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Αριθμός 354
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 
_________________ 

Διάταγμα με βάση το άρθρο 10 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: L343, 
22.12.2009, 
σ. 1. 

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009  περί  θεσπίσεως 

κοινοτικού  συστήματος  ελέγχου της τήρησης των  κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 
τροποποιήσεως των κανονισμών  (ΕΚ) αριθ. 847/96,  (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, 
(ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006,                    
(ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008,             
(ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93,  (ΕΚ)  αριθ. 1627/94 
και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006», 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: L112, 
30.4.2011. σ. 1. 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί 
της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής.». 

  

134(Ι) του 2006 
183(I) του 2013. 
 

To Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 10 του 
περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα 
Αλιείας Νόμου του 2006, 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 (Σύστημα Σώρευσης Μορίων για Σοβαρές 
Παραβάσεις)  Διάταγμα του 2018. 

Ερμηνεία. 
 
 
 
 

2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια – 
«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό της 

Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εξασφάλιση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 
Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, 
(ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 
1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 

 «Νόμος» σημαίνει τον περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών 
που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμο του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. 

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν Διάταγμα και δεν ερμηνεύονται 
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. 

Καταλογισμός 
μορίων. 
 
 
 
Παράρτημα ΧΧΧ. 
 
 
 
 
 

    3.-(1) Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό πρόσωπο έχει 
κριθεί υπεύθυνο σοβαρής παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ανεξάρτητα 
από τις οποιεσδήποτε άλλες ποινικές ή διοικητικές ποινές που θα επιβληθούν, καταλογίζεται στον 
κάτοχο της αλιευτικής άδειας-  

(α)  O αντίστοιχος αριθμός μορίων λόγω της παράβασης σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΧΧ του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011·  

(β)  σε  περίπτωση  που αφορά άλλη σοβαρή παράβαση,  που εμπίπτει στην κατηγορία των 
σοβαρών παραβάσεων του σημείου (β) της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου (3),  
καταλογίζονται 3 μόρια. 

     Νοείται ότι τα καταλογισθέντα μόρια μεταβιβάζονται στον τυχόν μελλοντικό κάτοχο της άδειας 
αλιείας για το συγκεκριμένο σκάφος σε περίπτωση που αυτό πωληθεί, μεταβιβαστεί ή αλλάξει 
κάτοχο με άλλον τρόπο μετά την ημερομηνία της παράβασης. 
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Παράρτημα ΧΧΧ. 
    (2)  Για σκοπούς εφαρμογής του συστήματος επιβολής μορίων, σοβαρή παράβαση θεωρείται-  

 (α) Οποιαδήποτε παράβαση εμπίπτει στις κατηγορίες του Παραρτήματος ΧΧΧ του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011, η οποία κρίνεται από τον Διευθυντή ως 
σοβαρή παράβαση,   

 (β)  οποιαδήποτε άλλη παράβαση των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως σοβαρή σε Απόφαση ή Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
κρίνεται από τον Διευθυντή ως σοβαρή παράβαση. 

    (3) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εικάζεται ότι έχει διαπράξει ή το οποίο συνελήφθη     
επ’ αυτοφώρω να διαπράττει την παράβαση ενημερώνεται ότι η εν λόγω παράβαση μπορεί να 
επισύρει την επιβολή αντίστοιχου αριθμού μορίων σε περίπτωση που εμπίπτει σε μια από τις 
περιπτώσεις των σημείων (α) και (β) της υποπαραγράφου (2). 

Ενστάσεις. 4.-(1)  Σε περίπτωση επιβολής μορίων  το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ενημερώνεται από το 
Διευθυντή γραπτώς για την απόφαση αυτή και για τον αριθμό που του έχει επιβληθεί, καθώς και για 
οποιαδήποτε αναστολή ή αφαίρεση της άδειας αλιείας ή και διαγραφή του σκάφους από το 
Κοινοτικό Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1224/2009 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.  

(2) Το πιο πάνω πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης στον Υπουργό εντός 10 ημερών 
από την ημέρα της σχετικής γνωστοποίησης σε αυτόν, με κοινοποίηση στο Διευθυντή. Στην 
ένσταση παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ο ενδιαφερόμενος ότι η εν λόγω παράβαση 
δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως σοβαρή.  

(3) Ο Υπουργός, αφού εξετάσει την ένσταση, αποφασίζει οριστικά και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση στο Διευθυντή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της ένστασης.  

