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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 35

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4597
Για την κύρωση των Συµβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήµατος λιµενικής διακυβέρνησης
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Κύρωση Συµβάσεων Παραχώρησης
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόµου, από κοινού µε τα προσαρτήµατα αυτών, οι συµβάσεις παραχώρησης
που έχουν συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των κατωτέρω αναφερόµενων Οργανισµών Λιµένων Α.Ε.:
Α. Η από 21.3.2003 Σύµβαση Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµού Λιµένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυµη Εταιρεία, το περιεχόµενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής:
(Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Σύµβασης και τα συναπτόµενα Παραρτήµατα).
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μεταξύ λιμένων εσωτερικού, εφόσον τα πλοία αυτά
συμμορφώνονται πλήρως με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας περί ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που
αφορούν σε πλόες μεταξύ των λιμένων της Ελλάδας και
της αλλοδαπής.
Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα για το προσωπικό των
ανωτέρω πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ενδιαίτησης των ναυτικών, ρυθμίζονται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία που εφαρμόζεται ανάλογα με την
οικεία κατηγορία πλόων που εκτελεί το πλοίο.
Άρθρο 29
Επέκταση εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου
39 του π.δ. 81/2012
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012
(Α΄ 139) μπορεί να εφαρμόζονται και στους ανώτατους
αξιωματικούς οι οποίοι αποστρατεύτηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις και οι οποίοι δεν διατήρησαν τον επί τιμή
τίτλο της θέσης τους, εφόσον κατά το έτος της αποστρατείας τους έπασχαν από σοβαρή ασθένεια για την οποία
είχε εκδοθεί γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής
Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από τον
χρόνο που υπηρέτησαν στην οργανική θέση του βαθμού
που κατείχαν κατά την αποστρατεία τους. Για τον σκοπό
αυτόν, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 30
Είσπραξη απαιτήσεων και εσόδων
του Οίκου Ναύτου
Βεβαιούνται και εισπράττονται από το Τμήμα Ταμείου του Οίκου Ναύτου σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.δ. 356/1974 κάθε είδους απαιτήσεις και έσοδα του
Οίκου Ναύτου, από όποια αιτία κι αν πηγάζουν.
Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 248 του ν. 4555/2018
Η παρ. 8 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες των οργανικών μονάδων της παραγράφου 2 που αποτελούν περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα:
α. οι δαπάνες παγίου χαρακτήρα,
β. οι λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από τη
χρήση των κτιρίων και των υποδομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα οποία στεγάζονται οι περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας και
γ. οι δαπάνες προμηθειών και υπηρεσιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους, βαρύνουν τις
εγκεκριμένες πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με μεταφορά ποσοστού
επί των ανωτέρω δαπανών, υπολογιζόμενο αναλογικά με
βάση τον αριθμό των υπαλλήλων και τις παραμέτρους
κατάρτισης των κτιριολογικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Οικονομικών, απολογιστικά δύο (2) φορές
ετησίως, από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το παρόν άρθρο έχει ισχύ από 1.1.2019».
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Άρθρο 32
Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας
1. Το β.δ. 666/1966 (Α’160) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο άρθρο 2 του β.δ. 666/1966 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Οι επαγγελματικές άδειες της παραγράφου 1 χορηγούνται και ανανεώνονται σε σκάφη τα οποία φέρουν
μόνο την ελληνική σημαία.
3. Οι επαγγελματικές άδειες της παραγράφου 1, εφόσον είναι σε ισχύ, ανακαλούνται οριστικά και αμετάκλητα από την καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή (Τμήμα Αλιείας της
οικίας Περιφερειακής Ενότητας), σε περίπτωση που το
αλιευτικό σκάφος με ελληνική σημαία, φέρει και σημαία
έτερου κράτους».
β) Η παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1,
ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του
δευτέρου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες Αρχές
που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή
περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου
οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για
υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με
την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7.4.2015
(Β΄ 695) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους,
τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Όσοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από την παράγραφος 1 του άρθρου 14 προσφυγή
κατά αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων του
άρθρου 11 του παρόντος, η οποία δεν έχει συζητηθεί έως
την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, δύναται να
υποβάλουν αίτηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και να
ζητήσουν τη μη εξέταση της/των προσφυγής/ών τους και
τη ρύθμιση των σε βάρος τους κυρώσεων, ως ακολούθως:
α) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης ατομικής
άδειας κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε με απόφαση που εκδόθηκε μέχρι την 31.12.2014 διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη
ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή το
οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία τηρείται.
β) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε με
απόφαση που εκδόθηκε μέχρι την 31.12.2014, εφόσον
έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή το οφειλόμενο ποσό του χρηματικού
προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση,
η οποία τηρείται, τροποποιείται και οι ημέρες αφαίρεσης
άδειας σκάφους μετατρέπονται σε χρηματικό πρόστιμο,
ανάλογα με το αλιευτικό εργαλείο με το οποίο τελέσθηκε
η παράβαση ως εξής:
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αα) για παράβαση με «μηχανότρατα» ή για παράβαση διατάξεων για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών,
κάθε ημέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται
σε χρηματικό πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ,
ββ) για παράβαση με «γρι — γρι», κάθε ημέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται σε χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ,
γγ) για παράβαση με «βιντζότρατα», κάθε ημέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται σε χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ,
δδ) για παράβαση με λοιπά εργαλεία, κάθε ημέρα
αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται σε χρηματικό
πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.
Για τα ως άνω χρηματικά πρόστιμα εφαρμόζεται κλιμακούμενη μείωση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’
έτος, με έτος έναρξης εφαρμογής της μείωσης το έτος
2014, έως και το μηδενισμό τους το έτος 2005.
Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα μπορεί να καταβάλλονται τμηματικά μέχρι και σε είκοσι τέσσερις (24)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
γ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που επιβλήθηκε με
απόφαση που εκδόθηκε μέχρι την 31.12.2004 διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή
τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή το
οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία τηρείται.
δ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης ατομικής
άδειας κυβερνήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε με απόφαση που εκδόθηκε
από την 1.1.2015 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας
διάταξης διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από τον
κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό
πρόστιμο ή το οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η
οποία τηρείται.
ε) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, η οποία επιβλήθηκε με απόφαση που εκδόθηκε από την 1.1.2015 μέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας διάταξης, εφόσον έχει καταβληθεί
από τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή
το οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία τηρείται,
τροποποιείται και διαγράφονται οι μισές ημέρες αφαίρεσης άδειας σκάφους, ενώ οι υπόλοιπες μετατρέπονται σε
χρηματικό πρόστιμο, ανάλογα με το αλιευτικό εργαλείο
με το οποίο τελέσθηκε η παράβαση ως εξής:
αα) για παράβαση με «μηχανότρατα» ή για παράβαση διατάξεων για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών,
κάθε ημέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται
σε χρηματικό πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ,
ββ) για παράβαση με «γρι - γρι», κάθε ημέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται σε χρηματικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ,
γγ) για παράβαση με «βιντζότρατα», κάθε ημέρα αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται σε χρηματικό πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ,
δδ) για παράβαση με λοιπά εργαλεία, κάθε ημέρα
αφαίρεσης άδειας σκάφους μετατρέπεται σε χρηματικό
πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ,
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Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα μπορεί να καταβάλλονται τμηματικά μέχρι και σε είκοσι τέσσερις (24)
μηνιαίες ισόποσες δόσεις».
3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 5 εφαρμόζονται μόνο για τις τέσσερις (4) πρώτες
κατά χρονολογική σειρά, κατ’ έτος, διοικητικές κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί για το αλιευτικό σκάφος στον πλοιοκτήτη και τον κυβερνήτη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για
τον ίδιο ή διαφορετικό πλοιοκτήτη ή/και κυβερνήτη.
4. Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται για διοικητικές
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για αλιεία με δυναμίτιδα
και λοιπές εκρηκτικές, τοξικές και άλλες ουσίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, η
διοικητική διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή των
παραγράφων 5 και 6.
6. Τα πρόστιμα της παραγράφου 5 βεβαιώνονται ως
δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας – ΟΠΕΚΕΠΕ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το έτος 2019 η οικονομική επιτροπή κάθε Περιφέρειας της Χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν
δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί
διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών
δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του
την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής
δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας
δακοκτονίας».
2. Η αριθμ. 31 αρμοδιότητα του β΄ «Υποτομέα Γεωργίας» του Τομέα Β΄ «Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία» της
παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«31. Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο
έλεγχος των προγραμμάτων, υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του
δάκου, αρουραίων, ακρίδων. Κατ’ εξαίρεση, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου, η προμήθεια υλικών
δακοκτονίας διενεργείται από τη Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισηγείται

