
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 65/2021 
Αρ. 5461, 12.2.2021 

Αριθμός 65 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  
ΠΟΥ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 

_____________________ 

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 
 
134(Ι) του 2006 
183(Ι) του 2013. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι):  

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 

9.3.2018 
8.3.2019 

21.2.2020. 

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του 
παρέχονται με βάση το άρθρο 14 του περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών 
Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμου του 2006 μέχρι 2013, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με Διατάγματα, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και 
Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Δέκατη έκτη Τροποποίηση των 
Παραρτημάτων του Νόμου) Διάταγμα του 2021. 

 
Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 
Δεύτερο 
Παράρτημα. 

2.  Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας 
στο τέλος αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων Κανονισμών, με 
αύξοντες αριθμούς από 601 έως 612: 

«601. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/38 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2020 για τον 
καθορισμό τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων για την καταγραφή, τη μορφοποίηση και τη 
διαβίβαση των πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών 
αλιευτικών στόλων, όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L13, 17.01.2020, σ. 15.)· 

  602. Κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τον 
καθορισμό για το 2020 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των 
αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε 
ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L25, 30.01.2020, σ. 1.)· 

  603.   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/124 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2019 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη 
διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται, 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L34Ι, 6.02.2020, σ. 1.)· 

 604.   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/269 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2020 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2010 περί θεσπίσεως του καταλόγου της ΕΕ με 
τα σκάφη που συμμετέχουν σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία [Μέρος Β – Σκάφη που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008], όπως εκάστοτε 
τροποποιείται, 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L56, 27.02.2020, σ. 7.)· 
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 605.    Κανονισμός (ΕΕ) 2020/271 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2020 για την κατανομή 
των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της 
συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (2020-2026), όπως εκάστοτε τροποποιείται, 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L60, 28.02.2020, σ. 1.)· 

 606.   Εκτελεστικός κανονισμός  (ΕΕ)  2020/967  της Επιτροπής, της  3ης  Ιουλίου 2020,  για τον 
καθορισμό των λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής 
ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIII μέρος Α του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών 
μέτρων, όπως εκάστοτε τροποποιείται, 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L213, 6.07.2020, σ. 4. )· 
 

 607.    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2014 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2020, 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για 
ορισμένους τύπους αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα για την περίοδο 2021-2023, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται, 

           (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L425, 10.12.2020, σ. 1.)· 
 

 608.    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/2015 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2020, 
για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για 
ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά Ύδατα για την περίοδο 2021-2023, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται, 

           (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L425, 10.12.2020, σ. 22.) · 
 

 609.  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/56 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιανουαρίου 2021, για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που 
εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου 
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, όπως 
εκάστοτε τροποποιείται, 

           (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L24, 26.1.2021, σ. 1.)· 
 

 610.    Κανονισμός  (ΕΕ)  2021/90  του  Συμβουλίου,  της 28ης Ιανουαρίου  2021, σχετικά  με  τον 
καθορισμό για το 2021 των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο 
Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όπως εκάστοτε 
τροποποιείται 

           (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, 29.1.2021, σ. 1.)· 
 

 611.   Κανονισμός  (ΕΕ) 2021/91 του  Συμβουλίου,  της 28ης Ιανουαρίου 2021,  σχετικά  με  τον 
καθορισμό, για τα έτη 2021 και 2022, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα ενωσιακά αλιευτικά 
σκάφη για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

  (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, 29.1.2021, σ. 20.)· 
 

 612.   Κανονισμός (ΕΕ) 2021/92  του  Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου  2021,  σχετικά  με  τον 
καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, 
των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε 
ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, όπως εκάστοτε τροποποιείται, 

  (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L31, 29.1.2021, σ. 31.)· ». 
________________ 

Εκδόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2021. 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ, 

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος. 
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