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που 
υπόκεινται σε αυτόν την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη ένσταση και να 
απαιτεί από αυτούς να υποβάλουν σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση 
της απόφασης του.  

(4) Η ημερομηνία επιβολής των μορίων και κατ’ επέκταση, εάν και εφόσον συσσωρεύεται ο 
προκαθορισμένος αριθμός μορίων για αναστολή ή αφαίρεση της άδειας αλιείας ή και διαγραφή σε 
περίπτωση του σκάφους, θεωρείται-  

(α) Η ημερομηνία κατά την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ένστασης στην 
περίπτωση που δεν καταχωρήθηκε ένσταση, ή  

(β) σε περίπτωση που κατατεθεί ένσταση η ημερομηνία απόφασης του Υπουργού.  

Καταγραφή 
μορίων. 

    5. Για σκοπούς εφαρμογής του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις, 
σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος αλιευτικής άδειας λαμβάνει τα ανάλογα μόρια, αυτά καταγράφονται 
κάτω από τον μοναδικό αριθμό του Κοινοτικού Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών. 
  

Επιβολή μορίων 
σε πλοιάρχους. 

    6. Για σκοπούς εφαρμογής του συστήματος μορίων στους πλοίαρχους αλιευτικών σκαφών για 
σοβαρές παραβάσεις, οι πλοίαρχοι λαμβάνουν-  
 
(α) Τα ισάριθμα μόρια που λαμβάνει και ο κάτοχος της αλιευτικής άδειας στην περίπτωση που 

διαπράττεται σοβαρή παράβαση με βάση τις υποπαραγράφους (1) και (2) της παραγράφου 3·  
 
 (β)  οποιαδήποτε μη σοβαρή παράβαση, η οποία διαπράχτηκε από τον πλοίαρχο πέραν της μίας 

φοράς σε διάστημα τριών (3) ετών. 
 

Καταγραφή 
μορίων 
πλοιάρχων. 

    7. Για σκοπούς εφαρμογής του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις, 
σύμφωνα με το οποίο ο πλοίαρχος λαμβάνει τα ανάλογα μόρια, αυτά καταγράφονται στο Μητρώο 
Καταγραφής Σοβαρών Παραβάσεων Πλοιάρχων Αλιευτικών Σκαφών της Αρμόδιας Αρχής. 
 

Απαγόρευση 
αλιευτικών 
δραστηριοτήτων. 
 

    8. Η σώρευση 18, 36, 54, 72 μορίων από πλοίαρχο αλιευτικού σκάφους ενεργοποιεί αυτόματα 
την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη απαγόρευση διεξαγωγής οποιονδήποτε αλιευτικών 
δραστηριοτήτων σε αλιευτικό σκάφος αλιείας για περίοδο 2, 4, 8 και 12 μηνών, αντιστοίχως. 
 

Οριστική 
απαγόρευση 
αλιείας. 

   9. Η σώρευση 90 μορίων από πλοίαρχο αλιευτικού σκάφους ενεργοποιεί αυτόματα την οριστική 
απαγόρευση διεξαγωγής οποιονδήποτε αλιευτικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικό σκάφος για 
περίοδο  3 ετών. 
 

Ενστάσεις.     10.-(1) Σε περίπτωση επιβολής μορίων  σε πλοίαρχο, ο Διευθυντής τον ενημερώνει γραπτώς για 
την απόφαση αυτή και για τον αριθμό των μορίων που του έχει επιβληθεί, καθώς και για 
οποιαδήποτε απαγόρευση διεξαγωγής οποιονδήποτε αλιευτικών δραστηριοτήτων σε αλιευτικό 
σκάφος και για τη χρονική περίοδο απαγόρευσης.  
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(2) Το πιο πάνω πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης στον Υπουργό εντός 10 ημερών 
από την ημέρα της σχετικής γνωστοποίησης σε αυτόν με κοινοποίηση στο Διευθυντή. Στην ένσταση 
παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ο ενδιαφερόμενος ότι η εν λόγω παράβαση δεν θα 
πρέπει να χαρακτηριστεί ως σοβαρή. 

 (3) Ο Υπουργός, αφού εξετάσει την ένσταση, αποφασίζει οριστικά και ενημερώνει τον 
ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση στο Διευθυντή, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της ένστασης.  

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που 
υπόκεινται σε αυτόν, την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη ένσταση και να 
απαιτεί από αυτούς να υποβάλουν σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση 
της απόφασής του. 

