

Η αποστολή του TARSIM είναι να προωθήσει, να διαδώσει τη Γεωργική Ασφάλιση και να
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εφαρμογές γρήγορα και με ακρίβεια, προκειμένου να
προστατεύσει τους αγρότες από τις φυσικές καταστροφές και άλλους κινδύνους.
Το όραμά τους ορίζεται ότι αποδεικνύεται ένας υποδειγματικός οργανισμός που έχει εμπιστευθεί ο
αγρότης, ικανός να παρέχει ευρύ φάσμα αγροτικών ασφαλίσεων όσο το δυνατόν σε όλα τα είδη
γεωργικών καλλιεργειών που καλλιεργούνται σε όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας.
Είδη που παράγονται σε αγροκτήματα θαλάσσης και ξηράς. το κλουβί και τα δίχτυα που
καταγράφονται στο Σύστημα Εγγραφής Υδατοκαλλιέργειας (ARS) γίνονται αποδεκτά για ασφάλιση
μετά από ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου εντός του πεδίου που καθορίζεται με απόφαση του
Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου για τις Γεωργικές Ασφαλίσεις Ref. Αρ. 5363. Η
παρούσα ασφάλιση ισχύει στο πλαίσιο των ακόλουθων Τιμολογίων και Οδηγιών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη, τις αποζημιώσεις, τα τιμολόγια και τα
ασφάλιστρα δίνονται στο Παράρτημα 3.
5. ΟΥΚΡΑΝΙΑ
5.1.

Γενικές πληροφορίες

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντικό συστατικό των τομέων της αλιείας και της αγροβιομηχανίας.
Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας, ως πηγή υψηλής ποιότητας παραγωγής κυρίως στους χώρους
κατανάλωσής της, η οποία δεν απαιτεί υψηλό κόστος για τη μεταφορά της (σε σύγκριση με τη θάλασσα
και τον ωκεανό), αποτελεί στρατηγικό πόρο του κράτους. Στις σημερινές συνθήκες της απότομης
μείωσης των αλιευμάτων των ωκεανών και της κρίσιμης κατάθλιψης των εσωτερικών υδάτινων
σωμάτων, η υλοποίηση του τμήματος υδατοκαλλιέργειας στην Ουκρανία γίνεται αντικειμενικά ένα
σημάδι ενός εναλλακτικού στρατηγικού φορέα ανάπτυξης του τομέα της αλιείας. Ωστόσο, με τις
πλούσιες δυνατότητες φυσικών πόρων για μεγάλη ανάπτυξη της αλιείας, το κράτος χάνει αυτά τα
πλεονεκτήματα λόγω της έλλειψης των απαραίτητων θεσμικών συνθηκών. Έτσι, σύμφωνα με τον
κρατικό οργανισμό αλιείας, από 250 χιλιάδες εκτάρια υδατοκαλλιέργειας κατάλληλα για
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υδατοκαλλιέργεια, μόνο τα μισά συμμετέχουν σε σύγχρονες συνθήκες. Από αυτά, το 60%
χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά και ως εκ τούτου έχουν χαμηλή παραγωγικότητα ψαριών.
Τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των ταμιευτήρων στην περιοχή της Οδησσού δείχνουν την
παρουσία 1010 λιμνών και μικρών ταμιευτήρων συνολικής έκτασης 14300 εκταρίων, οι περισσότερες
από τις οποίες (έως και 50%) είναι ακατάλληλες για αλιευτική χρήση. Η συνολική έκταση των λιμνών
που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αλιευτικές ανάγκες είναι περίπου 9,9
χιλιάδες εκτάρια. Αυτό το ταμείο περιλαμβάνει 211 λίμνες και μικρές δεξαμενές, που βρίσκονται στις
λεκάνες των μικρών ποταμών και, κατά κανόνα, έχουν πολύπλοκο σκοπό: εκτροφή ψαριών, άρδευση,
ιχθυοτροφία, τόποι ανάπαυσης πληθυσμού. Αυτές οι δεξαμενές ενοικιάζονται από τις τοπικές αρχές.
Επίσης, έχουν κατασκευαστεί επτά αλιεία λιμνών στην περιοχή, όπου η περιοχή των λιμνών ζωοτροφών
για την παραγωγή εμπορικών ψαριών είναι 2 χιλιάδες εκτάρια και οι λίμνες για την καλλιέργεια υλικού
φύτευσης ψαριών - σχεδόν 1 χιλιάδες εκτάρια. Τρεις εκμεταλλεύσεις λιμνών έχουν το καθεστώς
κρατικών φυτωρίων αναπαραγωγής υπό την εποπτεία του Κρατικού Οργανισμού Αλιείας. Έτσι, η
δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της Οδησσού πραγματοποιείται σήμερα σε
ταμιευτήρες με έκταση 12,9 χιλιάδων εκταρίων, που είναι το 7,6% του συνολικού ταμείου αλιείας των
δεξαμενών της περιοχής. Υπάρχει επαρκές απόθεμα δεξαμενών, η χρήση των οποίων δεν έχει ακόμη
μεταφραστεί στο κανάλι, σχέσεις μίσθωσης. Μεταξύ αυτών είναι 42 ταμιευτήρες τοπικής σημασίας, με
συνολική επιφάνεια υδάτινης επιφάνειας περίπου 2 χιλιάδες εκτάρια, που είναι σχεδόν το 58% του
πραγματικού αριθμού υδάτινων σωμάτων τοπικής σημασίας. Οι τεχνητά δημιουργημένες κοίτες
ποταμών περιλαμβάνουν δεξαμενές με κατάσταση εθνικής και τοπικής σημασίας. Οι τιμές είτε
ενοικιάζονται είτε υπό καθεστώς Ειδικής Αλιείας Εμπορευμάτων (SCF), είτε συνδυάζουν σχέση
μίσθωσης με το καθεστώς SCF. Οι λειτουργίες SCF έχουν οριστεί για 7-10 χρόνια. Οι επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας έχουν κυρίως τη μορφή LLC (Limited Liability Company) και CJSC (Closed Joint Stock
Company).
Η διαπίστωση της διαθεσιμότητας δεξαμενών στον τομέα της κατάλληλης αλιείας δεν είναι
αντιπροσωπευτική και επαρκής όσον αφορά τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της
περιφερειακής διαχείρισης αυτού του τομέα. Σύμφωνα με τους ειδικούς της βιομηχανίας, προς το
παρόν χρησιμοποιούνται πραγματικά όλα τα κατάλληλα υδάτινα σώματα, αλλά με διαφορετικό βαθμό
1 νομιμοποίηση ασημένιου κυπρίνου, κυπρίνου και λευκού καπίνου αυτής της επιχείρησης σύμφωνα
με τον βασικό νόμο. Η χρήση πραγματοποιείται αυθαίρετα ή βάσει μισθώσεων γης κάτω από το νερό
που έχουν συναφθεί προηγουμένως. Οι νέες απαιτήσεις υδατοκαλλιέργειας απαιτούν τη συμφωνία
τέτοιων συμφωνιών με τον βασικό νόμο, αλλά η διαδικασία αυτή δεν έχει επαρκή κίνητρο για τους
ενοικιαστές και δεν συνοδεύεται από σαφή μηχανισμό εφαρμογής. Κατά συνέπεια, οι περιφερειακές
και περιφερειακές αρχές διαχείρισης της αλιείας δεν διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον
αριθμό,
Η αλιευτική χρήση υδάτινων σωμάτων της περιοχής της Οδησσού χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
- απευθείας υδατοκαλλιέργεια
- ταμιευτήρες με τον τρόπο ειδικής εμπορικής αλιείας του SCF
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- ειδική χρήση υδάτινων βιοπόρων υπό καθορισμένα όρια και ποσοστώσεις (Μαύρη Θάλασσα,
ποταμός Δούναβης, εκβολές του Δνείστερου και κάτω Δνείστερο, θαλάσσιες εκβολές του
βορειοδυτικού Εύξεινου Πόντου και δεξαμενή Kuchurgan).
Η περιοχή της Οδησσού διαθέτει ένα ισχυρό αλιευτικό συγκρότημα με ανεπτυγμένη υποδομή, το οποίο
περιλαμβάνει το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, 6 εργοστάσια και εργοστάσια επεξεργασίας ψαριών,
μονάδες επεξεργασίας ψαριών, 104 αλιευτικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικές μορφές
ιδιοκτησίας, 5 μεγάλες αλιευτικές λίμνες (συνολικής έκτασης 5 λίμνες - 5,5 λίμνες χιλιάδες εκτάρια), 7
ιχθυοκαλλιέργειες, τέσσερις από τις οποίες έχουν καθεστώς αναπαραγωγής.
Η υδατοκαλλιέργεια ανοίγει ευρείες προοπτικές για την ανάπτυξη του αλιευτικού συγκροτήματος στην
περιοχή της Οδησσού. Τα παράκτια θαλάσσια νερά της περιοχής της Οδησσού έχουν ευνοϊκές
συνθήκες για την καλλιέργεια οστρακοειδών (μύδια, στρείδια), η βιομηχανική καλλιέργεια των οποίων
δεν απαιτεί το κόστος των τεχνητών ζωοτροφών. Από μια σχεδία με έκταση 16x25 m, από την οποία
κρέμονται 600 συλλέκτες δέκα μέτρων, είναι δυνατή η απόκτηση περισσότερων από 4 τόνων κρέατος
στρείδι ετησίως. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η ζωή των μαλακίων σχετίζεται με τη διήθηση του νερού,
καθαρίζουν το νερό και βελτιώνουν την ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος. Ο ρυθμός διήθησης
των μεγάλων υγιών στρείδια μπορεί να φτάσει τα 450 λίτρα νερού την ημέρα. Η οργάνωση της
παραγωγής θαλάσσιων μυδιών και στρείδια στις παράκτιες περιοχές της περιοχής της Οδησσού
περιορίζεται από την έλλειψη κεφαλαίων, κακός συντονισμός της εργασίας μεταξύ οργανώσεων,
έλλειψη μακροπρόθεσμης αντίληψης για την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Από αυτή την άποψη, είναι
σκόπιμο να δημιουργηθούν πολύπλοκες ιχθυοτροφικές μονάδες για να αυξηθεί ο πληθυσμός των
ψαριών και κουνουπιών με συνολική ικανότητα έως 300 εκατομμύρια μονάδες / έτος βιώσιμης
αναζωογόνησης. Ιδιαίτερη σημασία για τις παράκτιες περιοχές της Ουκρανίας είναι το πρόβλημα της
αναπαραγωγής του οξύρρυγχου στην Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Η χωρητικότητα των
εργοστασίων και των ιχθυοτροφείων οξύρρυγχου της χώρας είναι περίπου 8 εκατομμύρια μονάδες.
επαναφόρτισης και το 2010 η απαιτούμενη χωρητικότητά τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35
εκατομμύρια μονάδες για αναζωογόνηση οξύρρυγχου. είναι σκόπιμο να χτιστούν σύνθετα
ιχθυοτροφεία για να αυξηθεί ο πληθυσμός ψαριών και κουνουπιών με συνολική ικανότητα έως 300
εκατομμύρια μονάδες / έτος βιώσιμης αναζωογόνησης. Ιδιαίτερη σημασία για τις παράκτιες περιοχές
της Ουκρανίας είναι το πρόβλημα της αναπαραγωγής του οξύρρυγχου στην Αζοφική και τη Μαύρη
Θάλασσα. Η χωρητικότητα των εργοστασίων και των ιχθυοτροφείων οξύρρυγχου της χώρας είναι
περίπου 8 εκατομμύρια μονάδες. επαναφόρτισης και το 2010 η απαιτούμενη χωρητικότητά τους θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 εκατομμύρια μονάδες για αναζωογόνηση οξύρρυγχου. είναι σκόπιμο
να χτιστούν σύνθετα ιχθυοτροφεία για να αυξηθεί ο πληθυσμός ψαριών και κουνουπιών με συνολική
ικανότητα έως 300 εκατομμύρια μονάδες / έτος βιώσιμης αναζωογόνησης. Ιδιαίτερη σημασία για τις
παράκτιες περιοχές της Ουκρανίας είναι το πρόβλημα της αναπαραγωγής του οξύρρυγχου στην
Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα. Η χωρητικότητα των εργοστασίων και των ιχθυοτροφείων
οξύρρυγχου της χώρας είναι περίπου 8 εκατομμύρια μονάδες. επαναφόρτισης και το 2010 η
απαιτούμενη χωρητικότητά τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 εκατομμύρια μονάδες για
αναζωογόνηση οξύρρυγχου.
Υποσχόμενη στη λεκάνη είναι επίσης η κατασκευή συγκροτημάτων για καλλιέργεια, παραγωγή και
επεξεργασία φυκιών και χόρτων.
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Υπάρχουν 11 ιχθυοτροφεία στο έδαφος της περιοχής με 1500 εκτάρια λιμνών καλλιέργειας και 11
καταστήματα επώασης με σχεδιαστική ικανότητα έως και 700 εκατομμύρια προνύμφες. Τέσσερις
εκμεταλλεύσεις έχουν αναπαραγωγική κατάσταση και πραγματοποιούν αναπαραγωγή λευκού και
πολύχρωμου ασημένιου κυπρίνου, ουκρανικού κυπρίνου, λευκού κυπρίνου και κυπρίνου. Επιπλέον,
υπάρχουν 937 υδάτινα σώματα (λίμνες, δεξαμενές) στην περιοχή, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ψαριών. Η μεγάλη ακτογραμμή της ουκρανικής ακτής επιτρέπει
την ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, η οποία αποτελεί τη βάση για πολυετή έρευνα σε μια
σειρά επιστημονικών ιδρυμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ουκρανία υπάρχει μια αρκετά πλούσια
εμπειρία αλιείας, που σχηματίστηκε στη σοβιετική εποχή, η ανάλυση και η συστηματοποίηση των
οποίων μπορεί να συγκρίνει τους κύριους τύπους υδατοκαλλιέργειας με τους τύπους υδάτινων
σωμάτων και μορφές οικονομικής δραστηριότητας σε αυτά. Οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας
χαρακτηρίζονται από υψηλούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον αντίκτυπο στην
κατάσταση των υδάτινων σωμάτων και της γης του υδατικού αποθέματος, τον κίνδυνο γενετικής
μόλυνσης και τη γενετική υποβάθμιση των φυσικών ειδών ψαριών. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι
ότι ορισμένα υδάτινα σώματα στην Ουκρανία είναι διασυνοριακά, γεγονός που επιβάλλει πρόσθετες
απαιτήσεις στις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Από αυτή την άποψη, η οργάνωση του κτηνιατρικού
ελέγχου και της περιβαλλοντικής ασφάλειας έχει ιδιαίτερη σημασία. Η τρέχουσα κρίση
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ουκρανία διορθώνει σημαντικά την περιφερειακή διαχείριση
πριν από την κρίση και απαιτεί ενεργή αναζήτηση και προσφορά στις τοπικές αρχές μιας σειράς
αποτελεσματικών διαχειριστικών, οικονομικών, οργανωτικών και άλλων μηχανισμών για τη
δημιουργία αποτελεσματικών περιφερειακών οικονομιών με βάση τις αρχές της αποκέντρωσης της
διαχείρισης. Η υδατοκαλλιέργεια ως τομέας της οικονομίας έχει σοβαρές προϋποθέσεις πόρων για να
εισέλθει στην κυρίαρχη περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής της Οδησσού.
5.2.

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας στην
Ουκρανία
5.2.1. Θεσμικό πλαίσιο

Η δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας στην Ουκρανία περιλαμβάνει θεσμική αλληλεπίδραση των
ακόλουθων μερών:
•

δημόσιες αρχές που ρυθμίζουν και διαχειρίζονται τέτοιες δραστηριότητες

•

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

•

οντότητες υδατοκαλλιέργειας - νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν αλιευτικές
δραστηριότητες στην υδατοκαλλιέργεια.

Βασικές ικανότητες των κρατικών ρυθμιστικών αρχών των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας που
δημιουργούν ένα σύστημα σχέσεων και διαμορφώνουν ικανότητες και λειτουργίες διαχείρισης σε όλη
την κατακόρυφο του τομεακού συστήματος διαχείρισης. Κατανομή των εξουσιών των κύριων κρατικών
ρυθμιστικών αρχών της υδατοκαλλιέργειας στην Ουκρανία:
•

Υπουργικό Συμβούλιο: Διασφάλιση δημόσιας πολιτικής στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
Παροχή εσωτερικών υδάτων (εσωτερικά ύδατα) για εσωτερικά θαλάσσια ύδατα, χωρική
θάλασσα, αποκλειστική (θαλάσσια) οικονομική ζώνη της Ουκρανίας για σκοπούς
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υδατοκαλλιέργειας. Οργάνωση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
(Resήφισμα CMU της 29ης Μαΐου 2013 αριθ. 420 «Περί έγκρισης της πρότυπης σύμβασης
μίσθωσης υδατικών συστημάτων». και το τυπικό έντυπο της σύμβασης για τη χρήση τους
»σχέδιο)
•

Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομίας, Εμπορίου και Γεωργίας, Υπουργείο Ενέργειας και
Προστασίας Περιβάλλοντος: Έγκριση κανονισμών, μεθοδολογικών εγγράφων και
προγραμμάτων επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης για την υδατοκαλλιέργεια (Τάγμα
MinAAP № 45 της 30.01.2013 «Για την έγκριση της υδατοκαλλιέργειας (Αλιεία) και των ζωνών
παραγωγικότητας ψαριών ανά περιφέρειες της Ουκρανίας», MinAAP Order No 414 7 Ιουλίου
2012 "Περί έγκρισης της διαδικασίας τεχνητής αναπαραγωγής (αναπαραγωγής), καλλιέργειας
υδάτινων βιοπόρων και χρήσης τους." Διάταξη του Υπουργείου Οικολογίας № 236 της 28ης
Μαΐου 2013 "Για την έγκριση της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του τέλους για το
μισθωμένο νερό Εγκαταστάσεις ", Διάταξη του MinAAP αρ. 742 της 16ης Δεκεμβρίου 2013" Περί
Έγκρισης της Διαδικασίας Ανάπτυξης Διαβατηρίου Τεχνολογικής Δεξαμενής Αλιείας ". Διαταγή
του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας" Περί Έγκρισης της Διαδικασίας Εφαρμογής της
Ανάπλασης Αλιείας »(Σχέδιο) "Για την έγκριση ειδικών μορφών πρωτογενούς τεκμηρίωσης για
αλιευτικές οντότητες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.").

•

Κρατικός Οργανισμός Αλιείας: Ανάπτυξη κανονισμών και προγραμμάτων επιστημονικής και
τεχνικής ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. έλεγχος της δραστηριότητας και αναφορά θεμάτων
υδατοκαλλιέργειας · διαχείριση προσωπικού; συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την
υδατοκαλλιέργεια, την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος (Κρατικό στοχευμένο
οικονομικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της αλιείας για την περίοδο 2012-2016).

•

Τοπικές κρατικές διοικήσεις: Μίσθωση τμήματος αλιευτικού υδάτινου σώματος, τεχνολογικής
δεξαμενής αλιείας για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας για χρήση. Συμμετοχή στην ανάπτυξη και
εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας.

•

Τοπικές κυβερνήσεις: Εκμίσθωση τμήματος αλιευτικού υδάτινου σώματος, τεχνολογικής
δεξαμενής αλιείας για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης γης που
έχει θεσπιστεί από τον κώδικα γης της Ουκρανίας.
5.2.2. Κανονιστικό Πλαίσιο
5.2.2.1.

Νομοθεσία της ΕΕ

Ο Κρατικός Οργανισμός Αλιείας της Ουκρανίας αναφέρεται στα ακόλουθα έγγραφα55:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή αλιευτική πολιτική, για την τροποποίηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ ) Αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και απόφαση του Συμβουλίου 2004/585/ΕΚ
COM (2002) 511 τελικό (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας) 2002
55
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Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας3156περιλαμβάνει τη διαδικασία
προσέγγισης και εφαρμογής μόνο μιας οδηγίας · Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου
1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Η οδηγία για τους οικοτόπους (πιο επίσημα γνωστή ως οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας) είναι μια οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε το 1992 ως απάντηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Βέρνης57 Είναι μία
από τις οδηγίες της ΕΕ σε σχέση με την άγρια ζωή και τη φύση, μια άλλη είναι η οδηγία για τα πτηνά58.
Είναι μια από τις πολιτικές της ευρωπαϊκής φύσης που δημιουργεί ένα οργανωμένο δίκτυο - Natura
200059, που σκοπεύει να προστατεύσει τη φύση και την άγρια ζωή. Η οδηγία για τους οικοτόπους
απαιτεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να καθορίσουν περιοχές που αναμένεται να διασφαλίσουν τη
διατήρηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η οδηγία διασφαλίζει τη διατήρηση των τμημάτων των
ιθαγενών ζώων και φυτών υπό εξαφάνιση. Στοχεύει στην προστασία 220 οικοτόπων και περίπου
1.000 ειδών που απαριθμούνται στα παραρτήματα της οδηγίας. Πρόκειται για είδη και ενδιαιτήματα
που θεωρούνται ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην
οδηγία. Κατευθύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση του "ευνοϊκού
καθεστώτος διατήρησης" των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών60. Συνολικά, ωστόσο, είναι
σχετικά εύκολο να συμπεράνουμε ότι το δίκαιο και η πολιτική της ΕΕ σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια
παραμένουν εξαιρετικά προδιαγεγραμμένα, διάχυτα και απαιτούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις με
σκοπό να διασφαλιστεί ότι είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθούν
επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση του ελλείμματος προσφοράς θαλασσινών στην ΕΕ, το οποίο
εξυπηρετείται επί του παρόντος από την εισαγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες
σε βάρος της βιομηχανίας στα κράτη μέλη. Παρόλο που είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής αυτού
του κεφαλαίου η επεξεργασία με κάθε λεπτομέρεια της ουσίας και της μορφής των μελλοντικών
μεταρρυθμιστικών μέτρων, υπάρχει ωστόσο ένας προφανής άξονας για τη νομοθετική παρέμβαση
της ΕΕ.
5.2.2.2.

