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Αριθμός 403 

Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ  
ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΘΔΜΑΣΑ ΑΛΗΔΗΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2006 

______________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 10 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L343, 
22.12.2009, 

ζ.1. 

Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν- 

 «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 2009, πεξί ζεζπίζεσο 

θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, 
ηξνπνπνηήζεσο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 847/96, (ΔΚ) αξηζ. 2371/2002, (ΔΚ) αξηζ. 811/2004, 
(ΔΚ) αξηζ. 768/2005, (ΔΚ) αξηζ. 2115/2005, (ΔΚ) αξηζ. 2166/2005, (ΔΚ) αξηζ. 388/2006, (ΔΚ) αξηζ. 
509/2007, (ΔΚ) αξηζ. 676/2007, (ΔΚ) αξηζ. 1098/2007, (ΔΚ) αξηζ. 1300/2008, (ΔΚ) αξηζ. 
1342/2008 θαη θαηαξγήζεσο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 2847/93, (ΔΚ) αξηζ. 1627/94 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1966/2006», 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L112 
30.4.2011. 
ζ.1. 

Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 404/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Απξηιίνπ 2011 γηα ηε 
ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 
πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ 
ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο.». 

134(Η) ηνπ 2006. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 

To  Τπνπξγηθφ πκβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ απφ ην άξζξν 10 ηνπ 
πεξί ηεο  Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα 
Αιηείαο Νφκνπ ηνπ 2006, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:  

1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη 
Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο (χζηεκα ψξεπζεο Μνξίσλ γηα νβαξέο 
Παξαβάζεηο) 2

ν 
Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 

 

 

 

 

2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

 «Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 404/2011» ζεκαίλεη ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 8εο Απξηιίνπ 2011 γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 
εμαζθάιηζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 πεξί ηεο ζέζπηζεο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο 
ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη· 

 «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2009, πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο 

ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, ηξνπνπνηήζεσο ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 
αξηζ. 847/96, (ΔΚ) αξηζ. 2371/2002, (ΔΚ) αξηζ. 811/2004, (ΔΚ) αξηζ. 768/2005, (ΔΚ) αξηζ. 
2115/2005, (ΔΚ) αξηζ. 2166/2005, (ΔΚ) αξηζ. 388/2006, (ΔΚ) αξηζ. 509/2007, (ΔΚ) αξηζ. 676/2007, 
(ΔΚ) αξηζ. 1098/2007, (ΔΚ) αξηζ. 1300/2008, (ΔΚ) αξηζ. 1342/2008 θαη θαηαξγήζεσο ησλ 
θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 2847/93, (ΔΚ) αξηζ. 1627/94 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1966/2006», φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

134(Η) ηνπ 2006. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο  Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ 
πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο Νφκν ηνπ 2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη. 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη πνπ δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 

Καηαινγηζκφο 
κνξίσλ. 

 

Παξάξηεκα ΥΥΥ. 

 

 

 

 

3.-(1) Όηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν έρεη δηαπξάμεη ζνβαξή παξάβαζε ή έλα λνκηθφ πξφζσπν έρεη 
θξηζεί ππεχζπλν ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο, αλεμάξηεηα 
απφ ηηο νπνηεζδήπνηε άιιεο πνηληθέο ή δηνηθεηηθέο πνηλέο πνπ ζα επηβιεζνχλ, θαηαινγίδεηαη ζηνλ 
θάηνρν ηεο αιηεπηηθήο άδεηαο ν αληίζηνηρνο αξηζκφο κνξίσλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα ΥΥΥ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 404/2011.  

Ννείηαη φηη, ηα θαηαινγηζζέληα κφξηα κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ηπρφλ κειινληηθφ θάηνρν ηεο άδεηαο 
αιηείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ πσιεζεί, κεηαβηβαζηεί ή αιιάμεη 
θάηνρν κε άιινλ ηξφπν κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξάβαζεο. 

