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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 Ένωσης με τίτλο- 
 
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί 
θεσπίσεως ενωσιακού 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, 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L347 
28.12.2017. 
σ.81. 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου.». 

134(Ι) του 2006 
183(Ι) 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. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών 
Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Αδειοδότηση 
Σκαφών Ψυγείων)  Διάταγμα του 2020. 

2.  
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 ενωσιακού 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· 
 

 «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403» σημαίνει τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των 
εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 
του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

134(Ι) του 2006 
183(Ι) του 2013. 

«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. 

33293329



  
Άδεια 
σκάφους ψυγείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-(1) Κάθε ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους για την άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου των μεταφορτώσεων ή/και εκφορτώσεων 
αλιευτικών προϊόντων, υποχρεούται να εξασφαλίσει άδεια από το Διευθυντή. 
 
(2) Η πιο πάνω άδεια δύναται να περιλαμβάνει και τους όρους που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του Νόμου. 
 
(3) Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (1), αλιευτικό σκάφος το οποίο φορτώνει 
αλιεύματα από χερσαίες εγκαταστάσεις, τα οποία ήδη έχουν εκφορτωθεί σε λιμάνι 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εμφαίνονται στο προοίμιο, δεν απαιτείται άδεια από 
τον Διευθυντή και ο ιδιοκτήτης του σκάφους υποχρεούται όπως υποβάλει σε αυτόν όλα 
τα στοιχεία σε σχέση με την προέλευση, τις ποσότητες φόρτωσης και τον προορισμό 
των αλιευμάτων. 
 

Ηλεκτρονική 
διαβίβαση 
δεδομένων. 

4.-(1) Σκάφη τα οποία έχουν εξασφαλίσει την πιο πάνω άδεια πρέπει να εγκαταστήσουν 
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και συσκευή 
δορυφορικού εντοπισμού τους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εμφαίνονται στο 
προοίμιο και τις οδηγίες του Διευθυντή. 
 
(2) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρονικών 
συστημάτων ή σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών μέσω του Τμήματος Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους.  
 

Επιθεώρηση 
σκαφών ψυγείων. 

5.-(1) Σκάφη τα οποία αιτούνται άδεια ή έχουν ήδη εξασφαλίσει άδεια δύνανται να 
τύχουν ελέγχου από τους Επιθεωρητές για σκοπούς διασφάλισης της εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου.  
 
(2) Το κόστος επιθεώρησης και ελέγχου είτε για σκοπούς εξασφάλισης άδειας είτε για 
σκοπούς ανανέωσης της ή στη περίπτωση του ετήσιου ελέγχου και επιθεώρησης, 
βαρύνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους.  
 

Ανάκληση ή μη 
ανανέωση άδειας 
σκάφους ψυγείων. 

6. Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέσει ή να μην ανανεώσει οποιαδήποτε άδεια σε 
περίπτωση παραβίασης των όρων με τους οποίους αυτή παραχωρήθηκε. 
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