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Αξηζκόο  64 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ  

ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΘΔΜΑΣΑ ΑΛΙΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2006 ΔΩ 2013 
____________________ 

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 
8.3.2019. 

O Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 14 ησλ πεξί ηεο Δθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Απνθάζεσλ θαη Κνηλνηηθψλ 
Καλνληζκψλ πνπ Αθνξνχλ Θέκαηα Αιηείαο Νφκσλ 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 Πέκπηε Σξνπνπνίεζε ησλ 
Παξαξηεκάησλ ηνπ Νφκνπ) Γηάηαγκα ηνπ 2020. 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Πξψηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
ηνπ βαζηθνχ 
λφκνπ. 

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 157 έσο 158: 

Πξψην 
Παξάξηεκα.   

«157. Aπφθαζε (ΔΔ) 2019/407 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαξηίνπ 2019 ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε, εμ 
νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ απνηξνπή ηεο άλαξρεο αιηείαο 
αλνηθηήο ζάιαζζαο ζηνλ θεληξηθφ Αξθηηθφ Ωθεαλφ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L73, .15.3.2019, ζ.1. )· 

 
 158.  Απφθαζε (ΔΔ) 2019/441 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Μαξηίνπ 2019 γηα ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο ζχκπξαμεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο αιηείαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Μαξφθνπ, ηνπ πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη ηεο 
αληαιιαγήο επηζηνιψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζπκθσλία, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L77, 20.3.2019, ζ.4. ).» 

 
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 593 έσο 600: 
 

 «593.  Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/440 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2018, γηα ηελ θαηαλνκή 
ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ζχκπξαμεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο 
αιηείαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Μαξφθνπ θαη ηνπ 
πξσηνθφιινπ εθαξκνγήο ηεο, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

            (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L77, 26.3.2019, ζ. 1)· 

  594. Καλνληζκφο (ΔΔ)  2019/473 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο 
Μαξηίνπ 2019, γηα ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Διέγρνπ ηεο Αιηείαο, φπσο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L83, 25.3.2019, ζ. 18.)· 

187



 595.  Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/833 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 
Μαΐνπ 2019, γηα ηνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ δηαηήξεζεο θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δψλε 
δηαθαλνληζκνχ ηεο Οξγάλσζεο Αιηείαο Βνξεηνδπηηθνχ Αηιαληηθνχ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/1627 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) 
αξηζ. 2115/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1386/2007, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L141, 28.5.2019, ζ. 1.)· 

 596.  Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/1022 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 
Ινπλίνπ 2019, γηα ηε ζέζπηζε πνιπεηνχο ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
εθκεηάιιεπζεο βελζνπειαγηθψλ απνζεκάησλ ζηε δπηηθή Μεζφγεην Θάιαζζα θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L172, 26.6.2019, ζ. 1.)· 

 597.   Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/1241 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 
Ινπλίνπ 2019, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ζαιάζζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ κέζσ ηερληθψλ κέηξσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 
2019/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 
1380/2013, (ΔΔ) 2016/1139, (ΔΔ) 2018/973, (ΔΔ) 2019/472 θαη (ΔΔ) 2019/1022 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 
αξηζ. 894/97, (ΔΚ) αξηζ. 850/98, (ΔΚ) αξηζ. 2549/2000, (ΔΚ) αξηζ. 254/2002, (ΔΚ) αξηζ. 
812/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 2187/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L198, 25.7.2018, ζ. 105.)· 
 

 598.   Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/2236 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2019 πεξί θαζνξηζκνχ, 
γηα ην 2020, ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηε Μεζφγεην θαη ζηνλ Δχμεηλν Πφλην γηα 
νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη νκάδεο απνζεκάησλ ηρζχσλ, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L336, 30.12.2019, ζ. 14.)· 
 

 599.  Καη' εμνπζηνδφηεζε Kαλνληζκφο (ΔΔ) 2020/4 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Απγνχζηνπ 2019 
ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2017/86 γηα ηε 
ζέζπηζε ζρεδίνπ απνξξίςεσλ γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο αιηείαο βελζνπειαγηθψλ εηδψλ ζηε 
Μεζφγεην Θάιαζζα  , φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L2, 6.1.2020, ζ. 5.)· 
 

 600.   Δθηειεζηηθφο Kαλνληζκφο (ΔΔ) 2020/38 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16εο Ιαλνπαξίνπ 2020 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηερληθψλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θαηαγξαθή, ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε 
δηαβίβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2017/2403 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ 
αιηεπηηθψλ ζηφισλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L13, 17.1.2020, ζ. 15.).» 
 

 597.   Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/1241 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 
Ινπλίνπ 2019, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ζαιάζζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ κέζσ ηερληθψλ κέηξσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 
2019/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ (ΔΔ) αξηζ. 
1380/2013, (ΔΔ) 2016/1139, (ΔΔ) 2018/973, (ΔΔ) 2019/472 θαη (ΔΔ) 2019/1022 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) 
αξηζ. 894/97, (ΔΚ) αξηζ. 850/98, (ΔΚ) αξηζ. 2549/2000, (ΔΚ) αξηζ. 254/2002, (ΔΚ) αξηζ. 
812/2004 θαη (ΔΚ) αξηζ. 2187/2005 ηνπ πκβνπιίνπ , φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L198, 25.7.2018, ζ. 105.)· 
 

 598.   Καλνληζκφο (ΔΔ) 2019/2236 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2019 πεξί θαζνξηζκνχ, 
γηα ην 2020, ησλ αιηεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ζηε Μεζφγεην θαη ζηνλ Δχμεηλν Πφλην γηα 
νξηζκέλα απνζέκαηα ηρζχσλ θαη νκάδεο απνζεκάησλ ηρζχσλ, 

           (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.: L336, 30.12.2019, ζ. 14.)· 
  

____________________ 

Δθδφζεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2020. 
 

ΚΩΣΑ ΚΑΓΗ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Πεξηβάιινληνο. 
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