(2) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηβνιήο κνξίσλ, ζνβαξή παξάβαζε ζεσξείηαη:  

(α)  νπνηαδήπνηε παξάβαζε εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΥΥ ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 404/2011, ε νπνία θξίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή σο 
ζνβαξή παξάβαζε,   

(β) νπνηαδήπνηε άιιε παξάβαζε, ε νπνία δηαπξάρζεθε απφ αιηεπηηθφ ζθάθνο πέξαλ 
ησλ δχν θνξψλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. 

Παξάξηεκα ΥΥΥ. 

1970



  

 (3) Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν εηθάδεηαη φηη έρεη δηαπξάμεη ή ην νπνίν ζπλειήθζε επ’ 
απηνθψξσ λα δηαπξάηηεη ηελ παξάβαζε, ελεκεξψλεηαη  φηη ε ελ ιφγσ παξάβαζε κπνξεί λα 
επηζχξεη ηελ επηβνιή αληίζηνηρνπ αξηζκνχ κνξίσλ ζε πεξίπησζε πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ ζεκείσλ (α) θαη (β) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) πην πάλσ. 

Δλζηάζεηο. 4.-(1)  ε πεξίπησζε επηβνιήο κνξίσλ  ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  ελεκεξψλεηαη απφ ην 
Γηεπζπληή γξαπηψο γηα ηελ απφθαζε απηή θαη γηα ηνλ αξηζκφ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, θαζψο θαη 
γηα νπνηαδήπνηε αλαζηνιή ε αθαίξεζε ηεο άδεηαο αιηείαο ή θαη δηαγξαθή ηνπ ζθάθνπο απφ ην 
Κνηλνηηθφ Μεηξψν Αιηεπηηθψλ θαθψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 
αξηζ.1224/2009 θαη ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 404/2011.  

 (2) Σν πην πάλσ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο ζηνλ Τπνπξγφ εληφο 10 εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο ζε απηφλ, κε θνηλνπνίεζε ζην Γηεπζπληή. ηελ 
έλζηαζε παξαηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ν ελδηαθεξφκελνο φηη ε ελ ιφγσ 
παξάβαζε δελ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο ζνβαξή.  

 (3) Ο Τπνπξγφο, αθνχ εμεηάζεη ηελ έλζηαζε, απνθαζίδεη νξηζηηθά θαη ελεκεξψλεη ηνλ 
ελδηαθεξφκελν, κε θνηλνπνίεζε ζην Γηεπζπληή, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηεο έλζηαζεο.  

 (4) Ζ εκεξνκελία επηβνιήο ησλ κνξίσλ θαη θαη΄επέθηαζε, εάλ θαη εθφζνλ ζπζζσξεχεηαη ν 
πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο κνξίσλ γηα αλαζηνιή ή αθαίξεζε ηεο άδεηαο αιηείαο ή θαη δηαγξαθή ζε 
πεξίπησζε ηνπ ζθάθνπο, ζεσξείηαη:  

 (α)  Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο έλζηαζεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ θαηαρσξήζεθε έλζηαζε, ή  

(β) ζε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί έλζηαζε ε εκεξνκελία απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ.  

Καηαγξαθή 
κνξίσλ. 

5. Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηβνιήο κνξίσλ γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο, ζχκθσλα 
κε ην νπνίν ν θάηνρνο αιηεπηηθήο άδεηαο ιακβάλεη ηα αλάινγα κφξηα, απηά θαηαγξάθνληαη θάησ 
απφ ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηνπ Κνηλνηηθνχ Μεηξψνπ Αιηεπηηθψλ θαθψλ  

Δπηβνιή κνξίσλ 
ζε πινηάξρνπο. 

6. Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο κνξίσλ ζηνπο πινίαξρνπο αιηεπηηθψλ ζθαθψλ γηα 
ζνβαξέο παξαβάζεηο, νη πινίαξρνη ιακβάλνπλ:  

(α)  Σα ηζάξηζκα κφξηα πνπ ιακβάλεη θαη ν θάηνρνο ηεο αιηεπηηθήο άδεηαο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δηαπξάηηεηαη ζνβαξή παξάβαζε κε βάζε ην ζεκείν (α) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 3·  

(β)  νπνηαδήπνηε άιιε παξάβαζε, ε νπνία δηαπξάρηεθε απφ ηνλ πινίαξρν πέξαλ ησλ 
δχν θνξψλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ. 

7. Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηβνιήο κνξίσλ γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο, ζχκθσλα 
κε ην νπνίν ν πινίαξρνο ιακβάλεη ηα αλάινγα κφξηα, απηά θαηαγξάθνληαη ζην Μεηξψν 
Καηαγξαθήο νβαξψλ Παξαβάζεσλ Πινηάξρσλ Αιηεπηηθψλ θαθψλ ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. 

8. Ζ ζψξεπζε 18, 36, 54, 72 κνξίσλ απφ πινίαξρν αιηεπηηθνχ ζθάθνπο ελεξγνπνηεί απηφκαηα ηελ 
πξψηε, δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε απαγφξεπζε δηεμαγσγήο νπνηνλδήπνηε αιηεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε αιηεπηηθφ ζθάθνο αιηείαο γηα πεξίνδν 2, 4, 8 θαη 12 κελψλ, αληηζηνίρσο. 

9. Ζ ζψξεπζε 90 κνξίσλ απφ πινίαξρν αιηεπηηθνχ ζθάθνπο ελεξγνπνηεί απηφκαηα ηελ νξηζηηθή 
απαγφξεπζε δηεμαγσγήο νπνηνλδήπνηε αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αιηεπηηθφ ζθάθνο γηα 
πεξίνδν  3 εηψλ. 

10.-(1) ε πεξίπησζε επηβνιήο κνξίσλ  ζε πινίαξρν, ν Γηεπζπληήο ηνλ ελεκεξψλεη γξαπηψο γηα 
ηελ απφθαζε απηή θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, θαζψο θαη γηα 
νπνηαδήπνηε απαγφξεπζε δηεμαγσγήο νπνηνλδήπνηε αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αιηεπηηθφ 
ζθάθνο θαη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απαγφξεπζεο.  

 (2) Σν πην πάλσ πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο ζηνλ Τπνπξγφ εληφο 10 εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο ζε απηφλ κε θνηλνπνίεζε ζην Γηεπζπληή. ηελ 
έλζηαζε παξαηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ν ελδηαθεξφκελνο φηη ε ελ ιφγσ 
παξάβαζε δελ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο ζνβαξή. 

 (3) Ο Τπνπξγφο, αθνχ εμεηάζεη ηελ έλζηαζε, απνθαζίδεη νξηζηηθά θαη ελεκεξψλεη ηνλ 
ελδηαθεξφκελν, κε θνηλνπνίεζε ζην Γηεπζπληή, εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηεο έλζηαζεο.  

 (4) Ζ εκεξνκελία επηβνιήο ησλ κνξίσλ θαη θαη΄επέθηαζε, εάλ θαη εθφζνλ ζπζζσξεχεηαη ν 
πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο κνξίσλ γηα αλαζηνιή ή αθαίξεζε ηεο άδεηαο αιηείαο ή θαη δηαγξαθή ζε 
πεξίπησζε ηνπ ζθάθνπο, ζεσξείηαη:  

(α)  Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο έλζηαζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ θαηαηεζεί έλζηαζε, ή  

(β) ζε πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί έλζηαζε ε εκεξνκελία απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ.  

 

 

 

 

Καηαγξαθή 
κνξίσλ 
πινηάξρσλ. 
Απαγφξεπζε 
αιηεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

 
Οξηζηηθή 
απαγφξεπζε 
αιηείαο. 

Δλζηάζεηο. 

 

 

 

 

 

1971



 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζζήθε 
επηπιένλ κνξίσλ 
θαη δηαγξαθή 
κνξίσλ. 

