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Προς τους Υπουργούς : α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και β) 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  κ.  Μαυρουδή Βορίδη. 

 
Θέμα :  «Υπαγωγή των επαγγελματιών αλιέων-μελών Αλιευτικών 
Συνεταιρισμών στο Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και 
αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών.» 
 
                                                           

    Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων στήριξης των κλάδων που πλήττονται 

από την εξάπλωση του Covid-19, οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί (Α.Σ.) που μισθώνουν 

λιμνοθάλασσες περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων, ενώ αντιθέτως οι 

επαγγελματίες αλιείς-μέλη αυτών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα ούτε ως 

εργαζόμενοι ούτε ως επαγγελματίες αλιείς, προκειμένου να υπαχθούν στα μέτρα 

ανακούφισης. Στις έμμεσες επιπτώσεις από την κρίση λόγω της πανδημίας 

προστίθενται  και  οι περιορισμοί στην διακίνηση  των αλιευτικών προϊόντων, σε 

συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης καθώς και η αδυναμία 

εξόφλησης των ήδη διατεθέντων προϊόντων εκ μέρους των πελατών. 

   Η επίκαιρη δυσχερής κατάσταση αποτελεί συνέχεια  χρόνιων προβλημάτων που 

αφορούν στη μη  οριστική ρύθμιση της υπαγωγής των επαγγελματιών αλιέων-

μελών Α.Σ. - οι οποίοι μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και λιμνοθάλασσες - στο 

καθεστώς του αφορολόγητου, καθώς τα μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών 

μισθωτών λιμνοθαλασσών, που αποκομιζουν έσοδα από την αλιευτική 
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δραστηριότητα, δεν εμφανίζονται ως επαγγελματίες αλιείς στην προσυμπληρωμένη 

από το TAXIS φορολογική  δήλωση. Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι η 

ειδική φορολογική διάταξη ορίζει ως επαγγελματίες αλιείς μόνο τους κατόχους 

επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι, όπως 

ορίζεται ρητά  στον Αλιευτικό Κώδικα και στην κείμενη αλιευτική νομοθεσία, οι 

αλιείς-μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών που μισθώνουν ιχθυοτρόφα ύδατα, 

παρόλο που δεν είναι οι ίδιοι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, 

διαθέτουν επαγγελματική ατομική άδεια αλιείας, ενώ κάνουν χρήση του 

εξοπλισμού που τους παρέχει ο συνεταιρισμός αποκλειστικά στο μίσθιο που 

μισθώνει ο συνεταιρισμός από το Ελληνικό Δημόσιο, αποδίδοντας το σύνολο της 

παραγωγής στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό-μισθωτή και εξαρτούν την επιβίωσή τους 

αποκλειστικά από την αλιεία.  

Ας σημειωθεί εδώ,  ότι οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί που μισθώνουν λιμνοθάλασσες 

από την 1η Μαρτίου έως και τον Ιούνιο βάσει του Αλιευτικού Κώδικα, 

απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις για σκοπούς 

αλιείας, ενώ ταυτοχρόνως υποχρεούνται να προβαίνουν σε εργασίες συντήρησης 

και προετοιμασίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς  εξ’ αυτού καθίσταται 

αδύνατη η  πλήρης αναστολή της λειτουργίας τους, διότι άλλως χάνεται η αλιευτική 

παραγωγή του αλιευτικού έτους. 

  Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με το αρ.35 παρ 2.α του ν. 420/1970 η 

εκμίσθωση των ιχθυοτρόφων υδάτων διενεργείται: Α) “Με εκμίσθωση, σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Τμήματος (Άρθρα 50 έως 59) και 

του Κεφαλαίου Β’ (Άρθρα 45 και 46), σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς που 

λειτουργούν και τηρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4384/2016.»,  Β) Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 50/ν.420/1970 Αλιευτικός Κώδικας.: “Το Δημόσιον δύναται να 

εκμισθοί τα ιχθυοτρόφα εν γένει ύδατα άνευ δημοπρασίας, προς αλιευτικούς 

συνεταιρισμούς της περιφερείας των υδάτων τούτων, δι' απευθείας σύμβασης και 

δια χρονικόν διάστημα μέχρι 5 ετών, εφόσον εγγυάται υπέρ αυτών αναγνωρισμένη 

Τράπεζα εν Ελλάδι ότι οι ρηθέντες συνεταιρισμοί θα εκπληρώσουν τας εκ της 

συμβάσεις υποχρεώσεις των”, Γ) Τα καταστατικά των Αγροτικών Αλιευτικών 

Συνεταιρισμών προβλέπουν ρητά ότι τα μέλη τους μπορούν να είναι μόνο όσοι 
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ασχολούνται στην «Αγροτική Παραγωγή και κατά κύριο λόγο στην αλιεία», Δ) Στις 

ανωτέρω μνημονευόμενες συμβάσεις καθώς και στις διακηρύξεις που προηγούνται 

στην μίσθωση, ορίζονται ρητά μεταξύ άλλων και οι υποχρεώσεις των 

συνεταιρισμών που αφορούν τον ελάχιστο αριθμό μελών τους, που θα 

απασχολούνται ενεργά στην εκμετάλλευση. Στις περισσότερες συμβάσεις μίσθωσης 

μάλιστα, αναφέρεται και η ακόλουθη ρητή πρόβλεψη: “Τα μέλη του συνεταιρισμού 

θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα ενεργοί επαγγελματίες αλιείς αποκλειομένων 

των συνταξιούχων ή των εξασκούντων οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, πλην 

αποκλειστικώς του αλιέα. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται από βεβαίωση των 

σωματείων Ελεύθερων αλιέων, που θα εκδίδεται ειδικά για αυτό τον σκοπό και θα 

αναφέρεται ρητά ότι είναι ενεργοί επαγγελματίες αλιείς που εξασκούν το 

επάγγελμα και αποζούν από αυτό.  Τα άτομα αυτά μπορούν να καλύπτουν τις 

προϋποθέσεις του αριθμού των απασχολουμένων που απορρέουν από την 

σύμβαση μίσθωσης, αλλά δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού και η αμοιβή τους 

καταβάλλεται με άλλη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.” Ακολούθως με το αρ.35 

παρ. 6 του ν.420/1970 προβλέπονται τα ακόλουθα: “ Ε) Οι υπηρεσίες αλιείας της 

οικείας Περιφέρειας, ανεξαρτήτως του φορέα που διενεργεί τη μίσθωση και για το 

σύνολο των μισθώσεων με τις διαδικασίες του άρθρου 35, συντάσσουν, εντός 6 

μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, έκθεση αξιολόγησης του 

μισθίου, η οποία θα ανανεώνεται κάθε τρία (3)χρόνια.  

Στις εκθέσεις αυτές τεκμηριώνεται το μέσο και το ελάχιστο εκτιμώμενο επίπεδο 

ποσότητας και αξίας παραγωγής, ο ελάχιστος αριθμός των θέσεων εργασίας και 

προσδιορίζονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις τόσο της βελτίωσης των δημοσίων 

υποδομών όσο και της περιβαλλοντικής προστασίας ή/και αποκατάστασης του 

μισθίου, σύμφωνα με τις προτάσεις του φορέα διαχείρισης στις προστατευόμενες 

περιοχές και όπου αυτός υφίσταται. Στ) Το αρθ. 53 του ν.420/1970 προβλέπει τα 

ακόλουθα: «Στα ιχθυοτρόφα ύδατα που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο και 

βρίσκονται σε καθεστώς μίσθωσης, ανεξαρτήτως του φορέα του διενεργούντα τη 

μίσθωση, διεξάγεται έλεγχος κάθε αλιευτικό έτος, που λήγει την τελευταία ημέρα 

του μηνός Φεβρουαρίου, για τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσής τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της έκθεσης αξιολόγησης της παραγράφου 5 
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του άρθρου 35 του παρόντος. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται το αργότερο έως το 

τέλος Μαΐου του τρέχοντος έτους στο φορέα που διενεργεί τη μίσθωση, στη Γενική 

Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

κοινοποιείται στον μισθωτή και αναρτάται κατά τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010». 

Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι η απασχόληση αλιέων στην 

εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών ως μέλη των συνεταιρισμών είναι υποχρεωτική 

και ελέγξιμη και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ρύθμιση του αναφερόμενου 

θέματος, που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα σε έναν περιορισμένο αριθμό 

ατόμων, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αφορολόγητου ποσού επί του 

εισοδήματός τους.  

  Δεδομένης της ανάγκης λήψης μέτρων, αφενός για την προστασία έναντι του 

COVID-19 και αφετέρου για την αντιμετώπιση επιπτώσεων σε κλάδους της 

οικονομίας, προτείνεται από το Σ.Α.Σ.Ε.Λ. η τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ. 

Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με αρ. πρ. 1405/26-09-2017 

ως ακολούθως: “ Άρθρο 17, 4. Για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό πράξης πάνω 

από 20.000 ΕΥΡΩ έως και 100.000 ΕΥΡΩ η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων 

γίνεται από μία 1 έως  3 δόσεις  και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην Απόφαση 

Χρηματοδότησης της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε αιτήματος 

πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου 

προϋπολογισμού της πράξης εκτός απρόβλεπτων και τεχνικών εξόδων, (μερικό 

σύνολο προϋπολογισμού πράξης) με εξαίρεση την τελική πληρωμή όπου το ποσό 

του αιτήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10%, 5. Για συνολικό επιλέξιμο 

προϋπολογισμό πράξης πάνω από 100.000 ΕΥΡΩ έως και 1.000.000 ΕΥΡΩ η 

καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται από 1 έως 3 δόσεις και ο χρόνος 

καταβολής ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης και το ποσό κάθε 

αιτήματος πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% του συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης εκτός απρόβλεπτων και τεχνικών εξόδων, 

(μερικό σύνολο προϋπολογισμού πράξης) με εξαίρεση την τελική πληρωμή  όπου το 

ποσό του αιτήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% , 6. Για συνολικό 

επιλέξιμο προϋπολογισμό πράξης πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ η καταβολή των 

οικονομικών ενισχύσεων γίνεται από 1 έως 4 δόσεις και ο χρόνος καταβολής 



 

 

Document1 

ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό 

κάθε αιτήματος πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης, εκτός απρόβλεπτων και τεχνικών εξόδων, 

με εξαίρεση την τελική πληρωμή, όπου το ποσό του αιτήματος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του 10%.  

 Επιπροσθέτως, και για την περαιτέρω μείωση των αρνητικών επιπτώσεων  

προτείνεται όπως προβλεφθεί η ένταξη των αλιευτικών συνεταιρισμών μισθωτών 

λιμνοθαλασσών και των μελών τους, στα γενικότερα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων 

που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για άλλους κλάδους της οικονομίας, με τις 

καταβολές των μισθωμάτων να λάβουν μετάθεσης χρόνου καταβολής της τελικής 

δεύτερης δόσης του ενοικίου από τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς - μισθωτές 

λιμνοθαλασσών, για το αλιευτικό έτος 2019-2020 για 6 μήνες, δηλ. αντί του 

Μαρτίου 2020, να καταβληθεί τον Αύγουστο του 2020. Επίσης, και  σύμφωνα με το 

άρθρο του νόμου 4646/2019  το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας των αλιευμάτων, ενώ με σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Γενικού 

Γραμματέα αναφέρεται ως δεδομένο ότι... «το ποσοστό αυτό (σ.σ. του ενοικίου) 

από την 12η Δεκεμβρίου και εφεξής μειώνεται από 10% σε 5% », προσδιορίζοντας 

ότι «το μίσθωμα υπολογίζεται επιμεριστικά, δηλαδή με 10% για τον αριθμό των 

ημερών που ίσχυε η παλαιά διάταξη και με 5% για τον αριθμό των ημερών που 

ισχύει η νέα», ερμηνεία, που αφενός αποδυναμώνει στο μέγιστο βαθμό την 

ευεργετική επίδραση για το αλιευτικό έτος 2019-20 της νομοθετικής ρύθμισης, 

αφετέρου δεν καθίσταται υποχρεωτική, ούτε εδράζεται σε συγκεκριμένη πρόβλεψη 

του νόμου.  

