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Αξηζκόο 575
Οη πεξί Έγθξηζεο Τύπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθώλ Σηνηρείσλ,
Σπζηεκάησλ θαη Φσξηζηώλ Τερληθώλ Μνλάδσλ ηνπο (Τξνπνπνηεηηθνί) (Αξ. 2) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη
εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πεξί Έγθξηζεο Τύπνπ Ορεκάησλ Νόκνπ,
αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
Ο ΠΔΡΗ ΔΓΚΡΗΖ ΣΤΠΟΤ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν–

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ.:
L329,
10.12.2013,
ζει. 15.

«Οδεγία 2013/60/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε, κε ζθνπφ
ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν, ηεο νδεγίαο 97/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δίθπθισλ ή ηξίθπθισλ
νρεκάησλ κε θηλεηήξα, ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ηεο
νδεγίαο 2009/67/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ
ηνπνζέηεζε δηαηάμεσλ θσηηζκνχ θαη θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζηα δίθπθια θαη ηξίθπθια
κεραλνθίλεηα νρήκαηα»,
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

61(I) ηνπ 2005
45(Η) ηνπ 2010.
πλνπηηθφο ηίηινο.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Η):

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο
L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ Σερληθψλ
Μνλάδσλ ηνπο (Σξνπνπνηεηηθνί) (Αξ. 2) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο
πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ (Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ
ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ Σερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ 2005 κέρξη
2014 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη
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16.6.2005
25.7.2008
15.4.2014.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
Πέκπηνπ
Παξαξηήκαηνο ησλ
βαζηθψλ θαλνληζκψλ.

νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ
(Καηεγνξίαο L1e κέρξη L7e), ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ θαη Υσξηζηψλ
Σερληθψλ Μνλάδσλ ηνπο Καλνληζκνί ηνπ 2005 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014.
2. Σν Πέκπην Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ 2, 2.1 θαη 2.2 απηνχ, απφ ηα αθφινπζα λέα ζεκεία
2, 2.1 θαη 2.2:
«2. Απνηειέζκαηα δνθηκψλ εθπνκπψλ
Αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο θαη ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ ηεο πξάμεσλ πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ. ηελ πεξίπησζε νδεγίαο κε δχν ή
πεξηζζφηεξα ζηάδηα εθαξκνγήο, αλαθέξνληαη επίζεο ην ζηάδην εθαξκνγήο θαη
ην επίπεδν Euro:
Παξαιιαγή/έθδνζε .................
Δπίπεδν Euro ( 1 ): ................EL L 329/26 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο 10.12.2013
2.1. Γνθηκή ηνπ ηχπνπ I
CO: ................. g/km
HC ( 3 ): ................. g/km
NO x ( 3 ). ................ g/km
HC + NO x ( 2 ): ................. g/km
CO 2 ( 2 ): ................ g/km
Καηαλάισζε θαπζίκνπ ( 2 ): ................. l/100km

(β)

2.2. ηχπνπ II
CO (g/min) ( 2 ) .................
HC (g/min) ( 2 ) ................
CO (% vol) ( 3 ) ζε θαλνληθέο ζηξνθέο βξαδππνξίαο .................
Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ βξαδππνξίαο ( 3 ) ( 4 ): .................
CO (% vol) ( 3 ) ζε πςειέο ζηξνθέο βξαδππνξίαο ................
Πξνζδηνξίζηε ηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ βξαδππνξίαο ( 3 ) ( 4 ): .................
.
Θεξκνθξαζία ιαδηνχ θηλεηήξα ( 3 ) ( 5 ): ................» θαη
κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνζεκεηψζεσλ απηνχ, απφ ηηο αθφινπζεο
λέεο ππνζεκεηψζεηο:
1

Σξνπνπνίεζε ηνπ
Όγδννπ
Παξαξηήκαηνο ησλ
βαζηθψλ θαλνληζκψλ.

«( ) Βιέπε ππνζεκείσζε 12 ζην παξάξηεκα IV ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ.
2
( ) Μφλν γηα ηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ L1e, L2e θαη L6e.
3
( ) Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο L πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ, πιελ ησλ νρεκάησλ L1e, L2e θαη L6e.
4
( ) Να αλαθεξζεί ε αλνρή κέηξεζεο.
5
( ) Ηζρχεη κφλν γηα ηνπο ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο.».
3. Σν Όγδνν Παξάξηεκα ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

(α)

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 46.1 απηνχ, απφ ην αθφινπζν λέν ζεκείν 46:
«46.
46.1.
46.2.
46.3.

(β)

11

Καπζαέξηα ( )
12
Δπίπεδν Euro. .................(1, 2, ή 3) ( )
Γνθηκή ηχπνπ I: CO: ............................. g/km HC:.................
g/km
13
NO x ............................. g/km HC + NO x : ................. g/km ( )
13
Γνθηκή ηχπνπ II: CO ( ): ............................ g/min
13
14
HC
( ):
.............................
g/min
CO
( ):
.............................................................. % vol
Οξαηή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θηλεηήξα αλάθιεμεο
κε ζπκπίεζε:
–1
δηνξζσκέλε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο: .............. m »· θαη
11

κε ηελ πξνζζήθε, κεηά ηελ ππνζεκείσζε ( ) απηνχ, ησλ αθφινπζσλ λέσλ
12
13
14
ππνζεκεηψζεσλ ( ), ( ) θαη ( ), αληίζηνηρα:
12
«( )
Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο νδεγίαο θαη ηεο ηειεπηαίαο
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ηξνπνπνηεηηθήο πξάμεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ έγθξηζε, ε ζπκκφξθσζε
κε ηα επίπεδν Euro 1, 2 ή 3 πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
Έλδεημε ηνπ επηπέδνπ Euro φηαλ ε αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε αξρή ην
επηιέγεη, γηα ηηο εγθξίζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ απφ ηελ αθφινπζε
εκεξνκελία: 11 Γεθεκβξίνπ 2013·
ηνλ πίλαθα 2.2.1.1.3 ηνπ παξαξηήκαηνο I ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο νδεγίαο
97/24/ΔΚ, ε ζπκκφξθσζε κε ηελ πξψηε ζεηξά ησλ νξηαθψλ ηηκψλ λνείηαη
ε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 1‖ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηε δεχηεξε
ζεηξά νξηαθψλ ηηκψλ λνείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 2‖·
Ζ πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ην παξάξηεκα I ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο νδεγίαο
97/24/ΔΚ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 2‖,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεζνδνινγία δνθηκψλ πνπ αλαθέξεηαη ζην
παξάξηεκα I ηεο νδεγίαο 2013/60/ΔΔ (ΔΔ L 329 ηεο 10.12.2013, ζ. 15),
λνείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 3‖·
ηνλ πίλαθα 2.2.1.1.5 ηνπ παξαξηήκαηνο II ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηεο νδεγίαο
97/24/ΔΚ, ε ζπκκφξθσζε κε:
— ηηο ζεηξέο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζην κέξνο A ηνπ πίλαθα 2.2.1.1.5 γηα ηελ
θιάζε I (< 150 cm 3 ) θαη ηελ θιάζε II (≥ 150 cm 3 ), λνείηαη ε
ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 2‖·
— ηηο ζεηξέο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζην κέξνο Β ηνπ πίλαθα 2.2.1.1.5 γηα ηελ
θιάζε I (< 150 cm 3 ) θαη ηελ θιάζε II (≥ 150 cm 3 ), λνείηαη ε
ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 3‖·
— νη ζεηξέο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζην κέξνο C ηνπ πίλαθα 2.2.1.1.5 γηα ηελ
θιάζε I (v max < 130 km/h) θαη ηελ θιάζε II (v max ≥ 130 km/h), λνείηαη ε
ζπκκφξθσζε κε ην επίπεδν ―Euro 3‖.
13

( )

Μφλν ηα νρήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ L1e, L2e θαη L6e πνπ πιεξνχλ ηηο
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 97/24/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ νδεγία
2013/60/ΔΔ.

14

Γηα ηα νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο L πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 2002/24/ΔΚ, πιελ ησλ νρεκάησλ L1e, L2e θαη
L6e.».

( )

3210
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 576/2014

Αξηζκόο 576
Οη πεξί Υδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) (Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014,
νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30 ησλ πεξί Υδξνγνλαλζξάθσλ
(Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νόκσλ ηνπ 2007 έσο 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ
1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
ΟΗ ΠΔΡΗ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΕΖΣΖΖ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ)
ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2007 ΔΩ 2014
__________________

4(Η) ηνπ 2007
126(Η) ηνπ 2013
29(I) ηνπ 2014.
πλνπηηθφο ηίηινο.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
26.1.2007
13.3.2009.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ 19 ησλ
βαζηθψλ θαλνληζκψλ.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Η):
23.12.2014.

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην άξζξν 30
ησλ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκσλ ηνπ 2007 έσο
2014, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε,
Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε
ηνπο πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Καλνληζκνχο ηνπ 2007
θαη 2009 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί
θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε,
Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Καλνληζκνί ηνπ 2007 έσο 2014.

2. H παξάγξαθνο (3) ηνπ Καλνληζκνχ 19 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αληηθαηάζηαζε, ζην ηέινο ηεο ηνπ ζεκείνπ ηεο ηειείαο (έθηε γξακκή) κε άλσ θαη θάησ ηειεία
θαη κε ηελ πξνζζήθε ακέζσο κεηά ηεο αθφινπζεο λέαο επηθχιαμεο:
«Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αγσγφο ή κέξνο ηνπ αγσγνχ, πνπ πξνηείλεηαη
λα θαηαζθεπαζηεί, κεηαηξαπεί ή ιεηηνπξγήζεη, εκπίπηεη εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο
Εψλεο θαη/ή Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη, αληί ηεο γξαπηήο
αίηεζεο θαη έγθξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ λα εμαζθαιίζεη άδεηα, θαηφπηλ ππνβνιήο
γξαπηήο αίηεζεο, δπλάκεη ησλ πεξί ησλ Τπνζαιάζζησλ Αγσγψλ Καλνληζκψλ ηνπ 2014.

3211
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 577/2014

Αξηζκόο 577
Οη πεξί ηεο Θαιάζζηαο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην
Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11(2)(δ), (ζη), (ηα) θαη 11(3) ησλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο
Εώλεο θαη Υθαινθξεπίδαο Νόκσλ ηνπ 2004 θαη 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη
εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε
Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ
2010).
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΝΖ ΚΑΗ ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2004 ΚΑΗ 2014
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11(2)(δ), (ζη), (ηα) θαη 11(3)
64(I) ηνπ 2004
97(Η) ηνπ 2014.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο
(δ), (ζη) θαη (ηα) ηνπ εδαθίνπ (2) θαη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 11 ησλ πεξί ηεο
Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκσλ ηνπ 2004 θαη 2014, εθδίδεη ηνπο
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Θαιάζζηαο Δπηζηεκνληθήο
Έξεπλαο Καλνληζκνί ηνπ 2014.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αδεηνχρνο» ζεκαίλεη πξφζσπν, δηεζλή νξγαληζκφ ή θξάηνο πξνο ην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα
γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο·
«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο·
«δηεζλήο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε δηαθξαηηθφ νξγαληζκφ, ηνπ νπνίνπ ζθνπφο ή
κέξνο ησλ ζθνπψλ ηνπ είλαη ε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο·
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Θαιάζζηαο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο πνπ ηδξχεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 4∙
«ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία
δηεμάγεηαη γηα απνθιεηζηηθά εηξεληθνχο ζθνπνχο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ επηζηεκνληθψλ
γλψζεσλ γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκν,
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
(2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ
ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ην θείκελν.

Δθαξκνγή.

3.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα δηαβάδνληαη θαη ζα εθαξκφδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο.

4(Η) ηνπ 2007
126(Η) ηνπ2013
29(I) ηνπ2014.
Δπηηξνπή Θαιάζζηαο
Δπηζηεκνληθήο
Έξεπλαο.

(3) Οη παξφληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο ν
πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκνο ηνπ 2007, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
4.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ηδξχεηαη ε Δπηηξνπή Θαιάζζηαο
Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε:
(α)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο·

(β)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο·

(γ)

εθπξφζσπν
Σνπξηζκνχ·

(δ)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ·

(ε)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ· θαη

(ζη)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.

ηνπ

Τπνπξγνχ

Δλέξγεηαο,

Δκπνξίνπ,

Βηνκεραλίαο

θαη

(2) Ο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
(α)
ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο, θαη
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(β)

θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηελ νπνία
θνηλνπνηεί ζε θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κέξεο πξηλ απφ ηελ
πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο.

(3) Οπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ξπζκίδεηαη κε
ζρεηηθή απφθαζή ηεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία.
(4) Ζ Δπηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
(α)
(β)

Αίηεζε γηα άδεηα.

Παξάξηεκα Η.

εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο∙
δηελεξγεί αθξφαζε αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο∙

(γ)

ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηνπο Τπνπξγνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν (5) ηνπ Καλνληζκνχ 6, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο, θαη
πξνηείλεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο∙

(δ)

εγθξίλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο∙ θαη

(ε)

θαιεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία θαη ζπκβνπιεχεηαη νπνηνδήπνηε εθπξφζσπν θξαηηθήο
ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε
πξφζσπν ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο ή νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα
δπλαηφλ λα θξηζνχλ ρξήζηκεο ή αλαγθαίεο γηα ην έξγν ηεο.

