
 

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 171/2016 
Απ. 4948, 27.5.2016   

Απιθμόρ 171 

 
Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ 

 ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΘΔΜΑΣΑ ΑΛΗΔΗΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2006 
__________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 14 

134(Η) ηνπ 2006, 
183(Η) ηνπ 2013 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(Η):  

16.3.2007 
 14.11.2008 

     16.3.2009   
     22.5.2009 

 29.1.2010 
10.6.2011 
28.9.2012 
1.3.2013 

14.2.2014 
13.3.2015. 

O Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη 
ζ’ απηφλ απφ ην άξζξν 14 ηνπ πεξί ηεο  Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ 
Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο Νφκνπ ηνπ 2006 κέρξη 2013, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 
κε Γηαηάγκαηα, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:  

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη 
Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο (ελδέθαηε Σξνπνπνίεζε ησλ Παξαξηεκάησλ 
ηνπ Νφκνπ)  Γηάηαγκα ηνπ 2016. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 
Πξψην 
Παξάξηεκα. 
 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Γεχηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 
Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 

2.  Σν Πξψην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην 
ηέινο απηνχ κε άλσ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθφινπζσλ Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ, 
κε αχμνληεο αξηζκνχο απφ 146 έσο 146: 

«146.  Δθηειεζηηθή απφθαζε (EE) 2015/645 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2015, γηα ηελ 
θαηάξηηζε θαηαιφγνπ επηζεσξεηψλ νη νπνίνη δχλαληαη λα δηεμάγνπλ επηζεσξήζεηο ζχκθσλα κε 
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη• 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 106, 24.4.2015, ζ. 31)· 

3.  Σν Γεχηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνχ λφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην 
ηέινο απηνχ κε άλσ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο  κεηά, ησλ αθφινπζσλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ, 
κε αχμνληεο αξηζκνχο απφ 571 έσο 578: 

«571.   Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/288 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2014, γηα 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο φζνλ αθνξά ηε ρξνληθή 
πεξίνδν έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη απαξάδεθηεο νη αηηήζεηο, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 51, 24.2.2015, ζ. 1)· 

572. Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/531 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2014, γηα 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πγηεηλή, ε πγεία, ε 
αζθάιεηα θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο αιηείο, ε πξνζηαζία θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 
ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε 
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 86, 31.3.2015, ζ. 1) 
 

 
 

 573. Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/616 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 2015, 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 480/2014 φζνλ αθνξά ηηο 
παξαπνκπέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 102, 21.4.2015, ζ.33)· 
 574. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/812 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Μαΐνπ 

2015, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 850/98, (ΔΚ) αξηζ. 2187/2005, (ΔΚ) 
αξηζ. 1967/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1098/2007, (ΔΚ) αξηζ. 254/2002, (ΔΚ) αξηζ. 2347/2002 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1224/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1379/2013 θαη (ΔΔ) αξηζ. 
1380/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε 
εθθφξησζεο, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1434/98 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 133, 29.05.2015, ζ. 1)· 
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 575. Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/852 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Μαξηίνπ 2015, γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θαλφλεο 
ηεο θνηλήο αιηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνπή ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο 
ή ζε αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 135, 2.6.2015, ζ. 13)· 
 

 576. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/1316 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 30ήο Ηνπιίνπ 2015, γηα ηε 
ζέζπηζε παξέθθιηζεο απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 850/98 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην 
ειάρηζην κέγεζνο αλαθνξάο δηαηήξεζεο γηα ην ιαβξάθη (Dicentrarchus labrax), φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 203, 31.7.2015, ζ. 9)· 
 

 577. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/2072 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2015, γηα ηνλ θαζνξηζκφ, γηα 
ην 2016, ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη νκάδεο απνζεκάησλ 
ηρζχσλ ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 1221/2014 θαη 
(ΔΔ) 2015/104, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 302 19.11.2015, ζ. 1)· 
  

 578. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/72 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηαλνπαξίνπ 2016, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ, γηα ην 2016, γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη νκάδεο απνζεκάησλ ηρζχσλ, ησλ 
αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηα ελσζηαθά χδαηα, θαη γηα ηα ελσζηαθά αιηεπηηθά ζθάθε, ζε 
νξηζκέλα κε ελσζηαθά χδαηα, θαζψο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
2015/104, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 22, 28.1.2016, ζ. 1)· 
 

                           ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
               Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  

                    θαη Πεξηβάιινληνο. 
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