11.-(1) ε πεξίπησζε πνπ έρεη απαγνξεπζεί ζε πινίαξρν ε δηεμαγσγή αιηεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9, ηα κφξηα βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 
απαγφξεπζε, δελ δηαγξάθνληαη. Νέα κφξηα πνπ θαηαινγίδνληαη ζηνλ πινίαξρν πξνζηίζεληαη ζηα 
πθηζηάκελα κφξηα γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9.  

 (2) ε πεξίπησζε πνπ ν πινίαξρνο δελ δηαπξάμεη  ζνβαξή παξάβαζε εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ζνβαξήο παξάβαζεο, δηαγξάθνληαη φια ηα κφξηα πνπ έρνπλ ζσξεπζεί. 

12.-(1) Γηαγξάθνληαη δχν κφξηα, εάλ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί ζηνλ 
πινίαξρν ηνπ ζρεηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο είλαη πάλσ απφ δχν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ:   

(α) Σν αιηεπηηθφ ζθάθνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε  θαηά ηε δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο 
γηα ηελ νπνία έρνπλ επηβιεζεί κφξηα, ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα VMS ή ζηελ ειεθηξνληθή 
θαηαγξαθή θαη δηαβίβαζε εκεξνινγίνπ αιηείαο, δεδνκέλσλ δειψζεσλ κεηαθφξησζεο θαη 
εθθφξησζεο, ρσξίο λα ππφθεηηαη λνκηθά ζε απηέο ηηο ηερλνινγίεο, ή   

(β) ν πινίαξρνο θαη ν θάηνρνο ηνπ ζθάθνπο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε  θαηά ηε 
δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο, κεηά ηελ επηβνιή κνξίσλ, ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζε 
επηζηεκνληθή εθζηξαηεία γηα ηε βειηίσζε ηεο επηιεθηηθφηεηαο ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, 
ή   

(γ) ν πινίαξρνο θαη ν θάηνρνο ηνπ ζθάθνπο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε  θαηά ηε 
δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο, είλαη κέινο νξγάλσζεο παξαγσγψλ θαη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 
αιηείαο απνδερηεί ζρέδην αιηείαο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ νξγάλσζε παξαγσγψλ γηα ην 
έηνο πνπ έπεηαη ηεο επηβνιήο κνξίσλ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κείσζε 10 % ησλ αιηεπηηθψλ 
δπλαηνηήησλ γηα ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο αιηείαο, ή   

(δ) ν πινίαξρνο θαη ν θάηνρνο ηνπ ζθάθνπο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάπξαμε 
ηεο παξάβαζεο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηα αιηείαο πνπ θαιχπηεηαη απφ έλα 
ζχζηεκα νηθνινγηθήο ζήκαλζεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ 
πξνψζεζε εηηθεηψλ πξντφλησλ απφ θαιά δηαρεηξηδφκελα αιηεχκαηα θαη ηελ επηθέληξσζε 
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ. 

 (2)  Γηα θάζε ηξηεηή πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ζνβαξήο παξάβαζεο, ν 
πινίαξρνο δχλαηαη λα επηθαιεζηεί κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηνηρείσλ (α), (β), (γ) ή (δ) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (1) γηα λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί κφλν κηα 
θνξά θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε κείσζε απηή δελ νδεγεί ζηε δηαγξαθή φισλ ησλ κνξίσλ ηεο άδεηαο 
αιηείαο.   

 (3) Γηα ηα κφξηα πνπ δηαγξάθεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (2), ν Γηεπζπληήο ελεκεξψλεη 
ηνλ πινίαξρν ζρεηηθά. Ο πινίαξρνο ελεκεξψλεηαη επίζεο γηα  ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ πνπ 
απνκέλνπλ. 

13. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ 
Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο (χζηεκα ψξεπζεο 
Μνξίσλ γηα νβαξέο Παξαβάζεηο) 2

ν
 Γηάηαγκα ηνπ 2012, θαηαξγείηαη. 

 

 

 

 

 

 

Πξνυπνζέζεηο 
δηαγξαθήο 
κνξίσλ. 

 

 

Καηάξγεζε.  
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