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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απαγόρευση αλιείας σε τμήμα του Σαρωνικού
Κόλπου, για προληπτικούς λόγους.

2

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3933
(1)
Απαγόρευση αλιείας σε τμήμα του Σαρωνικού
Κόλπου, για προληπτικούς λόγους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 2 του
ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
γ) Του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ)1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Ε.Ε. L354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ)1967/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών
πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4559

στ) Τον Κανονισμό (ΕΕ)1259/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1881/2006 όσον
αφορά τα μέγιστα επίπεδα διοξινών, παρόμοιων με τις
διοξίνες PCB και μη παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε
τρόφιμα (Ε.Ε. L320), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98).
2. Το με αριθμό πρωτ. 1284/137160/19.12.2017 έγγραφο, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
3. Την ανάγκη λήψης έκτακτων προληπτικών μέτρων
για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύεται η διενέργεια, αλιείας σε όλα τα αλιευτικά
εργαλεία, έως την 31η Μαρτίου 2018, εσωτερικά από
τη νοητή γραμμή Κτήμα Ευταξία Ελευσίνας έως Μπατσί Σαλαμίνας και από Άκρα Τούρλας Σαλαμίνας έως τη
Μαρίνα Αλίμου.
Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.
2040/1992 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181) και της απόφασης
Υπ.Α.Α.Τ. αριθμ. 3866/78486/14.7.2015 (Β΄ 1587) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές
παραβάσεις στον τομέα της αλιείας».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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