5.-(1) Οπδείο δχλαηαη λα δηεμαγάγεη ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ Απνθιεηζηηθή
Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο λα εμαζθαιίζεη
πξνεγνπκέλσο άδεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
(2) Ο αηηεηήο ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα αξρή ζε εηδηθφ έληππν, ην νπνίν
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Η, θαη θαηαβάιιεη ην ηέινο ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ επξψ (€1.500)
γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
(3) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ην απξφβιεπην θαη ηελ επείγνπζα
θχζε ησλ πεξηζηάζεσλ, θαη ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο, λα απνδερζεί γηα εμέηαζε αίηεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε πξηλ απφ
ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ θαηέρεη ηελ
θππξηαθή ηζαγέλεηα ή ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη ηελ έδξα
ηνπ ή ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ
Δμσηεξηθψλ, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ
θξάηνπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ ή ηνπ θξάηνπο φπνπ έρεη ηελ έδξα ή ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηνπ,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ αξκφδηα
αξρή.
(5) Δπηπξνζζέησο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη ζην εηδηθφ έληππν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (2), ε αίηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πξέπεη λα
πεξηέρεη πιήξε πεξηγξαθή ησλ αθνινχζσλ:
(α)

ηνπ νλφκαηνο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα δηεμαγάγεη
ηελ έξεπλα, θαη

(β)

ηνπ νλφκαηνο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα έρεη ηελ
επηζηεκνληθή επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.

(6) ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ δηεμαγάγεη ηελ έξεπλα ή/θαη πνπ είλαη ππεχζπλν
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν πξέπεη λα παξέρνληαη:
(α)

ην φλνκα·

(β)

ην θξάηνο εγγξαθήο ηνπ θαη ην θξάηνο φπνπ έρεη ην εγγεγξακκέλν ηνπ γξαθείν ή ηελ
έδξα ηνπ θαη ε δηεχζπλζή ηνπ·

(γ)

ζηνηρεία γηα ηε δνκή θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ, θαη

(δ)

ηα νλφκαηα, νη δηεπζχλζεηο θαη ε ηζαγέλεηα ησλ δηεπζπληψλ ηνπ.
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Γηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο αίηεζεο.

6.-(1) Με ηε ιήςε ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη αληίγξαθά ηεο ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο γηα εμέηαζή ηεο.

Λφγνη απφξξηςεο
ηεο αίηεζεο.

(2) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, λα δεηήζεη απφ
ηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ζεσξήζεη αλαγθαία.
(3) ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ αηηεηή ζε
αθξφαζε ελψπηφλ ηεο.
(4) Ζ Δπηηξνπή, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ππνβάιιεη εκπεξηζηαησκέλε
έθζεζε ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ζηνπο Τπνπξγνχο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (5),
θαζψο θαη ηε ζχζηαζή ηεο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
(5) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 7, ε άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, αθνχ ιάβεη ηηο γξαπηέο ζχκθσλεο
γλψκεο ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο, ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο,
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
(6) ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ θαηέρεη ηελ
θππξηαθή ηζαγέλεηα ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ έρεη ηελ έδξα ηνπ ή ην εγγεγξακκέλν
γξαθείν ηνπ ζηε Γεκνθξαηία, ε αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη ηελ εθδνζείζα άδεηα ζηνλ Τπνπξγφ
Δμσηεξηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο δηαβηβάδεη ηελ άδεηα ζηνλ αηηεηή, κέζσ ηεο
δηπισκαηηθήο νδνχ.
7. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο, γηα ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
(α)

Όξνη ηεο άδεηαο.

ην ζρέδην ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο:
(i)

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ,
δψλησλ ή κε, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ
Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο∙ ή

(ii)

ζπλεπάγεηαη γεψηξεζε ζηελ Τθαινθξεπίδα, ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ ή ηελ
εηζαγσγή επηβιαβψλ νπζηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ∙ ή

(iii)

ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία ή ρξήζε ηερλεηψλ λήζσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ πισηψλ ή ειεχζεξα
παξαζπξφκελσλ θαηαζθεπψλ ή επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ·

(β)

ηεξνπκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ 10, δελ έρεη επηηεπρζεί ε ζχλαςε ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ αηηεηή·

(γ)

ν αηηεηήο έρεη εθθξεκνχζεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε
πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηε Γεκνθξαηία,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο, ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο
θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο·

(δ)

ε έξεπλα εκπνδίδεη αδηθαηνιφγεηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή
πξνζψπσλ, ηα νπνία έρνπλ αδεηνδνηεζεί απφ απηήλ θαηά ηελ άζθεζε θπξηαξρηθψλ
δηθαησκάησλ θαη δηθαηνδνζηψλ ηεο·

(ε)

ε αίηεζε πεξηέρεη αλαθξηβείο ή ειιηπείο πιεξνθνξίεο·

(ζη)

ε ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζα δηεμαρζεί απφ πνιεκηθφ πινίν· θαη

(δ)

γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

8. Ζ άδεηα πνπ εθδίδεηαη δχλαηαη λα πεξηέρεη φξνπο, ηνπο νπνίνπο ε αξκφδηα αξρή ζεσξεί
αλαγθαίν λα επηβάιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνινχζσλ:
(α)
ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ή εθπξνζψπεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ησλ
αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιισλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζηελ
άδεηα, ηδηαίηεξα επί ησλ εξεπλεηηθψλ ζθαθψλ θαη/ή πινίσλ θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο ππνρξέσζε ζπλεηζθνξάο ζηα έμνδα ηεο έξεπλαο απφ ηε
Γεκνθξαηία·
(β)
ηεο απνζηνιήο ζηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο πξνθαηαξθηηθψλ εθζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ
ηειηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ κεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο έξεπλαο
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεη ε αξκφδηα αξρή·
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(γ)
(δ)
(ε)

ηεο πξφζβαζεο ησλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ζε φια ηα δεδνκέλα θαη δείγκαηα πνπ
αληινχληαη απφ ηελ έξεπλα, ιήςε δεδνκέλσλ ηα νπνία λα κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ θαη
δεηγκάησλ ηα νπνία λα κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ρσξίο βιάβε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπο
αμίαο·
ηεο παξάδνζεο, ηεο αμηνιφγεζεο ηέηνησλ δεδνκέλσλ, δεηγκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ
αδεηνχρν γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εξκελεία ηνπο·
ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ αδεηνχρν φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ ζα
δηαηίζεληαη δηεζλψο, κέζσ θαηάιιεισλ εζληθψλ ή δηεζλψλ νδψλ, επζχο σο απηφ είλαη
πξαθηηθά δπλαηφ:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμεξεχλεζε θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή
Εψλε θαη/ή Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη, γηα ζθνπνχο
πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Γεκνθξαηίαο, λα απαηηήζεη ηε ζχλαςε
πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο κε ηνλ αδεηνχρν αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε θαη/ή δεκνζίεπζε
ή κε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο·

(ζη)

ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ αδεηνχρν λα απνκαθξχλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ή ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα, κφιηο απηή ζπκπιεξσζεί, εθηφο αλ
νξηζηεί δηαθνξεηηθά·

(δ)

ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο AIS ή άιινπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα εθπέκπεη πιήξε θαη
νξζά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο· θαη
νπνησλδήπνηε άιισλ φξσλ πνπ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη εχινγνπο θαη/ή αλαγθαίνπο.

(ε)
ησπεξή άδεηα.

9.-(1) Ζ αίηεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο εμεηάδεηαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε θαη ζεσξείηαη φηη έρεη εθδνζεί κε ηελ
πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο αίηεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή,
ή, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία δεηήζεη επηπξφζζεηα ζηνηρεία ή/θαη πιεξνθνξίεο, απφ ηελ
εκεξνκελία ιήςεο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ, εθηφο εάλ ε αξκφδηα αξρή
εηδνπνηήζεη πξνεγνπκέλσο ηνλ αηηεηή φηη:
(α)

έρεη απνξξίςεη ηελ αίηεζή ηνπ γηα έθδνζε άδεηαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ 7· ή

(β)

νη πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ είλαη αλαιεζείο θαη/ή αλαθξηβείο· ή

(γ)

ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηα ζηνηρεία ή/θαη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο θαη/ή πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (5)
θαη (6) ηνπ Καλνληζκνχ 5· ή

(δ)

ν αηηεηήο έρεη εθθξεκνχζεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε
πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ ζηε Γεκνθξαηία, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
ρσξηθήο ζάιαζζαο, ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο
ηεο Γεκνθξαηίαο.

(2) Όπνηνο εμαζθαιίδεη ζησπεξή άδεηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1),
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εθφζνλ παξέιζνπλ
δχν (2) κήλεο απφ ηελ εθπλνή ηεο ηεηξάκελεο πξνζεζκίαο.
(3) Ο παξψλ Καλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ:
ε πξνηεηλφκελε ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη ακέζσο ή εκκέζσο, ελ φισ ή ελ
(α)
κέξεη, εκπνξηθφ ζθνπφ ή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμεξεχλεζε θαη/ή εθκεηάιιεπζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή
Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη/ή ζπλεπάγεηαη γεψηξεζε ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο,
ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ ή ηελ εηζαγσγή επηβιαβψλ νπζηψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
θαη/ή απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε ζαιαζζίσλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπψλ, εμέδξσλ θαη/ή
ηερλεηψλ λήζσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ πισηψλ ή ειεχζεξα παξαζπξφκελσλ
θαηαζθεπψλ ή επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ· ή
(β)
Έξεπλα γηα εκπνξηθφ
ζθνπφ.

ε αίηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο εμεηάδεηαη δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5.
10.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη ακέζσο ή
εκκέζσο, ελ φισ ή ελ κέξεη, εκπνξηθφ ζθνπφ, ε Δπηηξνπή δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ αηηεηή, κε
γλψκνλα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηε ζχλαςε
ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ αηηεηή, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο
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12(Η) ηνπ 2006
91(Η) ηνπ 2010
40(Η) ηνπ 2011
176(Η) ηνπ 2011
75(Η) ηνπ 2012.

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή
κεξηδίνπ θέξδνπο γηα ηε Γεκνθξαηία.
(2) Ζ Δπηηξνπή ελεξγεί βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο
δηαθάλεηαο θαη κπνξεί λα απνξξίςεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα αίηεζε, εάλ ε έγθξηζή ηεο ζα
παξαβίαδε ηηο αξρέο απηέο.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα γηα ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα παξαρσξείηαη κε
δεκφζην δηαγσληζκφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ
χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα
Νφκνπ ηνπ 2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

(4) Ζ Δπηηξνπή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρεη δηαβηβάζεη ν αηηεηήο, ηηο
νπνίεο ν ίδηνο έρεη ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, πεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, ησλ ηερληθψλ ή
εκπνξηθψλ απνξξήησλ.
(5) Σν ζπκβφιαην ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) δχλαηαη λα είλαη ζπκβφιαην
αλαινγηθνχ θαηακεξηζκνχ θέξδνπο ή θνξνινγηθή ζπκθσλία ή ζπλδπαζκφο ησλ δχν ή λα έρεη
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, θαη δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Γεκνθξαηίαο.
(6) Ζ αξκφδηα αξρή εθδίδεη ηελ άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
κφλν αθνχ πξνεγεζεί ζχλαςε ζπκβνιαίνπ σο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1).
Δλεκέξσζε γηα
αιιαγή.

11.-(1) Ο αδεηνχρνο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή ζην πινίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
(2) Ζ αξκφδηα αξρή, εάλ θξίλεη φηη ε αιιαγή είλαη νπζηψδεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ
Δπηηξνπή θαη απηή δχλαηαη λα εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ αιιαγή θαη λα πξνηείλεη ζηελ αξκφδηα
αξρή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο
άδεηαο ή λα ηελ ηεξκαηίδεη.

Δπηζεψξεζε.

12. Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηνδήπνηε αίηεκα ησλ αξρψλ ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα επηζεψξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πινίνπ ή ηεο εξεπλεηηθήο εγθαηάζηαζεο,
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ λνκνζεζίαο.

Παξαθνινχζεζε απφ
ηηο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο.

13. Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλψο ηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά
κε ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο αγγειίεο πξνο λαπηηιινκέλνπο πνπ
εθδίδεη ε Γεκνθξαηία.

Αζθάιεηα
λαπζηπινΐαο.

14.-(1) Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ζαιάζζηαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο δελ εκπνδίδεη ηηο
δηεζλείο νδνχο λαπζηπινΐαο.
(2) Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε
αγγειίαο πξνο λαπηηιινκέλνπο.

ήκαηα αλαγλψξηζεο.