 (4) Η ημερομηνία επιβολής των μορίων και κατ’ επέκταση, εάν και εφόσον συσσωρεύεται ο 
προκαθορισμένος αριθμός μορίων για αναστολή ή αφαίρεση της άδειας αλιείας ή και διαγραφή σε 
περίπτωση του σκάφους, θεωρείται-  

 (α) Η ημερομηνία κατά την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ένστασης σε 
περίπτωση που δεν κατατεθεί ένσταση ή  

 (β)    σε περίπτωση που κατατεθεί ένσταση η ημερομηνία απόφασης του Υπουργού.  
Προσθήκη 
επιπλέον μορίων 
και διαγραφή 
μορίων. 

    11.-(1) Σε περίπτωση που έχει απαγορευθεί σε πλοίαρχο η διεξαγωγή αλιευτικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9, τα μόρια βάσει των οποίων έγινε η 
απαγόρευση, δεν διαγράφονται. Νέα μόρια που καταλογίζονται στον πλοίαρχο προστίθενται στα 
υφιστάμενα μόρια για τους σκοπούς των παραγράφων 8 και 9.  
 
    (2) Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος δεν διαπράξει  σοβαρή παράβαση εντός τριετίας από την 
ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια που έχουν σωρευθεί. 
 

Προϋποθέσεις 
διαγραφής 
μορίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατάργηση  
Επίσημη 
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
29.8.2014. 
 

   12.-(1) Διαγράφονται δύο μόρια, εάν το σύνολο των μορίων που έχουν καταλογιστεί στον 
πλοίαρχο του σχετικού αλιευτικού σκάφους είναι πάνω από δύο στις περιπτώσεις όπου:   
 

 (α) Το αλιευτικό σκάφος το οποίο χρησιμοποιήθηκε  κατά τη διάπραξη της παράβασης για την 
οποία έχουν επιβληθεί μόρια, συμμετέχει στο σύστημα VMS ή στην ηλεκτρονική 
καταγραφή και διαβίβαση ημερολογίου αλιείας, δεδομένων δηλώσεων μεταφόρτωσης και 
εκφόρτωσης, χωρίς να υπόκειται νομικά σε αυτές τις τεχνολογίες, ή   

 
  (β)    ο πλοίαρχος και ο κάτοχος του σκάφους, το οποίο χρησιμοποιήθηκε  κατά τη διάπραξη της 

παράβασης, μετά την επιβολή μορίων, συμμετέχουν εθελοντικά σε επιστημονική 
εκστρατεία για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, ή   

 
 (γ)     ο πλοίαρχος και ο κάτοχος του σκάφους, το οποίο χρησιμοποιήθηκε  κατά τη διάπραξη της 

παράβασης, είναι μέλος οργάνωσης παραγωγών και ο κάτοχος της άδειας αλιείας 
αποδεχτεί σχέδιο αλιείας που έχει εγκριθεί από την οργάνωση παραγωγών για το έτος 
που έπεται της επιβολής μορίων το οποίο συνεπάγεται μείωση 10 % των αλιευτικών 
δυνατοτήτων για τον κάτοχο της άδειας αλιείας, ή   

 
  (δ)   ο πλοίαρχος και ο κάτοχος του σκάφους το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη της 

παράβασης συμμετέχουν σε δραστηριότητα αλιείας που καλύπτεται από ένα σύστημα 
οικολογικής σήμανσης που έχει σχεδιαστεί για την πιστοποίηση και την προώθηση 
ετικετών προϊόντων από καλά διαχειριζόμενα αλιεύματα και την επικέντρωση σε θέματα 
που αφορούν την αειφόρο χρήση των αλιευτικών πόρων. 

 
    (2)  Για κάθε τριετή περίοδο μετά την ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, ο 
πλοίαρχος δύναται να επικαλεστεί μια από τις περιπτώσεις των στοιχείων (α), (β), (γ) ή (δ) της 
υποπαραγράφου (1) για να μειώσει τον αριθμό των μορίων που του έχουν επιβληθεί μόνο μια φορά 
και υπό τον όρο ότι η μείωση αυτή δεν οδηγεί στη διαγραφή όλων των μορίων της άδειας αλιείας.  
 
    (3) Για τα μόρια που διαγράφηκαν σύμφωνα με την υποπαράγραφο (2), ο Διευθυντής ενημερώνει 
τον πλοίαρχο σχετικά. Ο πλοίαρχος ενημερώνεται επίσης για  τον αριθμό των μορίων που 
απομένουν. 
 

13.  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών 
Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Σύστημα Σώρευσης 
Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις) Διάταγμα του 2014, καταργείται. 
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