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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 
27.5.2016 

6.10.2017. 

O Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνύληαη 
ζ’ απηόλ από ην άξζξν 14 ηνπ πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθώλ Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθώλ 
Καλνληζκώλ πνπ Αθνξνύλ Θέκαηα Αιηείαο Νόκνπ ηνπ 2006 κέρξη 2013, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 
κε Γηαηάγκαηα, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα:  

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθώλ Απνθάζεσλ θαη 
Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ πνπ Αθνξνύλ Θέκαηα Αιηείαο (δέθαηε ηξίηε ηξνπνπνίεζε ησλ 
Παξαξηεκάησλ ηνπ Νόκνπ)  Γηάηαγκα ηνπ 2018. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξώηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 
. 

2.  Σν Πξώην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην 
ηέινο απηνύ κε άλσ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθόινπζσλ Κνηλνηηθώλ Απνθάζεσλ, 
κε αύμνληεο αξηζκνύο από 150 έσο 151: 

Πξώην 
Παξάξηεκα   

«150.  Δθηειεζηηθή απόθαζε (ΔΔ), Δθηειεζηηθή απόθαζε (ΔΔ) 2016/1138 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο 
Ηνπιίνπ 2016, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κνξθνηύπσλ πνπ βαζίδνληαη ζην πξόηππν 
UN/CEFACT γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ αιηεία [θνηλνπνηεζείζα ππό ηνλ 
αξηζκό C(2016) 4226], όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη• 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L188, .13.7.2016, ζ.26. )· 

 
 151.  Δθηειεζηηθή απόθαζε ΔΔ2017/1949 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2017, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο εθηειεζηηθήο απόθαζεο 2014/715/ΔΔ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο ξη Λάλθα σο 
ηξίηεο ρώξαο πνπ ε Δπηηξνπή ζεσξεί σο κε ζπλεξγαδόκελε ηξίηε ρώξα ζύκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1005/2008 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί δεκηνπξγίαο θνηλνηηθνύ ζπζηήκαηνο 
πξόιεςεο, απνηξνπήο θαη εμάιεηςεο ηεο παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο αιηείαο  όπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη• 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L276, 26.10.2017, ζ.62. )·» 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Γεύηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

3.  Σν Γεύηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην 
ηέινο απηνύ κε άλσ ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά, ησλ αθόινπζσλ Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ, 
κε αύμνληεο αξηζκνύο από 587 έσο 590: 
 
 
 
«587. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2017/2107 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 

Ννεκβξίνπ 2017, γηα ηνλ θαζνξηζκό κέηξσλ δηαρείξηζεο, δηαηήξεζεο θαη ειέγρνπ πνπ 
εθαξκόδνληαη ζηε δώλε ηεο ζύκβαζεο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ 
Θπλλνεηδώλ ηνπ Αηιαληηθνύ (ICCAT) θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκώλ (ΔΚ) αξηζ. 
1936/2001, (ΔΚ) αξηζ. 1984/2003 θαη (ΔΚ) αξηζ. 520/2007, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L315, 30.11.2017, ζ. 1)· 
 
 
 

 
Γεύηεξν 
Παξάξηεκα 

438



 588. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2017/2403 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 12εο 
Γεθεκβξίνπ 2017, ζρεηηθά κε ηε βηώζηκε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ αιηεπηηθώλ ζηόισλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1006/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L347, 28.12.2017, ζ. 81.)· 
 
 

 589. Καλνληζκόο (EE) 2018/120 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2018, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκό γηα ην 2018, γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζύσλ θαη νκάδεο απνζεκάησλ ηρζύσλ, ησλ 
αιηεπηηθώλ δπλαηνηήησλ ζηα ελσζηαθά ύδαηα, θαη γηα ηα ελσζηαθά αιηεπηηθά ζθάθε, ζε 
νξηζκέλα κε ελσζηαθά ύδαηα, θαζώο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) 2017/127, 
όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L27, 31.1.2018, ζ. 1.)· 
  
 590. Καη' εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκόο (ΔΔ) 2018/161 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2017, γηα 

ηε ζέζπηζε εμαίξεζεο de minimis από ηελ ππνρξέσζε εθθόξησζεο γηα νξηζκέλνπο ηύπνπο 
αιηείαο κηθξώλ πειαγηθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 30, 2.2.2018, ζ. 1.).» 
 
 

ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Πεξηβάιινληνο. 
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