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Αριθμός 81 

 
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΘΔΜΑΣΑ 

ΑΛΙΔΙΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2006 
___________________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 14 
 

134(Ι) ηνπ 2006, 
183(Ι) ηνπ 2013 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην(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. 

O Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθώλ Απνθάζεωλ θαη Κνηλνηηθώλ 
Καλνληζκώλ πνπ Αθνξνύλ Θέκαηα Αιηείαο Νόκνπ ηνπ 2006 κέρξη 2013, όπωο απηόο 
ηξνπνπνηήζεθε κε Γηαηάγκαηα, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα:  

πλνπηηθόο 
ηίηινο. 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο Tν πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθώλ Απνθάζεωλ θαη 
Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ πνπ Αθνξνύλ Θέκαηα Αιηείαο (Γέθαηε Σέηαξηε Σξνπνπνίεζε ηωλ 
Παξαξηεκάηωλ ηνπ Νόκνπ) Γηάηαγκα ηνπ 2019. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξώηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 

2.  Σν Πξώην Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην 
ηέινο απηνύ κε άλω ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά, ηωλ αθόινπζωλ Κνηλνηηθώλ 
Απνθάζεωλ, κε αύμνληεο αξηζκνύο από 152 έωο 156: 

Πξώην 
Παξάξηεκα.   

«152. Aπόθαζε (ΔΔ) 2018/1069 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ινπιίνπ 2018, γηα ηελ ππνγξαθή, εμ 
νλόκαηνο ηεο Έλωζεο, θαη ηελ πξνζωξηλή εθαξκνγή ηνπ πξωηνθόιινπ ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζπκθωλίαο αιηεπηηθήο ζύκπξαμεο κεηαμύ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Αθηήο ηνπ Διεθαληνζηνύ (2018-2024)όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L194, .31.7.2018, ζ.1. )· 

 153.  Απόθαζε (ΔΔ) 2018/1257 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2018, ζρεηηθά κε ηελ 
ππνγξαθή, εμ νλόκαηνο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο, ηεο ζπκθωλίαο γηα ηελ απνηξνπή ηεο 
άλαξρεο αιηείαο αλνηθηήο ζάιαζζαο ζηνλ θεληξηθό Αξθηηθό Ωθεαλό, όπωο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη, 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L238, 21.9.2018, ζ.1. )· 

154.  Δθηειεζηηθή απόθαζε (ΔΔ) 2018/1283 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο Απγνύζηνπ 2018, γηα ηε 
ζέζπηζε θαλόλωλ ζρεηηθά κε ηνλ κνξθόηππν θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηελ ππνβνιή 
εηήζηωλ εθζέζεωλ ζπιινγήο δεδνκέλωλ ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, 
όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L242, 26.9.2018, ζ.1. )· 
 

155.  Δθηειεζηηθή απόθαζε (ΔΔ) 2018/1986 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ηε 
ζέζπηζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη επηζεώξεζεο όζνλ αθνξά νξηζκέλνπο ηύπνπο 
αιηείαο θαη ηελ θαηάξγεζε ηωλ εθηειεζηηθώλ απνθάζεωλ 2012/807/ΔΔ, 2013/328/ΔΔ, 
2013/305/ΔΔ θαη 2014/156/ΔΔ, όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L317, 14.12.2018, ζ.29. )» 

156.    Απόθαζε (ΔΔ) 2018/2068 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2018, γηα ηελ ππνγξαθή, εμ 
νλόκαηνο ηεο Έλωζεο, ηεο ζπκθωλίαο ζύκπξαμεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηώζηκεο αιηείαο κεηαμύ 
ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Μαξόθνπ, ηνπ πξωηνθόιινπ εθαξκνγήο 
ηεο, θαζώο θαη ηεο αληαιιαγήο επηζηνιώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηε ζπκθωλία, , όπωο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη, 

(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L331, 28.12.2018, ζ.1. ).» 
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Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Γεύηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνύ 
λόκνπ. 
 

3.  Σν Γεύηεξν Παξάξηεκα ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ηειείαο ζην 
ηέινο απηνύ κε άλω ηειεία θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά, ηωλ αθόινπζωλ Κνηλνηηθώλ 
Καλνληζκώλ, κε αύμνληεο αξηζκνύο από 591 έωο 592: 
 

Γεύηεξν 
Παξάξηεκα. 

«591. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2018/975 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 4εο 
Ινπιίνπ 2018, γηα ηε ζέζπηζε κέηξωλ δηαρείξηζεο, δηαηήξεζεο θαη ειέγρνπ πνπ 
εθαξκόδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζύκβαζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οξγάλωζεο Γηαρείξηζεο ηεο 
Αιηείαο ηνπ Ννηίνπ Δηξεληθνύ (SPRFMO)όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L179, 16.7.2018, ζ. 30)· 
 

  592. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2019/124 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ιαλνπαξίνπ 2019, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκό, γηα ην 2019, γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζύωλ θαη νκάδεο απνζεκάηωλ ηρζύωλ, 
ηωλ αιηεπηηθώλ δπλαηνηήηωλ ζηα ελωζηαθά ύδαηα θαη, γηα ηα ελωζηαθά αιηεπηηθά ζθάθε, ζε 
νξηζκέλα κε ελωζηαθά ύδαηα, όπωο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L29, 31.12.2018, ζ. 1.) .». 
___________________ 

 
Δθδόζεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ 2019. 

   
 ΚΩΣΑ ΚΑΓΗ, 

Τπνπξγόο Γεωξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Πεξηβάιινληνο. 
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