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και άλλες διατάξει;··.
77<?oc τη Βουλή των Ελλήνων
Με τ: κοοτεινόμενο
^i:s;:ov:j: κλαίσσ κιλιτική; αναφορικά με την κοοσταοία και την εκμετάλλευση
tmv
7.C:αλλιογενών σχτχατοσμών
των Ελληνικών 57/.ασΤω/.
Η y ά: 7 ξ η τη; κολ-.τική; αυτ ή; κρίνεται αναγκαία διότι
υκάρχοϋν σαοεί; εν: ε: ξ ε:; ότι στϊ; Ελληνικέ; -5άλασσε;
υκάρχοϋν αξι-όλογοι κεραλλιογενε:;· ςχηματιςμοί. c: οκοίο:
μκςροΰν ~να αποτελόσουν άν τικειχενο -εκΰ.ετάλλευτη; κρο; ό
φελος, τη; Ευνική; Οικονομία·;.
Τ: καραλλια έχουν υψηλή τιμή ττη δ'εψνή 270:2 7.2: για
το λέτγο αυτό μκυ;ε: η <ηο-5ολογ:κή εκμετάλλευσή tout να
ακοτελέσει σημαντική κηγή εισοδήματος.
Εξ άλλον υκάοχουν πληροφορίες ακό- αρκετά -/ρονιά, ότι
ττ:; Ελληνιν.έ; Ψάλασσε; ενεργείτα: λοαψραία συλλογή /.ζ:
εξαγωγή κοραλλιών ακό αλλοδαπού; δύτες, με αποτέλεσμα
την καταστροφή των κοραλλιογενών σχηματισμών και την
2ττώλε:ζ σοόαρού εσόδου.
Μέχρι σήμερα ϊεν υπάρχει νομοθετικά, ρύθμιση για την
ττροττζτί2~νΐά' ορθολογική
εκμετάλλευση των κοραλλιών.
Ϊ7.Τ0; 2TTC το Π'. Δ/γμα 67/1981 (ΦΕΚ 23A/19S1) με
το οττοίο 7.α-5ορίζοντα: τα προστατευτέα είδη τη; άγρια; πα
νίδας κα: χλωρίδα;. μεταξύ των οπίων κατατάςσετα: -/.αι
το κοράλλι. οι όροι και οι οςροϋσυο θέσεις συλλογή; τον: μό
νο για ερευνητικού; και πειραματικού; σκοπούς. χωρίς όμως
να ρυθμίζονται θέματα εκμεταλλευτής των ε·ϊών αυτών κα:
να ορίζονται κυρώσει; ατό το τιο κάνω Δ/γμα ή άλλη διά
ταξη για τους καραίάτες. με ααοτέλεαμα να μην παρέχεται
ουτ:αττική προστασία.
Το γεγονός αυτά τε συνδυασμό με την υψηλή τιμή των
κοραλλιών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τη λαθραία τυλλογή κα: εξαγωγή τους, με τις κροαναφερόμενες δυσμενείς συ
νέπειες. για την ε-Svική μα; οικονομία.
Για τους ανωτέρω .λόγους λαμθάνονται με το υπόψη νομοσνέδιο τα μέτρα του αναφ-έρονται ττην ανάπτυξη των εκ:
μέρους άρθρων του νομοτχεδίου.
Ι/κίσης με το νομοσχέδιο αυτό τροποποιούνται και συμ
πληρώνονται διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα (ν.δ. 420/
•19*70 ΦΕΚ 27 A‘). κροκειμένου να καταττεί δυνατή η αντι
μετώπιση υφισταμένων προβλημάτων ττον τομέα νη; αλιείας
κατά
τη σύγχρονη αντίληψη κ.ατώς κα: τη τύγχρονη εξέ
λιξη τη; επιστήμης
7.α: τεχνολογίας, η ανάπτυξη
νέων
μορτών υδατοκαλλιεργειών, η λήψη μέτρων για την ακ:τελεαματικότερη προστασία του ενάλιου πλούτου κα: γενικά
των υδράδιων οργανσμών καθώς
και η δημιουργία νέων
τρόοεων ανάπτυξης. αξιακοόητη;
κα: εκμετάλλευση; των
ιχθυοτροφων υδάτων τη; Χώρας. καθώς και ο: διατάξεις
του άρθρου 61 του ν. 99S/1979 (ΦΕΚ 289 Α'| για παρα
χωρήσεις για λόγου; δημοσίου συμφέροντος.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1. ορίζεται ότι οι υφιστάμενοι κοραλλιογε
νείς σχηματισμοί του υπάρχουν :τ:ς -5αλάττιες περιοχές
ίζώνε;) αποτελούν οεροττατευτέο κ.α: ε-ξοτντλήσ-μο
κόρο,
του ανήκε: αποκλειστικά ττο Ελληνικό Δημότιο. ότι η εκνετάλλευαή του ·5α διενεργείτα: ατό το Τκουργείο Γεωργία;
και κ.αάιερώνετα: ακαγόρευτη αυλλογής. εκεξεργατίας και
εμκορίας των κοραλλιών χωρίς άδεια. Η άδεια αυλλογής
χορηγείται τε ςανεταιςιςμού; ή τυλλόγου; εκαγγελμ2τ:ών
συνεττίρικχιού; ή συλλόγου; κ.λκ. ή σε συσικά ή άλλα νομιτκ:-~-αλ:έων ή αλιέων κοοαλλιών, έναντι αντακοδοτ'κού τέ
λους. Η άδεια εκεξεργατίας κα: εμκορίας χορηγείται
σε
κα κρότωκα ένκ/τ: τέλους. Σε συνέχεια καρέχ-τα· εξουσιο
δότηση στους αρμόδιου; Υκουργού; γ’α ττ ρύ-άμιστ με Προ
εδρικά Διατάγματα Ψεμάτων κου -5α καλύόουν ολόκληρο τον