Εθνική Νομοθεσία

Κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης της αλιείας, τα τελευταία χρόνια, το νομοθετικό πλαίσιο για τη
λειτουργία του κλάδου έχει ενημερωθεί σημαντικά, το οποίο συνέβαλε, μεταξύ άλλων, σε μια
ορισμένη υλοποίηση επιχειρηματικών συμφερόντων στην υδατοκαλλιέργεια στην Ουκρανία. Στο
δίκαιο της Ουκρανίας «Για την αλιεία, τη βιομηχανική αλιεία και τη διατήρηση των υδάτινων
βιοπόρων61», Η υδατοκαλλιέργεια ορίζεται ως η σκόπιμη χρήση αλιευτικών υδρόβιων αντικειμένων
(μέρη αυτών) για τη λήψη μέγιστων ποσοτήτων χρήσιμων βιολογικών γεωργικών προϊόντων (ψάρια,
μαλάκια, ασπόνδυλα, άλγη, άλλοι υδρόβιοι οργανισμοί) με την τεχνητή αναπαραγωγή και διατήρηση
τους.
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του νόμου της Ουκρανίας "Για την αλιεία, τη βιομηχανική αλιεία και τη
διατήρηση των υδάτινων βιοπόρων" Αλιεία - μια οικονομία της οποίας το καθήκον είναι να μελετήσει,
56
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να προστατεύσει, να αναπαραγάγει, να καλλιεργήσει, να χρησιμοποιήσει υδατικούς βιοπόρους, την
εξόρυξή τους (εξόρυξη, σύλληψη, συγκομιδή), πώληση και επεξεργασία με σκοπό την απόκτηση
τροφίμων, τεχνικών, ζωοτροφών, ιατρικών και άλλων προϊόντων, καθώς και τη διασφάλιση της
ασφάλειας πλοήγησης των σκαφών του στόλου της αλιευτικής βιομηχανίας. Η βάση της αλιείας είναι
η αλιεία της γεωργίας και της αλιείας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία χρησιμοποιεί τους όρους "αλιεία" και
"υδατοκαλλιέργεια" ως συνώνυμα. Ειδικότερα, στην Τέχνη. 1 του νόμου της Ουκρανίας "Για το εθνικό
πρόγραμμα ανάπτυξης της αλιείας της Ουκρανίας για την περίοδο έως το 2010" κατοχυρώνει δύο
ίδιους ορισμούς των εννοιών της αλιείας (υποτομέας της αλιείας) και της υδατοκαλλιέργειας. Ένας
ευρύτερος και λεπτομερέστερος ορισμός αυτών των εννοιών περιέχεται στην Τέχνη. 1 του νόμου της
Ουκρανίας "Για την υδατοκαλλιέργεια", σύμφωνα με την οποία υδατοκαλλιέργεια (αλιεία) γεωργικές δραστηριότητες για τεχνητή αναπαραγωγή, διατήρηση και καλλιέργεια αντικειμένων
υδατοκαλλιέργειας σε ολικά ή εν μέρει ελεγχόμενες συνθήκες για την απόκτηση γεωργικών
προϊόντων (προϊόντα υδατοκαλλιέργειας) και την πώληση, παραγωγή ζωοτροφών, αναπαραγωγή
βιοπόρων, αναπαραγωγική εργασία, εισαγωγή, επανεγκατάσταση, εγκλιματισμός και
επανακλιματισμός υδροβιόντων, αναπλήρωση υδάτινων βιοπόρων, διατήρηση της βιοποικιλότητάς
τους και παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών. Έτσι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η νομοθεσία
περιέχει έναν ευρύ και στενό ορισμό της υδατοκαλλιέργειας.
Αυτός ο κανόνας διαχώρισε την υδατοκαλλιέργεια από άλλους τύπους πιθανών δραστηριοτήτων σε
υδάτινα σώματα, σε συνδυασμό με τον ορισμό της "ειδικής χρήσης υδάτινων βιοπόρων". Ωστόσο, για
τη ρύθμιση των νομικών, οικονομικών, κοινωνικών και οργανωτικών αρχών της υδατοκαλλιέργειας
στο συγκρότημα, απαιτήθηκε ένα ειδικό ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο έγινε ο νόμος της Ουκρανίας
"Για την υδατοκαλλιέργεια", ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013 (στο εξής - ο βασικός)
Νόμος). Αυτό το έγγραφο δίνει στην υδατοκαλλιέργεια το καθεστώς ενός ξεχωριστού τύπου
γεωργικής δραστηριότητας στο σύστημα της αγροβιομηχανικής παραγωγής, - δραστηριότητα που
σχετίζεται με την καλλιέργεια υδατικών βιοπόρων υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η οποία συνίσταται
στην "τεχνητή εκτροφή, Η τεχνική βοήθεια της κυβέρνησης της Ουκρανίας μέσω του κρατικού
οργανισμού αλιείας της Ουκρανίας στην ανάπτυξη του νόμου για την υδατοκαλλιέργεια παρέχεται
από ειδικούς του FAO στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής συνεργασίας TCP / UKR / 3301.
Ανάπτυξη νέου νόμου για την υδατοκαλλιέργεια στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εσωτερικά υδάτινα
σώματα (μέρη αυτών), τεχνολογικές δεξαμενές αλιείας, εσωτερικά θαλάσσια ύδατα, χωρικά ύδατα
και αποκλειστική (θαλάσσια) οικονομική ζώνη της Ουκρανίας, καθώς και σε χερσαίες περιοχές της
επικράτειας της Ουκρανίας , που διατίθεται ειδικά για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας. Για συστηματική
κατανόηση της ιδιαιτερότητας της υδατοκαλλιέργειας, τα βασικά χαρακτηριστικά ταξινομήθηκαν ως
εξής:
Ένδειξη

Τύποι
Υδατοκαλλιέργειας

Τύποι
καλλιεργητικού
περιβάλλοντος

Γλυκού νερού
Υφάλμυρο νερό

Χαρακτηριστικό περιεχομένου με βάση τα συμφραζόμενα
Εκτροφή, συντήρηση και καλλιέργεια εγκαταστάσεων σε λίμνες και
δεξαμενές
Αναπαραγωγή, διατήρηση και ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας
σε εκβολές και λιμνοθάλασσες
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Εκτροφή, συντήρηση και καλλιέργεια αντικειμένων υδατοκαλλιέργειας στο
εσωτερικό θαλασσινό νερό, τη θάλασσα τεριαπίας και την αποκλειστική
Θαλασσοκαλλιέργεια(θαλάσσια) οικονομική ζώνη της Ουκρανίας με τη χρήση πλωτών κήπων,
άλλων τεχνολογικών συσκευών που χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό
Τροφή
Χρησιμοποιείται για άμεση κατανάλωση ή επεξεργασία για τρόφιμα ψάρια.
Κατανάλωση τελικών
Χρησιμοποιείται για την παραγωγή χορτονομών, για την αναπαραγωγή
προϊόντων
Μη τροφή
βιοπόρων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους, για εκτέλεση
αναπαραγωγικών και αναπαραγωγικών εργασιών.
Είναι φτιαγμένο από συμπυκνωμένες φυτεύσεις με εντατική τεχνητή
τροφοδοσία σύνθετων ζωοτροφών, ισορροπημένη στη σύνθεση σύμφωνα με
Εντατικός
τις βιολογικές ανάγκες συγκεκριμένων υδροβιοντικών, άλλες ζωοτροφές με
υψηλή διατροφή.
Το επίπεδο της
εντατικοποίησης της
Πραγματοποιείται με τη χρήση ορισμένων μέσων εντατικοποίησης,
παραγωγής
Ημιεντατική
συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης τεχνητής τροφοδοσίας
ζωοτροφών διαφορετικών θρεπτικών συστατικών
Πραγματοποιείται με τη χρήση φυσικών ζωοτροφών από αλιευτικά υδάτινα
Εκτενής
σώματα χωρίς τη χρήση μέσων εντατικοποίησης
Εκτεταμένη καλλιέργεια μέσω της εισαγωγής ποικίλων ηλικιακών ομάδων
Βόσκηση
υδατοκαλλιέργειας σε υδάτινα σώματα αλιείας για την ενίσχυση της
αξιοποίησης του βιοπαραγωγικού τους δυναμικού
Εκτροφή, συντήρηση και καλλιέργεια εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας με
Οργανωτικές και
τη χρήση λιμνών ψαριών, τεχνητά δημιουργημένων ταμιευτήρων,
τεχνολογικές μορφές Λίμνη
διαχωρισμένων από τα υδάτινα σώματα, εκβολές ποταμών, πλημμυρισμένα
αλιείας
λατομεία τύρφης και παρόμοια
Εκτροφή, διατήρηση και ανάπτυξη με τη χρήση αλιευτικών και πλωτών
Βιομηχανικός
κήπων,
πισινών
αλιείας,
άλλων
τεχνολογικών
συσκευών,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εγκαταστάσεων κλειστής ύδρευσης (UZV).

Ο βασικός νόμος αναφέρει επίσης ότι οι δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας στοχεύουν στην αύξηση
της παραγωγής χρήσιμων βιολογικών γεωργικών προϊόντων (ψάρια και άλλοι υδάτινοι βιοπόροι), στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην αναπλήρωση των υδάτινων βιοπόρων σε υδάτινα σώματα
αλιείας (μέρη τους) της Ουκρανίας, καθώς και στην εφαρμογή της αλιευτικής δραστηριότητας με
περιβαλλοντικά μέσα. Δηλαδή, σε έναν μόνο ρυθμιστικό τομέα, συνδυάζονται δύο τύποι αλιείας αναπαραγωγικής και εμπορευματικής, που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τους στόχους,
τις τεχνολογίες, τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς κ.λπ.
Η αναπαραγωγή ζωντανών υδρόβιων βιολογικών πόρων (JWRS) παραμένει παραδοσιακά ένα από τα
καθήκοντα προτεραιότητας της πολιτείας στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι η διαδικασία αναπαραγωγής στην υδατοκαλλιέργεια έχει αναφερθεί από το νόμο
και είναι η πιο κανονιστικά ρυθμιζόμενη. Η αναπαραγωγική αλιεία στοχεύει στη διατήρηση της
ποικιλομορφίας του WSSD, στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στα υδρόβια οικοσυστήματα δηλαδή κυρίως στη διατήρηση της φύσης. Οι κύριες κατευθύνσεις της κρατικής στήριξης για την αλιεία
(υδατοκαλλιέργεια) και την αλιεία καθορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο. 22 του νόμου της Ουκρανίας
"Περί υδατοκαλλιέργειας" και τέχνης. 53 του νόμου της Ουκρανίας "Για την αλιεία, τη βιομηχανική
αλιεία και τη διατήρηση των υδάτινων βιοπόρων". Η αλιεία εμπορευμάτων, με τη σειρά της, στοχεύει
στην παροχή στον πληθυσμό προϊόντων αλιείας τροφίμων και έχει τα χαρακτηριστικά των γεωργικών
δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια αντίστοιχη ανισορροπία συμφερόντων κατά την
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προσπάθεια ρύθμισης όλων των συνιστωσών της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο ενός ενιαίου βασικού
νόμου, ο οποίος εκδηλώνεται σαφέστερα σε περιφερειακό επίπεδο.
Η υδατοκαλλιέργεια στην Ουκρανία, σε αντίθεση με πολλές άλλες κορυφαίες χώρες στον κόσμο, δεν
υπόκειται σε αδειοδότηση (!) Στην κλασική μορφή, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ορισμένη προτίμηση
για τις εθνικές επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει άλλους μηχανισμούς
κρατικής ρύθμισης της υδατοκαλλιέργειας: όπως η κρατική καταχώριση των συμβάσεων που έχουν
συναφθεί για τη χρήση υδάτινων συστημάτων αλιείας, τεχνολογικών δεξαμενών αλιείας. υποβολή
πληροφοριών σχετικά με τις προθέσεις αναπαραγωγής και καλλιέργειας ξένων και μη ιθαγενών
υδρόβιων ειδών, όγκους παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας · συντονισμός της τεκμηρίωσης
έργου για την κατασκευή αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Δηλαδή, ο
νομοθέτης διευκρινίζει ότι τα άτομα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα ως επιχειρηματίες. Ανάλογα με το
συγκεκριμένο είδος οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της αλιείας, η νομοθεσία καθορίζει
πρόσθετες απαιτήσεις για τις επιχειρηματικές οντότητες. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν θετικές
κτηνιατρικές και υγειονομικές εκτιμήσεις για την κατάσταση των βιομηχανικών τόπων αλιευτικών
υδάτινων σωμάτων εθνικής σημασίας και δείκτες ασφάλειας των ψαριών, άλλων υδρόβιων ζωντανών
πόρων κ.λπ. Ο βασικός νόμος απαριθμεί τις κατευθύνσεις της κρατικής υποστήριξης για την
υδατοκαλλιέργεια (άρθ. . 22). Τα περισσότερα από αυτά αφορούν μόνο ένα συστατικό της
υδατοκαλλιέργειας - την αναπαραγωγή ζωντανών υδάτινων βιοπόρων (WSWR), έτσι δημιουργούν μια
ορισμένη ανισορροπία συμφερόντων. Ένας επιπλέον λόγος για αυτό είναι η ενίσχυση μεμονωμένων
μέτρων κρατικής στήριξης από προγράμματα προϋπολογισμού, συγκεκριμένα, "Αναπαραγωγή
υδάτινων πόρων διαβίωσης στα εσωτερικά ύδατα και τη λεκάνη Αζόφ-Μαύρης Θάλασσας", "
προώθηση της παραγωγής ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
που είναι ανταγωνιστικά στην εγχώρια και ξένη αγορά. Τα προϊόντα της αλιείας και της αλιείας είναι
αγροτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τον νόμο της Ουκρανίας "Για την τόνωση της ανάπτυξης της γεωργίας
για την περίοδο 2001-2004" τα ψάρια και τα θαλασσινά αποδίδονται σε αγροτικά προϊόντα, αλιεία και
ιχθυοκαλλιέργειες σε αγροτικές επιχειρήσεις. Η ιδιοκτησία αλιευτικών οντοτήτων από παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων αποτελεί μορφή κρατικής στήριξης. Σύμφωνα με τον νόμο της Ουκρανίας "Για
την τόνωση της ανάπτυξης της γεωργίας για την περίοδο 2001-2004" τα ψάρια και τα θαλασσινά
αποδίδονται σε αγροτικά προϊόντα, αλιεία και αλιευτική καλλιέργεια σε αγροτικές επιχειρήσεις. Η
ιδιοκτησία αλιευτικών οντοτήτων από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αποτελεί μορφή κρατικής
στήριξης. Σύμφωνα με τον νόμο της Ουκρανίας "Για την τόνωση της ανάπτυξης της γεωργίας για την
περίοδο 2001-2004" τα ψάρια και τα θαλασσινά αποδίδονται σε αγροτικά προϊόντα, αλιεία και
ιχθυοκαλλιέργειες σε αγροτικές επιχειρήσεις. Η ιδιοκτησία αλιευτικών οντοτήτων από παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων αποτελεί μορφή κρατικής στήριξης.
Η εν λόγω διάταξη κατοχυρώθηκε επίσης στο νόμο της Ουκρανίας "Για την αλιεία, τη βιομηχανική
αλιεία και τη διατήρηση των υδάτινων βιολογικών πόρων" 3762, σύμφωνα με την οποία τα υποκείμενα
του αλιευτικού συγκροτήματος, η δραστηριότητα του οποίου σχετίζεται με τη βιομηχανική σύλληψη
υδάτινων βιοπόρων σε υδάτινα σώματα εθνικής σημασίας, αναπαραγωγή, καλλιέργεια και μεταποίηση
της ίδιας παραγωγής, αναγνωρίζονται ως παραγωγοί αγροτικών προϊόντων (άρθρο 53 ).
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Η αλιεία και η αλιεία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη σύνθεση αντικειμένων. Ο κατάλογος των
αντικειμένων νομικών σχέσεων στον τομέα της αλιείας (υδατοκαλλιέργεια) και της αλιευτικής
καλλιέργειας κατοχυρώνεται στο νόμο της Ουκρανίας "Περί ψαριών, άλλων υδάτινων πόρων
διαβίωσης και τροφίμων" των οποίων η ζωή είναι αδύνατη χωρίς να είναι στο νερό. Οι υδάτινοι πόροι
διαβίωσης περιλαμβάνουν: γλυκά νερά, θαλάσσια, αναδρόμια και καταδρομικά ψάρια σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης. κεφαλόποδα, φύκια και άλλα υδρόβια φυτά.
Σύμφωνα με την Τέχνη. 11 του νόμου της Ουκρανίας "Για την προστασία των ζώων από τη σκληρότητα",
το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας με το διάταγμα αριθ. 1402 της 16ης Νοεμβρίου 2011 ενέκρινε
τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων, οι οποίοι θέτουν απαιτήσεις για τη αεροπορική μεταφορά ζώων
, δρόμος, σιδηρόδρομος, θάλασσα και ποτάμι. Στο σημείο 65-78 των εν λόγω κανόνων καθορίζονται οι
ιδιαιτερότητες της μεταφοράς ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών.
Σύμφωνα με το Μέρος 1 της Τέχνης. 14 του Νόμου, ένα υδάτινο σώμα αλιείας για σκοπούς
υδατοκαλλιέργειας μισθώνεται σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τον Κώδικα Υδάτων της
Ουκρανίας. Η παράγραφος ε) του μέρους 2 των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του νόμου της
Ουκρανίας "Περί υδατοκαλλιέργειας" καθορίστηκε στη νέα διατύπωση του άρθ. 51 "Χρήση υδάτινων
αντικειμένων με όρους μίσθωσης" Κωδικός νερού της Ουκρανίας. Προβλέπει έγκριση από το Υπουργικό
Συμβούλιο της Ουκρανίας τη Πρότυπη Συμφωνία για τη Μίσθωση Υδατικών Πόρων, καθώς και την
έγκριση από το κεντρικό εκτελεστικό όργανο που παρέχει τη διαμόρφωση της κρατικής
περιβαλλοντικής πολιτικής. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα καθήκοντα έχουν εκπληρωθεί για
σήμερα: το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας 29 Μαΐου 2013 αριθ. Το 420 ενέκρινε
το Πρότυπο συμφωνίας μίσθωσης για υδάτινα σώματα και η εντολή του Υπουργείου Οικολογίας και
Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας με ημερομηνία 28 Μαΐου 2013 № 236 ενέκρινε τις μεθόδους
προσδιορισμού του ποσού πληρωμής για μισθωμένα υδάτινα σώματα. Έτσι, μπορούμε να δηλώσουμε
θετικές αλλαγές στη διαδικασία εκμίσθωσης της χρήσης της αλιείας.
5.2.2.3.

Απαιτήσεις για επενδύσεις για ιχθυοκαλλιέργεια

Στην Ουκρανία, ένας τομέας δραστηριότητας όπως η αλιεία και η οργάνωση της αλιείας, ρυθμίζει την
έκδοση ορισμένων αδειών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την απόκτηση άδειας άσκησης ενός ή
άλλου τύπου δραστηριότητας.
Ακολουθούν οι πιο συνηθισμένοι τύποι εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο της Ουκρανίας
αρ. 3677-VI.
•

Άδεια για ειδική χρήση υδατικών βιολογικών πόρων σε υδάτινα σώματα αλιείας (τα μέρη τους)

Αυτός ο τύπος άδειας εκδίδεται από τα κεντρικά και εδαφικά τμήματα του κρατικού φορέα που είναι
υπεύθυνος για την αλιεία της Ουκρανίας. Η προθεσμία για την έκδοση αδειών που καθορίζεται από το
νόμο είναι έως 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας για τα όρια.
Επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να ληφθεί απόφαση για άρνηση έκδοσης άδειας.
Για να λάβετε άδεια για ειδική χρήση, είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε ένα πακέτο εγγράφων, ένας
πλήρης κατάλογος των οποίων καταρτίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι
λόγοι για την επίσημη άρνηση. Αυτοί είναι παράγοντες όπως: λάθη ή ψευδείς πληροφορίες στην
τεκμηρίωση που παρέχεται από την επιχειρηματική οντότητα. υποβολή αίτησης ελλείψει
επιστημονικής αιτιολόγησης για τη χρήση βιολογικών πόρων · το θέμα των δραστηριοτήτων των
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νοικοκυριών παραβίασε συστηματικά τους νόμους της Ουκρανίας · δεν υπάρχει δωρεάν μερίδιο του
ορίου νερού · διάφορες μη πληρωμές, καθυστερήσεις σε πρόστιμα, φόρους κ.λπ. αναποτελεσματική
χρήση των πόρων · δικαστική απόφαση, εκκαθάριση οικονομικής οντότητας και άλλοι λόγοι.
Η έκδοση αδειών για ειδική χρήση βιολογικών πόρων είναι απαραίτητη για επιχειρήσεις και
μεμονωμένες επιχειρηματικές οντότητες που οργανώνουν οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό την
εμπορική ιχθυοκαλλιέργεια. Η πλήρης διαδικασία έκδοσης καθορίζεται από το olutionήφισμα του
Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 801 της 30ης Οκτωβρίου 2013, καθώς και τη Διαταγή του Υπουργείου
Αγροτικής Πολιτικής με αρ. 414 της 07/07/2012.
•

Άδεια για ειδική χρήση υδατικών βιολογικών πόρων εκτός της δικαιοδοσίας της Ουκρανίας

Αυτό το είδος οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιομηχανική αλιεία, περιλαμβάνει την αλιεία σε
διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες. Αυτοί είναι υδάτινοι πόροι της Ουκρανίας και βιολογικοί πόροι που
σχετίζονται με τη δικαιοδοσία ξένων κρατών. Ο νόμος αριθ. 3677-VI ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης
αδειών για ειδική χρήση υδάτινων βιολογικών πόρων εκτός της ουκρανικής δικαιοδοσίας, τα
χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αρ. 800 της 30ης Οκτωβρίου 2013.
Αυτοί οι βιολογικοί πόροι περιλαμβάνουν αλιευτικές εγκαταστάσεις εκτός Ουκρανικά εδάφη, τα οποία
περιλαμβάνουν: αποκλειστικές οικονομικές ζώνες άλλων χωρών. τομείς στους οποίους η οικονομική
δραστηριότητα ασκείται βάσει συμφωνίας σύμβασης · ανοιχτός θαλάσσιος χώρος.
Η βιομηχανική αλιεία εκτός της ουκρανικής δικαιοδοσίας ελέγχεται με τη μέθοδο της κρατικής
εποπτείας σε διάφορους τομείς. Ειδικότερα, εκδίδονται άδειες, η παραλαβή των οποίων είναι
υποχρεωτική για νόμιμη αλιεία. Η λήψη αυτής της άδειας βασίζεται σε απόφαση της Κεντρικής
Εκτελεστικής Αρχής που διαχειρίζεται την αλιεία. Επιπλέον, αυτός ο τύπος εγγράφου μπορεί να εκδοθεί
από τα εδαφικά τμήματα αυτού του οργάνου.
•

Φόρμα εγγραφής για αλιεύματα (επανεξαγωγή) γαϊδούρων της Ανταρκτικής και της Παταγονίας

Αυτού του είδους οι άδειες βασίζονται στον Διεθνή Κώδικα που διέπει την αλιεία και τις σχετικές
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός αυτού του εγγράφου πληρώνεται. Το ύψος της πληρωμής
καθορίζεται από τη CMU σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κεντρικής διοίκησης της αρμόδιας
αρχής που είναι αρμόδια για την αλιεία.
Για να λάβετε άδεια εγγραφής αλιευμάτων ή επανεξαγωγής, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην
αρμόδια αρχή αλιείας, η οποία εντός 30 ημερών λαμβάνει μια απόφαση, η οποία μπορεί να είναι
θετική ή αρνητική. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, παρέχεται στον αιτούντα γραπτώς. Το κράτος
θεσπίζει αυστηρές απαιτήσεις για εισαγόμενα προϊόντα, οπότε ένας από τους κοινούς λόγους
απόρριψης μπορεί να είναι η έλλειψη απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.
Η ισχύς της άδειας για την καταχώριση αλιευμάτων γαϊδούρων της Ανταρκτικής και της Παταγονίας
είναι πέντε έτη. Για την καταχώριση αυτού του τύπου ψαριού, έχει αναπτυχθεί ένα ειδικό έντυπο, το
οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τους κανόνες. Η πλήρης διαδικασία έκδοσης αδειών
περιγράφεται στο ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 760 της 15ης Αυγούστου 2012.
Άδεια εισαγωγής και εξαγωγής δειγμάτων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, πιστοποιητικό για
περιοδεύουσες εκθέσεις, επανεξαγωγή και εισαγωγή από τη θάλασσα αυτών των δειγμάτων που
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υπόκεινται στη ρύθμιση της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας
και Χλωρίδας, σχετικά με τα προϊόντα οξύρρυγχου και ψαριών.
Μια ευρεία κατηγορία αδειών για διάφορες χρήσεις βιολογικών πόρων, ο πλήρης κατάλογος των
οποίων αναφέρεται στην ενότητα του κεφαλαίου, ρυθμίζεται από το νόμο της Ουκρανίας "Για την
αλιεία, τη βιομηχανική αλιεία και την προστασία των υδρόβιων βιολογικών πόρων", καθώς και
ψηφίσματα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τον απαραίτητο κατάλογο
εγγράφων για παροχή από τον αιτούντα. Η τρέχουσα διαδικασία θεσπίζεται με το ψήφισμα του
Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας με αριθμό 953 της 25ης Ιουλίου 2007.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης για χορήγηση άδειας στην επιχειρηματική οντότητα, εκδίδεται
αντίστοιχο πιστοποιητικό που δηλώνει το επίσημο δικαίωμα διοργάνωσης έκθεσης ή σας επιτρέπει
να συμμετέχετε στην εισαγωγή και εξαγωγή σχετικών προϊόντων στην Ουκρανία. Η απόφαση, θετική
και αρνητική, μπορεί να ληφθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Χωρίς κρατικό πιστοποιητικό, η υλοποίηση αυτών των τύπων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
σπάνιους τύπους φυτικών προϊόντων και εκπροσώπων απειλούμενων ειδών του υδάτινου κόσμου
είναι αδύνατη. Η υποχρεωτική διαδικασία για την επεξεργασία αυτού του είδους της άδειας ορίζεται
από το νόμο της Ουκρανίας "Για την αλιεία ...", το οποίο είναι το θεμελιώδες έγγραφο στον τομέα του
ελέγχου των υδάτινων πόρων.
•

Επιβεβαίωση της νομιμότητας της απομάκρυνσης των υδρόβιων βιολογικών πόρων από τον
βιότοπό τους και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων (εάν είναι απαραίτητο, η
επιχειρηματική οντότητα για την εκτέλεση πράξεων εξωτερικού εμπορίου).

