
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 323/2017 
Απ. 5042, 6.10.2017    

Απιθμόρ 323 

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. 

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 (δσδέθαηε ηξνπνπνίεζε ησλ 
Παξαξηεκάησλ ηνπ Νόκνπ)  Γηάηαγκα ηνπ 2017. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Πξώηνπ 
Παξαξηήκαηνο ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ. 

Πξώην Παξάξηεκα.  

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 147 έσο 149: 
 

«147.  Δθηειεζηηθή απόθαζε (ΔΔ) 2016/1251 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 12εο Ηνπιίνπ 2016, γηα 
ηε ζέζπηζε πνιπεηνύο πξνγξάκκαηνο ηεο Έλσζεο γηα ηε ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη 
ρξήζε δεδνκέλσλ ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-2019 [θνηλνπνηεζείζα ππό ηνλ αξηζκό C(2016) 4329], όπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη• 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L207, 1.08.2016, ζ.113. )· 
 

 

 

 

 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Γεύηεξνπ 
Παξαξηήκαηνο ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ. 

Γεύηεξν Παξάξηεκα 

148.  Δθηειεζηηθή απόθαζε (ΔΔ) 2016/1701 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο Απγνύζηνπ 2016, 
πεξί ζεζπίζεσο θαλόλσλ ζρεηηθά κε ην κνξθόηππν γηα ηελ ππνβνιή 
πξνγξακκάησλ εξγαζηώλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη 
ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο [θνηλνπνηεζείζα ππό ηνλ αξηζκό C(2016) 5304], όπσο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη• 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L260, 27.09.2016, ζ.153.)· 
 
149.   Απόθαζε (ΔΔ) 2017/418 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2017, ζρεηηθά κε 

ηε ζύλαςε, εμ νλόκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκθσλίαο ζύκπξαμεο 
βηώζηκεο αιηείαο κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο ησλ Νήζσλ 
Κνπθ θαη ηνπ πξσηνθόιινπ εθαξκνγήο ηεο, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη• 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L64, 10.05.2017, ζ.1. ).» 
 
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 579 έσο 586: 

 
«579. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2016/1139 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 6εο Ηνπιίνπ 2016, γηα ηε ζέζπηζε πνιπεηνύο ζρεδίνπ γηα ηα απνζέκαηα γάδνπ, 
ξέγγαο θαη παπαιίλαο ηεο Βαιηηθήο ζάιαζζαο θαη γηα ηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ ελ ιόγσ απνζεκάησλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 
(ΔΚ) αξηζ. 2187/2005 ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 
αξηζ. 1098/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L191, 15.07.2016, ζ. 1)· 
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 580. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2016/1627 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 14εο επηεκβξίνπ 2016, γηα ηε ζέζπηζε πνιπεηνύο ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο 
ηνπ ηόλνπ ζηνλ Αλαηνιηθό Αηιαληηθό θαη ζηε Μεζόγεην θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 302/2009 ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L252, 16.9.2016, ζ. 1.)· 
 

 581. Καη' εμνπζηνδόηεζε Kαλνληζκόο (ΔΔ) 2017/86 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 
2016, γηα ηε ζέζπηζε ζρεδίνπ απνξξίςεσλ γηα νξηζκέλνπο ηύπνπο αιηείαο 
βελζνπειαγηθώλ εηδώλ ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα, όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

          (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L14, 18.1.2017, ζ. 4.)· 
  
 582. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2017/127 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 2017, ζρεηηθά κε 

ηνλ θαζνξηζκό, γηα ην 2017, 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, όπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 24, 28.1.2017, ζ. 1.)· 
 

 583. Δθηειεζηηθόο Kαλνληζκόο (ΔΔ) 2017/218 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 
2017, ζρεηηθά κε ην κεηξών αιηεπηηθνύ ζηόινπ ηεο Έλσζεο, όπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L 34, 9.2.2017, ζ. 9.)· 
 

 584. Δθηειεζηηθόο Kαλνληζκόο (ΔΔ) 2017/787 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 8εο Μαΐνπ 2017, γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ειάρηζηνπ κεγέζνπο αλαθνξάο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο ιπζξίλη 
πειαγίζην ζηα ύδαηα ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνύ Αηιαληηθνύ σθεαλνύ, όπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L119, 9.5.2017, ζ. 4.)· 
 

 585. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2017/1004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 17εο Μαΐνπ 2017, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ελσζηαθνύ πιαηζίνπ γηα ηε ζπιινγή, 
δηαρείξηζε θαη ρξήζε δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηε ζηήξημε όζνλ αθνξά 
ηηο επηζηεκνληθέο γλσκνδνηήζεηο γηα ηελ θνηλή αιηεπηηθή πνιηηηθή θαη γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 199/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, όπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L157, 20.6.2017, ζ. 1.)· 
 

 586. Καλνληζκόο (ΔΔ) 2017/1130 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 14εο Ηνπλίνπ 2017, πνπ νξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ, 
όπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη· 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L169, 30.6.2017, ζ. 1.).» 
 

  ___________________ 

Δθδόζεθε ζηηο 21 επηεκβξίνπ 2017. 
 

  
ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 

Τπνπξγόο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Πεξηβάιινληνο. 
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