κύκλο εκμετάλλευσης των κο:αιλλιών
συλλογή διακίνηση.
και εκεξεργζτία. τα δικαιώματα του Δημοσίου, το.;
-.--ii --·> κρέκε: να κλητοάν ο: ενδιατεράμενοι για την ληr 7:1.:.·: συλλογής, εκεξεργασίας και εμκορίας κοραλλιών.
τα εκ’το:κόμενα μέσα και η ασραλης χρήση τους, η εκαγγελματική κατάρτιση κου κρέκε: να έχουν οι ασχολούμενο:
·μΞ τη :.λ/.:γή κοραλλιών και κά·5ε άλλη λεκτομέρεια και
α.-·.α κου κρίνετα: ακαραίτητη -:α την εκμετάλλευση
των κοραλλιτ-ρενών σχηματισμών.
II εξουσιοδότηση αυτή ε·να· ακαραίτη-η κρνιειιτ ου -·α
είναι δυνατή η ταχεία κροταρμογή τη: νοχολεσ-ας κ::ς τ ;
τεχνολογικέ; εξελίξει; στον τομέα τη; εκμετάλλευση; τ :ν
κςοαλλ'.ογενιόν σχηματισμών, οι οκοίε; είναι καινορανει; και
ραγδαίες.
Εκίση; καρέχετα: εξουσιοδότηση στον Γκουργό Γεωργία;
να 7.α·5ορίζει με. ακόραοή του .ρυν'μιστικά ;-’.ετ:α γα την εκ
μεταλλευτή των κοραλλιογενών' σχηματισμών (ζώνε; κου
υκάρχουν ακο-άέματα κοραλλιών. εσοχές αλιεία;, αρι-5-μό;
αδειών κλκ.). Η εξουσιοδότηση αυτή είναι αναγκαία διότι
τα μέτρα κου Ψα ορίζονται με αυτή ·5α είναι ακότέλεσμα των
εκάστοτε εκιστημονικών μελετών και ερευνών. Το αντακοδοτικό τέλος του εδασ. 6 τη; καρ. 2 μκορεί.νσ αυξομειώνεται.
Με το άρ-5ρο 2. ορίζονται κοινικέ; κα: διοικητικέ; κυ
ρώσει; για του; καοαόάτε; των διατάξεων του άοΨρου 1 με
δυνατότητα δικλααιασμού του; με Προεδρ κό Διάταγμα.
• Οι κοινέ; κου ορίζονται στο άρ·5ρο αυτό είναι ακαραίτητε;
κροκειμένου να κροστατευΨούν οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί
ακό την λαθραία συλλογή κοραλλιών η οκοια μκτρεί να εξελ'.χΨεί σε καταστρσσική μάστιγα λόγω τη; υψηλή; τιμή;
των κοραλλιών.
Με το άρνρο 3. τροκοκο ούνται το ν.δ. 420/J970 κα: ο
ν. 998/1979 ω; εξής:
■ Με την καρ. 1 του άρ-Spou 3, αντικαθίσταται το άρ-5ρο
•3 του ν. δ/τος 420/1970 κροκειμένου να καρασχεψε! δυνα
τότητα για την ακαλλοτρίωση υκερ του δημοσίου:
■α) Τδατοσκεκών εκτάσεων, με αλμυρά, ικρά/υχυ:α να: γλυ
κά νερά και ο: γειτονικές του; ή μη χερσαίες εκτάσεις κου εί
ναι ακαραίτητες για την ολοκλήρωση του σκ,οκού της ακαλλοτρίωσης.
ρ) Ιδανικών μεριδίων σε ιχθυοτροφεία σου δημοσίου κου
ανήκουν στην κυριότητα φυσικών ή νομικών κροσώκων κα:
κρίνονται ακαραίτητα για την ορψολογιν.ή οργάνωση και εκ
μετάλλευση των ιχθυοτροφείων αυτών.
Η ακαλλοτρίωση των μεριδίων αυτών είναι ακαραίτητη
για την ο:-5ολογ:κή οργάνωση κα: εκμετάλλευση των κιο κά
νω ιχθυοτροφείων, η οκοία δεν είναι δυνατή χωρίς τη συγκα
τάθεση των συνιδιοκτητών ιδιωτών, οι οκοί;·. είτε ακό άγνοια
ε:τε ακο υστεσοίοολια, αονουντα: να συμμεςέχουν στις δακάνε; ίεί,τιωσης των ιχθυοτροφείων αυτών, διαφωνούν με τον
τρόκο εκμετάλλευσής τους 7.αι διακληκτίζοντα: με τους ενοι
κιαστές τους, με συνέκεια την κτώση της καρα-,'ωγής κα:
τις συνεχείς δικαστικές διενέξεις του δημοσίου με αυτούς.
Όλες οι κιο -κάνω οκταλλοτριώσεις -5α γίνονται εφ’ όσον
κροέχει για την ΕΨνική Οικονομία ή εκιίάλλεται ακό το δη
μόσιοι συμφέρον, η αλιευτική ανάκτυξη και αξιοκοίηση των
εκτάσεων αυτών, κράγχα κου -5α δακιστώνεται ακό ειδική
εκιτροκή η οκοία ·5α κροτείνει στον οικείο Νομάρχη τον χα
ρακτηρισμό τους ως ακαλλοτριωτέων.
Με την καρ. 2 του άρ-Socu 3, αντικαθίσταται το άρ-5:ο 10
του ν.δ. 420/1970. κροκειμένου να καρασχε-5εί δυνατότητα
έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων κου -5‘ετουν τους ό:ου;
και τις κρ:ΰκο-5έσε:ς για την άσκηση της αό.ιείας και υδα
τοκαλλιεργειών σε κεροσσότερες κα: κιο συγκεκρμένες κερικτώσεις ακό αυτές κου κροέίλεκε το άρ-5ρο κου α-/τικα·5:τταται, με σκ,οκό την κροστασία κα: ορψολογική διαχείριση των
υδάτινων βιολογικών κόρων.
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Επίσης ot it*p.' 5 κα: 6 του-veoa συτού -άρόρβυ -προβλέπουν
την επιβολή πρόσόεεων ειδικών ή περιοριστικών της αλιεία;