15. Οη εγθαηαζηάζεηο, νη θαηαζθεπέο, νη εμέδξεο, νη ηερλεηέο λήζνη θαη νη εμνπιηζκφο,
πεξηιακβαλνκέλσλ πισηψλ ή ειεχζεξα παξαζπξφκελσλ θαηαζθεπψλ ή επηζηεκνληθψλ
νξγάλσλ, θέξνπλ ζήκαηα αλαγλψξηζεο, ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ ην θξάηνο ζην νπνίν είλαη
εγγεγξακκέλα ή ην δηεζλή νξγαληζκφ ή ηνλ εξεπλεηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ θαη θέξνπλ,
επίζεο, ηθαλνπνηεηηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα
πνπ θαζνξίδνληαη εθάζηνηε απφ αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.

Δληνπηζκφο
αξραηνηήησλ ή
αξραίσλ λαπαγίσλ.

16.-(1) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, εληνπηζζνχλ αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ αξραίσλ λαπαγίσλ, ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ηελ
Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ηνλ Γηεπζπληή
ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ.
(2) Ο αδεηνχρνο απαγνξεχεηαη λα αθαηξέζεη ή, άιισο πσο, παξέκβεη ζηηο αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραίσλ λαπαγίσλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε άδεηαο απφ
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ.

Αλαζηνιή έξεπλαο θαη
άδεηαο.

17.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα πνπ
εθδφζεθε δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή λα απαγνξεχεη ηε δηεμαγσγή θαζνξηδφκελσλ
απφ απηήλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εάλ:
(α)

ε έξεπλα δελ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ βάζεη ησλ
παξαγξάθσλ (2) θαη (5) ηνπ Καλνληζκνχ 5· ή
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(β)

δελ ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ηέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8.

(2) Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή θαη/ή ε ζπλέρηζε ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο
θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ηεινχλ ππφ αλαζηνιή ε δηεμαγσγή ηεο θαη/ή ε άδεηα ε νπνία έρεη
εθδνζεί θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (1).
Σεξκαηηζκφο
ηεο άδεηαο.

Αλαλέσζε άδεηαο.

Πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.

Αδηθήκαηα θαη πνηλέο.

18. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ άδεηα πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ:
(α)

ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο έξεπλαο φηη ηζρχεη θάπνηνο
απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7 ζα επέηξεπε ηελ απφξξηςε ηεο
αίηεζεο γηα εμαζθάιηζε άδεηαο· ή

(β)

εάλ ζπλερίδνπλ, κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ, λα πθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο έρεη αλαζηαιεί ε έξεπλα βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 17· ή

(γ)

εάλ ε έξεπλα δηεμάγεηαη κε ηξφπν ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ππνδείρζεθε
ζην ζηάδην ηεο αίηεζεο απφ ηνλ αηηεηή ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή σο νπζηψδεο αιιαγή ζηηο εξεπλεηηθέο ελέξγεηεο.

19.-(1) Ο αδεηνχρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα αξρή γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο,
ε νπνία έρεη εθδνζεί δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζαιάζζηαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ νπνία είρε εθδνζεί ε ελ ιφγσ άδεηα, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα
πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο εθδνζείζαο άδεηαο.
(2) Ζ αίηεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ππνβάιιεηαη εγγξάθσο θαη
πεξηιακβάλεη αληίγξαθν ηεο εθδνζείζαο άδεηαο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε λέα δεδνκέλα ή
πξνηηζέκελεο αιιαγέο ζηε δηεμαγσγή ηεο ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
(3) Ζ αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή, ε νπνία ηελ εμεηάδεη θαη
ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηνπο Τπνπξγνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (5)
ηνπ Καλνληζκνχ 6, γηα ηελ αλαλέσζε ή κε ηεο εθδνζείζαο άδεηαο, θαη πξνηείλεη, εάλ θξηζεί
αλαγθαίν επηπξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζαιάζζηαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
(4) Ζ εθδνζείζα άδεηα αλαλεψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο,
αθνχ ιάβεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Τπνπξγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (5) ηνπ
Καλνληζκνχ 6:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί φηη ην ζρέδην ηεο ζαιάζζηαο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ νπνία ν αηηεηήο αηηείηαη αλαλέσζε ηεο εθδνζείζαο άδεηαο
δηαθέξεη απφ ην αληηθείκελν ηεο εθδνζείζαο άδεηαο, ε αξκφδηα αξρή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε γηα
αλαλέσζε.
20. Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ
απαιιάζζνπλ ηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα δηεμαγάγνπλ ή πνπ δηεμάγνπλ έξεπλεο απφ ηελ
ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
ελ ιφγσ λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ απηψλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία απηή θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζαιάζζησλ επηζηεκνληθψλ
εξεπλψλ.
21.-(1) Παξάβαζε ησλ επηηαθηηθψλ ή/θαη απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ ή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο απφ νπνηνδήπνηε
πξφζσπν απνηειεί αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία ην
αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ή ζπλερίδεηαη, ή ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(2) Όηαλ δηαπξαρζεί αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ φξσλ
ηεο εθδνζείζαο άδεηαο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην αδίθεκα απηφ έρεη δηαπξαρζεί, µε ηε
ζπγθαηάζεζε ή αλνρή, ή φηη νθείιεηαη ζε ακέιεηα, νπνηνπδήπνηε δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ,
δηεπζπληή, γξακκαηέα ή άιινπ αμησκαηνχρνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πξφζσπν απηφ θαη ην
λνκηθφ πξφζσπν, είλαη έλνρα ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο,
ππφθεηληαη ζηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1).
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Παξάξηεκα I
Καλνληζκφο 5(2)
ΔΗΓΗΚΟ ΔΝΤΥΠΟ
Αίηεζε γηα άδεηα δηεμαγσγήο Θαιάζζηαο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο
Ζκεξνκελία: ____________
1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
1.1 Όλνκα θαη/ή αξηζκφο IMO πινίνπ:
1.2 Υνξεγφ(ά) ίδξπκα(ηα):
Όλνκα:
Γηεχζπλζε:
Όλνκα Γηεπζπληή:
1.3 Δπηζηήκνλαο ππεχζπλνο γηα ην έξγν:
Όλνκα:
Υψξα:
πλδεδεκέλνο νξγαληζκφο:
Γηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Φαμ:
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε:
Ηζηνζειίδα (γηα βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα θαη θσηνγξαθία):
1.4 Οληφηεηα(εο)/πκκεηέρσλ(νληεο) απφ ην παξάθηην Κξάηνο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη/ή ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ:
Όλνκα:
πλδεδεκέλνο νξγαληζκφο:
Γηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Φαμ:
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε:
Ηζηνζειίδα (γηα βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα θαη θσηνγξαθία):
2. Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ
2.1 Φχζε θαη ζθνπνί ηνπ έξγνπ:
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2.2 Δάλ πξνζδηνξίδεηαη σο κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ ζε θιίκαθα έξγνπ, επηζεκάλεηε ην φλνκα ηνπ έξγνπ θαη ηνλ
νξγαληζκφ ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ:

2.3 ρεηηθά πξνεγνχκελα ή κειινληηθά εξεπλεηηθά έξγα:

2.4 Πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν:

2.5 Δάλ ε πξνηεηλφκελε ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζα δηεμαρζεί γηα εκπνξηθφ ζθνπφ, είηε ακέζσο ή εκκέζσο, ελ
φισ ή ελ κέξεη, επηζεκάλεηε:

(i) ην είδνο θαη ηε κέζνδν ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο:
(ii) ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ ή άιιεο ζπλαιιαγήο, ηα ζηνηρεία ησλ αλακελφκελσλ αγνξαζηψλ θαη ηνπο
φξνπο πψιεζεο ησλ δεδνκέλσλ ή άιια ζρεηηθά ζηνηρεία:
(iii) ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ην αλακελφκελν θέξδνο απφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε:

3. Γεσγξαθηθέο Πεξηνρέο
3.1 Τπνδείμεηε ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα δηεμαρζεί ε έξεπλα (κε αλαθνξά ζην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη
γεσγξαθηθφ κήθνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπληεηαγκέλσλ/ζεκείσλ δηαδξνκήο ηνπ πεξίπινπ):

3.2 Δπηζπλάςεηε δηάγξακκα(ηα) ζηελ θαηάιιειε θιίκαθα (1 ζειίδα, πςειήο αλάιπζεο) επηδεηθλχνληαο ηηο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο πξνηηζέκελεο έξεπλαο θαη, εάλ είλαη πξαθηηθά δπλαηφλ, ηελ ηνπνζεζία θαη ην βάζνο ησλ
ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο, ηα ζεκεία ησλ γξακκψλ έξεπλαο, θαη ηηο ηνπνζεζίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ.

4. Μέζνδνο θαη κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
4.1 Λεπηνκέξεηεο πινίνπ:
Όλνκα:
Σχπνο/Κιάζε:
Δζληθφηεηα (Κξάηνο εκαίαο):
Αξηζκφο Αλαγλψξηζεο (IMO/Lloyds No.):
Ηζηνζειίδα γηα δηάγξακκα θαη πξνδηαγξαθέο:
Πινηνθηήηεο/Ηδηνθηήηεο:
Γηαρεηξηζηήο (εθνπιηζηήο):
πλνιηθφ κήθνο (κέηξα):
Μέγηζην πιάηνο (κέηξα):
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Μέγηζην βχζηζκα (κέηξα):
Δθηφπηζκα/Οιηθή Υσξεηηθφηεηα:
Πξνψζεζε (Propulsion):
πλήζεο (Cruising) θαη κέγηζηε ηαρχηεηα
(maximum speed):
Γηεζλέο Γηαθξηηηθφ ήκα (Call Sign):
Αξηζκφο INMARSAT θαη κέζνδνο θαη
ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπρλνηήησλ
επείγνπζαο αλάγθεο):
Απηνλνκία (Range):
Ολνκαηεπψλπκν Πινίαξρνπ:
Αξηζκφο πιεξψκαηνο:
Αξηζκφο επηζηεκφλσλ επί ηνπ πινίνπ:
ρεηηθά έγγξαθα ηα νπνία απαηηνχληαη απφ
δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη θαλνληζκνχο:
Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο:
4.2 Λεπηνκέξεηεο αεξνζθάθνπο:
Όλνκα:
Καηαζθεπή/ Μνληέιν:
Δζληθφηεηα (Κξάηνο εκαίαο):
Ηζηνζειίδα γηα δηάγξακκα θαη πξνδηαγξαθέο:
Ηδηνθηήηεο:
Υεηξηζηήο:
πλνιηθφ κήθνο (κέηξα):
Πξνψζεζε (Propulsion):
Πηήζε θαη κέγηζηε ηαρχηεηα:
Αξηζκφο Δγγξαθήο:
ήκα θιήζεο:
Μέζνδνο θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπρλνηήησλ
επείγνπζαο αλάγθεο):
Όλνκα πηιφηνπ:
Αξηζκφο πιεξψκαηνο:
Αξηζκφο επηζηεκφλσλ επί ηνπ αεξνζθάθνπο:
Λεπηνκέξεηεο ζπζθεπαζηψλ αηζζεηήξσλ
(sensor packages):
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Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο:
4.3 Λεπηνκέξεηεο Απηφλνκνπ Τπνβξχρηνπ Ορήκαηνο (AUV):
Όλνκα:
Καηαζθεπαζηήο θαη θαηαζθεπή/κνληέιν:
Δζληθφηεηα (Κξάηνο εκαίαο):
Ηζηνζειίδα γηα δηάγξακκα θαη πξνδηαγξαθέο:
Ηδηνθηήηεο:
Υεηξηζηήο:
πλνιηθφ κήθνο (κέηξα):
Δθηφπηζκα/Οιηθή Υσξεηηθφηεηα:
Πιεχζε θαη Μέγηζηε ηαρχηεηα:
Δκβέιεηα/Αληνρή (Endurance):
Μέζνδνο θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπρλνηήησλ
επείγνπζαο αλάγθεο):
Λεπηνκέξεηεο ζπζθεπαζηψλ αηζζεηήξσλ
(sensor packages):
Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο:

4.4 Άιια ζθάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπο:

4.5 Λεπηνκέξεηεο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ:
Δίδε δεηγκάησλ θαη κεηξήζεσλ:
Μέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ:

Όξγαλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ:

4.6 Τπνδείμεηε ηε θχζε θαη ηελ πνζφηεηα νπζηψλ νη νπνίεο ζα απειεπζεξσζνχλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ:

4.7 Τπνδείμεηε θαηά πφζν ζα πξαγκαηνπνηεζεί γεψηξεζε. Δάλ λαη, πξνζδηνξίζηε ιεπηνκέξεηεο:

4.8 Τπνδείμεηε θαηά πφζν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθξεθηηθά. Δάλ λαη, πξνζδηνξίζηε ην είδνο θαη ην εκπνξηθφ φλνκα, ην
ρεκηθφ πεξηερφκελν, ηελ θαηεγνξία θαη ηελ απαηηνχκελε απνζήθεπζε , ην κέγεζνο, ην βάζνο ηεο έθξεμεο, ηε
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ζπρλφηεηα ηεο έθξεμεο, θαη ηελ ηνπνζεζία ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη γεσγξαθηθφ κήθνο:

5. Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκόο
Λεπηνκέξεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκεξνκεληψλ ηνπνζέηεζεο, ζπληήξεζεο,
κεζφδνπ θαη αλακελφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα αλάθηεζε, φζν ην δπλαηφλ αθξηβείο ηνπνζεζίεο θαη βάζνο, θαη
κεηξήζεηο):

