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Αριθμός 427 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΕΧΝΖ ΚΑΗ ΤΦΑΛΟΚΡΖΠΗΓΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2004 ΚΑΗ ΣΟΤ 2014  

ΟΗ ΠΔΡΗ ΕΧΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2013 (Κ.Γ.Π. 257 ΣΟΤ 2013) 

_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ 4(1), 5(1) θαη 6 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η):  
17.7.2013. 
(Κ.Γ.Π. 257/2013). 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχλ νη δηαηάμεηο ησλ 
θαλνληζκψλ 4(1), 5(1) θαη 6 ησλ πεξί Εσλψλ Αζθαιείαο Καλνληζκψλ ηνπ 2013 θαη γηα ζθνπνχο 
δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ηεο θηλεηήο ππεξάθηηαο κνλάδαο γεψηξεζεο «SAIPEM 10000»θαζψο 
θαη ηεο λαπζηπινΐαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε κνλάδα ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεψηξεζε ζηελ 
επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο νηθνλνκηθήο 
δψλεο απηήο, εθδίδεη ην αθφινπζν δηάηαγκα: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Εσλψλ Αζθαιείαο (Αξ. 1) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 
  
Δξκελεία. 2.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 «άδεηα ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο» ζεκαίλεη ηελ άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ δπλάκεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ 8 ησλ Καλνληζκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 5 
ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο·  

  
 «Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθο Ναπηηιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ εθάζηνηε Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή θαη ηνλ 
ιεηηνπξγφ πνπ εθηειεί κε αληηθαηάζηαζε ρξέε Γηεπζπληή ή Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή· 

  
 «Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία· 
  
 «εξγνιάβνο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε νληφηεηα ζηελ νπνία ν αδεηνχρνο ή ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 

αλαζέηεη κε ζχκβαζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ· 
  
 «εμέδξα» ζεκαίλεη ηελ  δπλακηθήο ηνπνζέηεζεο (dynamic positioning) θηλεηή ππεξάθηηα κνλάδα 

γεψηξεζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην λενιφγην ησλ Μπαρακψλ κε ηελ επσλπκία «SAIPEM 
10000» θαη ε νπνία έρεη δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα C6RC9 θαη δηεζλή αξηζκφ αλαγλψξηζεο ΗΜΟ  
9187605ˑ 

  
 «εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγφο» ζεκαίλεη θάζε ιεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δπνπηψλ Θαιάζζηαο 
Κπθινθνξίαο, εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γηεπζπληή ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ή απνθαζηζζεί απφ ην 
Γηεπζπληή ε εθηέιεζε θαη δηεθπεξαίσζε ζρεηηθήο εξγαζίαο ή ελέξγεηαο θαη πεξηιακβάλεη ην 
Γηεπζπληήˑ 

  
 «δψλε αζθαιείαο» ζεκαίλεη ηε δψλε αζθαιείαο πνπ θεξχζζεηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνοˑ 
  
 «Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Εσλψλ Αζθαιείαο Καλνληζκνχο ηνπ 2013ˑ 
  
64(Η) ηνπ 2004 
97(Η) ηνπ 2014 . 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί   ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο θαη Τθαινθξεπίδαο  Νφκνπο 
ηνπ 2004 θαη 2014ˑ 

  
 «νληφηεηα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαδήπνηε νκάδα ηέηνησλ 

πξνζψπσλ· 
 

 «παξαβίαζε» ζεκαίλεη-  
  
 (α)  ηελ είζνδν ζηελ ή/θαη ηελ παξακνλή ζηελ ή/θαη ηελ πιεχζε δηακέζνπ ηεο 

δψλεο αζθαιείαο θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ή/θαη 

  
 (β)  ηε κε ζπκκφξθσζε ή/θαη ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ, φξσλ ή πξνυπνζέζεσλ 

άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο· 
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203 ηνπ 1988. 

«χκβαζε» ζεκαίλεη ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηνπ 1982, 
πνπ θπξψζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 
Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (Κπξσηηθνχ) Νφκνπ ηνπ 1988· 

  
 
 
 
 

    4(Η) ηνπ 2007 
126(Η) ηνπ 2013 
29(Η) ηνπ 2014. 

(2) Οη φξνη «άδεηα αλαδήηεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ», «άδεηα εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ», 
«άδεηα έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ», «αδεηνχρνο», «αλαδήηεζε πδξνγνλαλζξάθσλ»,«εθκεηάι-
ιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ», «έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ», «παξαπξντφληα» θαη «πδξνγνλάλ-
ζξαθεο» έρνπλ, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα, ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη 
ζε απηνχο νη πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκνη ηνπ 2007 
έσο 2014. 

  
 
 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Η):  
26.1.2007, 
13.3.2009. 
(Κ.Γ.Π. 51/2007, 
113/2009). 

(3) Οη φξνη «αξγφ πεηξέιαην», «γεψηξεζε», «γεσηξεηηθέο εξγαζίεο», «γε», «δξαζηεξη-
φηεηεο πδξνγνλαλζξάθσλ», «θχξηνο ηνπ έξγνπ», «ηακηεπηήξαο», «ηακηεπηήξαο πδξνγνλαλ-
ζξάθσλ» θαη «θπζηθφ αέξην» έρνπλ, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα, ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζε απηνχο νη πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη 
Δθκεηάιιεπζε) Καλνληζκνί ηνπ 2007 θαη 2009. 

 (4) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζε απηνχο ν Νφκνο, νη Καλνληζκνί θαη ε χκβαζε. 

  
Κήξπμε, έθηαζε  
θαη δηάξθεηα ηζρχνο 
δψλεο αζθαιείαο. 