μέτρων, γ!2 χρονική «safe μέχρ: ένβ (1) χρόνο at σχέση
με τα δ:ατχγμ2τα της ταρ. 1 του άρόρου, με αποφάσεις του
Υπουργού Γεωργίας του εχδίδοντα: μετά ατό γνώμη art Συμ
βουλίου Αλιείας, όταν πρόκειται για όαλάσσιες πεσισ/ές. ή
του οικείου Νομάρχη, μ-τα γνώμη του Νομαρχιακού Συμβου
λίου. όταν πρόκειται για τοτάμιες η λίμνιες τεριοχές του νο
μού, όταν υπάρχει κίνδυνος
μείωσης ή καταστροφής τον
ιχόυοαποόεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών ή άλ
λων αερόβιων οργανισμών, ή κίνδυνος γενικότερης διαταρα
χής της ισορροπίας του υδάτινου οικολογικού συστήματος ή
για λόγους ρύόαισης της αλιείας.
Με την ταρ. 3 του άρόρου 3, χ/τ:καόίστατα: το άρόρο 11
του V.:. 420/1970 τροκειμένου να ορισόοόν ποινικές κυρώ
σεις κ.αι να κωδικοποιηόούν τροποποιημένες στο ν.δ. 420/
1970 οι αυστηρότερες τοινές του ορίζονται με το άρόρο 13
του V 1341/1983 (ΦΕΚ 38 Α) και να διευκρινιστούν ερμη
νευτικά τρβλήματα του τροεκυψαν ατττό την εφαρμογή των
διατάξεων του προαναφερόμενου άρόρου το οποίο αντίστοιχα
κα· καταργείτα: με το άρόρο 8 του παρόντος νομοσχεσιου.
Με την ταρ. 4 του άρόρου 3 .αντικαθίσταται το άρόσο 17
του ίσιου ν.δ. τροκειμενου να επιβληόούν αυστηρότερες κυρώσεις. σ’ αυτούς του ταράνσεα αλιεύουν σε ιχόυοτροφικε; εκ
μεταλλεύσεις. ατό εκείνες του προέβλεπε το αρόρο ττου αντι·■ αόίστατα: (ταρ. 1).
Στην ταρ. 2 του άρόρσυ αυτού με τις ίδιες αυστηρότερες
κυρώσεις τιμωρούνται και ο: ενοικιαστές των αλιευτικών χωρ-ων της ταρ. 1. του αλιεύουν με μέσα ή συστήματα φ-όο; οποία
ή μη ετιτ-ετόμενα κ.αι τέλος στην ταρ. 3 οι ίδιες κυρώσεις
ετιβάλλονται και σ’ αυτούς του ταρεμτοδίζουν με οποιονδήτοτε τρόπο τη δημιουργία, ετέκτοιση, λειτουργία και ορόολογική εκμετάλλευση των δημοσίων
και λοιτών φυσικών
,χόυοτσοοείων. όυννε:ων και μονάδων υδατοκαλλιέργειας κάόε τύτου. συστήματα εκτροφής. καόώς και των συμπληρωματικών τους εγκαταστάσεων ή, προξενούν υταιτιως ασόενειες. -ύανάτουρ ή ατώλεια μέσους ή του συνόλου του εκτρεστμένου ζωικού κεφαλαίου των ταρατανω μονάδων. Στην ταρ.
4 του άτόσου αυτού και με τις τοινες των αρόρων 1. 2 και 3
του V. 1300/1982 τιμωρείται η κλοτή ιχόύων ατό κλουβιά
ή δεξαμενές εντατικών ιχόυοκαλλ: εργε ιών (ιχόυοκλσπη).
Με τη-; ταρ. δ του άρόρου 3. αντικαθίσταται το άρόρο
2G του ίδιου ν. δ/τος ατό τότε του ίσχυσε, προκεαένου να
αντιμετωτισόούν όρισα ένα πρσόλήκα-τα του δημιουργήόηκαν
ατό την εφαρμογή του σε βάρος της λειτουργίας των ιχόυοσκαλών και του φορέα εκμετάλλευσής τους και να υπαχόούν
στο νομικό καόεστώς των ιχθυοσκαλών και οι ιχόυογορές.
Ε δικότερα με την ταρ. 1 του άρόρου του χ/τικ.αόισταται, η διοίκηση και η δυσχειρηση των ιχόυοσκαλων ανατέόηκε ατό το δημόσιο στη·/ ΑΤΕ με τη·/ ατό 20.8.1977 σύμ
βαση.
Σε συνέχεια η ΑΤΈ με τη> ατό 29.9.1970 σύυβαση χνά•ύεσε τη δραστηειότητα χυτή στην Εταιρεία Ανάττυςης Α
λιείας ί ΕΤΑΝΑΑ.). η οτοία είχε τη/ αταροιτητη υποδο
μή κ.αι είχε ιδρυόεί το έτος I960.
Η ανάόεση όμως ατό τη/ ΑΤΕ στη/ ΕΤΑΝΑΛ-, σύμ
φωνα με δικαστικές χτοφάσεες. δεν είναι σύννομη διότι η
ΑΤΕ δεν είχε το δικαίωμα να x/αόέσί: τη διοίκηση κα: δια
χείριση των ιχόυοσκαλών σε υσιστάμενη οικονομική μονάδα.
:τως ήοχ/ η ΕΤΑΝΑΑ.. σλλα σε νέα μονάδα του όα
ίδρυε για το σκοτό αυτό η ΑΤΕ.
Έτσι δημ'ουργήόηκε τρόβ/.ημα νομιμοτοίησης της ΕΤ.
ΑΝ.ΛΑ. στη διοίκηση και διχ/ειριση των ιχόυοακα.λών κα:
τροτχ/τός στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της ατό τους
συναλλασσόμενους στις
ιχθυόσκαλες. πολλοί
ατό
τους
ποιους αρνούντα: νσ τα καταβάλλουν
με
ατστέλεσμα οι
~α τήσεις
της
ΕΤ.ΑΝΑΑ. να ανέρχονται σε δεκάδες
•/.ατοαμυριων δραχμών.

Για την άρση του προβλήματος αυτού κϊι τη διευκόλυνση
της ΕΤΑΝΑΑ. στην ετστσαξη των δικαιωμάτων της πρυτείνετζϊ η αντικατάσταση της ταραγράφου χυτή; ατό τότε
του έσχισε και παράλληλα τροποποιείται ώστε ν; συμτερ·.ληφόούν στες διατάσεις της κα: ο: ιχόυογορές, να ταρασχεόεί δυνατότητα ανάόεσης της διοίκησης και διαχείρι
σης των ιχόυοσκαλών σε Ο.ΤΑ. και συνεταιριστικές οργα
νώσεις. να διαγράφει το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου
αυτής διότι δε συμβιβάζεται με την σύγχρονη αντίληψη και
να ρυόμιστούν διαδικαστικά όέματα.
Τέλος τροποποιούνται και οι υπόλοιπες παράγραφο: του
άρόρου αυτού, για να όεστισόούν νέο: πόρο: των ιχόυοχ/.αλών, να ταρασχεόσύν, διευκολύνσεις στη λειτουργία τους και
να οιευκρινιβόούν όοματα του αναφέροντα: στην ιδιοκτησία
των ιχόυοσκαλών κα: στα δικαιώματα και υποχρεώσει; των
φορέων εκμετάλλευσής του; τα οτοία τροέκυψαν κατά την
εφαρμογή της.
Με την ταρ. 6 του άρόρου 3, αντικαόίστχσα: το άρόρο
51 του ν.δ. 420/1970, ώστε το ποσοστό του καταβάλλουν
ο: συνεταιρισμοί ως μίσόωμα για την εκμίσόωση ιχθυοτρο
φείων του δημοσίου να μειωόεί ατό 25% σε 10%.
Σε συνέχεια συμπληρώνεται το ίδιο άρόρο με διατάξεις
(ν.-: τις οποίο; αναόεωρειται το ιδιόμορφο καόεστώς του
ισχύει για τη μίσόωση του ιχόυοτροφείου Βιστωνίδας
(Μτουιυύ) Ξάνόης, για το οποίο συνοπτικά σ/αφέροντα; τα
ε=ή>:
Σύμφωνα με τη·/ ττερ. 1 του άρόρου 66 του ν.ϊ. 420/1970
ατό τα έσοδα του πραγματοποιεί το δημόσιο ατό ;ην ιχόυοτ,εοφική εκμετάλλευση του ιχόυοτροφείου Μτουρού αποδίδονται: α) ποσοστό 46% στη Μονή Βατοπεδίου και 6) ποσοστό
2011 στην Αόωνιάδα Σχολή της ίδιας Μονής.
Με την nap. 2 του άρ-όραυ 60 του ν.δ. 420/Ί970 ορίζεται
ότι το ποσοστό 25% του παίρνει ως μίσόωμα το Δημόσιο δεν
μτερεί να μειωόεί.
Οι πιο πάνω ρυόμίσεις αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις
του Δημοσίου προς τη Μονή Βατοτεδίου του έχουν κ.ατοχυ?ωόεί με τον α.ν. της 16/19.11.1935 κα: τον α.ν. 1924 '1951.
Το καόεστώς χυτό του ιχόυοτροφείου Μτουρού. με τη συμτλήσωση του άρόρου 51 μετατρέτεται, ώστε κα: το ιχόυοτσοσείο αυτό να μισόώνετα: με ποσοστό 10% επί της παρα
γωγής κα: η συμπλήρωση της διαφοράς των ποσών του απο
δίδονται στη Μονή Βατοπεδίου κα: την Αόωνιάδα Σχολή να
καλύπτεται από πιστώσεις της Νομαρχίας Ξάνόης.
Με την παρ. 7 του άρόρου 3, αντικχόύστατα: το άρόρο 67
του ν.δ. 420/1970. τροκειμένου το 1/5 απο τα έσοδα που
πραγματοποιεί το δημόσιο από το εόνικ.ό ιχόυοτροοειο Λογαραύς. το οποίο υπαγότανε μέχρι το 1974 στην εδαφική πε
ριφέρεια του Νομού Πρέβεζας κα: το οποίο με το ν.δ. 479/
1974 έχε: πλέον υταχόεί στην εδαφική δικαιοδοσία του Νο
μού Άρτας, να παραχωρούντα: στις πασχκείμενες στο ιχόυοτροοείο αυτό Κοινότητες Κορωνησίας. Καλογερικού κα: Ανέζας. του Νομού Άρτας αντί στο Δήκο Πρέβεζας. Η ρύόμ·.ση αυτή επιβάλλεται επειδή όεωρούμε δίκαιε :ο αίτημα των
Κοινοτήτων για την απόδοση σ’ χυτές του ποοχ/χφερόμενου
εσόδου.
Με τη·/ παρ. 8 του άρόρου 3. αντικαόίσταται. η ταρ. 1
του άσόοου 82 του ν.δ. 420/1970 τροκειμένου να επανασυσταόεί η Επ: τεετή Επιόεωρήσεως σπογγαλιευτικών σ/.αεών
κα: να τσοτοτοτοιηόε! η σύνόεσή της.
Η επανασύσταση της Επιτροπής, η οποία καταργήόηκ: ως
μη συμπετιληφόείσα. εκ παραδρουής. στην 1 45054/3/82 /
26.4.1982 Κοινή Απόφαση τω·/ Υπουργών
Ποοεδρίας της
Κυβερνήσεως κα: Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναμόροωση Συλλσ-'ΐκών οσγάνων κλπ. ΦΕΚ 219 Γ . εινα: χπαεαιτητη π.ρι~
κειμένου να .διενεργεί επιόεώρηση στα ατοπλέοντα σπογγα
λιευτικά σκάφη, για την εξασσάλιση των εργαζομένων σ' αυτά
τπογγχλιέων. η δε χνασύνόεσή τη; είναι ατναγκα·'α για την
συμμετοχή μελών ειδικοτήτων του κατά την σύγχρονη τεχνο-

