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Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ  

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. 

O Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 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 (Γέθαηε Σξνπνπνίεζε ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ 
Νφκνπ)  Γηάηαγκα ηνπ 2015. 

  
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 
Πξψην 
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 140 έσο 145: 

 «140.  2014/120/ΔΔ: Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Μαξηίνπ 2014, γηα ηελ θαηάξηηζε 
θαηαιφγνπ επηζεσξεηψλ ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 66, 6.3.2014, ζ. 31)· 
 

 141.  2014/156/ΔΔ: Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο Μαξηίνπ 2014, γηα ηε ζέζπηζε 
εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ θαη επηζεψξεζεο φζνλ αθνξά ηελ αιηεία απνζεκάησλ ηφλνπ 
ζηνλ Αλαηνιηθφ Αηιαληηθφ θαη ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα, μηθία ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα θαη γηα ηελ 
αιηεία ησλ απνζεκάησλ ζαξδέιαο θαη γαχξνπ ζηε Βφξεηα Αδξηαηηθή, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 85, 21.3.2014, ζ.15 )· 

 
 142.  2014/170/ΔΔ:  Δθηειεζηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Μαξηίνπ 2014, γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαηαιφγνπ κε ζπλεξγαδφκελσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1005/2008 πεξί δεκηνπξγίαο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξφιεςεο, απνηξνπήο θαη εμάιεηςεο ηεο παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο αιηείαο, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L91 , 27.3.2014, ζ. 43) · 

 
 143.  2014/464/ΔΔ: Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2014 , γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ πνιηηηθή επηβνιήο θαη ειέγρνπ ζην πιαίζην ηνπ 
Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L209 , 16.7.2014, ζ. 59) · 

 
 144.  2014/715/EE: Δθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2014, γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ε Δπηηξνπή ζεσξεί κε ζπλεξγαδφκελεο ηξίηεο ρψξεο 
δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1005/2008 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί δεκηνπξγίαο θνηλνηηθνχ 
ζπζηήκαηνο πξφιεςεο, απνηξνπήο θαη εμάιεηςεο ηεο παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο 
αιηείαο· 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 297, 15.10.2014, ζ. 23) · 
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 145.  2014/914/EE: Δθηειεζηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2014, πεξί 
ηξνπνπνηήζεσο ηεο εθηειεζηηθήο απφθαζεο αξηζ. 2014/170/ΔΔ γηα ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγνπ 
κε ζπλεξγαδφκελσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ΠΛΑ αιηείαο ζχκθσλα κε ηνλ 
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1005/2008 πεξί δεκηνπξγίαο θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο πξφιεςεο, 
απνηξνπήο θαη εμάιεηςεο ηεο παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο αιηείαο, φζνλ αθνξά ηελ 
Μπειίδε, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 360, 17.12.2014, ζ. 53). » 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Γεχηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 
Γεχηεξν 
Παξάξηεκα. 

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 556 έσο 570: 
 

 «556. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 
Μαΐνπ 2014, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 
θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 2328/2003, (ΔΚ) αξηζ. 861/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1198/2006 
θαη (ΔΚ) αξηζ. 791/2007 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 149, 20.5.2014, ζ. 1)· 
 

 557. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 763/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2014 , γηα ηε 
ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φζνλ αθνξά 
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο θαζψο θαη νδεγίεο γηα 
ηε δεκηνπξγία εκβιήκαηνο ηεο Έλσζεο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 209, 16.7.2014, ζ. 1) 
 

 558. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 771/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηνπιίνπ 2014, ζρεηηθά 
κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο φζνλ αθνξά 
ην ππφδεηγκα γηα ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, ηε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ αληηζηάζκηζεο 
ηνπ πξφζζεηνπ θφζηνπο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηά ηελ αιίεπζε, 
θαιιηέξγεηα, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία νξηζκέλσλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο απφ ηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο, ην ππφδεηγκα γηα ηε δηαβίβαζε 
δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο θαη 
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ζρέδην αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην πιαίζην 
ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 209, 16.7.2014, ζ. 20)· 
  
 559. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 772/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 14εο Ηνπιίνπ 2014, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ έληαζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ νξηζκέλσλ δξάζεσλ πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 209, 16.7.2014, ζ. 47)· 
 

 560. Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 1221/2014 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ, γηα ην 2015, ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη 
νκάδεο απνζεκάησλ ηρζχσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 43/2014 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1180/2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 330, 15.11.2014, ζ. 16)· 
 

 561. Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1014/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2014 , 
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 
θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 2328/2003, (ΔΚ) αξηζ. 861/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1198/2006 
θαη (ΔΚ) αξηζ. 791/2007 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ελφο θνηλνχ 
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηηο πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 283, 27.9.2014, ζ. 11)· 
 

 562. Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 1221/2014 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2014 , ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ, γηα ην 2015, ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη 
νκάδεο απνζεκάησλ ηρζχσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 
θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 43/2014 θαη (ΔΔ) αξηζ. 1180/2013, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 330, 15.11.2014, ζ. 16)· 
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 563. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1242/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2014, 

ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 
Αιηείαο, φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ ζσξεπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πξάμεηο, 
φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 334, 21.11.2014, ζ. 11)· 
 

 564. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (EE) αξηζ. 1243/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2014, 
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 
Αιηείαο, φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα απνζηέιινπλ ηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη 
ηηο αλάγθεο ζε δεδνκέλα θαη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ δπλεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ, φπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 334, 21.11.2014, ζ. 39)· 
 

 565. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1266/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2014, πεξί ζέζπηζεο 
απαγφξεπζεο ηεο αιηείαο γάδνπ ζηε δψλε NAFO 3M απφ ζθάθε πνπ θέξνπλ ζεκαία θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 343, 28.11.2014, ζ. 3)· 
 

 566. Δθηειεζηηθφο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1362/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2014 , γηα 
ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ 
Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 
εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 365, 19.12.2014, ζ. 124)· 
 

 567. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1367/2014 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ, γηα ην 2015 θαη ην 2016, ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηα ελσζηαθά αιηεπηηθά 
ζθάθε γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ βαζέσλ πδάησλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 366, 20.12.2014, ζ. 1)· 
 

 568. Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1392/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 
2014, γηα ηε ζέζπηζε ζρεδίνπ απνξξίςεσλ γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο αιηείαο κηθξψλ πειαγηθψλ 
εηδψλ ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 370, 30.12.2014, ζ. 21) 
 

 569. Καη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) 2015/98 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο Ννεκβξίνπ 2014, 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Έλσζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν 15 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1380/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, δπλάκεη ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζπλλνεηδψλ ηνπ 
Αηιαληηθνχ θαη ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο κειινληηθήο πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 
αιηείαο ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ Αηιαληηθνχ., φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 16, 23.1.2015, ζ. 23)· 
 

 570. Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/104 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηνλ 
θαζνξηζκφ, γηα ην 2015, γηα νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη νκάδεο απνζεκάησλ ηρζχσλ, ησλ 
αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηα ελσζηαθά χδαηα, θαη γηα ηα ελσζηαθά ζθάθε, ζε νξηζκέλα κε 
ελσζηαθά χδαηα, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 43/2014 θαζψο θαη γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 779/2014, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 22, 28.1.2015, ζ. 1)· 
 

  __________________ 
 

 Δθδφζεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2015. 
  

ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  

θαη Πεξηβάιινληνο. 
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