  Κρίνεται επίσης αναγκαία, η αναθεώρηση των προβλέψεων του 247/78581/10-3-

2020 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ, για την ισχύ εφαρμογής του άρθρου 

την παρ. 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4646/2019 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 

201/12-12-2019, σχετικά με το ύψος του ενοικίου για την εκμίσθωση δημοσίων 

ιχθυοτρόφων υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, ώστε αυτή να ισχύσει από 

την έναρξη του αλιευτικού έτους 2019-2020, άρα και η ισχύς της πρόβλεψης του 

νόμου να καλύπτει το αλιευτικό έτος 2019-2020, αφού το ενοίκιο υπολογίζεται και 
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εκκαθαρίζεται επί της συνολικής παραγωγής του αλιευτικού έτους όπως ορίζει ο 

αλιευτικός κώδικας, και όχι επί της ημερήσιας παραγωγής.  

   Τα προαναφερόμενα, σε συσχετισμό με την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης 

επενδυτικών σχεδίων, καθώς και της πιστοποίησης και πληρωμής δόσεων 

υλοποίησης που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται άμεσα, θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν την αύξηση των δόσεων πληρωμής με αντίστοιχη τροποποίηση των 

ποσοστών υλοποίησης, ώστε η τελική δόση να αντιπροσωπεύει το 10% του 

προϋπολογισμού της επένδυσης, σύμφωνα με την οποία  δίνεται η δυνατότητα 

ολοκλήρωσης του κυρίου μέρους των επενδύσεων και η εξασφάλισης σχετικής 

ρευστότητας στο κρίσιμο διάστημα, με την εκταμίευση των επιδοτήσεων που 

αντιστοιχούν στα ποσά των δαπανών που ήδη έχουν εκτελεστεί, μαζί με την  

έκδοση Υπουργικής Απόφασης και για το τρέχον έτος, για την χορήγηση ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών (de minimis) κατ’ αναλογία 

με την αρ. 120/123562/5-6- 2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και  εφόσον ληφθεί υπόψη το εύλογο των ως άνω 

τροποποιήσεων προς διευκόλυνση της πληρωμής δαπανών που ήδη έχουν 

καταβληθεί και κατά συνέπεια, τη ρευστότητα των φορέων, που έχουν υλοποιήσει 

επενδυτικά σχέδια. 

   Επιπροσθέτως, και υπό την παρούσα συγκυρία η έκδοση νέας πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα 

μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, με όρους προσαρμοσμένους στην 

διαμορφωθείσα κατάσταση, θα εξυπηρετούσε τους στόχους αντιμετώπισης των 

οικονομικών επιπτώσεων στο συγκεκριμένο, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, 

κλάδο. 

     Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1. Θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για την υπαγωγή των επαγγελματιών αλιέων-

μελών αλιευτικών συνεταιρισμών στα μέτρα ενίσχυσης λόγω της εξάπλωσης 



 

 

Document1 

του Covid-19, με χρήση του Μητρώου Αγροτών και των κατά τόπους 

Υπηρεσιών Αλιείας; 

2. Προβλέπεται η ανάλογη προσαρμογή των νόμων που διέπουν τους 

Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τον Αλιευτικό Κώδικα και τις 

ειδικές συνθήκες εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων και 

λιμνοθαλασσών, στη νέα ζοφερή κατάσταση που έχει προκύψει, 

προκειμένου οι αλιείς  να μπορέσουν να διασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση 

στην κρίσιμη αυτή  περίοδο οικονομικής ύφεσης; 

                                                                                                                    

                                                                                                 Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

                                                                                                      Αγγελική Αδαμοπούλου 
Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25  

 

 

 

 