6. Ζκεξνκελίεο
6.1 Αλακελφκελεο εκεξνκελίεο πξψηεο εηζφδνπ θαη ηειηθήο αλαρψξεζεο απφ ηελ πεξηνρή έξεπλαο απφ ην εξεπλεηηθφ
πινίν θαη/ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο/εμέδξεο:

6.2 Τπνδείμεηε εάλ αλακέλνληαη πνιιαπιέο είζνδνη:

7. Δπηζθέςεηο (θαηάπινη) ζε ιηκάληα
7.1 Ζκεξνκελίεο πξνηηζέκελσλ θαηάπισλ θαη νλφκαηα ιηκαληψλ

7.2 Οπνηεζδήπνηε πιηθνηερληθέο απαηηήζεηο ζηα ιηκάληα θαηάπισλ:

7.3 Όλνκα/δηεχζπλζε/ηειέθσλν ηνπ λαπηηθνχ πξάθηνξα (εάλ ππάξρεη):

8. Σπκκεηνρή αληηπξόζσπνπ ηνπ παξάθηηνπ Κξάηνπο
8.1 Λεπηνκέξεηεο ζπκκεηνρήο αληηπξφζσπνπ ηνπ παξάθηηνπ Κξάηνπο ζην εξεπλεηηθφ έξγν:

8.2 Πξνηεηλφκελεο εκεξνκελίεο θαη ιηκάληα γηα επηβίβαζε/απνβίβαζε:

9. Πξόζβαζε ζε δεδνκέλα, δείγκαηα θαη απνηειέζκαηα έξεπλαο
9.1 Αλακελφκελεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ζην παξάθηην Κξάηνο πξνθαηαξθηηθήο έθζεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηηο αλακελφκελεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο:
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9.2 Αλακελφκελεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ζην παξάθηην Κξάηνο ηεο ηειηθήο έθζεζεο:

9.3 Πξνηεηλφκελα κέζα πξφζβαζεο απφ ην παξάθηην Κξάηνο ζε δεδνκέλα [ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηάηαμεο θαη ηνπ
ζρήκαηνο (format)] θαη δείγκαηα:

9.4 Πξνηεηλφκελα κέζα παξνρήο ζην παξάθηην Κξάηνο κε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, δεηγκάησλ θαη απνηειεζκάησλ
ηεο έξεπλαο:

9.5 Πξνηεηλφκελα κέζα παξνρήο βνήζεηαο ζηελ αμηνιφγεζε ή εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, δεηγκάησλ θαη απνηειεζκάησλ
ηεο έξεπλαο:

9.6 Πξνηεηλφκελα κέζα δηάζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ δηεζλψο:

10. Άιιεο άδεηεο πνπ ππνβάιινληαη
10.1 Τπνδείμεηε άιια είδε αδεηψλ απφ ην παξάθηην θξάηνο νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ έξεπλα (πνπ έρνπλ ιεθζεί ή
εθθξεκνχλ):

11. Καηάινγνο ππνζηεξηθηηθώλ εγγξάθσλ
11.1 Καηάινγνο ζπλεκκέλσλ

Τπνγξαθή:
Πξφζσπν γηα επηθνηλσλία:
Όλνκα:
Υψξα:
πλδεδεκέλνο νξγαληζκφο:
Γηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Φαμ:
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε:
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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 578/2014

Αξηζκόο 578
Οη πεξί ησλ Υπνζαιάζζησλ Καισδίσλ Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό
Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11(2)(ζη), (ε) θαη 11(3) ησλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο θαη
Υθαινθξεπίδαο Νόκσλ ηνπ 2004 θαη 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ
από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε
Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΝΖ ΚΑΗ ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2004 ΚΑΗ 2014
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11(2)(ζη), (ε) θαη 11(3)
64(I) ηνπ 2004
97(Η) ηνπ 2014.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο
(ζη) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) θαη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 11 ησλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκσλ ηνπ 2004 θαη 2014, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο
Καλνληζκνχο:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Τπνζαιάζζησλ Καισδίσλ
Καλνληζκνί ηνπ 2014.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αδεηνχρνο» ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα γηα ηελ πφληηζε, ηε
ρξήζε ή ηε ιεηηνπξγία θαισδίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·
«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ·
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Τπνζαιάζζησλ Καισδίσλ, ε νπνία ηδξχεηαη ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ 4∙
«θαιψδην» ζεκαίλεη πδαηνζηεγέο ζχλνιν ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αγσγψλ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ή νπηηθψλ ηλψλ, κέζα ζε θνηλφ πεξίβιεκα, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ
εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέηνην ζχλνιν, γηα ηε κεηαθνξά
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή δεδνκέλσλ·

64(Η) ηνπ 2004
97(Η) ηνπ 2014.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκν
ηνπ 2004, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
(2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεη ν Νφκνο, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ην θείκελν.

Πεδίν εθαξκνγήο.

3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε θαιψδηα ηα νπνία πνληίδνληαη,
ρξεζηκνπνηνχληαη ή ιεηηνπξγνχλ είηε εμ νινθιήξνπ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή
ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε δηέξρνληαη κέζσ απηψλ.

Δπηηξνπή
Τπνζαιάζζησλ
Καισδίσλ.

4.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ηδξχεηαη ε Δπηηξνπή Τπνζαιάζζησλ
Καισδίσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε:
(α) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο·
(β) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θα Πεξηβάιινληνο·
(γ) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ·
(δ) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ·
(ε) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ· θαη
(ζη) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
(2) Ο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
(α) ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο∙ θαη
(β) θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηελ νπνία
θνηλνπνηεί ζε θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κέξεο πξηλ απφ ηελ
πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο.
(3) Οπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ξπζκίδεηαη κε ζρεηηθή
απφθαζή ηεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία.
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(4) Ζ Δπηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
(α) λα εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γηα ηελ πφληηζε, ηε ρξήζε, ή ηε ιεηηνπξγία
θαισδίσλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο∙
(β) λα δηελεξγεί αθξφαζε αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο, φπνπ θξίλεη απηφ
απαξαίηεην∙
(γ) λα ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηνπο Τπνπξγνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν (8) ηνπ Καλνληζκνχ 6 αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο, θαζψο θαη
λα πξνηείλεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηε
ιεηηνπξγία∙
(δ) λα εγθξίλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο∙
(ε) λα θαιεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία θαη/ή λα ζπκβνπιεχεηαη νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ
θξαηηθήο ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο ή νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε
ζπγθεθξηκέλν ζέκα δπλαηφλ λα θξηζνχλ ρξήζηκεο ή αλαγθαίεο γηα ην έξγν ηεο.
Αίηεζε γηα άδεηα.

5.-(1) Οπδείο δχλαηαη λα πνληίζεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαιψδην ζηελ
Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο άδεηα απφ
ηελ αξκφδηα αξρή.
(2) Ο αηηεηήο ππνβάιιεη γξαπηή αίηεζε ζηελ αξκφδηα αξρή θαη θαηαβάιιεη ηέινο πέληε
ρηιηάδσλ επξψ (€5.000) γηα ηελ εμέηαζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ απφ ηελ
πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, ρξήζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαισδίνπ.
(3) Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(α) ηα ζηνηρεία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν πξνηίζεηαη λα πνληίζεη θαη/ή λα
ρξεζηκνπνηήζεη θαη/ή λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαιψδην ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή
Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα,
ηε δηεχζπλζε, ην θξάηνο εγγξαθήο θαη ην θξάηνο φπνπ έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ή
ηελ έδξα ηνπ, ζηνηρεία γηα ηε δνκή θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ηα νλφκαηα θαη
ηηο δηεπζχλζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
ε πεξίπησζε πνπ:
(i) ν ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ είλαη άιινο απφ ηνλ αηηεηή, παξέρνληαη,
επηπξνζζέησο, ηα ίδηα ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε, ή
(ii) ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ θνηλνπξαμία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε απηήλ ζα
παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε θάζε έλα απφ ηα
πξφζσπα ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ θνηλνπξαμία·
(β) ηε θχζε θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, ρξήζεο ή
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαισδίνπ·
(γ) ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, ρξήζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαισδίνπ θαη
ηεο εθηηκψκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαισδίνπ∙
(δ) ηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο ηνπ
θαισδίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πξνηεηλφκελεο φδεπζεο
ηνπ θαισδίνπ∙
(ε) ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε εθζθαθή ηπρφλ
ζα απαηηεζεί θαη/ή άιιεο θαηαζθεπέο ή άιια πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ έξγνπ·
(ζη) ηελ πξνηεηλφκελε φδεπζε ηνπ θαισδίνπ, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηε
δηεμαγσγή:

140(Η) ηνπ 2013.

96(Η) ηνπ 2014.

(i)

γεσινγηθήο επηζθφπεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ησλ Γεσινγηθψλ
Δπηζθνπήζεσλ Νφκν ηνπ 2013, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη, θαη/ή

(ii) πδξνγξαθηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Οξγάλσζεο θαη Δθηέιεζεο
Τδξνγξαθηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Έθδνζεο Ναπηηθψλ Υαξηψλ Νφκν ηνπ
2014, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙
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(δ) ηελ ηνπνζεζία νπνηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή εμνπιηζκνχ ή
θαηαζθεπάζκαηνο, κε αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο·
(ε) ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ νλφκαηνο, ηνπ θξάηνπο
ζεκαίαο, ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ηεο αζθάιηζεο, ηνπ ηχπνπ θαη ηεο θιάζεο ησλ πινίσλ θαη
ηελ πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο·
(ζ) ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ηερληθέο θαη
νηθνλνκηθέο πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αηηεηή γηα ηελ πφληηζε ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ
θαισδίνπ· θαη
(η) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα εξγνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αξηζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ
εζληθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.
140(Η) ηνπ 2005
42(Η) ηνπ 2007
47(Η) ηνπ 2008
80(Η) ηνπ 2009
137(Η) ηνπ 2012
51(Η) ηνπ 2014
169(Η) ηνπ 2014.
51 ηνπ 1979
20(ΗΗΗ) ηνπ 2001
35(ΗΗΗ) ηνπ 2007
2(ΗΗΗ) ηνπ 2013.
Γηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο αίηεζεο.

(4) Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2), ν αηηεηήο, ζε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη πεξηβαιινληηθή έγθξηζε αλαθνξηθά κε
ηελ πξνηεηλφκελε πφληηζε, ρξεζηκνπνίεζε ή ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί
ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν ηνπ 2005, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα
αξρή Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο
ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν. Ζ αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη ηε
Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ ζηελ πεξηβαιινληηθή αξρή γηα έθδνζε
πεξηβαιινληηθήο έγθξηζεο, φπνπ εθαξκφδεηαη.
(5) Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2), ν αηηεηήο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
αίηεζε, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο πκβάζεσο δηά ηελ Πξνζηαζίαλ ηεο Μεζνγείνπ Θαιάζζεο
θαηά ηεο Ρππάλζεσο θαη πεξί πλαθψλ Πξσηνθφιισλ (Κπξσηηθφ) Νφκν ηνπ 1979, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, φπνπ εθαξκφδεηαη.
6.-(1) Με ηε ιήςε ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη αληίγξαθα ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
γηα εμέηαζε.
(2) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, λα δεηήζεη απφ ηνλ
αηηεηή νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ζεσξήζεη αλαγθαία.
(3) ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνλ αηηεηή ζε
αθξφαζε ελψπηφλ ηεο.
(4) Γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο φδεπζεο ηνπ θαισδίνπ, ε Δπηηξνπή ζπκβνπιεχεηαη ην
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ην
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ή/θαη νπνηαδήπνηε άιιε αξρή ή πξφζσπν θξίλεη
ζθφπηκν, αλαθνξηθά κε ηε ζέζε θαη πξνζηαζία:
(α) πθηζηάκελσλ αγσγψλ θαη/ή θαισδίσλ θαη/ή άιισλ πθηζηάκελσλ ή πξνβιεπφκελσλ
ή ζρεδηαδφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ έξγσλ· θαη
(β) αξραηνηήησλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ηελ Τθαινθξεπίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(5) Ο αηηεηήο δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Δπηηξνπή ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλφκελε φδεπζε ηνπ
θαισδίνπ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ε πξνηεηλφκελε φδεπζε:
(α) δελ ζπκπίπηεη, νχηε εκπνδίδεη, νχηε επεξεάδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ή
ηε δπλαηφηεηα επηδηφξζσζεο θαισδίσλ, αγσγψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ήδε ζηελ πεξηνρή πξνηεηλφκελεο φδεπζεο·
(β) δελ ζα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο·
(γ) δελ ζα επεξεάζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε
Γεκνθξαηία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ·
(δ) δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη/ή λα
απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο
Εψλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο·
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(ε) δελ ζπκπίπηεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε πεξηνρή φπνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή
ζαιάζζησλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρεδηαδφκελεο ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ,
αγσγψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, απφ ηε Γεκνθξαηία ή απφ αδεηνχρνπο·
(ζη) δελ ζπκπίπηεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο·
(δ) δελ θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο αθαηάιιειε γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο·
(ε) δελ θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο αθαηάιιειε, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο πξνηεηλφκελεο φδεπζεο ηνπ θαισδίνπ
πεξηιακβάλεη πεξηνρέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε ρσξηθή ζάιαζζα θαη/ή ζην έδαθνο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ αηηεηή ζε δηαβνχιεπζε, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε
ελαιιαθηηθήο φδεπζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο.
(6) Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή ζπκβνπιεχεηαη ηελ πεξηβαιινληηθή αξρή
αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ην πξνηεηλφκελν θαιψδην ζην
πεξηβάιινλ θαη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ
ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο έγθξηζεο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αξρή,
φπνπ εθαξκφδεηαη.
(7) Ζ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη εληφο
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ππνβάιιεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε ζηελ αξκφδηα αξρή θαη
ζηνπο Τπνπξγνχο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (8), θαζψο θαη ηε ζχζηαζή ηεο
ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
(8) Ζ άδεηα γηα ηελ πφληηζε, ηε ρξήζε θαη/ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή, αθνχ ιάβεη ηηο γξαπηέο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ηνπ
Τπνπξγνχ Άκπλαο, ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο:

51 ηνπ 1979
20(ΗΗΗ) ηνπ 2001
35(ΗΗΗ) ηνπ 2007
2(ΗΗΗ) ηνπ 2013.
Λφγνη απφξξηςεο ηεο
αίηεζεο.