Η Αλιεία της Ουκρανίας έχει τη δική της κεντρική εκτελεστική αρχή, η οποία ασχολείται με την
προετοιμασία αδειών διαφόρων ειδών. Ένας από τους σημαντικότερους τύπους υποχρεωτικών
πιστοποιητικών είναι η επίσημη επιβεβαίωση ότι οι διαθέσιμοι υδάτινοι βιολογικοί πόροι
αποκτήθηκαν νόμιμα. Ένα τέτοιο έγγραφο μπορεί να απαιτείται εάν το θέμα της αλιείας ασχολείται
με την εφαρμογή εξωτερικών οικονομικών σχέσεων.
Η οργάνωση του διεθνούς εμπορίου βιολογικών πόρων υδατικής προέλευσης πραγματοποιείται
σύμφωνα με τον νόμο της Ουκρανίας αριθ. 3677-VI, καθώς και τα ψηφίσματα της CMU σχετικά με
τους καταλόγους των απαραίτητων εγγράφων και τη διαδικασία εγγραφής. Τέτοιοι βιολογικοί πόροι
είναι τα αλιεύματα ψαριών, καθώς και τα προϊόντα επεξεργασίας του. Επί του παρόντος, μια τέτοια
εντολή καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση Αρ. 596 της 4ης Ιουλίου 2012.
Επιβεβαίωση της νομιμότητας της απόσυρσης βιολογικών πόρων υδάτινης προέλευσης μπορεί να
εκδοθεί τόσο από την κεντρική αρχή της ουκρανικής αλιείας όσο και από τις περιφερειακές της
μονάδες. Αυτός ο τύπος εγγράφου άδειας συντάσσεται και εκδίδεται δωρεάν.
Μέχρι πρόσφατα, η αλιευτική δραστηριότητα σε υδάτινα σώματα εθνικής σημασίας
πραγματοποιούνταν σε υδάτινα σώματα της Ουκρανίας στο καθεστώς βιομηχανικής αλιείας υπό τα
όρια της ειδικής χρήσης υδατικών βιολογικών πόρων ή στο καθεστώς αλιευτικής λειτουργίας
υδάτινου σώματος με εγκεκριμένη αλιευτική εκμετάλλευση καθεστώς.
•

Αλιεία στα καθεστώτα PTS.
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Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου της Ουκρανίας "Για τον κόσμο των ζώων" και τις απαιτήσεις του
άρθρου 3, 59 του κώδικα γης της Ουκρανίας, η λήψη μίσθωσης σε γη ενός ταμείου νερού δεν παρέχει
το δικαίωμα εισαγωγής και χρήσης ψάρια και άλλους υδρόβιους βιολογικούς πόρους στα αλιευτικά
υδάτινα σώματα. Δηλαδή, εκτός από τη σύμβαση μίσθωσης γης από ταμείο νερού, είναι απαραίτητο
να υπάρχουν οι κατάλληλες άδειες για αλιευτικές δραστηριότητες σε υδάτινα σώματα, οι οποίες
εκδίδονται από ειδικά εξουσιοδοτημένο κεντρικό εκτελεστικό όργανο για την αλιεία.
Ο πιο συνηθισμένος τύπος αλιευτικής δραστηριότητας σε μικρά υδάτινα σώματα εθνικής σημασίας
ήταν η χρήση τους στο καθεστώς εκμετάλλευσης της αλιείας (PTS). Τώρα η κατάσταση με την
ιχθυοκαλλιέργεια στα εσωτερικά υδάτινα σώματα έχει αλλάξει.
Εάν το υδάτινο σώμα είναι μισθωμένο, οι αλιευτικές δραστηριότητες σε αυτό μπορούν να
πραγματοποιηθούν ως υδατοκαλλιέργειες ή με το καθεστώς του "PTRX". Σύμφωνα με το άρθρ. 27 του
νόμου της Ουκρανίας "Για την αλιεία, τη βιομηχανική αλιεία και την προστασία των υδρόβιων
βιολογικών πόρων" της χρήσης υδρόβιων βιολογικών πόρων που βρίσκονται εντός απομονωμένων
φυσικών ή τεχνητά δημιουργημένων υδάτινων σωμάτων που παρέχονται για τις ανάγκες της
υδατοκαλλιέργειας, δεν ισχύει για ειδική χρήση και πραγματοποιείται με τον τρόπο που καθορίζεται
από τους ιδιοκτήτες αυτών των υδάτινων βιοπόρων.
Με την έγκριση του νόμου της Ουκρανίας "Για την υδατοκαλλιέργεια", οι αλιευτικές δραστηριότητες
σε υδάτινα σώματα όπου δεν πραγματοποιείται εμπορική αλιεία ποσοστώσεων μπορούν να
διεξαχθούν τόσο στη λειτουργία ειδικής χρήσης (μέσω της καθιέρωσης του PTS) όσο και στη
διαδικασία για διεξαγωγή υδατοκαλλιέργειας, η οποία δεν σχετίζεται με ειδική χρήση και καθορίζεται
από το αντικείμενο της υδατοκαλλιέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να
προχωρήσουμε από τις απαιτήσεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες το θέμα της υδατοκαλλιέργειας
μπορεί να είναι χρήστης με υποχρεωτικούς όρους:
•

Απόκτηση υδάτινου σώματος για χρήση (μίσθωση ή ιδιοκτησία).

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του νόμου της Ουκρανίας "Για την υδατοκαλλιέργεια", ένα αλιευτικό
υδάτινο σώμα για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας μισθώνεται σε νομική ή φυσική οντότητα σύμφωνα
με τον Κώδικα Υδάτων της Ουκρανίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δεξαμενές (εκτός από τους
ταμιευτήρες για σύνθετους σκοπούς), οι λίμνες, οι λίμνες και οι κλειστές φυσικές δεξαμενές
παρέχονται για χρήση σε βάση ενοικίασης σύμφωνα και με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο.
51 του Κώδικα Υδάτων της Ουκρανίας, για αλιευτικές ανάγκες, πολιτιστικούς, ψυχαγωγικούς,
θεραπευτικούς, ψυχαγωγικούς, αθλητικούς και τουριστικούς σκοπούς, διεξαγωγή έρευνας.
Σύμφωνα με το άρθ. 1 του Κώδικα Νερού της Ουκρανίας, μια σύνθετη δεξαμενή - μια δεξαμενή, η
οποία σύμφωνα με το διαβατήριο χρησιμοποιείται για δύο ή περισσότερους σκοπούς (εκτός από
ψυχαγωγικές). Τα υδάτινα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για πόση, που βρίσκονται εντός των
εδαφών και αντικειμένων που προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο της Ουκρανίας «Για το Ταμείο
Φυσικής Αποθεματικής», καθώς και ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, δεν υπόκεινται σε μεταφορά για
χρήση με μίσθωση για αλιευτικές ανάγκες.
Ο σκοπός της μίσθωσης πρέπει να αναφέρει τον σκοπό της μίσθωσης - για σκοπούς
υδατοκαλλιέργειας (καλλιέργεια) (άρθρο 13 του νόμου της Ουκρανίας "Για την υδατοκαλλιέργεια").
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•

Διαθεσιμότητα άδειας για ειδική χρήση νερού (άρθρο 51 του νόμου της Ουκρανίας "Για την
υδατοκαλλιέργεια").

Διαθεσιμότητα τεχνικού σχεδιασμού ή διαβατηρίου υδάτινου σώματος (Η διαδικασία ανάπτυξης
διαβατηρίου υδάτινων σωμάτων εγκρίθηκε με εντολή του Υπουργείου Οικολογίας και Φυσικών
Πόρων της Ουκρανίας, της 18ης Μαρτίου 2013 αριθ. 99, καταχωρημένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ουκρανία στις 18 Μαΐου 2013 Αρ. 775/23307).
Η δεξαμενή στην οποία διεξάγονται δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια) πρέπει
να είναι απομονωμένη (άρθρο 21 του νόμου της Ουκρανίας "Για την αλιεία, τη βιομηχανική αλιεία
και την προστασία των υδρόβιων βιολογικών πόρων".
Επιπλέον, πρέπει να δοθεί προσοχή στην παράγραφο 2.1 της διαταγής του Υπουργείου Αγροτικής
Πολιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας με ημερομηνία Ιανουαρίου30, 2013 Νο. 45, καταχωρημένο στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουκρανίας στις 11 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμός 240/22772 "Περί έγκρισης
υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειας) και ζωνών παραγωγικότητας ψαριών στις περιοχές της Ουκρανίας",
όπου, προκειμένου διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των υδάτινων συστημάτων αλιείας (μέρη τους) κατά
την παροχή υδάτινων σωμάτων (μέρη τους) για σκοπούς αναπαραγωγής ιχθύων πρότυπα παραγωγικότητας
ψαριών σε ζώνες υδατοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργεια) και παραγωγικότητας ζωνών ψαριών στις περιοχές
της Ουκρανίας.)
Οι χρήστες που ασκούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας
(υδατοκαλλιέργεια) πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις με τη μορφή αριθ. 1Α - ψάρι (παραγγελία "Κατά την
έγκριση του εντύπου αναφοράς αριθ. 1Α -riba (ετήσια)" Παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για 20__ .. "
και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του »του Υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας με
ημερομηνία 21 Μαρτίου 2012 αρ.
•

Το καθεστώς της ειδικής χρήσης των υδάτινων σωμάτων.

Εάν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος δεν μπορούν να πληρούνται πλήρως, τότε οι σχετικές δεξαμενές
αλιείας αποδίδονται παράνομα στην υδατοκαλλιέργεια και ο νόμος της Ουκρανίας "Για την υδατοκαλλιέργεια"
δεν ισχύει για αυτές. Οι αλιευτικές δραστηριότητες σε τέτοιες δεξαμενές μπορούν να πραγματοποιηθούν με
τη δημιουργία ενός PTSF, η δραστηριότητα του οποίου δεν περιορίζεται σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες
εκτός από αυτές που καθορίζονται στην Οδηγία για τη διαδικασία τεχνητής εκτροφής, καλλιέργειας ψαριών,
άλλων υδρόβιων ζωντανών πόρων και τη χρήση τους στην ειδική αλιεία εμπορευμάτων, εγκεκριμένη με εντολή
της Κρατικής Επιτροπής Αλιείας της Ουκρανίας με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2008 αρ. 4, καταχωρημένη στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ουκρανίας στις 28 Ιανουαρίου 2008 αριθ. 64/14755.
Η προαναφερθείσα Οδηγία δεν προβλέπει τη μίσθωση υδάτινου σώματος ή τη σύναψη συμφωνίας για
συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο καθεστώς PTS, καθώς σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης, ένα υδάτινο
σώμα παρέχεται στους χρήστες για χρήση και είναι χρήστες νερού. Κατά τη διάρκεια αλιευτικών
δραστηριοτήτων στο καθεστώς PTS, χρησιμοποιείται ένας πόρος εθνικής σημασίας - υδάτινοι βιολογικοί πόροι
και, κατά συνέπεια, είναι χρήστες υδρόβιων βιολογικών πόρων. Ταυτόχρονα, τα καθεστώτα εγκρίνονται από
την ειδικά εξουσιοδοτημένη κεντρική εκτελεστική αρχή για την αλιεία (επί του παρόντος - η κρατική υπηρεσία
της Ουκρανίας), και εκμισθωτές των υδάτινων σωμάτων είναι το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας, οι
κρατικές διοικήσεις και τα περιφερειακά συμβούλια.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία για την τεχνητή καλλιέργεια, την
καλλιέργεια υδάτινων πόρων και τη χρήση τους "Η τεχνητή καλλιέργεια, η καλλιέργεια υδρόβιων ζωντανών

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

πόρων και η χρήση τους πραγματοποιείται χωρίς ανάληψη νερού και εκκένωση χρησιμοποιημένων (λυμάτων)
σε νερό αλιείας σώματα ... ».
Η άδεια για ειδική χρήση νερού δίνει το δικαίωμα χρήσης υδάτινων πόρων και περιλαμβάνει: ένα όριο στην
απόσυρση νερού, ένα όριο στη χρήση νερού και ένα όριο στην απόρριψη ρύπων (άρθρο 48 του Κώδικα Νερού
της Ουκρανίας). Η επίλυση των θεμάτων άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων σε υδάτινα σώματα με άδεια
για ειδική χρήση νερού δεν παρέχεται, δεδομένου ότι τα ψάρια και οι ζωοτροφές ανήκουν σε άλλο τύπο
φυσικού πόρου.
Με τη μέθοδο της πλήρους αποστράγγισης του νερού, η αλιεία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε υδάτινα
σώματα που κατασκευάζονται και λειτουργούν ειδικά για τους σκοπούς της εμπορικής ιχθυοκαλλιέργειας,
καθώς και σε εκείνα όπου έχει εισαχθεί η υδατοκαλλιέργεια.
Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους συμβατικούς όρους για τη μίσθωση γηπέδων, καθώς και την
πληρωμή και τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των εκτάσεων του ταμείου υδάτων και την κατάσταση
του μισθωμένου ακινήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκει στον φορέα που κατέληξε η σχετική
συμφωνία - μέχρι στιγμής πρόκειται για περιφερειακές κρατικές διοικήσεις.
Σύμφωνα με τη ρήτρα 2.1 των οδηγιών για την έγκριση του καθεστώτος, είναι απαραίτητο να υποβληθεί στο
κεντρικό εκτελεστικό όργανο που εφαρμόζει την κρατική πολιτική στον τομέα της αλιείας (Κρατικός
Οργανισμός Αλιείας της Ουκρανίας) σχέδιο καθεστώτος για την εκμετάλλευση της αλιείας υδάτινο σώμα,
συμφωνημένο από την εδαφική αλιευτική αρχή · επιστημονική και βιολογική τεκμηρίωση · αίτηση που
συμφωνήθηκε με τον εδαφικό φορέα προστασίας ψαριών, στη ζώνη ελέγχου του οποίου υπάρχει υδάτινο
σώμα αλιείας · χάρτη της θέσης του CTX · πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής επιχειρηματικής οντότητας
(αντίγραφα επικυρωμένα με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος), άδεια για το δικαίωμα οικονομικής
δραστηριότητας που σχετίζεται με τη βιομηχανική αλιεία σε βιομηχανικές περιοχές αλιευτικών υδάτινων
σωμάτων (για υδάτινα σώματα άνω του 1 εκατομμυρίου m2).
Το καθεστώς εκμετάλλευσης της αλιείας αναλαμβάνει όλο το σύνολο των αλιευτικών μέτρων, ξεκινώντας από
τον υπολογισμό της εισαγωγής πολύτιμων αντικειμένων ιχθυοκαλλιέργειας σύμφωνα με τους δείκτες αλιείας,
υδάτινα σώματα (κατάσταση βάσης ζωοτροφών, παρουσία αρπακτικών ειδών ψαριών κ.λπ.) έως την αλιεία
μέτρα ανάκτησης γης - κούρεμα βλάστησης, αποχέτευση χώρων ωοτοκίας και ούτω καθεξής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεδομένου ότι η οικονομία στο καθεστώς CTX σχετίζεται με την ειδική χρήση υδατικών
βιολογικών πόρων, τα όρια για τη σύλληψη καθορίζονται για αυτόχθονα είδη ψαριών (που ζουν στη δεξαμενή
αλλά δεν κατοικούνται από την επιχείρηση) και για τα είδη - εισβολείς (αντικείμενα κάλυψης) προγραμματισμένοι δείκτες αλιευμάτων.
Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθεί η αλιεία, η επιχειρηματική οντότητα, η οποία έχει εκδώσει το
καθεστώς PTS, έχει το μοναδικό δικαίωμα να πραγματοποιεί αλιευτική εκμετάλλευση ενός υδάτινου σώματος.
Γενικά, κατά την επιλογή οποιασδήποτε από τις περιοχές εσωτερικής αλιείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τα τοπικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όταν είναι αδύνατο να νοικιάσετε ένα υδάτινο σώμα ή εάν η αλιεία
έχει προγραμματιστεί να αποτελεί μέρος του υδάτινου σώματος (ο κόλπος της δεξαμενής διαχωρίζεται, ο
οποίος δεν έχει χάσει την υδρολογική του σύνδεση με το κύριο υδάτινο σώμα), ή το υδάτινο σώμα δεν είναι
αποχέτευση, είναι προτιμότερο να καταρτιστεί το καθεστώς διαχείρισης της αλιείας για το υδάτινο σώμα. Σε
περιπτώσεις μικρών υδάτινων όγκων εξοπλισμένων με λειτουργικά συστήματα διαρροής, θα πρέπει να
προτιμώνται οι κατευθύνσεις υδατοκαλλιέργειας.

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΙΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ)

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
……………………. ΕΠΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Θα ήθελα να ιδρύσω ένα εργοστάσιο υδατοκαλλιέργειας στην επαρχία ………………….
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Ειλικρινά δικός σας,

../../ ......
Όνομα και επίθετο
Υπογραφή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
-Πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και e-mail

Πληροφορίες για το προγραμματισμένο ιχθυοτροφείο:
Πόλη
:
Χωριό/τοποθεσία
:
Είδος γεωργίας
:
Όνομα υδάτινων πόρων (ποτάμι, λίμνη,
φράγμα, θάλασσα κλπ.)
:
Προγραμματισμένη ικανότητα (τόνοι/έτος,
ατομικό/έτος)
:
Είδη προς εκτροφή
:

Συνημμένα
AT-1 1/25.000 κλιμακωτός χάρτης

:
:

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.2

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ (), ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ()
Ημερομηνία ρύθμισης .. / .. /….
1. Πληροφορίες για τον αιτούντα

:

Όνομα και επίθετο
Ημερομηνία αίτησης

:
:

2. Πληροφορίες στον ιστότοπο της αίτησης
Επαρχία/Πόλη
:
Χωριό
:
Τοποθεσία
:
Συντεταγμένες
:
Ιδιοκτησία
:
α) Πραγματικό πρόσωπο/εταιρεία
β) Ταμείο
3. Πληροφορίες για είδη εκτροφής
Είδος
Ποσότητα (τόνοι/έτος)
Γόνος (/έτος)

γ) Δασική έκταση

δ) Άλλα

:
:
:

4. Πληροφορίες για το νερό και τους υδάτινους πόρους
Όνομα της άνοιξης
:
Όνομα του ταμιευτήρα φράγματος (*)
:
Απόσταση της άνοιξης στο αγρόκτημα
:
Εκτιμώμενος ρυθμός ροής (λίτρα/δευτ) (**)
: Ελάχιστη ……… . Μέγιστη ……….
Θερμοκρασία νερού 0C
: Ελάχιστη ………. Μέγιστη……….
Μέση: ……….
Μέσο βάθος (m)
:
Επίπεδα νερού (*)
Ελάχιστο (Μήνας)
:
Μέγιστο (Μήνας)
:
Πάγωμα (για λίμνες και φράγματα)
Περίοδος καλυμμένη με πάγο (*)
: από ………. Έως ……….
Υδρόβιοι οργανισμοί στο νερό
:
Κατάσταση χρήσης νερού
(Άρδευση, πόση, ενέργεια κ.λπ.) (**) :
Κατάσταση μόλυνσης (εάν υπάρχει)
(Αναγνώριση ρύπων)
:
(προσθέστε περισσότερες πληροφορίες εάν είναι απαραίτητο)

5. Πληροφορίες για τον τόπο καλλιέργειας

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

Απόσταση από την περιοχή του οικισμού (χλμ.)
:
Κίνδυνος πλημμύρας (**)
:
Δρόμος (σταθεροποιημένος με άσφαλτο-χώμα)
Κατάσταση μεταφοράς
(#ημέρες ο δρόμος είναι κλειστός για τις μεταφορές) :
Περιοχή που χρησιμοποιείται για υδατοκαλλιέργεια (m2)
Σκοπός χρήσης προς το παρόν
:
Δομή εδάφους (πηλό-αμμώδης-βραχώδης) (**)
:
Τοπογραφική κατάσταση (κλίση, κλπ,) (**)
:
Πώς φτάνει το νερό στις λίμνες
(έλξη, αντλία, κανάλι κλπ,) (**)
:

:

:

Εάν η εγκατάσταση είναι εγκατεστημένη στη στεριά, ένα σκίτσο κλίμακας της γης. Χάρτης δεξαμενής ή χάρτης
κλίμακας για τις επιχειρήσεις πλέγματος, η κατάσταση άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή, οι αποστάσεις
μεταξύ τους θα υποδεικνύονται με σχέδιο στο σκίτσο ή στο χάρτη,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ:

Επιθεωρητές (***)

:

Όνομα και επίθετο
Υπογραφή

:
:

(*)
(**)
(***)

Όνομα και επίθετο
Υπογραφή

:
:

: Λίμνη, φράγμα, θάλασσα
: Φάρμες και εκκολαπτήρια στη στεριά
: Τουλάχιστον δύο ειδικοί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

: Θα πρέπει να επισυνάπτεται η έκθεση ανάλυσης νερού

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.3

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνία Προετοιμασίας: ../../….
1. Πληροφορίες για τον αιτούντα
Όνομα και επίθετο
Ημερομηνία αίτησης
2, Πληροφορίες στον ιστότοπο της αίτησης
Επαρχία/Πόλη
Χωριό
Τοποθεσία
Συντεταγμένες
Ιδιοκτησία
α) Πραγματικό πρόσωπο/εταιρεία
3, Πληροφορίες για είδη εκτροφής
Είδος
Παραγωγή γόνων/ιχθυδίων (# ετησίως)
4. Πληροφορίες για το νερό και τους πόρους

:
:
:
:
:
:
:
β) Ταμείο

γ) Δασική έκταση

:
:

Ενδοχώρα
Πηγή νερού
:
…………
Απόσταση πηγής από το χώρο της φάρμας:
…………
Επιθυμητή παροχή (lt/sec)
:
…………
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού C
:
…………
Μέγιστη  C
:
…………
Μέση  C
:
…………
- Πιθανοί ρύποι
:
…………
5. Πληροφορίες για τον χώρο της εκμετάλλευσης
Απόσταση από την περιοχή του οικισμού (χλμ.)
:
Κίνδυνος πλημμύρας (**)
:
Δρόμος (σταθεροποιημένος με άσφαλτο-χώμα)
:
Κατάσταση μεταφοράς
(#ημέρες ο δρόμος είναι κλειστός για τις μεταφορές) :
Η περιοχή θα χρησιμοποιηθεί για υδατοκαλλιέργεια (m2)
:
Σκοπός χρήσης προς το παρόν
:
Εάν υπάρχει ετήσιο εισόδημα (τόνοι, κιλά κλπ) :
Δομή εδάφους (πηλό-αμμώδης-βραχώδης) (**)
:
Τοπογραφική κατάσταση (κλίση, κλπ,) (**)
:
Πώς φτάνει το νερό στις λίμνες
(έλξη, αντλία, κανάλι κλπ,) (**)
:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
: Θα πρέπει να επισυνάπτεται η έκθεση ανάλυσης νερού
Επιθεωρητές (***)
Ονομα και επίθετο
Υπογραφή

:
:

δ) Άλλα

Ονομα και επίθετο
Υπογραφή

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

θαλάσσια
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

:
:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.4

ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΥΗΣΗ

Για τις εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν στο έδαφος, παρατίθενται παρακάτω έγγραφα που εξηγούν το
καθεστώς ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων όπου θα εγκατασταθούν οι εγκαταστάσεις,
1- Εάν πρόκειται για προσωπική περιουσία, γραπτή δήλωση που δηλώνει ότι είναι ο ιδιοκτήτης ή η κατοχή του
ακινήτου (Αναγράφεται στην αίτηση αίτησης),
2- Εάν πρόκειται να ενοικιαστεί από το άτομο, μια γραπτή δήλωση που δηλώνει ότι το έργο είναι μισθωτής για
την οικονομική ζωή του έργου (αναφέρεται στην αίτηση αίτησης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.5