3
λε":2 χχρέχευν
τα εχέγγυχ χχο τ ελ εσμα τ t χή ς εχι-υεωφττη.:
των στ: γ; α λ: ε υ τ:κών χα: του μιηχανολογιχού χλχ. εξοχλισμού
Με την χα:. 9 του αε-άρευ 3. αντιχαόίττχτχ: τε α;·ΰ:ε *51
του v. 998/79 με δάση του οχοίου. με αχόφχσή του τε Υχουργ:χό Σ'.μεθύλιο μχερε: V2 εχ.τρέχε: στον Γχευργό Γεωργίας
την Χ2Τ2 χρήση χα: αχώρηση. με ή χω::: χντάλλχγχα χα: με
εχοιουσδήχετε εξασφαλιστικούς όρους. δημοσίων δασών ή δα
σικών εκτάσεων εμεαδεύ μέχρ: τρισκεσιων ττρ:μυ.άτων. για
την εγτ/.χτάσταση ε χυτά μονάδων: υχηοεσιών. ιδρυμάτων ή
οργσνισυων. γ;χ την ανχχτυξτ χχ/.λ:εργε:ων. :χνυεχ α/./.:*:γειών ή για την ανέγερση χτισμάτων χευ χροάγσυν τον I ουρισμό χα: γενικοτερ χ την Ε-όν:χή Οικονομία τη; χωράς. εφοτον η χχφχχωρηση χυτή δεν μετχόάλλε: τη φύση των εκτά
σεων αετόν ως δασικών.
Με το* χιό :ε 4. συμχληρώνοντχ: τα a:-ε ε a 4. 5. 0 χα: 8 του
ν.δ. 450-■ 1 970. όττε εκτός αχ: τ:ς xcv.xi ς κυρώσεις χευ ο
ρίζοντα: αττέ τα άρόεχ αυτά για χλ'είχ με δυναμίτισα χα: άλ
λες εκρηκτικές, τοφικές χλχ. ύλες, να χχρζσχε-2ΐί ϊυνατότητα εχιόελής χα: των διοικητικών κυρώσεων χου χρο&λέττεντα: arc το χχρόν άρ-Sp. Η χχ-όιέρωση χα: διοικητικών
t/.αρόσεων γ:χ τ:ς χεριχτώσεις αλιείας με τ:ς r:o ;χ/ω ύλες
'-υεωρειτχ: arα:αίτητη διότι η εχιδολή των κοινών αετών είνα: άμεση χαε α.τοτελετμχτ:χέτε;η τε ό.τ: αφορά τον σωφρο
νισμό των χχρχδχτών. τε χντί·5εση με τ:ς χο’.νικάς κυρώσεις
χευ χρεδλέχεντχ: αχό τα χρεχνχφερότΑενχ άρ·5ρχ οι οχείες αν
χα: αυστηρές εεν χχίδοσχν τα αναμενόμενα χχετελεσμχτχ. ‘
Με το άε-Spο ο. χχρεχετχ: η δυνατότητα να χχρχχωρεύντα: μετά αχέ μελέττ. εη,'χόσχ :χ·3υοτρόφχ ύεατα εε εηχετ:ν.ε: — συνεταιριστικές εχιχειρ-ήσεις η οργανισμούς του δημοτ'ευ τομέα. Η ρο-ύμιση αυτή χρίνετα! αναγκαία *,".α τη·;
χαλλίτερη χα: αχοδοτ'.χότερη διοίκηση χα: ϊιαχειρηση των
:χ·$υοτρόφων υδάτων. τεν εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσής
τοος με την χραγματοχείηση μεγάλων οχενίάσεων ε: οχείες
•Sa μεταβάλλουν την μορφή της εκμετάλλευσης roc σήμ-ιρ χ
εάζ/.ε-λεού-ε! να λειτουργεί με χχεχδοσιχκή μορσή, τη σωστή
σναχτυξη toc εμχοείεε χα: την έντονη χαροναία χ.ο·.νων:χού
■ελεγχου με τη συμμετοχή ττη δ'.οίχηση. ί:αχε!ρ:εη χα: εχμετάλλεοεη των ιχ-άοετρόεων νέα των της Τοχ:χής Αοτοειοίχητης.
Με το άρ-5ρο 6. ρο·5μ:ζετα: η εςόρληοτ, των τχογγαλιεοτ:χών εανείων τα οχεία χερηγηίηχαν αχό την ΛΎΕ, με
εγγνη-η roe τημοτίοο. τε χλο:οχτήτες τχογγ·αλ:εατ:χών τχαρών χατά τη θερινή τττγγαλ:εοτ:χή χερίοεο τον ετεος 1974.
Η ρύ-υμ:ση αυτή σρορά εΕε:α συνελ’χού ύ'άευς 3.500.000
δραχμών χερίχου χα: τους εχ: χλέεν τόχους χα: χροσαυξήσε:ς εχχροόεσμης χαταδολής τους, των οχοίων η εξόφληση
με το υχόψη νομοσχέδιο γό·;ετα: ως εξής:
Axorcή-;ετα: το μ:σό χεσό των οφειλών χλο'.εχτητών τχογγαλ:ευτ:χών σχαρών χου έχευν όεέαιωύεί στε δημόσιο χα:
χροερχοντα: αχό δάνεια χευ χερηγήύηχαν αχό την ΑΤΕ με
εγγύηση του δημοσίου για τη διενέργεια σχεγγαλιεία: χατά
την -όερινή χερίεδο του έτους 1974.
Το υχελοιχο μισό ία εξεοληόε! τε χεντε εξαμηνιαίες δό
σεις. χωρίς τόχους χα: χρεσαυξήτε’.ς εχχρόόεσχτς χαταεελής αχό τη ίε£α:ωσή τους χα: εφεξής. Η χρώτη δόση ·3α
χαχοόλη-υε: μέσα τε εξ: μήνες αχό τη δημοτίευτη του νόμον
αυτού.
Ποσά χου τυχόν έχουν χαταδληυεί έναντ: του δανείου
χαταλεγίζεντα: ττε ερε:λόμενο υχελοιχο.
Αχό την έναρξη της ισχύες του νόμου αυτού εξαλείφο
νται ο: υτευήχε; χευ έχουν εγγράφει σε ~ογγαλ:ευτ:χά τχάφη ή σε αχινητα για τις χαραχά·υο> οφειλές, χροχειμένευ να
διευχελυνΰεύν ε: οφειλέτες, να ;χεταε·.εάτευν τα :νυχ:-3ηχα ή
να δανε:ε:ετηνούν αχό άλλη χηγή. χευ εχόσης εγγράφει χρώ
τη υχο-λήχη.
Η χιο χά-/ω ρύθμιση χρίνετα: ειχαιη χα: αχαεαιτητη διότι
χατά τη -όερινή σχογ·γαλιευτ:χή χερίοεο του έτους 1974 για
τη·; οχοια χορηγή·3ηχαν τα χ:ο χάνω δάνεια, εξαιτία; της
τουρχ'.χής εισδολής ττην Εύχρο. τα σχε·~αλ:ευτ'χά συγχρυ-