Ννείηαη φηη ε άδεηα γηα ηελ πφληηζε, ηε ρξήζε θαη/ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ εθδίδεηαη,
λννπκέλνπ φηη έρεη εθδνζεί πεξηβαιινληηθή έγθξηζε απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αξρή θαζψο θαη,
άδεηα δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο πκβάζεσο δηά ηελ Πξνζηαζίαλ ηεο, Μεζνγείνπ Θαιάζζεο θαηά
ηεο Ρππάλζεσο θαη πεξί πλαθψλ Πξσηνθφιισλ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 1979, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, φπνπ εθαξκφδνληαη.
7. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεζε αλαθνξηθά κε ηελ πφληηζε, ηε ρξήζε θαη/ή
ηε ιεηηνπξγία θαισδίνπ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο, γηα νπνηνδήπνηε απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο:
(α) ε αίηεζε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαθξηβείο ή ςεπδείο ή δελ πεξηέρεη
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5·
(β) εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο· θαη
(γ) ζε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηνπ θαισδίνπ πνπ πξνηείλεηαη λα πνληηζηεί, ρξεζηκνπνηεζεί
θαη/ή ιεηηνπξγήζεη εληφο ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο θαη/ή ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε
πφληηζε, ε ρξήζε θαη/ή ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ δελ επηηξέπεηαη δπλάκεη ηεο
εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο.

Όξνη άδεηαο.

8.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζηελ άδεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνινχζσλ:
(α) ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο·
(β) ηα πξφζσπα ηα νπνία εμνπζηνδνηνχληαη λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη/ή λα ζέζνπλ
ζε ιεηηνπξγία ην θαιψδην·
(γ) ηελ φδεπζε ηνπ θαισδίνπ·
(δ) ηα γεσγξαθηθά φξηα κέζα ζηα νπνία ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο·
(ε) ηνπ ζρεδίνπ, ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαισδίνπ·
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(ζη) ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ, γηα λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ε παξέκβαζε ζηελ
εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε Γεκνθξαηία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ, ζηελ αιηεία
ή ζε άιιεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο·
(δ) ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή, ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ην θαιψδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο
ηνπ θαισδίνπ·
(ε) ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζε πεξίπησζε επζχλεο ηνπ αδεηνχρνπ γηα νπνηαδήπνηε
δεκηά ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηελ πφληηζε, ηε ρξήζε θαη/ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ·
(ζ) νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν αδεηνχρνο δελ ζα δχλαηαη λα πξνβεί ζε
ζρέζε κε ην θαιψδην, ρσξίο πξνεγνχκελε εμνπζηνδφηεζε απφ ηε Γεκνθξαηία·
(η) ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηε Γεκνθξαηία ζρεηηθά κε ην
θαιψδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ·
(ηα) ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο AIS ή άιινπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα εθπέκπεη πιήξε
θαη νξζά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο· θαη
(ηβ) ηελ εμαζθάιηζε άιισλ επηπξφζζεησλ αδεηψλ θαη/ή εγθξίζεσλ απφ ηε Γεκνθξαηία,
ζχκθσλα κε άιινπο λφκνπο θαη/ή θαλνληζκνχο.
(2) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη επηπξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά
κε ην ηκήκα ηνπ θαισδίνπ ην νπνίν πξνηείλεηαη λα πνληηζηεί, ρξεζηκνπνηεζεί θαη/ή
ιεηηνπξγήζεη εληφο ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ε νπνία
εθαξκφδεηαη ζε απηή ηε ζαιάζζηα δψλε.
Δλεκέξσζε γηα
αιιαγή.

9.-(1) Ο αδεηνχρνο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο
εξγαζίεο ή ζε ζρέζε κε ην πινίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
(2) Ζ αξκφδηα αξρή, εάλ θξίλεη φηη ε αιιαγή είλαη νπζηψδεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ
Δπηηξνπή θαη απηή δχλαηαη λα εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ αιιαγή θαη ή λα πξνηείλεη ζηελ αξκφδηα
αξρή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο άδεηαο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο
άδεηαο ή λα ηελ ηεξκαηίδεη.

Δπηζεψξεζε.

10. Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε ησλ αξρψλ ηεο
Γεκνθξαηίαο, γηα επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ πφληηζε ή ηελ επηδηφξζσζε θαη/ή ηε
ζπληήξεζε ηνπ θαισδίνπ θαη γηα ηνλ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
εθδνζείζαο άδεηαο, δπλάκεη ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ λνκνζεζίαο.

Παξαθνινχζεζε απφ
ηηο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο.

11. Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλψο ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο αγγειίεο πξνο
λαπηηιινκέλνπο πνπ εθδίδεη ε Γεκνθξαηία.

Αζθάιεηα λαπζηπινΐαο.

12.-(1) Ζ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο θαη επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ηνπ θαισδίνπ
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηηο νδνχο λαπζηπινΐαο.
(2) Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε
αγγειίαο πξνο λαπηηιινκέλνπο.

Δληνπηζκφο
αξραηνηήησλ ή
αξραίσλ λαπαγίσλ.

13.-(1) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πφληηζε ή ηελ
επηδηφξζσζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε θαισδίνπ, εληνπηζζνχλ αξραηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ
αξραίσλ λαπαγίσλ, ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ηελ Τθαινθξεπίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο
Αξραηνηήησλ.
(2) Ο αδεηνχρνο απαγνξεχεηαη λα αθαηξέζεη ή, άιισο πσο, παξέκβεη ζηηο αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ αξραίσλ λαπαγίσλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ.

3228
Αλαζηνιή εξγαζηψλ
θαη άδεηαο.

14.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαζηέιιεη ηελ άδεηα
πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή λα αλαζηέιιεη ηε δηεμαγσγή
θαζνξηδφκελσλ απφ απηήλ εξγαζηψλ πφληηζεο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ή ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θαισδίνπ, εάλ:
(α) νη εξγαζίεο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ δελ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ δφζεθαλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη/ή ηνπ Καλνληζκνχ 16, ή
(β) δελ ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ηέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8.
(2) Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή θαη/ή ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ή ε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ
θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη εξγαζίεο θαη/ή ε άδεηα ηεινχλ ππφ αλαζηνιή θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ παξάγξαθν (1).

Σεξκαηηζκφο άδεηαο.

15. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ άδεηα πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ:
(α) ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·
(β) ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, φηη ηζρχεη νπνηνζδήπνηε απφ
ηνπο ιφγνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7 ζα επέηξεπε ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο
γηα εμαζθάιηζε άδεηαο·
(γ) εάλ ζπλερίδνπλ, κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ, λα πθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο έρνπλ αλαζηαιεί νη εξγαζίεο πφληηζεο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ηνπ
θαισδίνπ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 14·
(δ) εάλ νη εξγαζίεο πφληηζεο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ θαισδίνπ
δηεμάγνληαη κε ηξφπν ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ππνδείρζεθε ζην ζηάδην ηεο
αίηεζεο απφ ηνλ αηηεηή ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή σο
νπζηψδεο αιιαγή· θαη
(ε) γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.

Δπηδηφξζσζε ή
ζπληήξεζε θαισδίνπ.

16. ε πεξίπησζε πνπ ν αδεηνχρνο ή νπνηνζδήπνηε δηθαηνχρνο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο πθηζηάκελνπ θαισδίνπ, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη
ηελ αξκφδηα αξρή, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξνεγνπκέλσο ή, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξηλ απφ ηελ πξνηηζέκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ
εξγαζηψλ, δίδνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο επηδηφξζσζεο
ή ζπληήξεζεο ηνπ θαισδίνπ, ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ
επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνηίζεληαη λα
δηεμαγάγνπλ ηηο εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ην ζθνπφ απηφ, θαη δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηεξψληαο ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.

Πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.

17.-(1) Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
δελ απαιιάζζνπλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη ηηο
απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηψλ πφληηζεο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ή γηα ηε ρξήζε ή ιεηηνπξγία θαισδίσλ,
θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο απηνχο.

189(Η) ηνπ 2007
33(Η) ηνπ 2014
50(Η) ηνπ 2014.
Αδηθήκαηα θαη πνηλέο.

(2) Ο αδεηνχρνο είλαη λνκηθά ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε απφ
ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηεο πφληηζεο, ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, επηδηφξζσζεο ή
ζπληήξεζεο θαισδίνπ απφ ηνλ ίδην ή εθ κέξνπο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο φζνλ αθνξά ηελ Πξφιεςε θαη Απνθαηάζηαζε Πεξηβαιινληηθήο
Εεκηάο Νφκνπ ηνπ 2007, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
18.-(1) Παξάβαζε ησλ επηηαθηηθψλ ή/θαη απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ ή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο απφ νπνηνδήπνηε
πξφζσπν απνηειεί αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ (€100.000) γηα θάζε κέξα θαηά ηελ
νπνία ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ή ζπλερίδεηαη, θαζψο θαη ζε θπιάθηζε γηα ρξνληθή πεξίνδν
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(2) Όηαλ δηαπξαρζεί αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ φξσλ ηεο
εθδνζείζαο άδεηαο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην αδίθεκα απηφ έρεη δηαπξαρζεί µε ηε ζπγθαηάζεζε
ή αλνρή ή φηη νθείιεηαη ζε ακέιεηα, νπνηνπδήπνηε δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, δηεπζπληή,
γξακκαηέα ή άιινπ αμησκαηνχρνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πξφζσπν απηφ θαη ην λνκηθφ
πξφζσπν, είλαη έλνρα ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπο, ππφθεηληαη
ζηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1).
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Εεκηά ζε ππνζαιάζζηα
θαιψδηα.

19.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν πξνθαιεί δεκηά, εζειεκέλα ή εμ ακειείαο, ζε ππνζαιάζζην
θαιψδην δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) γηα θάζε κέξα θαηά
ηελ νπνία ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ή ζπλερίδεηαη, θαζψο θαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(2) Πξφζσπν ην νπνίν, πξνθαιεί δεκηά ζε ππνζαιάζζην θαιψδην θαη/ή αγσγφ, είλαη
ππεχζπλν γηα απνδεκίσζε ίζε κε ην θφζηνο επηδηφξζσζεο ηεο δεκηάο, θαη ηέηνηα επζχλε
είλαη επηπξφζζεηε νπνηαζδήπνηε άιιεο επζχλεο δχλαηαη λα ηνπ θαηαινγηζηεί ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε δεκηά έρεη πξνθιεζεί απφ ακέιεηα ή
αλ ην πξφζσπν έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ δεκηά.
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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 579/2014

Αξηζκόο 579
Οη πεξί ησλ Υπνζαιάζζησλ Αγσγώλ Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό
Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11(2)(ζη), (ε) θαη (3) ησλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο θαη
Υθαινθξεπίδαο Νόκσλ ηνπ 2004 θαη 2014, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ
από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε
Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
ΟI ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΝΖ ΚΑΗ ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ ΝΟΜΟI ΣΟΤ 2004 ΚΑΗ 2014
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11(2)(ζη),(ε) θαη (3)
64(I) ηνπ 2004
97(Η) ηνπ 2014.
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Δξκελεία.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο
παξαγξάθνπο (ζη) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) θαη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 11 ησλ πεξί ηεο
Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκσλ ηνπ 2004 θαη 2014, εθδίδεη
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ησλ Τπνζαιάζζησλ Αγσγψλ
Καλνληζκνί ηνπ 2014.
2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή
έλλνηα«αγσγφο» ζεκαίλεη ην ζσιήλα ή θάζε κφληκε ή άιιε θηλεηή δηάηαμε, πεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ εμνπιηζκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέηνην ζσιήλα ή δηάηαμε,
δηακέζνπ ησλ νπνίσλ κεηαθέξεηαη πγξφ, αέξην ή ζηεξεφ·
«αδεηνχρνο» ζεκαίλεη ην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν εθδίδεηαη άδεηα γηα ηελ πφληηζε, ηελ
θαηαζθεπή, ηε κεηαηξνπή ή ηε ιεηηνπξγία αγσγνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ·
«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ·
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Τπνζαιάζζησλ Αγσγψλ, ε νπνία ηδξχεηαη ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 4∙
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο Νφκν
ηνπ 2004, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«πληνληζηήο Δξγαζηψλ» ζεκαίλεη ην κεραληθφ ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 10.
(2) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ, εθηφο εάλ πξνθχπηεη
δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ην θείκελν, ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο.