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
……………………… .ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Έκανα αίτηση για την ίδρυση ιχθυοτροφείου με τη δήλωσή μου με ημερομηνία ……………………… .και
είμαι στο στάδιο της λήψης προκαταρκτικής άδειας / προετοιμασίας έργου.
Για την προσοχή σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ειλικρινά δικός σας

../../ ......
Όνομα και επίθετο
Υπογραφή

Επικοινωνία

:

Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και e -mail

:

Πληροφορίες για το προγραμματισμένο αγρόκτημα:
Πόλη
:
Χωριό/Τοποθεσία
:
Είδος γεωργίας
:
Όνομα πηγής νερού (Ποτάμι,
λίμνη, φράγμα, θάλασσα κλπ
:
Προγραμματισμένη χωρητικότητα (τόνος/έτος, έτος/έτος
Είδη προς εκτροφή
:

:

Παράρτημα
1/25.000 κλιμακωτός χάρτης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.6/α

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΧΩΡΟΥ

Πιστοποιητικό Αρ
:
ΔΟΥ και ΑΦΜ
:
Εθνική Ταυτότητα Αρ
:
Όνομα της Φάρμας (Έργο)
:
Όνομα και Επώνυμο του Ιδιοκτήτη
:
Διεύθυνση της φάρμας
:
Τηλέφωνο, φαξ, e-mail,
:
Ιχθυοτροφικά προϊόντα και είδη
:
Ικανότητα εκμετάλλευσης (Έργο) (τόνος/έτος)
:
Τόπος και ημερομηνία έγκρισης του έργου
:
Ημερομηνία (-ές) έγκρισης του αναθεωρημένου έργου
:
Άγαλμα ιδιοκτησίας (θησαυροφυλάκιο, δασοκομία, ιδιωτική ιδιοκτησία
:
Αριθμός και όγκος των λιμνών/κλουβιών (adet/m3)
:
Ικανότητα εκκόλαψης (# ιχθύδια/έτος)
:
Ημερομηνία έναρξης και διάρκεια ενοικίασης (θα χρησιμοποιηθεί γη και νερό) :
Γη: …………… Νερό:
…………………
Επιφάνεια προς ενοικίαση (νερό/έκταση) (m2)
:
Γη: ……… ,,,,,,,, Νερό: …………………
Όγκος νερού προς ενοικίαση (lt/sn)
:
Συντεταγμένες της μισθωμένης επιφάνειας νερού (βαθμοί: λεπτά: δευτερόλεπτο)
: 1- ………… Ν, …………
Ε 2- ………… Ν, ………… Ε
3- ………… Ν, ………… Ε 4- ………… Ν, ………… Ε
Συντεταγμένες εκμεταλλεύσεων εγκατεστημένες στην ξηρά
:
Εγκρίθηκε
Όνομα και επίθετο
Υπογραφή
……,/…,/… ,,…,

Ημερομηνία θεώρησης:

………,/…,/… ,,…,

………,/…,/… ,,…,

………,/…,/… ,,…,

(Το έγγραφο αυτό είναι εγκεκριμένο και σφραγισμένο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και πρέπει
να θεωρείται από την Επαρχιακή Διεύθυνση του Υπουργείου κάθε 3 (τρία) έτη)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.6/β

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟΥ
Πιστοποιητικό Αρ
ΔΟΥ και ΑΦΜ
Εθνική Ταυτότητα Αρ

:
:
:

Όνομα της Φάρμας (Έργο)

:

Όνομα και Επώνυμο του Ιδιοκτήτη

:

Διεύθυνση της φάρμας

:

Τηλέφωνο, φαξ, e-mail

:

Παράγονται προϊόντα και τύποι

:

Ικανότητα εκκόλαψης (Έργο) (ιχθύδιο/έτος)

:

Τόπος και ημερομηνία έγκρισης του έργου

:

Ημερομηνία (-ές) έγκρισης του αναθεωρημένου Έργου (εάν υπάρχει)
Περιοχή εκκόλαψης (m2)

:

Συνολική κλειστή επιφάνεια (m2)

:

Κράτος ιδιοκτησίας

:

Όγκος νερού προς ενοικίαση (lt/sn)
Ημερομηνία έναρξης και διάρκεια ενοικίασης
(για γη και νερό θα χρησιμοποιηθεί)
Συντεταγμένες ενοικιαζόμενης περιοχής
(βαθμοί: λεπτά: δευτερόλεπτο)

:

:

Γη: ………………………, Νερό: ……………………,

:
Εγκρίθηκε
Όνομα και επίθετο
Υπογραφή
……,/…,/… ,,…,

Ημερομηνία θεώρησης:
………,/…,/… ,,…,
………,/…,/… ,,…,
………,/…,/… ,,…,
(Το έγγραφο αυτό είναι εγκεκριμένο και σφραγισμένο από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και πρέπει
να θεωρείται από την Επαρχιακή Διεύθυνση του Υπουργείου κάθε 3 (τρία) έτη)

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.7

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
……………………… .. Επαρχιακή Διεύθυνση

Θέλω να κάνω αλλαγές στο έργο μου που εγκρίθηκε από το Υπουργείο στις ………………………….
Ειλικρινά δικός σας

../../ ......
Όνομα και επίθετο
Υπογραφή

Προσωπικές πληροφορίες
Διευθύνσεις)
Τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ιστοσελίδα
Πιστοποιητικό αγροκαλλιέργειας αρ

:
:
:

Πληροφορίες για το αγρόκτημα
Επαρχία και Πόλη
Χωριό/Τοποθεσία
Εμβαδόν (m2)

:
:
:

Πληροφορίες για τις αλλαγές
Θέμα (*)
Επεξηγήσεις

:
:

(*) Οι αλλαγές θα μπορούσαν να είναι περισσότερες από μία (Αλλαγές στα είδη, αύξηση/μείωση
χωρητικότητας, αύξηση/μείωση έκτασης, δημιουργία πρόσθετων μονάδων, αλλαγή χώρου, δοκιμαστική
παραγωγή κ.λπ.)

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.8

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
…………………………… Επαρχιακή Διεύθυνση

Θα ήθελα να ιδρύσω ένα δοκιμαστικό αγρόκτημα στην επαρχία ………………….
Για την προσοχή σας,
../.../….
Ονομα και επίθετο
Υπογραφή

Επικοινωνία
Πληροφορίες
Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και e-mail

:

Πληροφορίες για το προγραμματισμένο αγρόκτημα
Πόλη
:
Χωριό/τοποθεσία
:
Τύπος υδατοκαλλιέργειας (εντεινόμενη
σε κλουβιά, παραγωγή ιχθυδίων
:
Όνομα πηγής νερού
:
(Ποτάμι, λίμνη, φράγμα, θάλασσα, κλπ)
:
Προγραμματισμένη χωρητικότητα (τόνος/έτος, #/έτος)
Θέμα δοκιμής
:

:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα -1 1/25000 κλιμακωτός χάρτης

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.9

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
……………………. Επαρχιακή Διεύθυνση

Θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε τις συναλλαγές μεταφοράς που σχετίζονται με το έργο που έχει
καταχωριστεί στο όνομα ………………………………. εγκρίθηκε στις ……………………….
Για την προσοχή σας

Νέος αιτών του έργου Πρόσωπο που μεταφέρει το έργο
../…/….
../…/….
Όνομα και Επώνυμο Όνομα και Επώνυμο
Υπογραφή
Υπογραφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
Διευθύνσεις)
:
Τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ιστοσελίδα
:
Πιστοποιητικό Αρ
:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ
Διευθύνσεις)
:
Τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ιστοσελίδα
:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Επαρχία και πόλη
:
Χωριό/τοποθεσία
:

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.10

ΜΟΡΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ονομα επίθετο
: ……………………………………………………
Τόπος γέννησης/έτος
: …………………………., ../../….
Εθνική Ταυτότητα Αρ
: ………………….….,
ΔΟΥ και Αρ
: ………………….…., Αρ.: …………….….,
Διεύθυνση
: ……………………………………………………
Φωτογραφία
……………………………………………………
Τηλέφωνο
: ……………………………………………………
Φαξ
: ……………………………………………………
Κινητό τηλέφωνο
: ……………………………………………………
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
: ……………………………………………………
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
:
……………………………………………………………………………………………….
Σχολή και Τμήμα
: ……………………………………………………………………………………………….
Μεταπτυχιακό έτος και αριθμός διπλώματος: ………………………………………………………………………………………….
Πανεπιστήμιο
Πεδίο
MSc
: …………………………………………… ……………………………………………………
Διδακτορικό
: …………………………………………… ……………………………………………………
Ξένη γλώσσα : …………………………………………… Επίπεδο: ………………………………………….
Μαθήματα που συμμετείχα
: Τίτλος
Τοποθεσία
Διάρκεια
1- ……………………………………
………………………… ………………… ..
2- ……………………………………
………………………… ………………… ..
3- ……………………………………
………………………… ………………… ..
4- ……………………………………
………………………… ………………… ..
5- ……………………………………
………………………… ………………… ..
Πιστοποιητικά:… .. δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας  Άδεια κατάδυσης  Πιστοποιητικό πλοίαρχου
Άλλα
(Εξηγήστε) ………………………………………………………………………
Δημοσιεύσεις
1- ……………………………………………………………………………………………….
2- ………………………………………………………………………………………………
3- ……………………………………………………………………………………………….
Επαγγελματικό υπόβαθρο
Instδρυμα/Φάρμα/εταιρεία Διάρκεια εργασίας
1- ………………………………………………………… …………………………………………
2- …………………………………… .. ………
…………………………………………
3- ………………………………………………………… …………………………………………
………………………………………………………………………….
../../ ......
Όνομα και επίθετο
Υπογραφή
Ελάχιστο μόριο

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ ΑΛΥΤΑ ΝΕΡΑ
ΙΧΘΥΩΝ

Ροή ροής ** lt/s
Θερμοκρασία oC
4-18
6-13
Διαλυμένο Ο2, mg/lt
>5
pH
6,5-8,5
Αμμωνία (μη ιονισμένη),
0,1
0,02
mg/lt
Νιτρικά. mg/lt
0-40
Νιτρίτες, mg/lt
<0,2
0,06-0,1
Αλκαλικότητα (ως CaCO3)*
10-400
Ανθρακικά* mg/lt
0-25
Διττανθρακικά* mg/lt
> 100
Συνολική σκληρότητα* (ως
10-400
CaCO3). mg/lt
Ασβέστιο*. mg/lt
4-160
Μαγνήσιο*, mg/lt
Απαραίτητο για το σύστημα buffer
Μαγγάνιο*, mg/lt
0-0.01
Σίδηρος (συνολικά)* mg/lt
<0,5
Σιδηρούχο ιόν*, mg/lt
0
Ιόν σιδήρου*, mg/lt
0,5
Φώσφορος*, mg/lt
0,1-3
CO2*, mg/lt
<60
Αλουμίνιο*, mg/lt
<0,1
Κάδμιο*, mg/lt
<0,003
<0.0004
Χρώμιο*, mg/lt
<0,05
Χαλκός*, mg/lt
<0,01
<0,006
Μόλυβδος*, mg/lt
<0,001
Zευδάργυρος*, mg/lt
0-0.1
Ερμής*, mg/lt
<0,00005
Νικέλιο*, mg/lt
<0,05
<0,1
H2S*, mg/lt
<0
Εναιωρούμενο στερεό, mg/lt
<25
<5
*Παράμετροι για αναζήτηση όταν χρειάζεται
** Μαζί με την ελάχιστη και μέγιστη αναφορά ροής των ποσοτήτων νερού, το έγγραφο σχετικά με την
ελάχιστη ποσότητα νερού που μπορεί να διατεθεί για την εγκατάσταση θα πρέπει να ληφθεί από τον
οργανισμό DSI. Στην πέστροφα, το χλωρίδιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mg / lt για το αυγό 200 mg
/ lt για ενήλικες και η θολερότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 JTU.

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1/β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΝΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ροή ροής ** lt/s
Θερμοκρασία oC
Διαλυμένο Ο2, mg/lt
pH
Αλκαλικότητα (ως CaCO3)*
Ανθρακικά* mg/lt
Διττανθρακικά* mg/lt
Συνολική σκληρότητα* (ως
CaCO3). mg/lt
Ασβέστιο*. mg/lt
Μαγνήσιο*, mg/lt
Μαγγάνιο*, mg/lt
Νιτρικά, mg/lt
Νιτρώδη, mg/lt
Σίδηρος (συνολικά)* mg/lt
Σιδηρούχο ιόν*, mg/lt
Ιόν σιδήρου*, mg/lt
Φώσφορος*, mg/lt
Αμμώνιο (μη ιονισμένο)
mg/lt
CO2*, mg/lt
Αλουμίνιο*, mg/lt
Κάδμιο*, mg/lt
Χαλκός*, mg/lt
Μόλυβδος*, mg/lt
Zευδάργυρος*, mg/lt
Νικέλιο*, mg/lt
H2S*, mg/lt

16-28

ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ ΑΛΥΤΑ ΝΕΡΑ
ΙΧΘΥΩΝ
18-20
5
6,5-8,5
50-400
0-40
75-100
50-400

10-160
Απαραίτητο για το σύστημα buffer
0-0.1
0,3
0,06-0,1
0-0,9
0,5
0,01-3
0,02
0-15
<0,1

0,1
0-0.05
0,5
<0

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

0,012
0.112

0,004
0,005

2.0

0,3

*Παράμετροι για αναζήτηση όταν χρειάζεται
** Μαζί με την ελάχιστη και μέγιστη έκθεση ροής των ποσοτήτων νερού, το έγγραφο σχετικά με την
ελάχιστη ποσότητα νερού που μπορεί να διατεθεί για την εγκατάσταση θα πρέπει να ληφθεί από τον
οργανισμό DSI. Η θολερότητα στα ψάρια κυπρίνου και ζεστού νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25
JTU, ηλεκτρική αγωγιμότητα 2000 Mho X 106, οργανική ουσία 4 mg / lt BOD ή χλωρίδιο 2000 mg / lt, το
SO4 δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 0,5 mg / lt.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1/γ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Είδος
Οξυγόνο mg/lt
Αλμυρότητα
Θερμοκρασία OC
pH
Δωρεάν CO2
Αμμωνία NH3 mg/lt
Αμμώνιο mg/lt
Νιτρίτης NO2 mg/lt
Νιτρικό NO3 mg/lt
Φωσφορικό* mg/lt
Πυριτικό* mg/lt
Σίδηρος* mg/lt
Θείο, mg/lt

Φαγκρί

Λαβράκι Γαλαζόπτερος Σπαρίδες Καλκάνι ΟξύρρυγχοςΓαρίδα Μύδια
τόνος
4
4
5
4
3
4
5
5
5-40
5-40
12-40
15-40 10-40
0-20
15-35
10-37
15-25
10-25
12-30
14-25 10-25
7-25
20-35
12-30
6,5-8,5
0,1-10
0,02-2,5 0,02-2,5 0,02-2,5 0,02-2,5 0,01- 0,01-0,02 0,01-0,02 0,01-0,02
0,06
0,05-1,5
<0,5
<40
<1
2-5
0,5-1
<1

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

Εναιωρούμενα στερεά*
mg/lt
Υδρογονάνθρακες* ϻg/lt
Θολότητα * NTU
Κολοβακτηρίδιο
κοπράνων (σε 100 ml)
Χλωριούχο* mg/lt
Συνολικός υδράργυρος*
mg/lt
Κάδμιο* mg/lt
Μόλυβδος* mg/lt
Χρώμιο* mg/lt
Αρσενικό* mg/lt
Χαλκός* mg/lt
Zευδάργυρος* mg/lt
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
DDT* mg/lt
Aldrin* mg/lt
Dieldrin* mg/lt
2.4 DEP* mg/lt
BHC* mg/lt
Endrin* mg/lt
Επτακλωρίνη* mg/lt
Πενταχλωροφαινόλη*
mg/lt
*Παράμετροι για αναζήτηση όταν χρειάζεται

5-80
<0,031
<29
<1000
<0,2
0,004-0,1
<0,01
<0,1
<0,1
0,1-1
0,025-0,1
0,03-0,1
<0,025
<0,004
<0,003
<0,001
<0,04
<0,08
<0,03
<0,01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
1) Χαρτί:
Έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή έργων που θα σταλούν στο Υπουργείο για έγκριση,
μεγέθους Α4 (210Χ297 mm) και τουλάχιστον 80 γρ. Η πρώτη σελίδα πρέπει να είναι λευκό χαρτί.
2) Μορφή γραφής:
Το έργο θα πρέπει να γραφτεί με ένα προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (έκδοση Winword 6 ή
νεότερη έκδοση).
Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι 12 πόντοι. Αλλά το υποχρεωτικό που συναντάται σε
γραφήματα ή τύπους σε περιπτώσεις, θα πρέπει να γραφτεί με μικρότερη γραμματοσειρά και να εκτυπωθεί
στη μία πλευρά του χαρτιού.
Θα πρέπει να επιλεγεί το Times New Roman, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ως γραμματοσειρά. Η γραφή
ενός χαρακτήρα πρέπει να μείνει κενή μετά το σημείο στίξης.
3) Διάταξη σελίδας:
Η περιοχή κειμένου πρέπει να είναι διατεταγμένη όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (cm).

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

Εξώφυλλο: Λευκό χαρτόνι, το κείμενο πρέπει να είναι μαύρο και Times New
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χαρακτήρας Times New Roman, το όνομα του έργου είναι τολμηρό 28 πόντοι,
ο ιδιοκτήτης του έργου είναι τολμηρός 14 πόντοι, ο τόπος προετοιμασίας και η ημερομηνία πρέπει να
γράφονται με μέγεθος γραμματοσειράς 14 και έντονο χαρακτήρα και η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται
όπως φαίνεται στο η εικόνα.
8 εκ

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (28 πόντοι)
2 εκ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (14 πόντοι)
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (14
πόντοι)
DATE (14 πόντοι)
4 εκ
Times New Roman

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

4) Διάκενο γραμμών: Πρέπει να χρησιμοποιείται 1,5 γραμμή μεταξύ των γραμμών του κειμένου. Θα πρέπει
να υπάρχουν 2 γραμμές μεταξύ επικεφαλίδων και κειμένου και αρχικών.
5) Αριθμοί σελίδων: Θα πρέπει να γράφονται στη μέση του κάτω μέρους της σελίδας, όλες οι σελίδες πρέπει
να είναι αριθμημένες εκτός από την εσωτερική σελίδα.
6) Εικόνες και πίνακες: Θα πρέπει να τοποθετηθούν στη σελίδα ή στην επόμενη σελίδα στην οποία
αναφέρεται πρώτα ή στην επόμενη. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των χώρων των σελίδων όταν
τοποθετούνται. Τα σχήματα πρέπει να διπλωθούν και πρέπει να αναφέρονται στο παράρτημα.
7) Εξώφυλλο έργου: Θα πρέπει να παρασκευάζεται από λευκό γυαλιστερό χαρτόνι και να έχει μέγεθος Α4.
8) Δεσμευτικό: Το έργο πρέπει να δεσμευτεί και να σταλεί στο Υπουργείο σε 5 αντίγραφα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι σελίδες του έργου θα υπογραφούν από τον ιδιοκτήτη του έργου ή από εκείνους που
προετοιμάζουν το έργο.
9) Σελίδα έγκρισης έργου.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
:
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (ΤΙΤΛΟΣ)
ΔΟΥ στην οποία είναι συνδεδεμένη
:
ΑΦΜ
:
ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕΤΑΙ

:
:

:

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

Ονομα και επίθετο
Τίτλος
Δίπλωμα Αρ
Μέλος του Επιμελητηρίου
Μητρώο Επιμελητηρίου Αρ
Εφορία
:
Αριθμός φόρου
Τόπος τιμολογίου
Ημερομηνία τιμολογίου και αρ
Ημερομηνία και Υπογραφή

:
:
:
:

ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΥ
Ονομα και επίθετο
Ελάχιστο μόριο
Ημερομηνία και Υπογραφή

:
:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
Ονομα και επίθετο
Τίτλος εργασίας:
Ημερομηνία και Υπογραφή:
ΕΡΓΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
Ονομα και επίθετο
Τίτλος εργασίας
Ημερομηνία και Υπογραφή

:
:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:

10) Πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο έργο υδατοκαλλιέργειας