τή-χατα roe εί-/αν τανε-.οεετηλε: αχό την Α/ΓΕ ϊ:έχεψαν ανα-χαττ χά τ:ς εργατίες τεος. εχε:;ή μετά αχό ::αταγή τεε
Τ.Ε.Ν. αχελύ-άηχαν ο: Τούρχο: εύτες roe εργάζονταν τ’ αετά χα: ττρατεύτηχαν Έ/.ληνες. με αχοτέλετμα ε: ερε:λέτες
χλειοχτήτε: να ερε-Sccv τε χραγματ χη αεοναμία να εχχλτρώτοον τ:ς οχοχρεώοεις τεες.
ΛΙε το άτ-Spo 7. -άετχίζετα: μεταίατιχή ::άτα=η με την
οχο:α χαρέ-/ετα: ίανατοτητα να τοίτήτουν γ:α τρία (3) γ:ίν:α αχό ττς :τ/όο.ς της ε:ατατης ττη ο);ελή εειτών ·αχ:ψηε·:ο: ηλ:χίας αχό 35 μέχρι 55 ετών.
Η .ο·&μ:τη αυτή χρίνετα: αναγχαία χροχε μενο.· να ιχα
νεχθ:η-5εί αίτημα toc τυλλέγου χλο:οχ.τητών τχτγ-·αλ:εοτ:χών σχαρών χα: των ενίεατερο-χόνων. ct οχοίο: εχειϊη χατά
έ:αττή·χατα ίεν ελε:τεόργητε η χ:ο χά-^ω σχολή ή χατά τεν
7ρόνο της λε’.τομργίας της είχαν ναυτολογάει ·Ααχρε·χρόν:α
τε χεντοχόρα χλοία. δεν τους χαρατχέ5ηχε δυνατότητα να
φοιτήσουν στη σχολή αυτή χα: να αχεχτήτουν το τυτχ.χό χροτάν γ:α να εργαστούν στη-^ σχογγαλιεία, χαρά το γεγονο;
ότ: έχουν τα ουσι·αστ:χά γ:2 την εργασία αυτή χρυσεντα.
Στην χαρ. 2 του άρίρου 7 εραρμόζετα: η ε:άταςη του
τελευταίου εδαφίου της χαραγρ. 4 του άρθρου 2 του νάμευ
αυτού για χατχσχέτε:ς χου έχουν εχ:5λη5εί έως την έναρτη
της ισχνός του νό·χου χυτού.
51ε το άρ-Spo 8. χ-αταργούντα: Οι διατάξεις των άρίρων
12 χα: 13 του ν. 1341/1983 (ΦΒΚ 38 A’).
Ο: ϊ:ατά:τε:ς αυτές τροχοχο:ημένες εντωματώ-άηχαν αντίστοϊχα στ:ς χαρ. 2 χα: 3 του άρ·5ρου 3 του χαρόντος νάχου.
Με το άρ-5ρο 9, χαόΡορίζετα: η έναρξη ισχύες του νόμου
αυτού.
Τζ ανωτέρω ίέματα ρυ&χίζε: το χροτεινόμενο νομοσχέο::
το εχοίο -όέτουαε υχόι^η σας γϊα ιΐτήριση.
Α'-όήνα. 5 Μαιου 1987
Οι Τχουργο:
Έ-υν.χής Οιχονοιχίας
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Εσωτεο·χ.ών
Π Α Π ΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΕΜΜ.