Πεδίν
εθαξκνγήο.

3.-(1) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε αγσγνχο, νη νπνίνη πνληίδνληαη,
θαηαζθεπάδνληαη, κεηαηξέπνληαη ή ιεηηνπξγνχλ είηε εμ νινθιήξνπ ζηελ Απνθιεηζηηθή
Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, είηε δηέξρνληαη κέζσ απηψλ.
(2) Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ-

4(Η) ηνπ 2007
126(Η) ηνπ 2013
29(I) ηνπ 2014.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
2.6.1995.

(α) ηνπ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκνπ θαη ησλ
Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
.
αληηθαζίζηαηαη
(β) ησλ πεξί Τπνζαιαζζίσλ Αγσγψλ Μεηάγγηζεο Πεηξειαίνπ θαη Λνηπψλ Πξντφλησλ
Τδξνγνλαλζξάθσλ Καλνληζκψλ ηνπ 1995, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή
.
αληηθαζίζηαληαη

140(Η) ηνπ 2013.

(γ) ηνπ πεξί Γεσινγηθψλ Δπηζθνπήζεσλ Νφκνπ ηνπ 2013, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη ·

96(Η) ηνπ 2014.

(δ) ηνπ πεξί Οξγάλσζεο θαη Δθηέιεζεο Τδξνγξαθηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Έθδνζεο
.
Ναπηηθψλ Υαξηψλ Νφκνπ ηνπ 2014, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη
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189(Η) ηνπ 2007
33(Η) ηνπ 2014
50(Η) ηνπ 2014.

(ε) ηνπ πεξί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο φζνλ αθνξά ηελ Πξφιεςε θαη Απνθαηάζηαζε
Πεξηβαιινληηθήο Εεκηάο Νφκνπ ηνπ 2007, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
.
αληηθαζίζηαηαη

140(Η) ηνπ 2005
42(Η) ηνπ 2007
47(Η) ηνπ 2008
80(Η) ηνπ 2009
137(Η) ηνπ 2012
51(Η) ηνπ 2014
169(Η) ηνπ 2014.

(ζη) ηνπ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα
.
Νφκνπ ηνπ 2005, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη

51 ηνπ 1979
20(ΗΗΗ) ηνπ 2001
35(ΗΗΗ) ηνπ 2007
2(ΗΗΗ) ηνπ 2013.

(δ) ηνπ πεξί ηεο πκβάζεσο δηά ηελ Πξνζηαζίαλ ηεο, Μεζνγείνπ Θαιάζζεο θαηά ηεο
Ρππάλζεσο θαη πεξί πλαθψλ Πξσηνθφιισλ (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 1979, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Δπηηξνπή
Yπνζαιάζζησλ
Αγσγψλ.

4.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ηδξχεηαη ε Δπηηξνπή Τπνζαιάζζησλ
Αγσγψλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε:

(α)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο·

(β)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο·

(γ)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ·

(δ)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ·

(ε)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ·
θαη

(ζη)

εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.

(2) Ο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
(α)

ζπγθαιεί ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο∙ θαη

(β)

θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο ηελ νπνία
θνηλνπνηεί ζε θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κέξεο πξηλ απφ
ηελ πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο.

(3) Οπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ξπζκίδεηαη κε
ζρεηηθή απφθαζή ηεο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία.
(4) Ζ Δπηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:

Αίηεζε
γηα άδεηα.

(α)

εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γηα ηελ πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε
κεηαηξνπή ή ηε ιεηηνπξγία αγσγψλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή
ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο∙

(β)

δηελεξγεί αθξφαζε αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο θαη δηαβνπιεχεηαη
κε ηνλ αηηεηή αλαθνξηθά κε ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ∙

(γ)

ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηνπο Τπνπξγνχο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν (8) ηνπ Καλνληζκνχ 6, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο, θαη
πξνηείλεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη
ηε ιεηηνπξγία ηεο ∙

(δ)

εγθξίλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο∙

(ε)

θαιεί ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία θαη/ή ζπκβνπιεχεηαη νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγφ
θξαηηθήο ππεξεζίαο ή νξγαληζκνχ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη
νπνηνδήπνηε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο ή νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε
ζπγθεθξηκέλν ζέκα δπλαηφλ λα θξηζνχλ ρξήζηκεο ή αλαγθαίεο γηα ην έξγν ηεο.

5.-(1) Οπδείο δχλαηαη λα πνληίζεη, λα θαηαζθεπάζεη, λα κεηαηξέςεη θαη/ή λα ιεηηνπξγήζεη
αγσγφ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο,
ρσξίο άδεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
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(2) Ο αηηεηήο ππνβάιιεη γξαπηή αίηεζε ζηελ αξκφδηα αξρή, θαη θαηαβάιιεη ηέινο
χςνπο δέθα ρηιηάδσλ επξψ (€10.000) γηα ηελ εμέηαζή ηεο, ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ
απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο,
κεηαηξνπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ.
(3) Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
(α)

ηα ζηνηρεία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν πξνηίζεηαη λα πνληίζεη, λα
θαηαζθεπάζεη, λα κεηαηξέςεη θαη/ή λα ιεηηνπξγήζεη αγσγφ ζηελ Απνθιεηζηηθή
Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ηελ Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ην θξάηνο εγγξαθήο θαη ην θξάηνο
φπνπ έρεη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ή ηελ έδξα ηνπ, ζηνηρεία γηα ηε δνκή θαη
ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ
δηεπζπληψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ·
ε πεξίπησζε πνπ:
(i)

ν ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ είλαη άιινο απφ ηνλ αηηεηή, ζα παξέρνληαη,
.
επηπξνζζέησο, ηα ίδηα ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε ή

(ii)

ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ θνηλνπξαμία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζε απηήλ
ζα παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε θάζε έλα
.
απφ ηα πξφζσπα ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ θνηλνπξαμία

(β)

ηε θχζε θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο,
θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ·

(γ)

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο ηνπ
αγσγνχ θαη ηεο εθηηκψκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ·

(δ)

ηνλ πξνηεηλφκελν ζρεδηαζκφ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο ηνπ
αγσγνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πξνηεηλφκελεο
φδεπζεο ηνπ αγσγνχ·

(ε)

ηα πξνθαηαξθηηθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ
νπνηαδήπνηε εθζθαθή ηπρφλ ζα απαηηεζεί θαη/ή άιιεο θαηαζθεπέο ή άιια πιηθά
ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη πξνζηαζία ηνπ έξγνπ·

(ζη)

έθζεζε απφ αλεμάξηεην ηερληθφ γξαθείν γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο
κειέηεο, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε κεηαηξνπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ,
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδνληαη. ηελ έθζεζε θαηαγξάθνληαη νη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη νη νπνίνη
απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ, γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ηεο
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ·

(δ)

ηελ πξνηεηλφκελε φδεπζε ηνπ αγσγνχ, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηε
δηεμαγσγή:
(i)

γεσινγηθήο επηζθφπεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Γεσινγηθψλ
Δπηζθνπήζεσλ Νφκν ηνπ 2013, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
.
αληηθαζίζηαηαη θαη/ή

(ii) πδξνγξαθηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Οξγάλσζεο θαη Δθηέιεζεο
Τδξνγξαθηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Έθδνζεο Ναπηηθψλ Υαξηψλ Νφκνπ
.
ηνπ 2014, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη
(ε)

ηελ ηνπνζεζία νπνηαζδήπνηε άιιεο ζρεηηθήο εγθαηάζηαζεο ή εμνπιηζκνχ ή
θαηαζθεπάζκαηνο, κε αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο·

(ζ)

ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ νλφκαηνο, ηνπ
θξάηνπο ζεκαίαο, ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ηεο αζθάιηζεο, ηνπ ηχπνπ θαη ηεο
θιάζεο ησλ πινίσλ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο·

(η)

ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο
ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ αηηεηή γηα ηελ
πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε κεηαηξνπή ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ· θαη
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(ηα)

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα εξγνδνηεζεί γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ αξηζκφ, ηελ
θαηάξηηζε θαη ηελ εζληθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.

(4) Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2), ν αηηεηήο, ζε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη πεξηβαιινληηθή έγθξηζε αλαθνξηθά κε
ηελ πξνηεηλφκελε πφληηζε, θαηαζθεπή, κεηαηξνπή ή ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε
ηνλ πεξί ηεο Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν ηνπ
2005, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ
αξκφδηα αξρή Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο
Δθηίκεζεο ησλ Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ απφ Οξηζκέλα Έξγα Νφκν. Ζ αξκφδηα αξρή
δηαβηβάδεη ηε Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ ζηελ πεξηβαιινληηθή αξρή,
γηα ηελ εμέηαζή ηεο θαη ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο έγθξηζεο, φπνπ εθαξκφδεηαη.
(5) Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (2), ν αηηεηήο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο,
αίηεζε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο πκβάζεσο δηά ηελ Πξνζηαζία ηεο, Μεζνγείνπ Θαιάζζεο
θαηά ηεο Ρππάλζεσο θαη πεξί πλαθψλ Πξσηνθφιισλ (Κπξσηηθφ)
Νφκν, φπνπ
εθαξκφδεηαη.
.
(6) ε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ν πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη
Δθκεηάιιεπζε) Νφκνο, ν αηηεηήο ππνρξενχηαη λα έρεη πξνεγνπκέλσο εμαζθαιίζεη άδεηα
εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ Νφκν.
Γηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο αίηεζεο θαη έθδνζε
άδεηαο.

6.-(1) Με ηε ιήςε ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη αληίγξαθά ηεο ζηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο γηα εμέηαζε.
(2) Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, λα δεηήζεη απφ
ηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ζεσξήζεη αλαγθαία.
(3) ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ αηηεηή ζε αθξφαζε
ελψπηφλ ηεο.
(4) Γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ, ε Δπηηξνπή ζπκβνπιεχεηαη ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ
ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ή/θαη νπνηαδήπνηε άιιε αξρή ή πξφζσπν θξίλεη
ζθφπηκν, αλαθνξηθά κε ηε ζέζε θαη πξνζηαζία:
(α) πθηζηάκελσλ αγσγψλ θαη/ή θαισδίσλ θαη/ή άιισλ πθηζηάκελσλ ή πξνβιεπφκελσλ
ή ζρεδηαδφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ή άιισλ έξγσλ· θαη
(β) αξραηνηήησλ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ζηελ Τθαινθξεπίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(5) H Δπηηξνπή θαιεί ηνλ αηηεηή ζε δηαβνχιεπζε, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ελαιιαθηηθήο
φδεπζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε φδεπζε:
(α) ζπκπίπηεη ή εκπνδίδεη ή επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ή ηε δπλαηφηεηα επηδηφξζσζεο
θαισδίσλ, αγσγψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ πεξηνρή ηεο
πξνηεηλφκελεο φδεπζεο·
(β) δχλαηαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο·
(γ) δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε Γεκνθξαηία ησλ
θπζηθψλ ηεο πφξσλ ·
(δ) δχλαηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη/ή λα
απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Απνθιεηζηηθήο
Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη/ή ηεο Τθαινθξεπίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο·
(ε) ζπκπίπηεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε πεξηνρή φπνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή
ζαιάζζησλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρεδηαδφκελεο ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ,
αγσγψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, απφ ηε Γεκνθξαηία ή απφ αδεηνχρνπο·
(ζη) ζπκπίπηεη, ελ φισ ή ελ κέξεη, κε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ αξραηφηεηεο·
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(δ) θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο αθαηάιιειε γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο·
(ε) θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο αθαηάιιειε, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο πξνηεηλφκελεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ
πεξηιακβάλεη πεξηνρέο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε ρσξηθή ζάιαζζα θαη/ή ζην έδαθνο
ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνλ αηηεηή ζε δηαβνχιεπζε, κε ζθνπφ ηελ
εμεχξεζε ελαιιαθηηθήο φδεπζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο.
(6) Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, ε Δπηηξνπή ζπκβνπιεχεηαη ηελ πεξηβαιινληηθή αξρή
αλαθνξηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ν πξνηεηλφκελνο αγσγφο ζην
πεξηβάιινλ θαη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ
ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθήο έγθξηζεο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή αξρή,
φπνπ εθαξκφδεηαη.
(7) Ζ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη εληφο
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ππνβάιιεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε ζηελ αξκφδηα αξρή θαη
ζηνπο Τπνπξγνχο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (8), θαζψο θαη ηε ζχζηαζή ηεο
ζρεηηθά κε ηελ φδεπζε ηνπ αγσγνχ, ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
(8) Ζ άδεηα γηα ηελ πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε κεηαηξνπή θαη/ή ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, αθνχ ιάβεη ηηο γξαπηέο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Τπνπξγνχ
Δμσηεξηθψλ, ηνπ Τπνπξγνχ Άκπλαο, ηνπ Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο:
Ννείηαη φηη ε άδεηα γηα ηελ πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε κεηαηξνπή θαη/ή ηε ιεηηνπξγία
ηνπ αγσγνχ, εθδίδεηαη λννπκέλνπ φηη έρεη εθδνζεί πεξηβαιινληηθή έγθξηζε απφ ηελ
πεξηβαιινληηθή αξρή θαζψο θαη, άδεηα δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο πκβάζεσο δηά ηελ Πξνζηαζίαλ
ηεο, Μεζνγείνπ Θαιάζζεο θαηά ηεο Ρππάλζεσο θαη πεξί πλαθψλ Πξσηνθφιισλ
(Κπξσηηθνχ) Νφκνπ, φπνπ εθαξκφδνληαη.
Λφγνη απφξξηςεο ηεο
αίηεζεο.

7. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αίηεζε αλαθνξηθά κε ηελ πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή,
ηε κεηαηξνπή θαη/ή ηε ιεηηνπξγία αγσγνχ ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε θαη/ή ηελ
Τθαινθξεπίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα νπνηνδήπνηε απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο:
(α) ε αίηεζε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαθξηβείο ή ςεπδείο ή δελ πεξηέρεη
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5·
(β) ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 6, ν αηηεηήο δελ
απνδέρεηαη ελαιιαθηηθή φδεπζε ηνπ αγσγνχ·
(γ) πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο·
(δ) εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο

.

(ε) ζε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηνπ αγσγνχ πξνηείλεηαη λα πνληηζηεί, θαηαζθεπαζηεί,
κεηαηξαπεί θαη/ή ιεηηνπξγήζεη εληφο ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο θαη/ή ηνπ εδάθνπο ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ε πφληηζε, ε θαηαζθεπή, ε κεηαηξνπή ή ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ δελ επηηξέπεηαη δπλάκεη ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο.
Όξνη άδεηαο.

8.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζηελ άδεηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθνινχζσλ:
(α) ηεο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο, εάλ παξαζηεί
αλάγθε·
(β) ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία εμνπζηνδνηνχληαη λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο θαη/ή λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ αγσγφ·
(γ) ηεο φδεπζεο ηνπ αγσγνχ·
(δ) ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ κέζα ζηα νπνία ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ·
(ε) ηνπ ζρεδίνπ, ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ·
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(ζη) ηεο χιεο, ε νπνία ζα κεηαθέξεηαη δηακέζνπ ηνπ αγσγνχ·
(δ) ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ε παξέκβαζε ζηελ
εμεξεχλεζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ ηε Γεκνθξαηία ησλ θπζηθψλ ηεο πφξσλ, ζηελ αιηεία ή ζε
άιιεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο·
(ε) ησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή, ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ηνλ αγσγφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ
αγσγνχ·
(ζ) ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ζε πεξίπησζε επζχλεο ηνπ αδεηνχρνπ γηα νπνηαδήπνηε
δεκηά ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηελ πφληηζε, θαηαζθεπή, κεηαηξνπή ή ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ·
(η) νπνησλδήπνηε ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο ν αδεηνχρνο δελ ζα δχλαηαη λα πξνβεί ζε ζρέζε κε
ηνλ αγσγφ, ρσξίο πξνεγνχκελε εμνπζηνδφηεζε απφ ηε Γεκνθξαηία·
(ηα) ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο ζα
ιεηηνπξγεί θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία ζα ηνλ ζέηνπλ θαη δηαηεξνχλ ζε ιεηηνπξγία·
(ηβ) ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηε Γεκνθξαηία ζρεηηθά κε ηνλ
αγσγφ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηα
αξκφδηα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα ηεο Γεκνθξαηίαο·
(ηγ) ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο AIS ή άιινπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα εθπέκπεη πιήξε θαη
νξζά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ, γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο·
θαη
(ηδ) ηεο εμαζθάιηζεο άιισλ επηπξφζζεησλ αδεηψλ θαη/ή εγθξίζεσλ απφ ηε Γεκνθξαηία,
ζχκθσλα κε άιινπο λφκνπο θαη/ή θαλνληζκνχο.
(2) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη επηπξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά
κε ην ηκήκα ηνπ αγσγνχ ην νπνίν πξνηείλεηαη λα πνληηζηεί, θαηαζθεπαζηεί, κεηαηξαπεί θαη/ή
ιεηηνπξγήζεη εληφο ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ε
νπνία εθαξκφδεηαη ζε απηή ηε ζαιάζζηα δψλε.
Δλεκέξσζε
γηα αιιαγή.

9.-(1) Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ αξκφδηα αξρή γηα νπνηαδήπνηε
αιιαγή ζηηο εξγαζίεο ή ζε ζρέζε κε ην πινίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
(2) Ζ αξκφδηα αξρή, εάλ θξίλεη φηη ε αιιαγή είλαη νπζηψδεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ
Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα εμεηάζεη ηελ ελ ιφγσ αιιαγή θαη λα πξνηείλεη ζηελ
αξκφδηα αξρή ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο άδεηαο, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο
φξνπο ηεο άδεηαο ή λα ηελ ηεξκαηίδεη.

Δπηζεψξεζε εξγαζηψλ.

10.-(1) Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε απαίηεζε ησλ αξρψλ
ηεο Γεκνθξαηίαο γηα επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή, ηε
κεηαηξνπή, ηε ιεηηνπξγία, ηελ επηδηφξζσζε ή ηε ζπληήξεζε ηνπ αγσγνχ θαη γηα ηνλ έιεγρν
αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο, δπλάκεη ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ
λνκνζεζίαο.
(2) Αλεμαξηήησο ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ (1), γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο θαη
έιεγρνπ ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ε αξκφδηα αξρή νξίδεη πληνληζηή Δξγαζηψλ.
(3) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο,
επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνχ, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην
πληνληζηή Δξγαζηψλ ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ιεπηνκεξνχο
πεξηγξαθήο ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη.
(4) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν πληνληζηήο Δξγαζηψλ δχλαηαη λα δεηήζεη
επηπξφζζεηα ζηνηρεία θαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο, ηηο θαηαζθεπέο θαη/ή ηα
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηηο νπνίεο ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εληφο ηεο
πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεη ν πληνληζηήο Δξγαζηψλ.
(5) Ο πληνληζηήο Δξγαζηψλ δχλαηαη λα επηζεσξεί ηηο εξγαζίεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή θαη ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα κέζα, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο
απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ.
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(6) Με ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, επηδηφξζσζεο ή
ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνχ, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη έθζεζε απφ αλεμάξηεην
ηερληθφ γξαθείν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ θαη επηζεσξήζεσλ πνπ έγηλαλ,
ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη.
(7) ηελ έθζεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (6), θαηαγξάθνληαη επίζεο κε
ιεπηνκέξεηα φιεο νη δνθηκέο θαη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ αγσγνχ βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη αζθαιήο
ιεηηνπξγία ηνπ.
(8) Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα δνθηκψλ θαη ειέγρσλ θαη λα
ελεκεξψλεη ην πληνληζηή Δξγαζηψλ γηα ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Παξαθνινχζεζε
απφ ηηο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο.

11. Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλψο ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο αγγειίεο πξνο
λαπηηιινκέλνπο πνπ εθδίδεη ε Γεκνθξαηία.

Αζθάιεηα λαπζηπινΐαο.

12.-(1) Ζ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, επηδηφξζσζεο ή
ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνχ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηηο νδνχο
λαπζηπινΐαο.
(2) Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή, κε ζθνπφ ηελ έθδνζε
αγγειίαο πξνο λαπηηιινκέλνπο.

Δληνπηζκφο
αξραηνηήησλ.

13.-(1) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πφληηζε, ηελ θαηαζθεπή,
ηε κεηαηξνπή, ηελ επηδηφξζσζε ή ηε ζπληήξεζε αγσγνχ, εληνπηζζνχλ αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ αξραίσλ λαπαγίσλ, ν αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο
ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ.
(2) Ο αδεηνχρνο δελ δχλαηαη λα αθαηξέζεη ή, άιισο πσο, παξέκβεη ζηηο αξραηφηεηεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξραίσλ λαπαγίσλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε άδεηαο απφ
ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ.

Αλαζηνιή άδεηαο ή
απαγφξεπζε
δηεμαγσγήο εξγαζηψλ.

14.-(1) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αλαζηέιιεη ηελ άδεηα
πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ηε δηεμαγσγή ησλ θαζνξηδφκελσλ απφ
απηήλ εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ή ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ, εάλ:
(α) νη εξγαζίεο ή ε ιεηηνπξγία δελ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δφζεθαλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη/ή ηνπ Καλνληζκνχ 16· ή
(β) δελ ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ηέζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 8.
(2) Απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή θαη/ή ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ή ε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ
θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη εξγαζίεο θαη/ή ε άδεηα ηεινχλ ππφ αλαζηνιή θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (1).

Σεξκαηηζκφο άδεηαο.

15. Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ άδεηα πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ:
(α) ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·
(β) ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, φηη ηζρχεη νπνηνζδήπνηε
απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7 ζα επέηξεπε ηελ απφξξηςε ηεο
αίηεζεο γηα εμαζθάιηζε άδεηαο·
(γ) εάλ ζπλερίδνπλ, κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ, λα πθίζηαληαη νη ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο έρνπλ αλαζηαιεί νη εξγαζίεο πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, επηδηφξζσζεο
ή ζπληήξεζεο ή ε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 14·
(δ) εάλ νη εξγαζίεο πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ή ε
ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ δηεμάγνληαη κε ηξφπν ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ
ππνδείρζεθε ζην ζηάδην ηεο αίηεζεο απφ ηνλ αηηεηή ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη απφ
ηελ αξκφδηα αξρή σο νπζηψδεο αιιαγή· θαη
(ε) γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο θαη/ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
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Δπηδηφξζσζε ή
ζπληήξεζε αγσγνχ.

16. ε πεξίπησζε πνπ ν αδεηνχρνο ή νπνηνζδήπνηε δηθαηνχρνο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη
εξγαζίεο επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο πθηζηάκελνπ αγσγνχ, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη
ηελ αξκφδηα αξρή, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξνεγνπκέλσο ή, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο
αλάγθεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ πξηλ απφ ηελ πξνηηζέκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ
εξγαζηψλ, δίδνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο επηδηφξζσζεο
ή ζπληήξεζεο ηνπ αγσγνχ, ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηεο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ
επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα δηεμαγάγνπλ ηηο
εξγαζίεο, θαζψο θαη ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ,
θαη δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηεξψληαο ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.

Πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.

17.-(1) Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζηε Γεκνθξαηία αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
δελ απαιιάζζνπλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη ηηο
απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο ή
ε ιεηηνπξγία αγσγψλ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία απηή.
(2) Ο αδεηνχρνο είλαη λνκηθά ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε δεκηάο πνπ πξνθιήζεθε απφ
ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο πφληηζεο, θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, ιεηηνπξγίαο,
επηδηφξζσζεο ή ζπληήξεζεο αγσγνχ απφ ηνλ ίδην ή εθ κέξνπο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπζχλεο φζνλ αθνξά ηελ Πξφιεςε θαη
Απνθαηάζηαζε Πεξηβαιινληηθήο Εεκηάο Νφκνπ.

Αδηθήκαηα θαη πνηλέο.

18.-(1) Παξάβαζε ησλ επηηαθηηθψλ ή/θαη απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ ή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο εθδνζείζαο άδεηαο απφ νπνηνδήπνηε
πξφζσπν απνηειεί αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία ην
αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ή ζπλερίδεηαη, ή ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) ρξφληα ή θαη ζηηο δχν απηέο πνηλέο.
(2) Όηαλ δηαπξαρζεί αδίθεκα θαηά παξάβαζε ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή ησλ φξσλ
εθδνζείζαο άδεηαο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην αδίθεκα απηφ έρεη δηαπξαρζεί µε ηε ζπγθαηάζεζε
ή αλνρή ή φηη νθείιεηαη ζε ακέιεηα νπνηνπδήπνηε δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, δηεπζπληή,
γξακκαηέα ή άιινπ αμησκαηνχρνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην πξφζσπν απηφ θαη ην λνκηθφ
πξφζσπν, είλαη έλνρα ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ.

Εεκηά ζε
ππνζαιάζζηνπο
αγσγνχο.