1- Πληροφορίες για το Έργο:
1.1. Πληροφορίες για την εταιρεία (όνομα, διεύθυνση, οργανισμός)
1.2. Επενδυτικό αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.3 Τοποθεσία της επένδυσης
1.4 Διάρκεια επένδυσης (ημερομηνίες έναρξης, λήξης, έναρξης)
1.5. Ποσό έργου (Εγχώρια χρήματα, ξένα χρήματα, συνολικά)
1.6. Χρήσιμη ζωή του έργου
1.7. Παραγωγή;
1.7.1. Ετήσιο ποσό εσόδων,
1.7.2. Μικτό κέρδος
1.8. Θεωρούνται οικονομικοί πόροι
1.8.1. Ιδιοί πόροι
1.8.2. Μονάδες
1.9 Επενδύσεις που σχετίζονται με αναπτυξιακά σχέδια,
1.10 Κίνητρα και ασφάλιστρα που θα επωφεληθούν οι επενδύσεις
1.10.1. Επένδυση έκπτωση
1.10.2. Επιχειρηματικό δάνειο
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1:11 Η τρέχουσα κατάσταση του έργου,
2- Μελέτη αγοράς:
2.1. Κατάσταση βιομηχανίας
2.2. Δύναμη ανταγωνισμού
2.3. Προσφορά, ζήτηση και τιμές
3-Χαρακτηριστικά του ιστότοπου του έργου:
3.1. Χαρακτηριστικό ιδιοκτησίας
3.2. Χαρακτηριστικό της γης
3.3. Χαρακτηριστικό του νερού
3.4. Χαρακτηριστικό μεταφοράς
4-Χαρακτηριστικό των εγκαταστάσεων που παράγονται κοντά στον χώρο και χρησιμοποιώντας την ίδια πηγή:
4.1. Ονόματα, Ικανότητες, Καταστάσεις παραγωγής
4.2. Αν υπήρχε κάποιο συμβάν ασθένειας πριν
4.3. Σχέση της εγκατάστασης που πρόκειται να δημιουργηθεί με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις
5- Τεχνική Όψη του Έργου:
5.1 Περιγραφή του έργου
5.2. Τεχνική παραγωγής (τεχνικό σχέδιο εφαρμογής)
5.3. Ανάγκες σε νερό
5.4 Σχέδιο παραγωγής
5.4.1. Περιοχή εκκόλαψης
5.4.2. Ο χώρος των πισινών
5.4.3. Πυκνότητα αποθεμάτων
5.4.4. Η ανάγκη για αυγά, γεννήτορες και ιχθυοτρόφους
5.4.5. Απαιτήσεις ζωοτροφών
5.4.6. Ανάγκη προσωπικού
6- Σχέδιο Υλοποίησης Επενδύσεων:
7- Οικονομική πτυχή του Έργου:
7.1. Κόστος έργου
7.1.1. Σταθερά επενδυτικά έξοδα
7.1.1.1. Έξοδα μελέτης έργου
7.1.1.2. Έξοδα κατασκευής
7.1.1.3. Έξοδα εργαλείων και εξοπλισμού
7.1.1.4. Απρόσμενα έξοδα
7.1.2. Εξοδα λειτουργίας
7.1.2.1. Δαπάνες ζωοτροφών
7.1.2.2. Κόστος ιχθυοτρόφου, αυγού ή ιχθυδίου
7.1.2.3. Δαπάνες προσωπικού
7.1.2.4. Έξοδα μάρκετινγκ
7.1.2.5. Έξοδα ενοικίου
7.1.2.6. Κόστος συντήρησης και επισκευής
7.1.2.7. Υποτίμηση
7.1.2.8. Κατανομή δαπανών ανά έτος
7.2. Εισόδημα επιχειρήσεων
7.3. Κατανομή λειτουργικών εξόδων ανά έτος
7.4 Κατανομή επενδυτικών εξόδων ανά έτη
7.4.1. Κατανομή των πόρων χρηματοδότησης ανά έτος
7.4.2. Κατανομή του κόστους του έργου ανά έτος
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7.4.3. Ροή εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων σε proforma
7.4.4. Ανάλυση ταμειακών ροών έργου
8- Αξιολόγηση έργου:
8.1 Κριτήρια που δεν λαμβάνουν υπόψη τη χρονική αξία και την οικονομική ζωή του χρήματος, την
κερδοφορία,
Περίοδος αποπληρωμής, σημείο διέλευσης κερδών, περιθώριο ασφάλειας
8.2. Κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τη χρονική αξία και την οικονομική ζωή του χρήματος Κόστος
ωφέλειας
Ποσοστό, Καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικό ποσοστό απόδοσης, Κριτική επένδυσης
9- Ποσότητες και περιλήψεις ανακάλυψης κτιρίων και εγκαταστάσεων.
10- Τα τιμολόγια Proforma για εργαλεία και εξοπλισμό πρέπει να ανήκουν στο έτος εκπόνησης του Έργου.
11- Σχέδια τοποθεσιών:
11.1. Αρχιτεκτονικά έργα
11.2. Έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα
11.3. Έργα ύδρευσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων
11.4 Έργα εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ελέγχου
11.5. Έργα θεραπείας
12- Όλα τα έγγραφα, πληροφορίες και επιστολή προ-άδειας που απαιτούνται για προ-άδεια
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(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
1- Οι γνώμες, οι προτάσεις και οι προϋποθέσεις όχι μόνο του Υπουργείου Γεωργίας και Δασολογίας (MAF) αλλά
και άλλων οργανισμών που σχετίζονται με τα ρεύματα θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό, την προβολή
και τη λειτουργία έργων υδατοκαλλιέργειας σε κλουβιά σε ποτάμια.
2- Θα δημιουργηθούν σταθερές εγκαταστάσεις για την υδατοκαλλιέργεια σε κλουβιά εκτός της μέγιστης
στάθμης του νερού του ρέματος, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών ή
συναφή επίσημα ιδρύματα.
3- Οι μέγιστες και ελάχιστες υψόμετρα νερού μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες που θα προκύψουν
σε ρέματα. Τα συστήματα κλουβιών και δικτύων που θα χρησιμοποιηθούν στην υδατοκαλλιέργεια θα είναι
σύμφωνα με τις αλλαγές της στάθμης του νερού εάν είναι απαραίτητο και ο ρυθμός ροής του ρεύματος θα
ληφθεί υπόψη στο έργο.
4- Χωρίς την άδεια του MAF, δεν θα δημιουργηθούν δίχτυα στο ρέμα, τα οποία θα εμποδίζουν τη διέλευση ή
την αλίευση ψαριών, επιχωμάτων, φρακτών και παρόμοιων εμποδίων.
5- Τα ψάρια που θα καλλιεργηθούν στο κλουβί θα είναι κατάλληλα για το εγκεκριμένο έργο και θα είναι από
τα είδη που επιτρέπεται να αναπτυχθούν. Όλα τα είδη προφυλάξεων θα ληφθούν από τον αγρότη για να
αποτρέψει τα είδη ψαριών που τρέφονται στο κλουβί να διαφύγουν στο ρέμα.
6- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τα οχήματα μεταφοράς εσωτερικών υδάτων, τα μηχανοκίνητα
σκάφη που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια κλουβιών πρέπει να είναι σύμφωνα με την πλοήγηση και να
είναι επίσης καταχωρημένα σε οποιοδήποτε Δήμο ή / και Λιμενικό Γραφείο και οι οδηγοί πρέπει έχουν
πιστοποιητικό άδειας οδήγησης για οχήματα λίμνης και ποταμών.
Δεν είναι υποχρεωτικό για μη μηχανοκίνητα σκάφη να λάβουν δίπλωμα οδήγησης για κωπηλασία και χειρισμό.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου περί υδατοκαλλιέργειας αριθ. 1380, τα άρθρα 4 και 5 των
κανονισμών για την αλιεία, η "Άδεια Αλιείας" θα λαμβάνεται για μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα σκάφη.
7-Πλύσιμο, ψεκασμός και άλλες δραστηριότητες που θα προκαλέσουν ρύπανση του νερού μέσα και γύρω από
το ρεύμα δεν θα πραγματοποιηθούν και δεν θα πεταχτούν στερεές ή υγρές ουσίες στο ρεύμα.
8- Τα δικαιώματα αλιείας εκτός του έργου υδατοκαλλιέργειας σε ποτάμια μπορούν να ενοικιαστούν ή να
διατεθούν για αθλητική αλιεία.
9- Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα από τον αγρότη κατά της απειλής πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού,
επιδημικών ασθενειών, φυσικών καταστροφών όπως κύματα, παγετός, άνεμος, άλλες κακές καιρικές συνθήκες
και κλοπές και άλλες που μπορεί να επηρεάσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη λειτουργία τους Το Από την άλλη
πλευρά, οι αγρότες πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην επηρεάζουν τη μεταφορά και τη ναυσιπλοΐα, καθώς
και άλλες εκμεταλλεύσεις που έχουν άδεια υδατοκαλλιέργειας από το Υπουργείο.
10- Θα διοριστεί ένα μέλος του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού που θα εκπροσωπεί τον
αγρότη για να ανταποκρίνεται στο προσωπικό της MAF και άλλων οργανώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες
παραγωγής.
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11- Ο αγρότης θα κρατήσει ένα σημειωματάριο που θα δείχνει το είδος και την ποσότητα των ψαριών που
παράγονται από χουρμάδες. Αυτό το σημειωματάριο μπορεί να εξεταστεί από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό
της MAF για επιθεώρηση όταν είναι απαραίτητο.
12- Ο αγρότης δεν θα πιάσει ψάρια στον ποταμό (συμπεριλαμβανομένης της μισθωμένης περιοχής) για
προμήθεια ζωοτροφών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
13- Κατά τη διάρκεια της παραγωγής σε κλουβιά, ο επενδυτής δεν επιτρέπεται να μολύνει τον ποταμό από τα
κλουβιά, τις ζωοτροφές, τον εξοπλισμό, τα υλικά, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα φάρμακα κ.λπ., για να
αποτρέψει τυχόν μόλυνση και οι μέθοδοι εργασίας θα ελεγχθούν από το MAF.
14- Κατά την υλοποίηση και λειτουργία της ιχθυοκαλλιέργειας σε κλουβιά, σε κάθε είδους μελέτες που θα
πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας MAF προκειμένου να
διερευνηθούν οι επιπτώσεις της οικολογίας του ποταμού, της βιολογικής δομής και της ρύπανσης, επενδυτής
θα επιτρέψει και θα βοηθήσει με κάθε είδους ευκολία.
15- Δεν θα υπάρχουν εμπόδια σε οποιαδήποτε μελέτη ή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου
από τα σχετικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια σχετικά με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας.
16- Η MAF δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. Η MAF δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού.
17- Οι τιμές ενοικίασης των υδάτινων και εδαφικών εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις γεωργικές
εγκαταστάσεις στους ποταμούς εγκρίνονται από την Κεντρική Οργάνωση ή την Επαρχιακή Διεύθυνση του
Υπουργείου, για τα έργα που θα καθοριστούν στα εδάφη του Υπουργείου Οικονομικών και της Επαρχιακής
Διεύθυνσής του, καθορίζεται και ενοικιάζεται από την Επαρχιακή Διεύθυνση.
18- Όταν διαπιστωθεί μόλυνση και ασθένειες κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου
υδατοκαλλιέργειας, που θα βλάψουν την οικολογία, τη βιολογική δομή και την προοριζόμενη χρήση του
ρεύματος. δυσμενείς επιπτώσεις στη μεταφορά και την πλοήγηση · σε περίπτωση κοινωνικών προβλημάτων
με άλλα ιδρύματα, ιδιωτικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με ροές, Σύμφωνα με την έκθεση που θα
εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Αγροτικών Υποθέσεων, η σύμβαση
μίσθωσης θα καταγγελθεί από την Ειδική Επαρχιακή Διοίκηση και το εν λόγω έργο θα αφαιρεθεί από την
εφαρμογή.
19- Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης και υδατοκαλλιέργειας για τους παραπάνω λόγους ή
κατά την υλοποίηση του έργου υδατοκαλλιέργειας τυχόν επιπτώσεις λόγω ρύπανσης, ασθένειας, κύματος,
πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, ανέμου, άλλων κακών καιρικών συνθηκών, μεταφοράς και πλοήγηση, κλοπή,
στάθμη νερού και αλλαγές στη χημική και βιολογική δομή του νερού, νέα προβλήματα που ενδέχεται να
προκύψουν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με το ρεύμα κ.λπ., ο αγρότης δεν θα μπορεί να
διεκδικήσει κανένα δικαίωμα και αποζημίωση από το Επαρχιακή Ειδική Διοίκηση και MAF λόγω της ζημιάς και
της απώλειας που προκλήθηκαν από κάθε είδους αρνητικές συνθήκες.
20- Ο γεωργός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αρχές που καθορίζονται από τον νόμο περί αλιείας αριθ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι συμβολαιογραφικές.
• Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πρόχειρες και οι επαρχιακές διευθύνσεις μπορούν να προτείνουν
ή να κάνουν αλλαγές λόγω των χαρακτηριστικών του χώρου.
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(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
1- Μια συγκεκριμένη περιοχή, εντός της γραμμής που τραβιέται από το σώμα του φράγματος στην είσοδο του
ποταμού ως πέταγμα πουλιών στη δεδομένη απόσταση σε …… .. …… .. Λίμνη φράγματος, αποδεκτή ως περιοχή
ασφάλειας (περιοχή σαρώνεται με κόκκινο χρώμα σε ο συνημμένος χάρτης) έχει αναγνωριστεί ως
απαγορευμένη περιοχή. Απαγορεύονται όλα τα είδη αλιείας και άλλων δραστηριοτήτων σε αυτήν την περιοχή.
2- Οι γνώμες, οι προτάσεις και οι προϋποθέσεις άλλων σχετικών ιδρυμάτων εκτός του MAF θα ληφθούν επίσης
υπόψη για τις εκμεταλλεύσεις στον σχεδιασμό, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία έργων υδατοκαλλιέργειας σε
κλουβιά που λειτουργούν εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Υδραυλικών Έργων.
3- Σταθερές μονάδες εκμεταλλεύσεων θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην περιοχή εκτός της μέγιστης
στάθμης του νερού με την άδεια της ΓΔ Κρατικών Υδραυλικών Έργων ή άλλου σχετικού φορέα.
4- Το μέγιστο επίπεδο λειτουργίας της λίμνης του φράγματος είναι ........... m, το ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας
είναι ......... m. Σύμφωνα με τις συνθήκες που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της δεξαμενής, τα κλουβιά
πρέπει να γίνουν σύμφωνα με αυτές τις μεταβολές της στάθμης του νερού.
5- Τα ψάρια που θα καλλιεργηθούν σε κλουβιά θα είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο έργο και μόνο τα είδη
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εγκεκριμένο έργο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί
η διαφυγή ψαριών από τα κλουβιά στη λίμνη του φράγματος.
6- Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τα οχήματα μεταφοράς στα εσωτερικά ύδατα, τα
μηχανοκίνητα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή κλουβιών πρέπει να είναι σύμφωνα με την
πλοήγηση και πρέπει επίσης να είναι καταχωρημένα σε οποιοδήποτε Δήμο ή / και Λιμενικό Τμήμα και τους
οδηγούς πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό άδειας οδήγησης για οχήματα λιμνών και ποταμών. Δεν είναι
υποχρεωτικό για μη μηχανοκίνητα σκάφη να λάβουν δίπλωμα οδήγησης για κωπηλασία και χειρισμό.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για την αλιεία αριθ.
7- Πλύσιμο, ψεκασμός και άλλες δραστηριότητες που θα προκαλέσουν ρύπανση του νερού μέσα και γύρω από
το ρεύμα δεν θα πραγματοποιηθούν και δεν θα πεταχτούν στερεές ή υγρές ουσίες στο ρεύμα.
8- Τα δικαιώματα αλιείας εκτός του έργου υδατοκαλλιέργειας σε ποτάμια μπορούν να ενοικιαστούν ή να
διατεθούν για αθλητική αλιεία.
9- Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα από τον αγρότη κατά της απειλής πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού,
επιδημικών ασθενειών, φυσικών καταστροφών όπως κύματα, παγετός, άνεμος, άλλες κακές καιρικές συνθήκες
και κλοπές και άλλες που μπορεί να επηρεάσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη λειτουργία τους Το Από την άλλη
πλευρά, οι αγρότες πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην επηρεάζουν τη μεταφορά και τη ναυσιπλοΐα, καθώς
και άλλες εκμεταλλεύσεις που έχουν άδεια υδατοκαλλιέργειας από το Υπουργείο.
10. Θα διοριστεί ένα μέλος του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού που θα εκπροσωπεί τον
αγρότη για να ανταποκρίνεται στο προσωπικό της MAF και άλλων οργανώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες
παραγωγής.
11- Ο αγρότης θα κρατήσει ένα σημειωματάριο που θα δείχνει το είδος και την ποσότητα των ψαριών που
παράγονται από χουρμάδες. Αυτό το σημειωματάριο μπορεί να εξεταστεί από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό
της MAF για επιθεώρηση όταν είναι απαραίτητο.
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12- Ο αγρότης δεν θα πιάσει ψάρια στον ποταμό (συμπεριλαμβανομένης της μισθωμένης περιοχής) για
προμήθεια ζωοτροφών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
13- Κατά τη διάρκεια της παραγωγής σε κλουβιά, ο επενδυτής δεν επιτρέπεται να μολύνει τον ποταμό από τα
κλουβιά, τις ζωοτροφές, τον εξοπλισμό, τα υλικά, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα φάρμακα κ.λπ., για να
αποτρέψει τυχόν μόλυνση και οι μέθοδοι εργασίας θα ελεγχθούν από το MAF.
14- Κατά την υλοποίηση και λειτουργία της ιχθυοκαλλιέργειας σε κλουβιά, σε κάθε είδους μελέτες που θα
πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας MAF προκειμένου να
διερευνηθούν οι επιπτώσεις της οικολογίας του ποταμού, της βιολογικής δομής και της ρύπανσης, επενδυτής
θα επιτρέψει και θα βοηθήσει με κάθε είδους ευκολία.
15- Δεν θα υπάρχουν εμπόδια σε οποιαδήποτε μελέτη ή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου
από τα σχετικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια σχετικά με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας.
16- Η MAF δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. Η MAF δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού.
17- Οι τιμές ενοικίασης των υδάτινων και εδαφικών εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις γεωργικές
εγκαταστάσεις στους ποταμούς εγκρίνονται από την Κεντρική Οργάνωση ή την Επαρχιακή Διεύθυνση του
Υπουργείου, για τα έργα που θα καθοριστούν στα εδάφη του Υπουργείου Οικονομικών και της Επαρχιακής
Διεύθυνσής του, καθορίζεται και ενοικιάζεται από την Επαρχιακή Διεύθυνση.
18- Όταν διαπιστωθεί μόλυνση και ασθένειες κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου
υδατοκαλλιέργειας, που θα βλάψουν την οικολογία, τη βιολογική δομή και την προοριζόμενη χρήση του
ρεύματος. δυσμενείς επιπτώσεις στη μεταφορά και την πλοήγηση · σε περίπτωση κοινωνικών προβλημάτων
με άλλα ιδρύματα, ιδιωτικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με ροές, Σύμφωνα με την έκθεση που θα
εκδοθεί από την MAF, η σύμβαση μίσθωσης θα καταγγελθεί από την Ειδική Επαρχιακή Διοίκηση και το εν λόγω
έργο θα απομακρυνθεί από το εφαρμογή.
19- Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης και υδατοκαλλιέργειας για τους παραπάνω λόγους ή
κατά την υλοποίηση του έργου υδατοκαλλιέργειας τυχόν επιπτώσεις λόγω ρύπανσης, ασθένειας, κύματος,
πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, ανέμου, άλλων κακών καιρικών συνθηκών, μεταφοράς και πλοήγηση, κλοπή,
στάθμη νερού και αλλαγές στη χημική και βιολογική δομή του νερού, νέα προβλήματα που ενδέχεται να
προκύψουν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με το ρεύμα κ.λπ., ο αγρότης δεν θα μπορεί να
διεκδικήσει κανένα δικαίωμα και αποζημίωση από το Επαρχιακή Ειδική Διοίκηση και MAF λόγω της ζημιάς και
της απώλειας που προκλήθηκαν από κάθε είδους αρνητικές συνθήκες.
20- Ο γεωργός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αρχές που καθορίζονται από τον νόμο περί αλιείας αριθ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι συμβολαιογραφικές.
• Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πρόχειρες και οι επαρχιακές διευθύνσεις μπορούν να προτείνουν ή να
κάνουν αλλαγές λόγω των χαρακτηριστικών του χώρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3/γ

(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
1- Η υλοποίηση και λειτουργία του έργου υδατοκαλλιέργειας θα είναι σύμφωνη με τη φυσική οικολογία και τη
βιολογική δομή του περιβάλλοντος και δεν θα προκαλέσει καμία βλάβη.
2- Το νερό που απαιτείται από την πηγή θα ληφθεί με τρόπο που να μην επηρεάζει τα υπάρχοντα και
σχεδιασμένα έργα των σχετικών οργανισμών, θα απορρίπτεται στην πηγή με τη μικρότερη απόσταση από την
είσοδο χωρίς να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς διατηρώντας την ποιότητα και την ποσότητα του. Δεν
επιτρέπονται φράγματα, γεμίσματα και εμπόδια στην κοίτη του ποταμού για την πρόσληψη νερού. Η δομή, η
οποία θα αποτρέψει, δεν θα γεμίσει.
3- Πλύσιμο, ψεκασμός και άλλες δραστηριότητες που θα προκαλέσουν ρύπανση των υδάτων δεν θα
πραγματοποιηθούν μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις και δεν θα πεταχτούν στερεές ή υγρές ουσίες στην
πηγή.
4- Το άρθρο 21 στοιχείο ε) του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλο για
ύδατα που απορρίπτονται στο περιβάλλον υποδοχής μετά τη χρήση στις εγκαταστάσεις.
5- Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα από τον αγρότη κατά της απειλής πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού,
επιδημικών ασθενειών, φυσικών καταστροφών όπως κύματα, παγετοί, άνεμοι, άλλες κακές καιρικές συνθήκες
και κλοπές και άλλες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη λειτουργία τους. Από την άλλη
πλευρά, οι αγρότες θα πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην επηρεάζουν τη μεταφορά και τη ναυσιπλοΐα, καθώς
και άλλες εκμεταλλεύσεις που έχουν άδεια υδατοκαλλιέργειας από το Υπουργείο.
6- Στα αγροκτήματα, όλα τα είδη προφυλάξεων θα ληφθούν και θα χρησιμοποιηθούν από τον αγρότη για να
αποφευχθεί η μόλυνση της πηγής και του περιβάλλοντος. ζωοτροφές, εξοπλισμός, υλικά, εργαλεία,
εξοπλισμός, φάρμακα κλπ. Οι μέθοδοι συνεργασίας με το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας θα ελεγχθούν
από το αρμόδιο προσωπικό και οι προτάσεις τους θα εφαρμοστούν από τον ιδιοκτήτη.
7- Θα ανατεθεί προσωπικό στο πλαίσιο του άρθρου 19 του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια για την
πραγματοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση του σχετικού προσωπικού του
Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων και άλλων οργανισμών.
8- Ο αγρότης θα κρατήσει ένα σημειωματάριο που θα δείχνει την ποσότητα παραγωγής των ψαριών που
παράγονται από χουρμάδες. Αυτό το σημειωματάριο θα εξεταστεί από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του
Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων για έλεγχο όταν είναι απαραίτητο.
9- Ο αγρότης έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από την MAF και την Ειδική Επαρχιακή
Διοίκηση λόγω τυχόν ζημιών και απωλειών που μπορεί να προκύψουν λόγω οποιωνδήποτε δυσμενών
συνθηκών που μπορεί να προέλθουν από ρύπανση, ασθένειες, κύματα, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες,
παγετούς, ανέμους, άλλα κακοκαιρία, μεταφορά και πλοήγηση, κλοπή, ποσότητα νερού και αλλαγές στη
χημική και βιολογική δομή του νερού κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου υδατοκαλλιέργειας.
10- Το πάγιο κόστος του νερού που θα χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης, το οποίο θα
εγκατασταθεί στις εκτάσεις υπό την Αρχή του Κράτους και θα εγκριθεί από τον Κεντρικό Οργανισμό ή την
Επαρχιακή Διεύθυνση και θα ενοικιαστεί από την Επαρχιακή Διεύθυνση.
11- Ο επιχειρηματίας πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο περί αλιείας αριθ. 1380 για την αλιεία, τον
κανονισμό για την υδατοκαλλιέργεια και άλλους κανονισμούς για την ιχθυοκαλλιέργεια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι συμβολαιογραφικές.
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•