Ο:χονομ:χών
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΜΑΣ

Α:χα:οσύνης
ΕΛ. ΒΕΡΓΒΑΕΗΣ

Γεωογίαο
ΠΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Δημ. Τάξης
Α. ΛΡΟΣΟΠΑΝΜΗΣ
Βχχοείου
Π .ΑΧ. ΡΟΓΜΕΛΙΩΤΗΣ

Εμχθο:χής Νχυτ:λ:ας
ΕΓΣΤ. ΑΛΕΣΑ ΧΑΡΗΣ

Π 1 Ν Α Κ Α Σ
ΤΡϋΠΟΠΟΤΟηίΕΧΩΧ Α1ΑΤΑΖΕΣΣ
Α. Τροχεχοιούμενες διατάξεις:
1. Χ.Δ. 420/1970 ίΦΕΚ 27 Α) «Αλ:ε.υτ:χός Κώοιξ ι.
Άρνρο 3.
Αημιουργία χα: εελτίωτη :χ-3υοτροφε:ων χλχ.
Λ:α την δτ/χ'.ουργίαν. εχεχτασ ν χ.α: εελτίωτιν των :χυυετεοφείων. ·2υνν·ί·ων χα: ;.ε:χων εγχατασταχεων αεοεωσων
ε:ς την αλιείαν, ως χα: ε:α την τύστασ:·; στα·3μών ερευνητ:χών '.δρυχάτων -αλιείας, εχ'τρέχετα: δια 7-όγους 2ημοσ·ας
ωφελεί ας. η αναγχαττιχή αχαλλετρίωσις ωρ::μένων r/.ταεεον. οιευδήχοτε είδους.
Λ: αχα/.λετριώσεις χύτσ: δ::χεντα: υχό της εχαστετε δ α
ταύτας :τχυοόσης νομοθεσίας.
’ Αενρο 10.
Τρόχος. μέσα, εχοχαί. ζώναι.
1.
Δια διαταγμάτων εχε δεμένων εχ: τη χρετάτε: του Τχευργού Γεωργίας μετά γνωμεδέτητιν του Συμόευλίευ Α
λιείας δύνατα: να ερίζωντα: είτε γενεχώς δι’ άχαταν την
εχιχράτειαν είτε μεριχώς χατά χερ:φερείας ανα/.όγως των
τοχιχοιν τυνυηχών. δια τε τα γλυκέα χα: τα -3αλάτσ:α ύδατα.
μέτρα χερ: των τρόχων αλιείας δια των εν χρήσε: αλιευτι-

— ί —
y-ών μέεων (ως γρύχεων, κοινών τρατών, χνεκεερατων. μη
χανότρατά». κυκλικών εικτύων), ως κα: εια των ε:εαχ-ί>ηαςμενων νέων τοιοότων —ε;· των ίιαετάεειον των αλιευομενων ιχ-ύόων ·/.2 λο.χών οεεείιων ζωων. χιεί ετχαγερεοτ:•κών της αλιείας εχοχων η αχαγερεοτικών ζωνών ή τηρητίων αχέ των ακτών αχοεταεεων ν.α: χέρι του ν.ζτ' αρι-ύμέν
ττεε'.οριεμεό ωριεμένων αλιευτικών σκαρών
ή
εργαλείων,
αχαγορευομένης ττ,ς χεοε-ύηκης 7.α: νέων.
Εχίεης μέτρα
εν.οχεύντα τον ειακανενιεμόν ττ,ς α/.ιευτιν.ης εράεεως κα:
των αλιευτικών χερτεχων :1 ν ττ,ς ρ-ιλε'.τεως ττ,ς ί:α των
ειαεόεων οργάνων αλιείας
χρες ομαλήν
ευνύχαρξιν των
ειαρέρων κατηγοριών αλιέων. ως κα: μέτρα αρορώντα ε:ς
την λειτουργίαν των αχ εούειας οχε τεο Δηκεειοο ε.εργοομένων αλιευτικών ε-κμετα'/.λεόεεων κα: εν γενε: μέτρα εκοχοόντα στην χρεετατιαν ν.α: ρόλμιειν ττ,ς αλιείας.
2. Δια διαταγμάτων εν.:::εμένων εχί ττ, χροτάεει των
Υχεοργών Οικονομικών ν.α: Γεωργίας ρο-άμιζοντα. τα των
αεεών αλιείας, ως ν.α: τα των σχετικών ε: εκάετην τεν
τών τελών.
Άρνρο J 1.
Κορώσεις.
1. Ο: χαραεζτα: των χύναμε: τευ zp-Spco 10 εν.τ.εομένων
διαταγμάτων τιμωρούνται εις ν.ητιν.ώς εια χρεετίμοο δραχμών
διακονιών χεντήκοντα μεχ,ρ: χέντε χιλιάδων χχι δια ν.ατασχέσεως τον ν.ατα χαρσεασιν αλιεοόεντος χρεϊόντες ως ν.α:
των χαρανέμοος διαστάσεις εχόντων ειν.τ.ων. άτινα ν,ατοστρέροντα: μετά ττ,ν αχέρριψιν ττ,ς τυχόν ασκηνεισης χεεερογής ή την χάρεεεν της χρες οχεεολην ταότης χρε-άεσμιας.
Πλην τοο χρεετίμοο ν.α: δια ε.άετημα οοχί ανωτερεν
τοο εεν.αχενλημέροο ;ένατα: να αχχγορεοάή ε:ς τεν χαραεάτην η αλιεία δια των αλιευτικών χλείων. εξαρτημάτων ν.α:
εργαλείων
ων εγ'ίνετο η χαράεαεις. Η τοιαότη χοινή
αχαγορεύσεως της αλιείας δια των χλοίων, εξαρτημάτων
ν.α: εργαλείων. δ: ων εγένετο η χαεάιαεις. δεν αίρεται δια
ττ,ς τυχόν αλλαγής ιιιε/.τήτοο ή ν.οέερνήτου αετών.
3. Εν υχοτ-ροχή, το χρέετιμον ορίζεται αχό δραχμών μιλιών
χεντατ/Λσίων μέχρις εχτά χιλιάδων χενταν.εείων.
4. Α: ως άνω χοιναί εχιεά/Λοντα: οχέ των εις ών ττ,ν χειρ.ρερειαν έλαεε χώραν η χαράεαεις χροϊεταμένων λιμεναρ
χείων λ:μεν:ν.ών αξιωματικών ή ν.α: των τυχόν εέληχιεετέρων
χροισταμενων τελωνείων ή οχοτελωνείων, ερ όχεν νότο: αOV.WV ν.α: λιμενικά κανήκοντα ή οχό των αρμεέίων ειν.ενομ:κών ετέρων, χρεκειμένεο χερί των αχ’ εο-άείας οχό τεο ώημεci-oo ενεργοομένων αλιεοτικών εκμεταλα.εόαεων ή ενοικιαζό
μενων. ως και χροκειμενεο χερί γλον.έων ι^-άοοτεέϊων οεάτων
ή οχό των αρμοείων εα:αρ}νών χροκειμενεο χεεί ορεινών ρεν
ντων οεάτων. ε:' αχεράχεως χεεεην.όντως ητιελογημένης ν.α;
μετά χρέακλητιν εις αχολεγιαν τοο χαεαεάτεο. τααεεμένης
χεο-άεχμίας χτες οχοεελήν τα.της, ής χαρεργοαενη; εκειεετα: η αχόεαει:.
Άινρ: 17.
Παράνομος αλιεία εις ι/άοετεοεικα: εκμεταλλεόεε·
1. Όετις αλιεοε: εις :·/·άοοτροεεια. -Sor/iia, ιχλοοτρόεοος χεταμοός ή ’/.ιμνας ν.α: εις ιχάοοτρόρα εν γίνε: όεατα
όχοο άλλος £y_i: το οιν.αιωμα της αλιείας όνε. της αεειας
τοέτεο ή εις τοιαότα τν.μετα.-λεοομενα
αοτεχιεταεία; τοο
Λημοειοο. χωρίς να όχε: το χρος τεοτο εικαιωμα ή χωρίς να
τοχε: τη; αοειας τη: αρμοοίας αρχής τιμωρείται, εχ τη κ>ταμηνοεε: τεο έχοντες τε ξιν.αιωμα. χροκειμενεο έε χερ: τοο
Δημοχιοο αοτεχαγγέ/.τως, όια των οχό τοο άρ-οροο 4UU το.
Ποινικοό Κώεικος χρεόό.εχεμένων χεινών.
2. Δια των χαιτών χοινών τιμωρούνται και 0: ενοιν.αττα:
■των εν τη χροηγεομενη χαραγραεο) α/.ιεοτιν.ών χώρων ο; αλιεόοντες εια μέαων ή οοχτημάτων ε-ύοτοχειών ή μη εχιτρεχομενων. ως ν.α: χχς άλν.ες τη εογκατα-άέαε: ή τη χν'χή των
ενεικιαετών τοότιον ούτως αλ’.εοιον.