19.-(1) Πξφζσπν ην νπνίν πξνθαιεί δεκηά, εζειεκέλα ή εμ ακειείαο, ζε ππνζαιάζζην
αγσγφ δηαπξάηηεη πνηληθφ αδίθεκα θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (€100.000) γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία
ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ή ζπλερίδεηαη, θαζψο θαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα
ηέζζεξα (4) ρξφληα ή θαη ηηο δχν απηέο πνηλέο.
(2) Πξφζσπν ην νπνίν, πξνθαιεί δεκηά ζε ππνζαιάζζην αγσγφ θαη/ή θαιψδην, είλαη
ππεχζπλν γηα απνδεκίσζε ίζε κε ην θφζηνο επηδηφξζσζεο ηεο δεκηάο, θαη ε επζχλε απηή
είλαη επηπξφζζεηε νπνηαδήπνηε άιιεο επζχλεο δχλαηαη λα ηνπ θαηαινγηζηεί ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ε δεκηά έρεη πξνθιεζεί απφ ακέιεηα ή αλ
ην πξφζσπν έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ δεκηά.

3238
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 580/2014

Αξηζκόο 580
Οη πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο Μνιπβδνύρνπ Βελδίλεο)
(Τξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
15(2)(α) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθώλ Πεηξειαηνεηδώλ θαη Καπζίκσλ Νόκσλ ηνπ 2003 έσο 2013, αθνύ θαηαηέζεθαλ
ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ
ησλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
ΟΗ ΠΔΡΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΚΑΤΗΜΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2003 ΔΩ 2013
__________________
Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 15(2)(α)
Πξννίκην.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 140,
5.6.2009,
ζ. 88.
148(Η) ηνπ 2003
40(Η) ηνπ 2007
12(Η) ηνπ 2009
111(Η) ηνπ 2013.
πλνπηηθφο ηίηινο.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
3.10.2003.
Σξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ 4 ησλ
βαζηθψλ
θαλνληζκψλ.

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο κε ηίηιν «νδεγία 2009/30/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009
κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε νδεγία 98/70/ΔΚ φζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βελδίλε, ην
ληίδει θαη ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηελ θαζηέξσζε κεραληζκνχ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξνπνπνηείηαη ε νδεγία
1999/32/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνδηαγξαθή ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηα πινία εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο θαη θαηαξγείηαη ε νδεγία 93/12/ΔΟΚ.»,
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 15(2)(α) ησλ πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ Νφκσλ ηνπ 2003 έσο
2013, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη
Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο Μνιπβδνχρνπ Βελδίλεο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη
ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο
Μνιπβδνχρνπ Βελδίλεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2003 (πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «νη
βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη ν βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί
σο νη πεξί Πξνδηαγξαθψλ Πεηξειαηνεηδψλ θαη Καπζίκσλ (Άδεηα Δκπνξίαο Μνιπβδνχρνπ
Βελδίλεο) Καλνληζκνί ηνπ 2003 θαη 2014.
2. Ζ παξάγξαθνο (2) ηνπ Καλνληζκνχ 4 ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ
αληηθαηάζηαζε ζ’ απηή ηεο θξάζεο «ην 0,5% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ βελδίλεο ζηε Γεκνθξαηία
θαη νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παιαηά νρήκαηα» (έθηε θαη έβδνκε γξακκή)
κε ηε θξάζε «ην 0,03 % ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ βελδίλεο ζηε Γεκνθξαηία, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ παιαηά νρήκαηα θαη λα δηαηεζνχλ κέζσ νκάδσλ εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ.».

3239
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 581/2014

Αξηζκόο 581
ΟΗ ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΝΟΜΟΗ
ΟΗ ΠΔΡΗ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΓΔΝΗΚΟΗ) ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΜΔΥΡΗ 2014
__________________
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 88
Ο Έθνξνο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο γλσζηνπνηεί φηη ε γλσζηνπνίεζε ε νπνία εθδφζεθε κε βάζε ηνλ
Καλνληζκφ 88 ησλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Γεληθνί) Καλνληζκψλ ηνπ 2001 κέρξη 2014 θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4055 θαη εκεξ. 2 Γεθεκβξίνπ 2005 (Κ.Γ.Π. 555/2005), ηξνπνπνηείηαη κε ηε
ε
δηαγξαθή απφ ηελ παξάγξαθν 11(α) (6 γξακκή) ηεο θξάζεο «Να θαηαζέζεη εγγχεζε ζηνλ Έθνξν χςνπο £20.000
(είθνζη ρηιηάδεο ιίξεο)» θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηε θξάζε «Να θαηαζέζεη εγγχεζε ζηνλ Έθνξν Φ.Π.Α. χςνπο
€70.000 (εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ)»
Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ, 2015.

3240
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 582/2014

Αξηζκόο 582
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ
(ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ)
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2012
__________________
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7(1)(ε)
Ο Αξρηεπηζεσξεηήο εθαξκφδνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφλ κε βάζε ηνλ
Καλνληζκφ 7(1) ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη
Έιεγρνο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2012, εθδίδεη ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε.
πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Ζ παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία
(Έγθξηζε Δμνπζηνδνηεκέλσλ Διεγθηψλ Αλειθπζηήξσλ) (Αξ. 2) Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2014.

Έγθξηζε Διεγθηψλ.
Πίλαθαο.
Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην (Η)
28.12.2012.

2. Δπεηδή ηα πξφζσπα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηθαλνπνηνχλ ηα
θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκνχ 8 θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ
Δξγαζία (Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Έιεγρνο Αλειθπζηήξσλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2012,
εγθξίλνληαη σο Δμνπζηνδνηεκέλνη Διεγθηέο Αλειθπζηήξσλ, εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν
Δμνπζηνδνηεκέλσλ Διεγθηψλ Αλειθπζηήξσλ θαη ρνξεγείηαη ζ’ απηά ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα Σξίην (Η):
24.10.2014.

3. Με ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο θαηαξγείηαη ε πεξί Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Έγθξηζε Δμνπζηνδνηεκέλσλ Διεγθηψλ Αλειθπζηήξσλ)
Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2014.
__________________
ΠΗΝΑΚΑ

Α/Α

ΑΡ. ΜΖΣΡΩΟΤ

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ

1.

Δ1

ASCENT SAFETY LTD

2.

Δ2

NORTEST (CYPRUS) LTD

3.

Δ3

TUV RHEINLAND HELLAS LTD
(αληηπξνζσπεχεη ζηελ Κχπξν ηελ TUV RHEINLAND HELLAS Α.Δ.)

4.

Δ4

TUV CYPRUS LTD

5.

Δ5

CCADI LTD

6.

Δ6

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΛΣΓ

7.

Δ8

INSPECTECH LTD

8.

Δ9

SCQC SERVICES LTD
(αληηπξνζσπεχεη ζηελ Κχπξν ηελ TUV AUSTRIA HELLAS Μ.Δ.Π.Δ.)

9.

Δ10

NOTICERT LTD.
__________________
Έγηλε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2014.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΑΚΖ,
Αξρηεπηζεσξεηήο.

3241
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 583/2014

Αξηζκόο 583
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 1992 ΜΔΥΡΗ 2011
__________________
Γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 35,36 θαη 37 γηα θαζνξηζκφ θαη πιεξσκή
ηνπ επηπξφζζεηνπ ηέινπο κε βάζε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ
Σν πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Παξαιηκλίνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο
35,36 θαη 37 ησλ πεξί Απνρεηεχζεσλ Παξαιηκλίνπ Καλνληζκψλ ηνπ 1992 κέρξη 2011, απνθάζηζε θαη θαζφξηζε
αλαθνξηθά κε ην έηνο 2015 ηα αθφινπζα ηέιε:
Σέινο ρξήζεο κε βάζε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ
Σέινο ηξηάληα ηέζζεξα (34) ζελη γηα θάζε θπβηθφ κέηξν λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ θάζε θάηνρν ή ηδηνθηήηε
ππνζηαηηθνχ πνπ εμππεξεηείηαη ή δχλαηαη λα εμππεξεηεζεί απφ ην χζηεκα Απνρεηεχζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεχζεσλ Παξαιηκλίνπ. Σν ηέινο απηφ αλαγξάθεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο πδαηνπξνκήζεηαο ηνπ Γήκνπ Παξαιηκλίνπ
θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ ίδην ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν ηέινο πδαηνπξνκήζεηαο.
__________________
Παξαιίκλη, 16 Γεθεκβξίνπ 2014.

3242
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 584/2014

Αξηζκόο 584
Ο ΠΔΡΗ ΔΓΓΡΑΦΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΩΝ ΝΟΜΟ ΚΔΦ. 249
__________________
Γηάηαγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 14
Σν Οδνληηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ πεξί
Δγγξαθήο Οδνληηάηξσλ Νφκνπ, Κεθ. 249, απνθάζηζε ηελ δηαγξαθή ηνπ πην θάησ αλαθεξφκελνπ νδνληηάηξνπ απφ ην
Μεηξψν Οδνληηάηξσλ:
Αξ. Δγγξαθήο

Όλνκα

Γηεχζπλζε

Ζκεξνκελία
Δγγξαθήο

Παλεπηζηήκην

1271

Νίθνο Πίππηξνο

Αηγέσο 1, ΣΣ 3081
Λεκεζφο

11.10.2012

Ηαηξηθφ Παλεπηζηήκην φθηαο

ΑΝΣΡΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ,
Έθνξνο Οδνληηαηξηθνχ πκβνπιίνπ Κχπξνπ.

3243
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 585/2014

Αξηζκόο 585
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΗΚΑΣΖΡΗΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1960 ΔΩ (ΑΡ. 2) ΣΟΤ 2014
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 33(4)
14 ηνπ 1960
50 ηνπ 1962
11 ηνπ 1963
6 ηνπ 1969
40 ηνπ 1970
58 ηνπ 1972
1 ηνπ 1980
35 ηνπ 1982
29 ηνπ 1983
81 ηνπ 1983
16 ηνπ 1984
61 ηνπ 1984
83 ηνπ 1984
93 ηνπ 1984
18 ηνπ 1985
71 ηνπ 1985
89 ηνπ 1985
96 ηνπ 1986
317 ηνπ 1987
49 ηνπ 1988
64 ηνπ 1990
136 ηνπ 1991
149 ηνπ 1991
237 ηνπ 1991
42(Η) ηνπ 1992
43(Η) ηνπ 1992
102(Η) ηνπ 1996
4(Η) ηνπ 1997
53(Η) ηνπ 1997
90(Η) ηνπ 1997
27(Η) ηνπ 1998
63(Η) ηνπ 1996
110(Η) ηνπ 1996
34(Η) ηνπ 1996
148(Η) ηνπ 1999
41(Η) ηνπ 2000
32(Η) ηνπ 2001
40(Η) ηνπ 2002
80(Η) ηνπ 2002
140(Η) ηνπ 2002
206(Η) ηνπ 2002
17(Η) ηνπ 2004
165(Η) ηνπ 2004
288(Η) ηνπ 2004
21(Η) ηνπ 2006
99(Η) ηνπ 2007
170(Η) ηνπ 2007
76(Η) ηνπ 2008
81(Η) ηνπ 2008
118() ηνπ 2008
119(Η) ηνπ 2008
36(Η) ηνπ 2009
129 (Η) ηνπ 2009
138(Η) ηνπ 2009
19(Η) ηνπ 2010
166(Η) ηνπ 2011
30(Η) ηνπ 2013
46(Η) ηνπ 2014
191(Η) ηνπ 2014.

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (4)
ηνπ άξζξνπ 33 ησλ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκσλ ηνπ 1960 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014, εθδίδεη ην
αθφινπζν Γηάηαγκα:

3244
πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Καζνξηζκνχ ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηηνθίνπ
Γηάηαγκα ηνπ 2014.

Ύςνο δηθαζηηθνχ
επηηνθίνπ.

2. Με βάζε ηελ εθηηζέκελε ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Νφκνπ κέζνδν, ην χςνο ηνπ
δηθαζηηθνχ επηηνθίνπ δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Νφκνπ, θαζνξίδεηαη ζηα 4%.

Έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο
Γηαηάγκαηνο.

ε

3. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.

__________________
Έγηλε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2014.
ΥΑΡΖ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ ,
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.

3245
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 4840, 23.12.2014

Κ.Γ.Π. 586/2014

Αξηζκόο 586
ΟΗ ΠΔΡΗ ENIAIΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ ΤΠΔΡΖΜΔΡΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2006 ΚΑΗ 2012
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4(1)
167(Η) ηνπ 2006
118(Η) ηνπ 2012.

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1)
ηνπ άξζξνπ 4 ησλ πεξί Δληαίνπ Γεκνζίνπ Δπηηνθίνπ Τπεξεκεξίαο Νφκσλ ηνπ 2006 θαη 2012,
εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Καζνξηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Γεκφζηνπ Δπηηνθίνπ
Τπεξεκεξίαο γηα ην έηνο 2015, Γηάηαγκα ηνπ 2014.

Ύςνο δεκφζηνπ
επηηνθίνπ
ππεξεκεξίαο.

2. Με βάζε ηελ εθηηζέκελε ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ κέζνδν, ην χςνο ηνπ
δεκφζηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο θαζνξίδεηαη ζηα 4%.

Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
20.12.2013.

3. Σν πεξί Καζνξηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Γεκνζίνπ Δπηηνθίνπ Τπεξεκεξίαο γηα ην έηνο 2014,
Γηάηαγκα ηνπ 2013 θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.

Έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο
Γηαηάγκαηνο.

ε

4. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.

__________________
Έγηλε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2014.
ΥΑΡΖ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ,
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ.

______________________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00.