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πρόχειρες και οι επαρχιακές διευθύνσεις μπορούν να
προτείνουν ή να κάνουν αλλαγές λόγω των χαρακτηριστικών του χώρου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3/δ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΟΥΒΙΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
1. Οι γνώμες, οι προτάσεις και οι προϋποθέσεις άλλων σχετικών ιδρυμάτων εκτός του MAF θα ληφθούν επίσης
υπόψη για τις εκμεταλλεύσεις στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό έργων και τη λειτουργία έργων
υδατοκαλλιέργειας σε κλουβιά που λειτουργούν σε λίμνες,
2. Θα δημιουργηθούν σταθερές εγκαταστάσεις για την υδατοκαλλιέργεια σε κλουβιά εκτός της μέγιστης
στάθμης του νερού της λίμνης, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών
ή συναφή δημόσια ιδρύματα.
3. Η μέγιστη και ελάχιστη στάθμη νερού της λίμνης είναι ............... m και ………. m, αντίστοιχα. Ανάλογα με τις
συνθήκες που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της λίμνης ή φυσικά, η στάθμη του νερού μπορεί να
ποικίλει μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης στάθμης του νερού. Τα συστήματα κλουβιών και δικτύων
που θα χρησιμοποιηθούν στην υδατοκαλλιέργεια θα είναι σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές στη στάθμη των
υδάτων που πρέπει να γίνουν εάν είναι απαραίτητο.
4. Τα ψάρια που θα καλλιεργηθούν σε κλουβιά θα είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο έργο και μόνο τα είδη
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εγκεκριμένο έργο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για να
αποφευχθεί η διαφυγή ψαριών από τα κλουβιά στη λίμνη του φράγματος.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τα οχήματα μεταφοράς στα εσωτερικά ύδατα, τα
μηχανοκίνητα σκάφη που χρησιμοποιούνται στην εκτροφή κλουβιών πρέπει να είναι σύμφωνα με την
ναυσιπλοΐα και πρέπει επίσης να είναι καταχωρημένα σε οποιοδήποτε Δήμο ή / και Λιμενικό Τμήμα και οι
οδηγοί πρέπει να έχουν πιστοποιητικό άδειας οδήγησης για οχήματα λίμνης και ποταμών. Δεν είναι
υποχρεωτικό για μη μηχανοκίνητα σκάφη να λάβουν δίπλωμα οδήγησης για κωπηλασία και χειρισμό.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για την αλιεία αριθ. 1380, και τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού
αλιείας το «Πιστοποιητικό πλοίου» θα ληφθεί για μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα σκάφη.
6. Το πλύσιμο, ο ψεκασμός και άλλες δραστηριότητες που θα προκαλέσουν ρύπανση του νερού μέσα και γύρω
από το ρεύμα δεν θα πραγματοποιηθούν και δεν θα πεταχτούν στερεές ή υγρές ουσίες στο ρεύμα.
7. Τα δικαιώματα αλιείας εκτός του έργου υδατοκαλλιέργειας σε ποτάμια μπορούν να ενοικιαστούν ή να
διατεθούν για αθλητική αλιεία.
8. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα από τον αγρότη κατά της απειλής πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού,
επιδημικών ασθενειών, φυσικών καταστροφών όπως κύματα, παγετοί, άνεμοι, άλλες κακές καιρικές
συνθήκες και κλοπές και άλλες που μπορεί να επηρεάσουν τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη λειτουργία τους.
Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην επηρεάζουν τη μεταφορά και τη
ναυσιπλοΐα, καθώς και άλλες εκμεταλλεύσεις που έχουν άδεια υδατοκαλλιέργειας από το Υπουργείο.
9. Ένα μέλος του προσωπικού θα διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού που θα εκπροσωπεί τον
αγρότη για να ανταποκρίνεται στο προσωπικό της MAF και άλλων οργανώσεων σχετικά με τις
δραστηριότητες παραγωγής.
10.Ο αγρότης θα κρατήσει ένα σημειωματάριο που θα δείχνει τα είδη και την ποσότητα των ψαριών που
παράγονται από χουρμάδες. Αυτό το σημειωματάριο μπορεί να εξεταστεί από το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της MAF για επιθεώρηση όταν είναι απαραίτητο.
11.Ο αγρότης δεν θα πιάσει ψάρια στη λίμνη (συμπεριλαμβανομένης της μισθωμένης περιοχής) για προμήθεια
ζωοτροφών ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό
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12.Οι τιμές ενοικίασης των υδάτινων και εδαφικών εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις γεωργικές
εγκαταστάσεις στους ποταμούς εγκρίνονται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου ή την Επαρχιακή
Διεύθυνση, για τα έργα που θα καθοριστούν στα εδάφη του Υπουργείου Οικονομικών και της Επαρχιακής
Διεύθυνσής του, καθορίζονται και νοικιάστηκε από την Επαρχιακή Διεύθυνση.
13.Κατά τη διάρκεια της παραγωγής σε κλουβιά, ο επενδυτής δεν θα επιτρέψει τη μόλυνση της λίμνης από τα
κλουβιά, τις ζωοτροφές, τον εξοπλισμό, τα υλικά, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα φάρμακα κ.λπ., για να
αποφευχθεί τυχόν μόλυνση και οι μέθοδοι εργασίας θα ελεγχθούν από την MAF.
14.Κατά την υλοποίηση και λειτουργία της ιχθυοκαλλιέργειας σε κλουβιά, σε κάθε είδους μελέτες που θα
πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας και Δασοκομίας MAF προκειμένου να
διερευνηθούν οι επιπτώσεις της οικολογίας του ποταμού, της βιολογικής δομής και της ρύπανσης, ο
επενδυτής θα επιτρέψει και βοηθούν με κάθε είδους ευκολία.
15.Δεν θα υπάρχουν εμπόδια σε οποιαδήποτε μελέτη ή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στον τόπο του έργου
από τα σχετικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια σχετικά με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας και Δασονομίας.
16.Η MAF δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. Η MAF δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού.
17.Οι τιμές ενοικίασης των υδάτινων και εδαφικών εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις γεωργικές
εγκαταστάσεις στους ποταμούς εγκρίνονται από τον Κεντρικό Οργανισμό του Υπουργείου ή την Επαρχιακή
Διεύθυνση, για τα έργα που θα καθοριστούν στα εδάφη του Υπουργείου Οικονομικών και της Επαρχιακής
Διεύθυνσής του, καθορίζονται και νοικιάστηκε από την Επαρχιακή Διεύθυνση.
18.Όταν εντοπίζονται μόλυνση και ασθένειες κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου
υδατοκαλλιέργειας, που θα βλάψουν την οικολογία, τη βιολογική δομή και τη σκοπούμενη χρήση του
ρεύματος. δυσμενείς επιπτώσεις στη μεταφορά και την πλοήγηση · σε περίπτωση κοινωνικών προβλημάτων
με άλλα ιδρύματα, ιδιωτικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τις ροές, Σύμφωνα με την έκθεση που
θα εκδοθεί από την MAF, η σύμβαση μίσθωσης θα καταγγελθεί από την Ειδική Επαρχιακή Διοίκηση και το
εν λόγω έργο θα απομακρυνθεί από το εφαρμογή.
19.Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης και υδατοκαλλιέργειας για τους παραπάνω λόγους ή
κατά την υλοποίηση του έργου υδατοκαλλιέργειας τυχόν επιπτώσεις λόγω ρύπανσης, ασθένειας, κύματος,
πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, ανέμου, άλλων κακών καιρικών συνθηκών, μεταφοράς και πλοήγησης ,
κλοπή, στάθμη νερού και αλλαγές στη χημική και βιολογική δομή του νερού, νέα προβλήματα που ενδέχεται
να προκύψουν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με το ρεύμα κ.λπ., ο αγρότης δεν θα μπορεί
να ζητήσει κανένα δικαίωμα και αποζημίωση από την Ειδική Επαρχία Διοίκηση και MAF λόγω της ζημιάς και
της απώλειας που προκαλείται από κάθε είδους αρνητικές συνθήκες.
20.Ο γεωργός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αρχές που καθορίζονται από τον νόμο περί αλιείας αριθ.
1380, τον κανονισμό για την υδατοκαλλιέργεια και τις εγκύκλιους που θα δημοσιευτούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι συμβολαιογραφικές.
• Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πρόχειρες και οι επαρχιακές διευθύνσεις μπορούν να προτείνουν ή
να κάνουν αλλαγές λόγω των χαρακτηριστικών του χώρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3/ε

(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3/στ

(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ
1) Οι εγκύκλιοι της αλιείας που δημοσιεύονται κάθε χρόνο θα τηρούνται με τον νόμο περί αλιείας αριθ. 1380
και 3288 που το τελευταίο τροποποιεί τον κύριο νόμο, που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Γεωργίας και
Δασοκομίας για το έργο υδατοκαλλιέργειας
2) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς, ανακοινώσεις, εγκυκλίους και ειδικές
περιπτώσεις που εφαρμόζονται από την MAF και θα τηρηθούν οι οδηγίες της.
3) Οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα έργα που ανήκουν στο άτομο / την εταιρεία είναι υπεύθυνο να
ενημερώνει εκ των προτέρων τυχόν αλλαγές που θα γίνουν αργότερα στην MAF και να λάβει τις απαραίτητες
άδειες.
4) Εκτός από την περιοχή άδειας εκκόλαψης, δεν θα παραβιάσει κρατική γη, στο πλαίσιο των επενδύσεων στο
έργο. για περιβαλλοντικούς, οπτικούς κλπ. λόγους, μπορούν να γίνουν απαραίτητες αλλαγές στο έργο, εφόσον
ζητηθεί από το MAF.
5) Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, δεν θα εκτελούνται πλύσιμο, απολύμανση και
άλλες δραστηριότητες που θα προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος και λήψη νερού μέσα ή γύρω από τη
θάλασσα / γλυκό νερό χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. καμία στερεή ύλη δεν θα πεταχτεί στη
θάλασσα / γλυκό νερό. Ο αγρότης θα λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει τη διαφυγή των παραγόμενων
ειδών στη θάλασσα / γλυκό νερό που μπορεί να βλάψουν την οικολογία του περιβάλλοντος και τη δομή της
βιοποικιλότητας.
6) Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου, τυχόν μελέτες και έρευνες που θα πραγματοποιηθούν από τα σχετικά
ιδρύματα ή πανεπιστήμια στην περιοχή του έργου δεν θα εμποδιστούν.
7) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινών και σταθερών κτιρίων ή εγκαταστάσεων που δεν προτείνονται
στο έργο ή δεν είναι κατάλληλες για το έργο.
8) Το άρθρο 21 στοιχείο ε) του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια εξασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλο για
ύδατα που απορρίπτονται στο περιβάλλον υποδοχής μετά τη χρήση στις εγκαταστάσεις.
9) Θα τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου περί παράκτιων αρ. 3624 και του κανονισμού για τις ακτές
10) Στο προσωπικό του άρθρου 19 του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια θα ανατεθεί προσωπικό για την
εκτέλεση δραστηριοτήτων παραγωγής ιχθύων και την αντιμετώπιση του σχετικού προσωπικού του MAF και
άλλων οργανισμών.
11) Σε περίπτωση υπόπτων ή διαπίστωσης ασθένειας στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης, οι επιχειρηματίες
πρέπει να αναφέρουν αυτήν την κατάσταση αμέσως στην επαρχιακή διεύθυνση όπου βρίσκεται η
εγκατάσταση.
12) Εκτός εάν δημοσιευτεί και επιτρέπεται από το Υπουργείο μια οδηγία, δεν επιτρέπεται η αλίευση ψαριών
από την άγρια φύση για τις μονάδες εκκόλαψης ή / και καλλιέργειας.
13) Δεν θα υπάρξει αλίευση ψαριών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ζωοτροφών ή οποιασδήποτε άλλης
περιοχής που νοικιάζεται στη θάλασσα / γλυκό νερό.
14) Τα νεκρά ψάρια θα συλλέγονται και θα καίγονται τακτικά ή θα θάβονται σε λάκκους ασβέστη στην
επιχείρηση.
15) Από διάφορες μονάδες του Υπουργείου. όταν/εάν ζητηθεί, θα παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά με την
ιχθυοκαλλιέργεια, όπως η ποιότητα και ο αριθμός των υλικών εκμετάλλευσης, ο εξοπλισμός, ο εξοπλισμός, οι

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ζωοτροφές κ.λπ., καθώς και η στοχευμένη και πραγματική ποσότητα παραγωγής των προς καλλιέργεια ειδών.
χωρίς καμία δυσκολία.
16) Θα τηρούνται αρχεία που ζητούνται από το Υπουργείο (ή τις σχετικές τοπικές μονάδες).
17) Το MAF δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση για την ποιότητα και την ποσότητα του νερού και δεν
ευθύνεται για αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού.
18) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τα οχήματα μεταφοράς στα εσωτερικά ύδατα, τα
μηχανοκίνητα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή κλουβιών πρέπει να είναι σύμφωνα με την
πλοήγηση και πρέπει επίσης να είναι καταχωρημένα σε οποιοδήποτε Δήμο ή / και Λιμενικό Τμήμα και τους
οδηγούς πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό άδειας οδήγησης για οχήματα λιμνών και ποταμών. Δεν είναι
υποχρεωτικό για μη μηχανοκίνητα σκάφη να λάβουν άδεια οδήγησης για κωπηλασία και χειρισμό. Επιπλέον,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για την αλιεία αριθ. 1380 και τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού αλιείας
«Πιστοποιητικό πλοίου» θα ληφθούν για μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα σκάφη.
19) Κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου εκκόλαψης, όταν εντοπίζονται ρύπανση και ασθένειες σε
επίπεδο που θα βλάψει την οικολογία και τη βιολογική δομή των θαλασσών και των εσωτερικών υδάτων. Σε
περίπτωση που επηρεαστεί αρνητικά η ασφάλεια των θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων, η μεταφορά και η
ναυσιπλοΐα και προκύψουν άλλα κοινωνικά προβλήματα με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με τη
θάλασσα, το έργο ιδιωτικών και νομικών προσώπων θα αφαιρεθεί από την προσωρινή ή εντελώς μονομερή
εφαρμογή. Επιπλέον, θα αποδεχτεί εκ των προτέρων ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έχουν λήξει θα ακυρωθούν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα ή αποζημίωση.
20) Ζημιές και απώλειες λόγω ρύπανσης, ασθένειας, κύματος, πυρκαγιάς, σεισμού, ανέμου, άλλων κακών
καιρικών συνθηκών, μεταφοράς και πλοήγησης, κλοπής, αλλαγής της στάθμης του νερού και της χημικής και
βιολογικής δομής του νερού θα είναι η αιτία λήξης της οφειλόμενης σύμβασης για τους παραπάνω λόγους ή
κατά την εφαρμογή του. Ο αγρότης δεν θα ζητήσει κανένα δικαίωμα και αποζημίωση από το MAF.
21) Θα υπάρχουν μονάδες όπως αποδυτήρια, τουαλέτες και νιπτήρες κατάλληλες για το προσωπικό που
εργάζεται στην επιχείρηση και θα φέρουν όλες τις τεχνικές και συνθήκες υγιεινής. Επιπλέον, θα παρέχονται και
θα χρησιμοποιούνται ειδικά ρούχα (ποδιές, καπάκια, γάντια, μπότες κ.λπ.) που μπορούν να καθαριστούν και
να απολυμανθούν. Η κατάσταση της υγείας του προσωπικού θα παρακολουθείται από εγκεκριμένες
περιοδικές εκθέσεις και θα τηρείται.
22) Προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση των απολυμαντικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην
εγκατάσταση, η (οι) αρμόδια αρχή (ες) θα καθορίσει τον τύπο, την ποσότητα και τη μέθοδο εφαρμογής που θα
καθορίσει ότι θα χρησιμοποιήσει ο γεωργός.
23) Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός στα οποία μεταφέρονται τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται για τους
σκοπούς τους και ο εξοπλισμός μεταφοράς τους να έχει καθαρίσιμες και απολυμαντικές ιδιότητες. Ειδικά σε
περιπτώσεις όπου η μεταφορά πραγματοποιείται σε νερό, τα οχήματα και οι δεξαμενές χερσαίας μεταφοράς
πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην μπορεί να διαφύγει νερό από το όχημα. Τα συστήματα μεταφοράς
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες συσκευές που επιτρέπουν την αλλαγή του νερού σε ορισμένα διαστήματα.
24) Ο απόλυτος εξοπλισμός απολύμανσης πρέπει να είναι διαθέσιμος στην είσοδο του εκκολαπτηρίου και
μεταξύ των μονάδων, τα εργαλεία, ο εξοπλισμός και τα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τις σχετικές μονάδες και δεν πρέπει να γίνεται ανταλλαγή υλικών μεταξύ
των επιχειρήσεων.
25) Για τα αυγά και τα αποθέματα γεννητόρων που πρόκειται να εισαχθούν από το εξωτερικό, η διαδικασία θα
διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 στοιχείο α) του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια.
26) Οι σταθερές τιμές ενοικίασης του νερού που θα χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις εκκολαπτηρίου που
πρόκειται να καθοριστούν και οι ενοικιάσεις γης του ιχθυοτροφείου, το έργο των οποίων θα καθοριστεί στα
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εδάφη σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αποταμιεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή του Κράτους,
καθορίζονται από τη Διεύθυνση Επαρχίας και ενοικιάζονται από τη Διοίκηση.
27) Ο γεωργός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον νόμο περί αλιείας αριθ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι συμβολαιογραφικές.
•
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πρόχειρες και οι επαρχιακές διευθύνσεις μπορούν να προτείνουν ή να
κάνουν αλλαγές λόγω των χαρακτηριστικών του χώρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3/g

(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1) Η εγκύκλιος αλιείας που δημοσιεύεται κάθε χρόνο θα τηρείται με τον νόμο περί αλιείας με αριθμό 1380 και
3288 αριθμημένος νόμος που τροποποιεί αυτόν τον νόμο, που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Γεωργίας και
Αγροτικών Υποθέσεων για έργα υδατοκαλλιέργειας.
2) Θα ακολουθηθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν σύμφωνα με κανονισμούς, ανακοινώσεις, εγκυκλίους και
ειδικές περιπτώσεις που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων και τις οδηγίες
του Υπουργείου.
3) Στην επιχείρηση που ανήκει στο άτομο / την εταιρεία. τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με την
ιχθυοκαλλιέργεια θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων στο MAF και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα
δικαιώματα.
4) Σύμφωνα με τις ποσοστώσεις που θα καθοριστούν από τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του
Ατλαντικού Τόνου (ICCAT) και άλλες διεθνείς συμφωνίες και κυρώσεις που θα εφαρμοστούν για την Τουρκία.
κάθε χρόνο, θα αποθηκεύεται η ποσότητα των ψαριών που θα κοινοποιηθούν και θα καθοριστούν από την
MAF και θα ακολουθηθούν οι κυρώσεις που έχουν δηλωθεί αναλόγως.
5) Δεν θα γίνει υπέρβαση της περιοχής παραγωγής που επιτρέπεται για υδατοκαλλιέργειες. δεν θα επεκτείνει
την επιφάνεια, στο πλαίσιο των επενδύσεων στο έργο · περιβαλλοντικά, οπτικά, κλπ. Εάν ζητηθεί από την MAF
για λόγους, θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο έργο.
6) Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, δεν θα πραγματοποιηθούν πλύσεις, ψεκασμοί
και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος και των υδάτων μέσα ή
γύρω από το νερό της θάλασσας, δεν θα πεταχτούν στερεές ή υγρές ουσίες θάλασσα / γλυκό νερό και χωρίς
να καταστραφεί η φυσική οικολογία και η βιολογική δομή του περιβάλλοντος, θα ληφθούν όλα τα είδη μέτρων
για την αποτροπή της διαφυγής από το αγρόκτημα.
7) Κατόπιν αιτήματος του MAF, το αίτημα δεν θα απορριφθεί για οποιεσδήποτε μελέτες και έρευνες να
διεξαχθούν από τα σχετικά ιδρύματα, οργανισμούς ή πανεπιστήμια στην περιοχή του έργου.
8) Δεν θα επιτρέπεται η κατασκευή οποιωνδήποτε προσωρινών και σταθερών κτιρίων ή εγκαταστάσεων που
δεν περιλαμβάνονται στο έργο και δεν είναι κατάλληλες για το έργο. ενάντια στην κλοπή με φυσικές
καταστροφές και άλλες κακές καιρικές συνθήκες, μη εμποδίζοντας τη μεταφορά και τη ναυσιπλοΐα, μη
προκαλώντας ασθένειες και ρύπανση, μη καταστραφεί από την παλίρροια.
10) Το άρθρο 21 στοιχείο ε) του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια διασφαλίζεται ότι συμμορφώνεται με
τα ύδατα που απελευθερώνονται πίσω στο περιβάλλον υποδοχής μετά τη χρήση στις εγκαταστάσεις.
11) Σε περίπτωση υποψίας ή διαπίστωσης ασθένειας στο νερό που απελευθερώνεται από ιχθυοκαλλιέργειες,
οι επιχειρηματίες πρέπει να αναφέρουν αυτήν την κατάσταση αμέσως στην επαρχιακή διεύθυνση όπου
βρίσκεται το αγρόκτημα.
12) Με τον παράκτιο νόμο αριθ. 3621, θα τηρηθούν οι διατάξεις των παράκτιων κανονισμών.
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13) Στο προσωπικό του άρθρου 19 του κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια θα ανατεθεί προσωπικό για την
εκτέλεση δραστηριοτήτων παραγωγής ιχθύων και την αντιμετώπιση του σχετικού προσωπικού του MAF και
άλλων οργανισμών.
14) Δεν θα υπάρχουν αλιεύματα ψαριών για προμήθεια ζωοτροφών ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή που
νοικιάζεται στη θάλασσα / γλυκό νερό.
15) Τα νεκρά ψάρια στην επιχείρηση θα συλλέγονται και θα καίγονται τακτικά ή θα θάβονται σε λάκκους
ασβέστη.
16) Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ιχθυδίων από τη φύση. Εκτός εάν έχει δοθεί εντολή και
επιτραπεί από την MAF, οι μονάδες εκκόλαψης ή / και φυτώρια δεν θα επιτρέπεται να αλιεύουν ψάρια που
αλιεύονται από τη φύση.
17) Θα γίνει αποδεκτό ότι η MAF δεν εγγυάται και αναλαμβάνει ποτέ την ποιότητα και την ποσότητα
θαλασσινού νερού / γλυκού νερού και επίσης δεν ευθύνεται για αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα του
νερού.
18) Οι ακίνητες τιμές ενοικίασης του νερού που θα χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν
σε κλουβιά στη θάλασσα και οι ενοικιάσεις γης που ανήκουν στα εργοστάσια υδατοκαλλιέργειας, όπου το έργο
είναι εγκατεστημένο στα εδάφη του Δημοσίου ή των κρατικών προβλέψεων και αποταμιεύσεων, είναι
καθορίζεται από την Επαρχιακή Διεύθυνση και ενοικιάζεται από τη Διοίκηση.
19) Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τα οχήματα μεταφοράς στη θάλασσα, είναι σημαντικό τα
μηχανοκίνητα σκάφη που χρησιμοποιούνται στα κλουβιά να είναι σύμφωνα με την πλοήγηση και να είναι
επίσης καταχωρημένα σε οποιοδήποτε δήμο και λιμενικό γραφείο και τους οδηγούς πρέπει να έχει δίπλωμα
οδήγησης οχήματος. Δεν είναι υποχρεωτικό για τα μη μηχανοκίνητα σκάφη που μπορούν να αποσταλούν και
να διαχειριστούν με κουπιά να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου
περί αλιείας αριθ. 1380 για μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα σκάφη, 4ο και 5ο άρθρο του κανονισμού για
την αλιεία, θα ληφθεί "άδεια αλιείας για πλοία".
20) Κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου εκκόλαψης, όταν εντοπίζονται ρύπανση και ασθένειες σε
επίπεδο που θα βλάψει την οικολογία και τη βιολογική δομή των θαλασσών και των εσωτερικών υδάτων. Σε
περίπτωση που επηρεαστεί αρνητικά η ασφάλεια των θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων, η μεταφορά και η
ναυσιπλοΐα και προκύψουν άλλα κοινωνικά προβλήματα με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με τη
θάλασσα, το έργο ιδιωτικών και νομικών προσώπων θα αφαιρεθεί από την προσωρινή ή εντελώς μονομερή
εφαρμογή. Επιπλέον, θα αποδεχτεί εκ των προτέρων ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έχουν λήξει θα ακυρωθούν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα ή αποζημίωση.
21) Ζημιές και απώλειες λόγω ρύπανσης, ασθένειας, κύματος, πυρκαγιάς, σεισμού, ανέμου, άλλων κακών
καιρικών συνθηκών, μεταφοράς και πλοήγησης, κλοπής, αλλαγών στη στάθμη του νερού και χημικής και
βιολογικής δομής του νερού θα είναι η αιτία λήξης της οφειλόμενης σύμβασης για τους παραπάνω λόγους ή
κατά την εφαρμογή του. Ο αγρότης δεν θα ζητήσει κανένα δικαίωμα και αποζημίωση από το MAF.
22) Ρύπανση, ασθένεια, κύμα, πυρκαγιά, σεισμός, άνεμος, άλλες κακές καιρικές συνθήκες, μεταφορά και
πλοήγηση, κλοπή, στάθμη νερού και χημική και βιολογική δομή του νερού σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης μίσθωσης και υδατοκαλλιέργειας για τους παραπάνω λόγους ή κατά την υλοποίηση του έργου
υδατοκαλλιέργειας. Ως κτηνοτρόφος, θα αναλάβει να μην διεκδικήσει κανένα δικαίωμα και αποζημίωση από
το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων λόγω της ζημιάς και της απώλειας λόγω των αλλαγών.
22) Ο γεωργός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον νόμο περί αλιείας αριθ. 1380, τον κανονισμό για την
υδατοκαλλιέργεια και οι αρχές που θα καθοριστούν από τις εγκύκλιους που θα δημοσιευτούν.

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι συμβολαιογραφικές.
•
Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι πρόχειρες και οι επαρχιακές διευθύνσεις μπορούν να προτείνουν ή
να κάνουν αλλαγές λόγω των χαρακτηριστικών του χώρου.