Πς μη εχιτρεχόμενα ή οίοροχειά μέαα νοούνται τα οχ:
των κειμένων διατάξεων, ως και τα «χέ των σχετικών αχορααεων τοο Τχοοργεεοο Γεωργίας οριζόμενα, χρος 5ε ν.α: τα
εις τας οικείας μιεόωτικας των ως άνω α/.ιεοτιν.ων χωρων
εομεα-εις ειαλαμόανομενα.
Άρόρο 2G.
Διοιν.ητ ς ν.α: ειαχείριπς ιχύοοτκαλων Δημ.οειοο.

1. Δια οιατάγματος εκειεομενοο εχί τη χροτάαε: too 1χοοργού Γεωργίας εύνατα: ν ανατί-νετα: η ειοιν.ηαις και
οιαχειριαίς των εαχάναις τεο Δημεειοο κχτχτκεοχ,ομενων
ιχύοοακαλων κεχωριτμένως ϊ: εν.άττην ή εια το tjvoaov
τούτων εις νομικά χρέτωχα εηαοείοο εικαίοο ή εις οργανιχμόν ή τρόχιζαν ή εχιχειρηειν. εις ην εχιχείεηειν τομμετεχε: εια κεεαλαίων τοο τε Δημόειον. Εις τον ροροα. τεοτον
ή την τοχόν ιερούηεεμένην οχ αοτού αοτοτελή οικονομικήν
μονάεα εια την αχοκλειττικήν εκμετάλλεοαιν των :χ4οοτκα
λών. έόναντα: να εομμετέχοον α/.ιεοτικα: και ιχ-άοεμχο: ικαι
εονεταιριττικαί οργανώνεις μέχρι χετοατοό 3U'c. Α: μετά τοο
φορέως ή των εορέων χχετικαί εομόάεεις οια των οχοιων
•όα ν.αόορίζωντα: ν.α: ο: όρο: λειτοοργίχς ν.α: ειαχειριτεως
των ιχάοοτκαλών οχεγράαοντα: οχό τοο Ι'χοοργοο Γεωργίας
εν.χ ρ ετ ωχούν τ ο ς εχ: τεο χροκειμένοο το Δτ,μταιον. Δια των
αοτών τομέ'άτεων κανορίζετα: μετά εοαεωνον γνώμην του
Υχοοργοό Δηαθείων Έργων, ή τοο 1‘χοοργοό Εοχορικης
Ναοτιλιας. κατά την εν άρ-άρω 22 χαρ. 1 ειακριτιν, η οχε
τοο ςορόως ν.αταεαλ/.ομένη αχοζημιωεις χρος τα Ο'.ν.εια
μενικά ταμεία, τον Ομγανιχμόν Λιμένες Πειραιώς (ΟΛΠ),
την Ελεονόραν Ζώνην και ο\ιμόνες Θεεεαλονίκης !ΕΖΛW ι
και λοιχοός οργανισμούς λιμένων εια τας οχ αυτών χαρεχομένας εξοεοηρετήτεις των εγν.αταττάτεων των ιχ-άοοτκαλών.
2. Ο: Τχοοργο: Οικονομικών ν.α; Γεωργίας ε:' αχοεαεεων
αοτών. δημοπεοομένων εις την Ερημε: ιέ α ττ,ς Κοίερνήεεως,
εόναντα: να καθορίζουν εν.άετετε τα ειν.χιώμχτχ των ιχν-υοακαλών εις χοχοετο· εχ: της αξίας ή ά/./.ως χως οια. τας
χαρεχομένας εν γένε: οχηρεείας εις τα ε: αοτών ειαν.ινοομενα νωχά ή ν.ατεύογμένα α/.ιεοματα ν.α: τεος εν αοταις εονα/.λαεεόμένοος.
3. Δια εα -άέμ-ατα των ιχ-ύοοσκαλών ο Υχοοργές Γεωρ
γίας αεν.ε: εχί τοο ρερέως ε.·τών εχεχτείαν και έλεγχον.
•5. 11 χρήεις των κρηχιεε-ιμάτων ν.α: των ν.τιριαν.ων εγν.ατεεταεεων ως και τοο χώρον τεο χροεκεχομενςο όια την εαοχη:ετητ:ν των αναγκών των :χύοεεκαλων χεειεεχετα. εις
τον ρορέα της ειαχειριεεως ν.α: /.ειτοοργιας αοτών. αμα τω
χέρα τ: των εια τεο χαρέντες άεόρεο εριζομενων ειατοχω-

Άρύρε 51.
Μιεόωμα.
Τ ε μιεόωμα ε.νιετατα; εις χοεεετεν εχ: των καό εν.αετην οχε τεο μιεόωτοο εο-εταιριεμοο α/. εοεμενων ιχό.ων
εν. . ο - v.i.oi'i'j™ Όε : /. κ . ε. ε ο. ε. α ... 7" ο .......τ. .....
ερίζετε: έια της εομέαεεως εκμιεύωεεως. μη έονάμενον να

είναι κατώτερο-, των 25% εχ:

των αλιεοομένων εν γένε:

ιχύύων.
• \ρν:·. *·7.

1.
Π^αχωρειτα: εις τεν Δήμον
Ιίρεόέζης ετνείως το
1/5 των χραγματοχειοομενω·'
εεοοων τοο Δηο,οειοο εκ tcj
ς. ^ν:ν.ο^ ιχ-0 ε.. ε ο ε -,ιο. *7.; α.ο...

2.
Cl τεέχες αχεεόεεως τοο εεόεοο ως ν.α: χάεα άλλη εχετιν.η λεχτ&μέρεια κα·άο:ιχ-ύήεοντα: εια οιαεάγμαεος εκειεεμενοο εχ! εη χεοεάεε; εων Υχοοργιόν Οικονομικών ν.α: Γεωρ
γίας.