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3/ώρα

(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
(ΛΙΜΝΕΣ, VOLİ PLACES, ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, DALYANS
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία αναφοράς: .../.../.....
ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ()

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ()

ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ()

1- ΕΠΑΡΧΙΑ/ΠΟΛΗ/ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ
:
2- ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
:
3- ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
:
4- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘ
:
5- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ
:
6- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
:
7- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
:
8- ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ
:
9- E-MAİL- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
:
10- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
11- ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΕΣ)/ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
12- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
:
Εμβαδόν στην ξηρά: ............ m2
Ενοικιάζεται από: ..............
Περίοδος μίσθωσης:
.........
Επιφάνεια θάλασσας: ............ m2
Ενοικιάζεται από: ..............
Περίοδος μίσθωσης:
..........
Ροή νερού:. ……… lt/sn Ενοικίαση από: ..............
Περίοδος μίσθωσης: ..........
13- ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TL):
Για έκταση γης
: ……………………… ..
Για επιφάνεια θάλασσας
: ………………………
Για νερό
: ………………………
14- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΠΤΥΧΙΟ/ΛΕΠΤΟ/ΔΕΥΤΕΡΟ):
1- …………… .. Ν, ……………… .Ε
2- …………… .. Ν, ……………… .Ε
3- …………… .. Ν, ……………… .Ε
4- …………… .. Ν, ……………… .Ε
15- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
:
16- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΧΩΡΟΥ
:
17- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ (Τόνος/έτος, ψάρι/έτος)
:
18- ΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
:
ΠΕΣΤΡΟΦΑ () ΚΥΠΡΙΝΟΣ () ΤΣΙΠΟΥΡΑ () ΛΑΒΡΑΚΙ () ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ () ΑΛΛΑ ()
19- ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: ΓΟΝΟΙ () ΠΟΣΟΤΗΤΑ () ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ () ΆΛΛΟ ()
20- ΠΑΡΑΓΩΓΗ (τόνος/έτος, ψάρι/έτος)
:
.................... ……………… ……………… ……… ..
21 - ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ

:

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΦΟΥΣ (m²) :
β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (m²)
:
γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΟΝΟΥ
:
Είδος Αρ
……………………………………………….
…………………………………………
22- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΛΙΜΝΕΣ/ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΗΣ:
Τύπος
Ορθογώνιος
τετράγωνο
Εγκύκλιος
Πολύγωνο
Άλλο

Οχι

Διαστάσεις (m)

Όγκος (m3)

Ποσότητα ψαριών

Όγκος (m3)

Ποσότητα ψαριών

23- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ:
Τύπος
τετράγωνο
Εγκύκλιος
Πολύγωνο
Άλλο

Οχι

Διαστάσεις (m)

24- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚ (kg/m3, Fish/m3):
25- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ, ΓΟΝΟΥΣ, ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ:
Είδος Ποσότητα Μέσο βάρος (g) Εταιρεία (αυγό, γόνος, γεννήτορας) (ψάρια)
ένα- ………………………….. …………………….. …………… ……………………………………………………… …… ..
β- ………………………… .. …………………… ……………………………… ..
γ- ………………………… .. …………………… ……………………………… ..
26- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ:
Αγορά εταιρίας Εθνικός/Τύπος εξαγωγής (pellet κ.λπ.,) Ποσότητα (τόνοι)
ένα- ………………………… ………………… ………………….. …………….
β- ………………………… ……………………………………………………………………
γ- ………………………… .. …………………… .. …………………. ……………
27- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Πωλούνται τον τελευταίο ένα χρόνο):
Είδος
Εξαγωγή
Εγχώρια αγορά
Άλλο
Σύνολο
(τόνοι)
(τόνοι)
(τόνοι)
(τόνοι)
Φαγκρί
Λαβράκι
Πέστροφα
Γαλαζόπτερος τόνος
Άλλο

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

28- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ:
Κατάσταση :
30- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΝΑΙ ( ) ΟΧΙ ( )
ACTIVE () INACTIVE ()
ΝΑΙ ΟΧΙ ( )

…………………………………………………………………………………………………………………
(Αν υπάρχει χώρος αποθήκευσης, αν τα δολώματα είναι σωστά στοιβαγμένα, αν υπάρχει εξαερισμός κ.λπ.)
31- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
a- # ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ*:
β- # ΕΡΓΑΤΕΣ:
c- # ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ:
d- # ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ:
32- ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (Αν η εγκατάσταση λειτουργεί στο πλαίσιο των αρχών
που καθορίζονται στον Κανονισμό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, οι νομικές ενέργειες, εάν υπάρχουν
κ.λπ.):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ΕΛΕΓΧΟΙ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(*) Το αν απασχολείται τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με την παραγωγική ικανότητα θα ελέγχεται από τα
ασφάλιστρα SSK.

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.
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ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΜΟΡΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΜΟΡΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΥΓΟΥ/ΓΟΝΟΥ/ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
................................ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Θα ήθελα να εισαγάγω ……………………. Κομμάτια αυγό/γόνο/γεννήτορα από ………………… .. για χρήση στο
αγρόκτημά μου, το οποίο στη διεύθυνση που δίνεται παρακάτω.
Ειλικρινά δικός σας,
.../.../.....
Όνομα επίθετο

Υπογραφή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :
- Μόνιμη διεύθυνση:
- Τηλέφωνο φαξ, e-mail, ιστότοπος
Για αγρόκτημα
Επαρχία και πόλη:
Χωριό/Τοποθεσία:
Αριθμός άδειας υδατοκαλλιέργειας:
Χωρητικότητα έργου (τόνοι-τεμάχιο/έτος):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.8

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥ, ΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ
Το φυτό, τα στοιχεία του οποίου δίνονται παρακάτω, το οποίο έχει εγκεκριμένο πιστοποιητικό
υδατοκαλλιέργειας με ημερομηνία ……………, είναι κατάλληλο για εισαγωγή ..................... τεμαχίων αυγού
/γόνου/ γεννήτορα.
Πιστοποιητικό υδατοκαλλιέργειας αριθ .:
Όνομα του αγροκτήματος:
Όνομα και επώνυμο ιδιοκτήτη:
ΔΟΥ και αρ.:
Αριθμός ταυτότητας:
Διεύθυνση αγροκτήματος:
Τηλέφωνο, φαξ, e-mail:
Παραγόμενα είδη και προϊόντα:
Ικανότητα έργου (ψάρι/έτος):
Εταιρεία που μπορεί να εισαχθεί αυγό/γόνο/γεννήτορα ανά έτος*:
Τσιπούρα ………… ... …… ψάρια-kg/έτος
Λαβράκι ……………. ……… ψάρια-kg/έτος
Άλλα …… .. ………………… ψάρια-kg/έτος
Εισαγόμενα ψάρια αυγού/γόνου/γεννήτορα ανά έτος **:
Τσιπούρα ………… ... …… ψάρια-kg/έτος
Λαβράκι ……………. ……… ψάρια-kg/έτος
Άλλα …… .. ………………… ψάρια-kg/έτος
Τόπος και ημερομηνία έγκρισης έργου:
Ιδιοκτησιακή κατάσταση:
Ημερομηνία και διάρκεια έναρξης μίσθωσης:
Αριθμός λιμνών και όγκων (#/m3):
Αριθμός κλουβιών και όγκος (#/m3):
Ικανότητα εκκόλαψης (# αυγό):
* Υπολογίζεται σύμφωνα με τη χωρητικότητα του έργου
** Πραγματοποιημένα στοιχεία εισαγωγής
Αξιολογητές:
Ονομα επίθετο :

Ονομα επίθετο :

Υπογραφή: Υπογραφή:
Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
.../.../...
Υπογραφή
Όνομα Επώνυμο

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.
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(ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ ΑΥΓΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΟΥ

ΠΡΟΣ ………………………… .ΔΗΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Στην πόλη σας συνεχίζουμε την ιχθυοκαλλιέργεια στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στην περιοχή <όπου
βρίσκεται το αγρόκτημα>, για να χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας, θα θέλαμε να
εισάγουμε <το όνομα του υλικού> από τη <χώρα>. Δηλώνουμε ότι δεν θα το μεταβιβάσουμε σε τρίτους. δεν
χρησιμοποιούν άλλο σκοπό, όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται είναι σωστά και ακριβή και αναλαμβάνουμε
νομική ευθύνη που προκύπτει από τις συναλλαγές που σχετίζονται με αυτά τα έγγραφα.

Ημερομηνία
Υπογραφή και σφραγίδα

Κοινά σύνορα. Κοινές λύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
TARSIM-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - 2019
Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Α'1. Θέμα Ασφάλισης
(1) Με αυτήν την ασφάλιση, με απόφαση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου περί αγροτικών
ασφαλίσεων αριθ. 5363, το Agricultural Insurance Pool παρέχει κάλυψη για αυτά τα είδη υδατοκαλλιέργειας
που καλλιεργούνται σε εγκαταστάσεις εγγεγραμμένες στο Σύστημα Καταχώρησης Υδατοκαλλιέργειας, κλουβιά
και δίχτυα, το οποίο είναι άμεσα που προκαλούνται από τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο Α.2
σύμφωνα με τις αρχές και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
(2) Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι αναφέρονται στην πολιτική.
(3) Για τους σκοπούς της εφαρμογής αυτού του γενικού όρου, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια και οι οδηγίες
ασφάλισης υδατοκαλλιέργειας.
Α2. Έναρξη Ασφαλιστικής Κάλυψης και Πεδίο Κάλυψης
Α.2.1. Υδατοκαλλιέργεια:
(1) Το ασφαλισμένο ποσό είναι η υψηλότερη μηνιαία αξία αποθέματος που δηλώνεται από τον
ασφαλισμένο/ασφαλισμένο στο σχέδιο υδατοκαλλιέργειας. Η κάλυψη ξεκινά αφού τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας επιτύχουν τα μονάδες βάρους που ορίζονται στο Τιμολόγιο και τις Οδηγίες.
(2) Όσον αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από αυτήν την ασφάλιση, απώλειες λόγω
θανάτων και υλικές ζημιές που προέρχονται από
α) Κάθε είδους ασθένεια εκτός από τις ασθένειες που ορίζονται στις παραγράφους (α και β) της
παραγράφου Α.3,
β) Ρύπανση και δηλητηριάσεις πέραν του ελέγχου του ιχθυοκαλλιεργητή,
γ) Θύελλα, ανεμοστρόβιλος, σεισμός, πλημμύρα,
δ) Ατυχήματα,
ε) Αρπακτικά,
στ) Άνθιση των φυκιών
καλύπτονται.
Α.2.2. Κλουβιά και δίχτυα:
(1) Ασφαλισμένο ποσό είναι η αξία του κλουβιού και των διχτυών που δηλώθηκαν από τον
ασφαλισμένο/ασφαλισμένο προαιρετικά.
(2) Όσον αφορά το κλουβί και τα δίχτυα που καλύπτονται από αυτήν την ασφάλιση, ζημίες που προκύπτουν
από
α) Καταιγίδα, ανεμοστρόβιλος, σεισμός, πλημμύρα,
β) Ατυχήματα,
γ) Αρπακτικά,
καλύπτονται.
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Α.2.3. Περίοδος ανάπτυξης μετοχών στο πεδίο κάλυψης
(1) Τα αποθέματα υδατοκαλλιέργειας σε περιόδους αυγών και προνυμφών δεν καλύπτονται. Αυτή η κάλυψη
ξεκινά όταν η πέστροφα, η τσιπούρα, το λαβράκι, η σκιαινίδα, η σπαρίδα, το κόκκινο λουράκι, το umbra, η
τσιπούρα με μπλε και με το μαύρο στίγμα, το λυθρίνι, η τσιπούρα και ο οξύρρυγχος γίνεται 5 gr ή μεγαλύτερος.
Για άλλα είδη, η έναρξη της κάλυψης μπορεί να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Πισίνας Αγροτικής
Ασφάλισης.
(2) Αυτή η κάλυψη είναι περιορισμένη με την ικανότητα που δίνει το Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας.