— 5
Ap-Spo 82.
Επιτροπή ΕπιΨεωρήσεως.
ί. Η Επιτροπή επι-λεωρήσεως συγκροτείται δ:' αποράσεως
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. εν. του λιμενάρχου ή ετέ
ρου λιμενικού αξιωματικού. over υγειονομικού αξιωματικού 7.2:
ενός: αξιωματικού μηχανικού η ναυπηγού εν. των rap2 τω Υ
πουργεία) Εμπορικής Νχυτιλίας απεσπασμένων ή υποδεικνυό
μενων υπό του Υπουργού ΕΨνικής Αμύνης. Εις ην περίπτωσιν
δεν κα-λίσταται δυνατή, η μετάδασις της ανωτέρω επιτροπή;
εις τον λιμένα εκκινήσεως δια την επιΨεώρησιν σπογγαλιευ
τικών πλοίων, δύναται οι’ αποράσεως του Υπουργού Εμπορι
κής Ναυτιλίας να συγκροτείται επιτοπιως επιτροπή εν. τον
οικείου λιμενάρχου, ever στρατιωτικού ή ιδιώτου ιατρού ν.αι
ενός μηχανικού -κατά προτίμησιν δημοσίου ή δημΟτι-κού υπαλ
λήλου. προτεινομένων one τον οικείου λιμενάρχου.

απόσταση από τις ακτές ή σε ορισμένο βά-Ψος υδάτων με ορι
σμένα είδη σκαρών ή ορισμένα εργαλεία ή η αλιεία ορισμένων
ειδών μεγεψών και ποσοτήτων αλιευμάτων, σε μία ή περισσό
τερες ναλάσσιες. λίμνιες ή π&τάμιες περιοχές. Η παραπάνω
απαγόρευση επιβάλλεται εσόσον υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή
καταστρερής των ιχψυοαποΨεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου
των ψαριών ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή κίνδυνος γενικό
τερης δ αταραχης τη; ισορεοπιας του υδάτινου οικολογικού συ
στήματος ή για άλλους λόγους ρύνμισης της αλιείας.
ΆρΨρο 13.
Κυρ ιώσεις.

1. Ο: παραβάτες των διαταγμάτων που εκδίδοντα: όάσει
του άρΨρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 τιμωρούνται.
α': Με πρόστιμο από 50.000 μέχρι 100.000 δρχ. και αραί
2.
X. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α') «Περί προστασίας των ρεση της άδειας αλιείας του σκάρους ή άλλου πλωτού μέσου
με το οποίο πραγματοποιήθηκε τ, παράταση, σπό δέκα (10'
δασών ν.α: των δασι-κών εν γίνει εκτάεεων της Χώρας».
μέχρι τριάντα '30 ημέρες. Σε περίπτωση που επαναληρψεί
παράταση της αλιευτικής ν;υ.οΨεσίας. μέσα σε μια τρ·ετ·.α από
Άρ-Seo 61.
την τέλεσή της. τα όρια των ανωτέρω ποινών διπλασιάζονται.
Παραχωρήσεις όια γενικωτερονς λόγους.
Το Υπουργικόν Συμβούλιον δι’ αποράσεως του, όημοειενομένης εις την Ερημερίδα της Κυόερνήεεω·ς, δύναται να εγκρίνη την κατά χρήειν ή κυριότητα παραχώρησιν μετά ή άνευ
ανταλλάγματος και υπό οιουσδήποτε εηασραλιετιν.ούς όρους
δημοσίων οαεών ή δασικών εκτάεεων εμβαδού μέχρι τριακοσίων στρεμμάτων δια την εις αυτάς εγκατάεταειν υπηρεειών
Ιδρυμάτων ή Οργανισμών οιεύνούς χαρακτήρες ή οια την υιτο
των υπέρ ων η παραχώρηεις ανάπτυξιν καλλιεργειών και ανεγερσιν κτιεμάτω*/ προαγόντων τον Τουρισμόν και γενικώτερα
την Εθνικήν Οι-κονΟμίαν της Χώριας ή, εξυπηρετούντο)-; ·κα·3’
οιονδήποτε τρόπο·; τας διεθνείς σχέσεις αυτής.
Β'. Καταργούμενες διατάξεις:
Ν. 1341/1983 ΐΦΕΚ 38 Α') «Κατάργηση των διατά
ξεων του Ν. Δ/τος «περί ρυ-λμίσεως Ψεμάτων αποστραγγιο-Ψεισών γαιών λίμνης Βοϊβηιδος (Κάρλας)» και του Ν. 351/
1976 «περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 130/1974 και ρυΨμίσεως ευναρών Ψεμάτων και άλλες διατάξεις».
ΆρΨρο 12.
Με αποοαεει; του 1 πουργου Γεωργίας μετά απο γνώμη του
Συμβουλίου Αλιείας ή του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη
του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ.ατά αρμοδιότητα είναι δυνατό
να επιβληΨούν για χρονικ.ήν περίοδο μέχρι ένα χρόνο ειδικά
ή πρόσψετα μέτρα σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέποντα: από τα ο'ιατιγματα του αρψρου 10 του Ν.Δ. 420. ί.'Τιι
•και όσα άλλα ανάλογα διατάγματα εκδοΨούν. Με τις απο
σώσεις αυτές μπορεί να απαγορευτεί η αλιεία σε ορισμένη

2. Οι παραβάτες των διατάξεων περί -καθορισμού του με
γέθους των αλιευάμενων ψαριών και ειδικότερα των προϋπο
θέσεων και ό,ρων προστασίας της αναπαραγωγής *και αλιείας
του γόνου τους τιμωρούνται με πρόστιμο από 100.000 μέχρι
300.000 δραχμές και αραίρετη της άδειας του σκάρους ή
άλλου πλωτού μέσου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παρά
βαση από τριάντα (30) ημέρες ως εν α (1) χρόνο. Σε περί
πτωση επανάληψης παράβασης αλιευτικής διάταξης μέσα σε
μία τριετία οπτό την τέλεσή της τα όρο* του προστίμου διπλα
σιάζονται κα: η άδεια αλιείας του σκάρους ή του άλλου πλω
τού μέσου αραιρείται οριστικά με απόροπτη του οικείου νομ®?7.η·
3. Με τις ποινές των παραγράρων 1 κ.αι 2 του άρΨρου
αυτού, τιμωοούνται αντίστοιχα, ανάλογα με την παράβαση, ο:
παοαβάτες των διατάξεων του προηγούμενου άρΨρου του νόμου
αυτού.
4. Κατά των αποράσεων επιβολής των νευρώσεων, που προ
βλέπουν ο: προηγούμενες παραγραροι, η προΨεσμία της προσρυγής στο Συμβούλιο Αλιείας ορίζεται σε πεντε (5) εργά
σιμες ημέρες από τη-; επίδοση στον ενδιαρερόμενο της παρα
πάνω απόρασης.
Για τη-; αντιγραρή
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Νομοπ. Έργου -και Νομικών ΥποΨέοεων
ΠΑΝ. ΑΥΓΕΡΙΝΟ Π ΟΥΛΟΣ