A.3. Εξαιρέσεις
(1) Απώλειες που οφείλονται ή προκύπτουν από τα ακόλουθα γεγονότα εξαιρούνται από την ασφαλιστική
κάλυψη:
▪ Ασθένειες που υπάρχουν ήδη πριν από την έναρξη της κάλυψης,
▪ Ασθένειες (παράσιτα, βακτήρια, μικρόβια, ιοί και μύκητες) που εμφανίζονται κατά την περίοδο αναμονής
που είναι 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης,
▪ Περίοδος αποθεμάτων αυγών και προνυμφών και πρώτες 5 ημέρες από την άφιξη του παιδιού στην
εγκατάσταση,
▪ Λάθος και ανεπαρκής σίτιση,
▪ Δηλητηριάσεις λόγω λανθασμένης αποθήκευσης των ζωοτροφών στην εγκατάσταση,
▪ Εσκεμμένες πράξεις και σφάλματα του ασφαλισμένου/ασφαλισμένου ή του υπεύθυνου της εγκατάστασης,
▪ Έμμεσες ζημίες μετά την εμφάνιση καλυπτόμενου κινδύνου,
▪ Χρήση φαρμάκων και χημικών ουσιών (με άδεια χρήσης) σε παράβαση του εγχειριδίου χρήστη, η) Χρήση
φαρμάκων και χημικών ουσιών (χωρίς άδεια χρήσης),
▪ Η μη συμμόρφωση του ασφαλισμένου με το θεραπευτικό πρόγραμμα που συνιστούν οι ειδικοί,
▪ Πληγές και ουλές που προκαλούνται από τη χρήση λανθασμένου διχτυού στα κλουβιά ή από λανθασμένη
ταξινόμηση των ψαριών,
▪ Μείωση του ρυθμού ροής του νερού στις πισίνες γης (κάτω από το επίπεδο που δήλωσε ο ασφαλισμένος)
λόγω των πράξεων του ιχθυοκαλλιεργητή,
▪ Διάβρωση, φθορά ή δυσλειτουργία σε μηχανικό ή ηλεκτρικό εξοπλισμό, εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις
(είτε αυτή η εγκατάσταση είτε ο εξοπλισμός είναι ασφαλισμένος ή όχι),
▪ Απώλειες που προκύπτουν κατά τη μεταφορά για οποιονδήποτε λόγο,
▪ Αποτυχία ή βαριά αμέλεια της διοίκησης στη διευθέτηση της δέουσας συντήρησης μηχανικού ή ηλεκτρικού
εξοπλισμού, εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων (είτε αυτή η εγκατάσταση είτε ο εξοπλισμός είναι
ασφαλισμένος ή όχι),
▪ Άμεσες αλλαγές της θερμοκρασίας του νερού ή της στάθμης του αλατιού λόγω των πράξεων της
διαχείρισης, ιδ) Αποθήκευση πέραν του δηλωθέντος όγκου αποθήκευσης,
▪ Καννιβαλισμός,
▪ Κλοπή,
▪ Απώλειες λόγω ελαττωματικής εργασίας/υλικού ή χρήσης ατελούς υλικού/εργασίας σε κλουβιά, t) Θάνατος
και θάνατος που προκύπτουν από τις ενέργειες της δημόσιας αρχής για οποιοδήποτε ασφαλισμένο προϊόν
υδατοκαλλιέργειας,
▪ Όλες οι απώλειες που προκαλούνται από απεργίες, αποκλεισμούς, εμφύλιες αναταραχές και εξέγερση και
ηθελημένα παραπτώματα και τις στρατιωτικές και πειθαρχικές ενέργειες που απαιτούνται από αυτά,
▪ Απώλειες που αποδίδονται σε τρομοκρατικές ενέργειες που ορίζονται στον Αντιτρομοκρατικό Νόμο αριθ.
υπάρχοντα,
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▪ Όλες οι απώλειες που οφείλονται σε πόλεμο, κατάσταση πολέμου, εισβολές, ξένες εχθρότητες, συμπλοκές
(ανεξάρτητα από το εάν το κράτος κηρύσσεται ή όχι), εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, εξέγερση, εξέγερση,
εξέγερση και οι στρατιωτικές και πειθαρχικές ενέργειες που απαιτούνται από αυτούς, u) Απώλειες και
ζημιές που οφείλονται σε μόλυνση από ακτινοβολία ή ραδιενέργεια που προέρχονται από πυρηνικό
καύσιμο ή από πυρηνικά απόβλητα ως αποτέλεσμα της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή για οποιονδήποτε
λόγο που τους αποδίδεται ή για τυχόν στρατιωτικές ή πειθαρχικές ενέργειες που απαιτούνται για αυτούς (ο
όρος «καύση» ως που χρησιμοποιείται σε αυτό το εδάφιο καλύπτει επίσης κάθε αυτοσυντηρούμενη
πυρηνική σχάση).
▪ Δίχτυα κλουβιών μεγαλύτερα των 12 ετών.
Α.4. Υπολογισμός ασφαλίστρου
(1) Κατάθεση/προσωρινή - η πριμοδότηση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη μηνιαία μέση αξία των
αποθεμάτων που δηλώνεται στο σχέδιο υδατοκαλλιέργειας και το επιτόκιο πριμοδότησης. Κατά τη λήξη της
πολιτικής · Η αναγκαία προσαρμογή της πριμοδότησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον υπολογισμό της
πριμοδότησης που γίνεται με βάση τις μηνιαίες μέσες αξίες αποθεμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την
περίοδο καλλιέργειας. Τα συνημμένα τιμολόγια και οδηγίες λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό και την
πληρωμή της κατάθεσης και του τελικού ασφαλίστρου.
(2) Το τελικό ποσό πριμοδοτήσεων υπολογίζεται με την εφαρμογή του επιτοκίου πριμοδότησης και το μέσο
ασφαλισμένο ποσό που υπολογίζεται σε πραγματικούς μηνιαίους καταλόγους αποθεμάτων προϊόντων. Η
πισίνα αγροτικής ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος/ασφαλισμένος έχουν το δικαίωμα επιστροφής της διαφοράς
μεταξύ του τελικού ασφαλίστρου που υπολογίζεται κατά τη λήξη της ασφαλιστικής κάλυψης και του
ασφαλίστρου προκαταβολής που εισπράττεται εκ των προτέρων. Εάν οι μηνιαίοι κατάλογοι αποθεμάτων
προϊόντων δεν έχουν αποσταλεί για ισχύουσα ασφαλιστική σύμβαση, ο ασφαλιστής πραγματοποιεί
υπολογισμό ασφαλίστρου βάσει του υψηλότερου ασφαλισμένου ποσού που έχει δηλωθεί στο σχέδιο
υδατοκαλλιέργειας.
Α.5. Εκπιπτόμενη και Συνσφάλιση
(1) Μπορεί να συμφωνήσει να μην αποζημιωθεί το μέρος της ζημίας που συνέβη, που αντιστοιχεί σε ένα
ορισμένο ποσοστό ή ποσό του ασφαλισμένου ποσού.
(2) Εκτός από την έκπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, μπορεί να συμφωνήσει τη συμμετοχή του
ασφαλιστή στη ζημία κατά ένα ορισμένο ποσοστό συνασφάλισης.
(3) Το καθορισμένο ποσοστό έκπτωσης και συνασφάλισης αναφέρεται στο Τιμολόγιο και τις Οδηγίες και στην
μπροστινή πλευρά του συμβολαίου.
A.6. Αποδοχή Αίτησης Ασφάλισης
(1) Το Pool Agricultural Insurance επιβεβαιώνει το έντυπο προκαταρκτικών πληροφοριών που συμπληρώνεται
από ασφαλισμένους/ασφαλισμένους από το Σύστημα Πληροφοριών Υδατοκαλλιέργειας και σύμφωνα με το
αποτέλεσμα της επιθεώρησης κινδύνου. η πολιτική γίνεται αποδεκτή και εκδίδεται.
(2) Μετά την επιθεώρηση κινδύνου, οι κίνδυνοι που θεωρούνται αδικαιολόγητοι από την ομάδα γεωργικών
ασφαλίσεων δεν είναι εγγυημένοι.
(3) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της δήλωσης ασφαλισμένου και των πληροφοριών του Πληροφοριακού
Συστήματος Υδατοκαλλιέργειας, η πολιτική μπορεί να εκδοθεί με την ενημέρωση των πληροφοριών στο
Πληροφοριακό Σύστημα Υδατοκαλλιέργειας.
A.6.1 Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας
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Ο ασφαλισμένος/ασφαλισμένος πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο υδατοκαλλιέργειας (παράρτημα: 1) στον
ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της αίτησης.
A.6.2 Υγιεινή & Φροντίδα
Το προϊόν υδατοκαλλιέργειας που πρέπει να ασφαλιστεί πρέπει να είναι σωματικά τέλειο και υγιές και να μην
έχει τραυματιστεί κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης. Είναι απαραίτητο για τους
ασφαλισμένους να δείχνουν τη δέουσα προσοχή στην υδατοκαλλιέργεια όλη την ώρα.
Α.6.3. Κατάλληλη εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας
(1) Προκειμένου να ασφαλιστούν τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. πισίνα, δεξαμενή ή κλουβιά στις
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας πρέπει να έχουν κατασκευαστεί ή τοποθετηθεί σύμφωνα με το έργο και η
καταλληλότητά τους πρέπει να έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από τις αρχές.
(2) Στην παραγωγή υδατοκαλλιέργειας οι ακόλουθες συνθήκες είναι υποχρεωτικές.
• Η ποιότητα του νερού θα πρέπει να ταιριάζει για τα είδη που εκτρέφονται στην εγκατάσταση,
παρέχοντας εφεδρική αντλία και γεννήτρια (λειτουργούν συνεχώς) σε εγκαταστάσεις που το νερό
τροφοδοτείται από ρεύμα και αντλίες, -χρήση φίλτρου κ.λπ. εξοπλισμού για την απομάκρυνση
ακατέργαστων υλικών που εμπλέκονται στο νερό σε τέτοιες υδατοκαλλιέργειες εγκαταστάσεις όπου
το νερό τροφοδοτείται από ρέματα και καθαρισμός τους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
• Το κανάλι αποστράγγισης θα πρέπει να είναι χτισμένο σε εγκαταστάσεις που ζουν από ρέματα,
παρέχοντας προειδοποιητικά φώτα και φωτεινά υδατομετρητές για τη θαλάσσια κυκλοφορία,
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα κατά των αρπακτικών. Οι συνδέσεις στο κλουβί πρέπει να είναι
σύμφωνες με τις συστάσεις της κατασκευαστικής εταιρείας.
• Σε λίμνες εδάφους
- Η ποσότητα οξυγόνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-8 mg / lt,
- Οι αλλαγές στο ποσοστό του νερού σε 24 ώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%,
- τα άνω άκρα των πλευρικών τοιχωμάτων της πισίνας να έχουν κλίση κατά 45%,
- Οι λίμνες δεν πρέπει να τρέφονται από το υπόγειο νερό,
- Οι σωλήνες αποστράγγισης δαπέδου να έχουν επαρκές μήκος (ανάλογα με το μήκος των
πισινών 3-6 μέτρα),
- Τα κανάλια πρέπει να ανοίγουν σε επαρκές μέγεθος και πλάτος,
- Το επίπεδο των σωλήνων αποστράγγισης δαπέδου και η στάθμη νερού των καναλιών
αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι το ίδιο,
- Οι σωλήνες αποστράγγισης της πισίνας θα πρέπει να είναι υψηλότερου επιπέδου από τον
σωλήνα εκκένωσης της Δημόσιας Διοίκησης Υδάτινων Συστημάτων κ.λπ.,
- Το νερό στα κανάλια εκκένωσης λόγω χειμερινών βροχών δεν πρέπει να αναμειγνύεται με το
νερό της πισίνας,
- Διατήρηση επαρκούς αριθμού αεριστή πισίνας ανάλογα με το μέγεθος των ψαριών έναντι
μείωσης του επιπέδου οξυγόνου,
- Λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις στο υπόγειο ή στα πλευρικά τοιχώματα της πισίνας
ενάντια στη μείωση του οξυγόνου τη νύχτα για τα βρύα,
- Παροχή εφεδρικών γεωτρήσεων για μείωση της ποσότητας νερού που εισέρχεται στην πισίνα,
• Vibrogen
2 εμβολιασμός στο λαβράκι,
- Το χρώμα του νερού που πρέπει να ακολουθείται τακτικά ενάντια στην άνθηση των φυκιών και
τις τιμές οξυγόνου.
- Παροχή γεννήτριας και αυτόματη εφαρμογή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
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- Για να παρέχετε συναγερμό συναγερμού και κουδουνίσματος έναντι διακοπής ρεύματος.
A.7. Έναρξη και Λήξη Ασφάλισης
Η ασφαλιστική κάλυψη τίθεται σε ισχύ εκείνη την ώρα κατά την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
λήγει την ίδια ώρα στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο συμβόλαιο ως ημερομηνία έναρξης και λήξης, εκτός
εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
A.8. Υπερβολική Ασφάλιση
Εάν το ασφαλισμένο ποσό υπερβαίνει την αξία της ασφαλισμένης παροχής, μέρος της ασφάλισης πέραν αυτής
της αξίας καθίσταται άκυρο. Ο Αγροτικός Όμιλος Ασφάλισης που γνωρίζει την κατάσταση κατά τη διάρκεια της
περιόδου ασφάλισης, ειδοποιεί τον ασφαλισμένο και μειώνει μέρος του ποσού του ασφαλισμένου και του
ασφαλίστρου που αντιστοιχεί σε αυτό το πλεόνασμα και επιστρέφει το πλεόνασμα στον ασφαλισμένο.
A.9. Υπασφάλεια
Εάν το ασφαλισμένο ποσό που ορίζεται στο συμβόλαιο είναι κάτω από την αξία της ασφαλισμένης παροχής
κατά τη στιγμή της ζημίας, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη σύμβαση, η Agricultural Insurance Pool είναι υπεύθυνη
για τη ζημία σε αναλογία του ποσού που ασφαλίζεται με την ασφαλιστική αξία.
Β. ΑΠΩΛΕΙΑ και ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Β.1. Υποχρεώσεις Ασφαλισμένου/Ασφαλισμένου σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου
(1) Σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου, ο ασφαλισμένος / ασφαλισμένος υποχρεούται να συμπληρώσει τα
ακόλουθα σημεία· ειδοποίηση αξίωσης, ενημερώνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες στον
ασφαλιστή/οργανισμό, το Agricultural Insurance Pool ή τις διευθύνσεις που αναφέρονται στο συμβόλαιο εντός
24 ωρών αφότου έμαθε για την εμφάνιση του κινδύνου·
- Όνομα, επώνυμο και διεύθυνση,
- Αριθμός τουρκικής ιθαγένειας ή αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
- Ημέρα και ώρα εμφάνισης κινδύνου,
- Αιτία απώλειας, Πληροφορίες για κατεστραμμένο προϊόν υδατοκαλλιέργειας,
- Πλήρης διεύθυνση της περιοχής όπου συνέβη ο κίνδυνος.
(2) Κατόπιν αιτήματος της πισίνας, ο ασφαλισμένος/ασφαλισμένος υποχρεούται να υποβάλει την πιστωτική
μονάδα γεωργικής ασφάλισης ή τον ρυθμιστή ζημιών, αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα χρήσιμα για
λεπτομερείς λόγους εμφάνισης κινδύνου και εύρεση ποσού απώλειας και αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και
δείγμα που πρέπει να ληφθεί από νεκρά ψάρια ( φυλάσσεται σε κάδο πάγου) χωρίς καθυστέρηση.
(3) Η προσαρμογή της ζημίας πραγματοποιείται από προσαρμογείς ζημιών που ορίζονται από την ομάδα
γεωργικών ασφαλίσεων.
(4) Η δεξαμενή γεωργικής ασφάλισης μπορεί να αλλάξει τον τόπο όπου πρέπει να γνωστοποιείται η απαίτηση
ειδοποιώντας τον ασφαλισμένο.
(5) Προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την πληρωμή σε απώλεια πυρκαγιάς, ο ασφαλισμένος
υποχρεούται να παράσχει την τελική απόφαση της ποινικής δίωξης και να την παρουσιάσει στη δεξαμενή
αγροτικής ασφάλισης.
Β.2. Μέτρα Προστασίας και Ανάκτηση
(1) Ο ασφαλισμένος/ασφαλισμένος υποχρεούται να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να
αποτρέψει, να μετριάσει ή να μειώσει την απώλεια σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, ο
ασφαλισμένος/ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος.
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α) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα μέσω κτηνιάτρου, μηχανικού γεωργίας και υδατοκαλλιέργειας
ειδικευμένου στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που
υπέστησαν ασφαλισμένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
β) να δώσει άδεια στην πισίνα γεωργικής ασφάλισης ή τον ρυθμιστή ζημιών για να
ερευνήσει/ερευνήσει τα ασφαλισμένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και σχετικά έγγραφα για τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης,
γ) να δώσει, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για τον λεπτομερή
προσδιορισμό του λόγου εμφάνισης του κινδύνου και χρήσιμα για τον προσδιορισμό του ποσού και
των αποδεικτικών ζημιών, στην πισίνα αγροτικών ασφαλίσεων ή τον ρυθμιστή ζημιών κατόπιν
αιτήματος της δεξαμενής αγροτικής ασφάλισης χωρίς καθυστέρηση.
(2) Σε περίπτωση εμφάνισης μολυσματικής ασθένειας, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος:
α) Να διαχωρίσει τα άρρωστα και υγιή ζώα,
β) Να ενημερώνει την ασθένεια στη δεξαμενή αγροτικής ασφάλισης και στο Υπουργείο Γεωργίας και
Δασοκομίας/επαρχίες/περιφερειακά γραφεία,
γ) Να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις που καθορίζονται από Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Υγεία
καλλιεργειών, το Δίκαιο τροφίμων και ζωοτροφών, το νόμο αριθ. 5996
δ) να παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες φροντίδας, σίτισης και προστασίας για ασφαλισμένα
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
ε) Να λάβει τις προφυλάξεις που έχει συστήσει η Αγροτική Ασφαλιστική Εταιρεία μετά από ελέγχους.
Β.3. Δικαιώματα της ομάδας αγροτικών ασφαλίσεων σε περίπτωση εμφάνισης κινδύνου
(1) Το Pool Agricultural Insurance έχει το δικαίωμα να ελέγχει την ιατρική κατάσταση, τα προσόντα, τις
συνθήκες εκτροφής/σίτισης των ασφαλισμένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από υπαλλήλους του
Agricultural Insurance Pool ή προσαρμογείς ζημιών σε λογικό χρόνο, εάν είναι απαραίτητο.
(2) Επιπλέον · Η Αγροτική Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εντός 8 ημερών από την
ημερομηνία προσδιορισμού σε περίπτωση που διαπιστωθούν οι ακόλουθες βλάβες του
ασφαλισμένου/ασφαλισμένου:
α) Έλλειψη συντήρησης της πισίνας, του κλουβιού και των δεξαμενών,
β) Μη παροχή κριτηρίων ποιότητας νερού που απαιτούνται για τα είδη που καλλιεργούνται στην
εγκατάσταση,
γ) Αδυναμία παροχής μέτρων υγιεινής και βιοασφάλειας, δ) Αποτυχία συντήρησης και ζωοτροφών, ε)
Παράλειψη παροχής μέτρων που απαιτούνται από τον νόμο αριθ.
Β.4. Προσαρμογή Απώλειας
Ο λόγος, η ποιότητα και το ύψος της ζημίας καθορίζονται σύμφωνα με τον προσδιορισμό του Συγκροτήματος
Γεωργικής Ασφάλισης ή προσαρμογείς ζημιών, επομένως συμφωνία μεταξύ των μερών.
Β.5. Υπολογισμός αποζημίωσης
(1) Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης, οι τιμές ανά μονάδα που αναφέρονται στο συμβόλαιο λαμβάνονται
ως βάση με την επιφύλαξη της ασφάλισης και των ασφαλιστικών αιτήσεων. Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο είναι με έκπτωση, δεν πληρώνεται ζημία που δεν υπερβαίνει το εκπεστέο
(2) Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης, το τμήμα του ποσού της ζημίας που υπερβαίνει το εκπεστέο που
αναφέρεται στο συμβόλαιο λαμβάνεται ως βάση.
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(3) Ο υπολογισμός της αποζημίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τιμολόγια και τις οδηγίες. Μετά τη
μείωση της έκπτωσης που υπολογίζεται επί του ασφαλισμένου ποσού (κατά τη στιγμή της ζημίας), η συνασφάλιση υπολογίζεται επί του υπολοίπου ποσού ζημίας και αφαιρείται από την αποζημίωση. Η αξία
διάσωσης αφαιρείται από το ποσό αποζημίωσης, περιπτώσεις που αναφέρονται στο Τιμολόγιο και τις Οδηγίες,
εάν υπάρχουν.
(4) Το ποσό της οφειλόμενης και πληρωτέας αποζημίωσης καταβάλλεται με την αφαίρεση του ποσοστού
βλάβης, εάν υπάρχει, όπως αναφέρεται στην αναφορά Προσαρμογείς Απασχόλησης Αγροτικών Ασφαλίσεων
Πισίνας ή όπως εκτιμήθηκε με αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης.
(5) Το ποσό της οφειλόμενης και καταβλητέας αποζημίωσης καταβάλλεται με την αφαίρεση του ποσοστού
σφάλματος, εάν υπάρχει, όπως αναφέρεται στην αναφορά Προσαρμογείς Απώλειας Αγροτικών Ασφαλίσεων
Πισίνας ή όπως εκτιμάται με αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης.
Β.6. Πληρωμή αποζημίωσης
(1) Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου ζημίας, το οριστικό ποσό αποζημίωσης καταβάλλεται στον
ασφαλισμένο το αργότερο 30 ημέρες.
(2) Κατά την ημερομηνία πληρωμής, εκπρόθεσμα ασφάλιστρα που οφείλονται και καταβάλλονται σε σχέση με
όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του ασφαλισμένου/ ασφαλιστή μπορεί να συμψηφίζονται με την
αποζημίωση σύμφωνα με τη δήλωση του σχετικού ασφαλιστή.
(3) Οι πληρωμές αποζημίωσης γίνονται στο όνομα του ασφαλισμένου/ ασφαλισμένου μέσω της τράπεζας. Σε
περίπτωση που η καταβληθείσα αποζημίωση μεταφερθεί πίσω στον λογαριασμό του Συλλόγου Γεωργικής
Ασφάλισης επειδή ο ασφαλισμένος δεν το εισπράττει σε τέτοιο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τις
τραπεζικές συναλλαγές, ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να διεκδικήσει τόκους ή επιπλέον αποζημίωση ζημίας
λόγω καθυστερημένης πληρωμής.
(4) Οι ζημίες που μπορεί να υποστεί ο ασφαλιστής ως αποτέλεσμα παραπληροφόρησης ή ελλιπών
πληροφοριών αποζημιώνονται από τον ασφαλιστή και όλα τα κανάλια πωλήσεων.
Β.7. Μείωση αποζημίωσης ή κατάπτωσης δικαιώματος αποζημίωσης
(1) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αύξησης του ποσού της ζημίας λόγω αθέτησης ασφαλίσεων/ασφαλισμένων
μετά την εμφάνιση κινδύνου, η επιπλέον ζημία αφαιρείται από την πληρωτέα αποζημίωση.
(2) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος/ασφαλισμένος προκαλεί εκ προθέσεως εμφάνιση ορισμένων κινδύνων
ή πράξεις σκόπιμα για την αύξηση του ποσού της ζημίας, τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη σύμβαση
χάνονται.
(3) Σε περίπτωση που ο μηνιαίος κατάλογος αποθεμάτων προϊόντων δεν μπορούσε να σταλεί σύμφωνα με το
Τιμολόγιο και τις Οδηγίες και τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο συμβόλαιο, το Agricultural Insurance Pool
διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο ή να μην πληρώσει αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας.
Β.8. Αποτελέσματα Ζημίας και Αποζημίωσης
(1) Η δεξαμενή αγροτικής ασφάλισης αντικαθιστά νόμιμα τον ασφαλισμένο ανάλογα με το ποσό αποζημίωσης
και τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων που προκύπτουν από τη ζημία κατά του τρίτου προσώπου που
επιστρέφει στη δεξαμενή αγροτικής ασφάλισης κατ 'αναλογία της αντισταθμισμένης αποζημίωσης. Ο
ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τέτοια έγγραφα και πληροφορίες που είναι χρήσιμα και
διαθέσιμα για τυχόν ενέργειες που μπορούν να αντικατασταθούν από τη δεξαμενή αγροτικής ασφάλισης.
(2) Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη λήγει με την εμφάνιση του καλυπτόμενου κινδύνου.
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Β.9. Ασφαλισμένο ποσό που θα ληφθεί ως βάση για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και της αποζημίωσης
(1) Το ασφαλισμένο ποσό που βασίζεται σε υπολογισμούς ασφαλίστρων και αποζημίωσης διαπιστώνεται
πολλαπλασιάζοντας την τιμή μονάδας (που αναγράφεται στην πολιτική) του προϊόντος που επιτυγχάνεται με
το μέγεθος της πώλησης με το ποσοστό που αντιστοιχεί στα μοναδιαία βάρη στο διάγραμμα αξιολόγησης που
παρατίθεται στο παράρτημα στην πολιτική.
(2) Ασφαλισμένο ποσό που αναφέρεται στο συμβόλαιο για κλουβί και δίχτυ. από την αγορά ή την εγκατάσταση
κλουβιού και καθαρού, θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο ο λόγος απόσβεσης 15%. Το ποσοστό απόσβεσης του
κλουβιού και των διχτυών δεν υπερβαίνει το 30% του ασφαλισμένου ποσού. Δίχτυα άνω των 12 ετών μπορεί
να μην είναι ασφαλισμένα, αλλά για κλουβιά δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
1. Υψηλότερος όγκος αποθεμάτων
Οι όγκοι αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας δεν μπορούν να υπερβούν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω.
Πίνακας 1. Όγκος αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας

2. Premium Υπολογισμός
(1) Η προκαταβολή-προσωρινό ασφάλιστρο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μηνιαίο μέσο ασφαλισμένο
ποσό που δηλώνεται στο σχέδιο υδατοκαλλιέργειας με το τιμολόγιο.
(2) Το τελικό ποσό ασφαλίστρου υπολογίζεται με την εφαρμογή του δασμολογικού συντελεστή ασφάλισης στο
μέσο ασφαλισμένο ποσό που υπολογίζεται στους μηνιαίους καταλόγους αποθεμάτων προϊόντων που
πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της υδατοκαλλιέργειας. Η διαφορά ασφαλίστρου που προκύπτει υπέρ
ή κατά του ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου εισπράττεται ή επιστρέφεται στο τέλος της περιόδου ασφάλισης.
Σε περίπτωση που το ποσό της πριμοδότησης που πρέπει να επιστραφεί υπερβαίνει το 10% του ποσού της
προκαταβολής-προσωρινής πριμοδότησης λόγω των δηλωμένων μηνιαίων αξιών των αποθεμάτων και η
ακρίβεια των μηνιαίων στοιχείων των μετοχών δεν έχει πιστοποιηθεί από τον ασφαλισμένο, το μέρος που
υπερβαίνει το 10% του ποσού της κατάθεσης-προσωρινής πριμοδότησης που κέρδισε » t να επιστραφεί. Εάν
οι μηνιαίοι κατάλογοι αποθεμάτων προϊόντων δεν έχουν αποσταλεί και το συμβόλαιο δεν έχει ακυρωθεί, ο
ασφαλιστής υπολογίζει το ασφάλιστρο στο μέσο ασφαλισμένο ποσό που δηλώνεται στο σχέδιο
υδατοκαλλιέργειας.
(3) Το ασφάλιστρο του κλουβιού και των διχτυών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας ξεχωριστά καθορισμένο
ποσό ασφάλισης κλουβιού και διχτυών με το επιτόκιο πριμοδότησής τους.
(4) Το ελάχιστο ποσό πριμοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 TL.
3. Δασμολογικός συντελεστής, έκπτωση και συνασφάλιση
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(1) Η κατηγορία κινδύνου, ο δασμολογικός συντελεστής και τα εκπεστέα ποσά που σχετίζονται με το
Τιμολόγιο 1 εφαρμόζονται ως εξής:
Πίνακας 2. Τιμολόγιο 1: Ασφαλιστήρια στα οποία εφαρμόζονται οι Εκπτώσεις στο Συνολικό Ασφαλισμένο
Ποσό

(2) Η κατηγορία κινδύνου, το τιμολόγιο και τα εκπεστέα ποσά που σχετίζονται με το Τιμολόγιο 2
εφαρμόζονται ως εξής.
Πίνακας 3. Τιμολόγιο 2: Πολιτικές στις οποίες εφαρμόζονται οι εκπτώσεις για κλουβιά

4. Βραχυπρόθεσμοι Πίνακες
(1). Το ποσοστό είσπραξης θα εφαρμοστεί όπως παρακάτω σε περίπτωση ακύρωσης πολιτικής.
Πίνακας 4: Βραχυπρόθεσμος πίνακας ασφαλίστρων που εφαρμόζεται στην ακύρωση ασφάλισης
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(2) Το ασφάλιστρο δεν θα χρεωθεί για ακύρωση ασφάλισης που θα πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών από την
έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
(3) Το ασφάλιστρο δεν επιστρέφεται για ακύρωση ασφάλισης που έγινε μετά τα δύο τρίτα της περιόδου
ασφάλισης.
(4) Η κανονική περίοδος πολιτικής θεωρείται 210 ημέρες για τον τόνο και 365 ημέρες για άλλα ψάρια.
Υπολογίζεται επί της πριμοδότησης που εφαρμόζεται στην πολιτική σε τέτοιες επεκτάσεις μετά τη λήξη των
πολιτικών τόνου σε καθημερινή βάση.
(5) Για τις βραχυπρόθεσμες πολιτικές θα εφαρμοστούν ποσοστά είσπραξης όπως στον Πίνακα 5:
Πίνακας 5. Βραχυπρόθεσμος πίνακας ασφαλίστρων Premium*

(*) Η TARSIM δεν ευθύνεται για τη σωστή και πλήρη μετάφραση του κειμένου. Σε περίπτωση
οποιουδήποτε λάθους μετάφρασης. ισχύουν γενικοί και τεχνικοί όροι γραμμένοι στην αρχική γλώσσα
πολιτικής.
5. Περίοδοι συμβάντων απώλειας
(1) Οι περίοδοι συμβάντων ζημιών σύμφωνα με τους κινδύνους και τις ασθένειες θα εφαρμοστούν όπως
παρακάτω στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6. Περίοδοι συμβάντων απώλειας

(2) Εφαρμόζονται εκπτώσεις για κάθε συμβάν ζημίας που ορίζεται ξεχωριστά.
6. Εκπτώσεις
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(1) Σε ένα έτος μετά από περίοδο απαλλαγής από ζημίες σε περίπτωση ανανέωσης της πολιτικής, κανένα
μπόνους αξιώσεων δεν θα εφαρμοστεί ως 10% επί του δασμολογικού συντελεστή.
(2) Το δικαίωμα έκπτωσης που αποκτάται λόγω ανανέωσης του συμβολαίου ισχύει για 15 ημέρες από την
ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
(3) Σε περίπτωση που το ποσό της πριμοδότησης εξοφληθεί πλήρως εκ των προτέρων, ισχύει έκπτωση 5% από
το συνολικό ποσό της πριμοδότησης.
(4) Σε περίπτωση που ο αγρότης που εφαρμόζει την πολιτική είναι 30 ετών και κάτω. Εφαρμόζεται «Έκπτωση
Νέων Αγροτών» σε ποσοστό 5% επί του ασφαλίστρου.
(5) Σε περίπτωση που το άτομο που αναλαμβάνει την πολιτική είναι γυναίκα. Εφαρμόζεται «Έκπτωση Γυναίκας
Αγρότη» σε ποσοστό 5% επί του ασφαλίστρου.
7. Αποτελεσματικότητα
(1) Αυτό το τιμολόγιο και οι οδηγίες θα τεθούν σε ισχύ την 01/01/2019.
8. Ασφαλιστικές εταιρείες που θα εφαρμοστούν (Πίνακας 7)
Πίνακας 7. Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες για εφαρμογές TARSIM για ασφάλιση
Aksigorta INC.
Allianz Sigorta INC.
Anadolu Sigorta .INC.
Άγκυρα Σιγόρτα .INC.
Axa Sigorta INC.
Bereket Sigorta INC.

Doğa Sigorta INC.
Eureko Sigorta INC.
Generali Sigorta INC.
Groupama Sigorta INC.
Güneş Sigorta INC.
Halk Sigorta INC.

HDI Sigorta INC.
Koru Sigorta INC.
Mapfre Sigorta INC.
Neova Sigorta INC.
Ray Sigorta INC.
Quick Sigorta INC.

Sompo Japan INC.
Şeker Sigorta INC.
Unico Sigorta INC.
Ziraat Sigorta INC.
Zurich Sigorta INC.

9. Δασμοί με απαλλαγή από το συνολικό τέλος ασφάλισης (*) (Πίνακας 8, 9, 10, 11)
Πίνακας 8. Δασμοί με απαλλαγή από το συνολικό τέλος ασφάλισης (*)
Προϊόν
Χωρητικότητα
Κόστος
Το ποσό της πριμοδότησης που πρέπει να
(τόνοι)
ασφάλισης
καταβάλει ο αγρότης (TL)
(TL)
Κατηγορίες κινδύνου
1
2
3
Πέστροφα
100
1000000
12500
17500
22500
Λαβράκι-λαβίδα
100
1800000
22500
31500
40500
Γαλαζόπτερος
100
5000000
75000
87500
112500
τόνος
Κλουβιά και
10 τεμάχια
800000
1200
1600
2000
δίχτυα
(30μ)
(*) υπολογίζεται με βάση τις λίμνες και τα θαλάσσια αγροκτήματα
Πίνακας 9. Δασμοί που εξαιρούνται με βάση το κλουβί / την πισίνα
Προϊόν
Χωρητικότητα
Κόστος
Το ποσό της πριμοδότησης που πρέπει να
(τόνοι)
ασφάλισης
καταβάλει ο αγρότης (TL)
(TL)
Κατηγορίες κινδύνου
1
2
3
Πέστροφα
100
1000000
15000
22500
27500
Λαβράκι-τσιπούρα
100
1800000
27000
40500
49500
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Γαλαζόπτερος
100
5000000
87500
100000
125000
τόνος
Κλουβιά και
10 τεμάχια
800000
1600
2000
2400
δίχτυα
(30μ)
(*) υπολογίζεται με βάση τις λίμνες και τα θαλάσσια αγροκτήματα
Πίνακας 10. Τιμολόγια για απαλλαγές που εφαρμόζονται επί του συνολικού κόστους ασφάλισης
Προϊόν
Απαλλαγή (%)
Κοινή ασφάλιση (%)
(πάνω από το συνολικό κόστος
(Μερίδιο ασφαλισμένου)
ασφάλισης)
Θαλάσσιες και λιμνοκαλλιέργειες
5
(Λαβράκι, τσιπούρα, πενιχρή, πέστροφα σε
κλουβιά PE)
Καλλιέργειες στην ξηρά
5
(πέστροφα σε λίμνες, λαβράκια, τσιπούρες σε
χωμάτινες λίμνες)
0
Γαλαζόπτερος τόνος
15
Θαλάσσιες καλλιέργειες
5
(κοινός οδοντόκρεμας, τσιπούρα λευκή και με
κόκκινη ζώνη, χιόνα, μυλοκόπι, στικτό φαγγρί,
φαγγρί, λυθρίνι, ροζ συναγρίδα, οξύρρυγχος,
άλλα)
Κλουβιά και δίχτυα
5
Πίνακας 11. Τα τιμολόγια εξαιρούνται με βάση το κλουβί / την πισίνα
Προϊόν
Απαλλαγή (%)
Κοινή ασφάλιση (%)
(πάνω από το κόστος
(Μερίδιο ασφαλισμένου)
ασφάλισης κάθε κλουβιού)
Θαλάσσιες και λιμνοκαλλιέργειες
15
(Λαβράκι, τσιπούρα, πενιχρή, πέστροφα σε
κλουβιά PE)
Καλλιέργεια στην ξηρά
15
(πέστροφα σε λίμνες, λαβράκια, τσιπούρες σε
χωμάτινες λίμνες)
0
Γαλαζόπτερος τόνος
25
Θαλάσσιες καλλιέργειες
15
(συναγρίδα, τσιπούρα λευκή και με κόκκινη
ζώνη, χιόνα, μυλοκόπι, στικτό φαγγρί, φαγγρί
λυθρίνι, ροζ συναγρίδα, οξύρρυγχος, άλλα)
Κλουβιά και δίχτυα
15
Εγγύηση
Κοινή ασφάλιση (%) Μετοχή για ασφαλισμένο)
Προαιρετική κάλυψη κλοπής
30
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