3.-(1) Με ην παξφλ Γηάηαγκα θεξχζζεηαη δψλε αζθαιείαο γχξσ απφ ηελ εμέδξα πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη πεξίπνπ ζην γεσγξαθηθφ ζεκείν κε γεσγξαθηθφ πιάηνο 33

O
 56’ 34” Βφξεην θαη 

γεσγξαθηθφ κήθνο 033
O
 42’ 08” Αλαηνιηθφ (νη πξναλαθεξφκελεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 

θαζνξίδνληαη κε αλαθνξά ζην Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ χζηεκα 1984). 
  
 (2)  Ζ πην πάλσ δψλε αζθαιείαο εθηείλεηαη ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ γχξσ απφ ηελ εμέδξα θαη ε 

απφζηαζε ησλ 500 κέηξσλ κεηξηέηαη απφ νπνηνλδήπνηε ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο άθξεο ηεο 
εμέδξαο. 

 (3) Ζ δψλε αζθαιείαο ηζρχεη απφ ηελ 00:00 ψξα (πγρξνληζκέλνο Παγθφζκηνο Υξφλνο) ηεο  13
εο

 
επηεκβξίνπ 2014.  
 
 (4)  Ζ  ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο  δψλεο αζθαιείαο ζα θεξπρζεί  κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ 
δεκνζηεπφκελν ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο 
Καλνληζκνχο.  
 
4.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 
απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ή/θαη ε παξακνλή ή/θαη ε πιεχζε δηακέζνπ ηεο δψλεο αζθαιείαο απφ 
νπνηνδήπνηε πινίν, εθηφο εάλ απηή γίλεηαη- 

 
 
 
 
 
 

Απαγφξεπζε θαη 
εηδηθέο ξπζκίζεηο. 

  
 (α) κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ή ηελ πξνζπάζεηα δηάζσζεο αλζξψπηλσλ δσψλ ή 

πεξηνπζίαο, 
  
 (β) ιφγσ επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 
  
 (γ) ιφγσ ηνπ φηη ην ελ ιφγσ πινίν βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, 
  
 (δ) απφ πινίν πνπ αλήθεη ή είλαη θάησ απφ ηε δηθαηνδνζία, ηνλ έιεγρν ή ηηο εληνιέο 

ηεο Γεκνθξαηίαο εθφζνλ απηφ έρεη πξνο ηνχην ζρεηηθέο εληνιέο απφ αξκφδηα 
αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη αξκφδηεο αξρέο ηεο 
Γεκνθξαηίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ζην Γηεπζπληή θαηάινγν 
πνπ ζα πεξηέρεη ην φλνκα θαη ην δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ θάζε πινίνπ πνπ 
επηζπκνχλ ηελ έληαμε ηνπ ζηελ πην πάλσ δηάηαμε θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζε 
απηφλ έγθαηξα ζπλαθείο αιιαγέο. Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ εμνπζία λα απνζηέιιεη 
ζηελ εμέδξα ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν πνπ ζα πεξηέρεη ηα νλφκαηα θαη ηα δηεζλή 
δηαθξηηηθά ζήκαηα ησλ πινίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πην πάλσ δηάηαμε θαη λα 
γλσζηνπνηεί ζε απηή έγθαηξα ζπλαθείο αιιαγέο, ή 

  
 (ε)  κεηά θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

άδεηα ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο. 
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 (2)  Ο πινίαξρνο ηνπ ελ ιφγσ πινίνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ε είζνδνο ή/θαη ε παξακνλή ή/θαη ε πιεχζε δηακέζνπ ηεο δψλεο αζθαιείαο εκπίπηεη ζηηο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη- 

  
 (α)  ζηα ζεκεία (α) κέρξη (γ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

ην ζπληνκφηεξν, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο δπλαηφ, σο πξνο ηνχην ηελ εμέδξα θαη ηηο 
αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαοˑ 

  
 (β)  ζηα ζεκεία (δ) θαη (ε) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

έγθαηξα θαη πξηλ ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ 
βξίζθεηαη ε εμέδξα, σο πξνο ηνχην ηελ εμέδξα. 

  
 (3)  Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο εμέδξαο, λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν 

ή/θαη ηελ παξακνλή ή/θαη ηελ πιεχζε δηακέζνπ ηεο δψλεο αζθαιείαο πινίνπ γηα ην νπνίν 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (β) κέρξη (ε) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. Ο Γηεπζπληήο αζθεί ηελ εμνπζία απηή ζε ζρέζε κε ηα πινία ηα νπνία 
εκπίπηνπλ ζην ζεκείν (δ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αθνχ ιάβεη 
ππφςε ηηο απφςεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ην ελ ιφγσ πινίν. 

  
Πεξηπηψζεηο 
έθδνζεο άδεηαο 
ρξήζεο δψλεο 
αζθαιείαο. 

5. Έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο ρξήζεο δψλεο 
αζθαιείαο  εάλ απηή γίλεηαη κε ζθνπφ- 

 (α) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ εμέδξα ή ζπλδεδεκέλε κε απηήλ ππνδνκή ή ηελ 
κεηαθνξά πξνζψπσλ ή αγαζψλ ή πιηθψλ πξνο ή απφ απηήλˑ 

  
 (β) ηελ επηζεψξεζε ή/θαη ηνλ έιεγρν ηεο εμέδξαο ή/θαη επί ηεο εμέδξαο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, εμνπιηζκνχ θαη εμαξηηζκνχ 
απηήο ή επί απηήοˑ 

  
 (γ) ηε ζπληήξεζε ή/θαη επηζθεπή ηεο εμέδξαο, ή/θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή/θαη 

εμαξηηζκνχ απηήο ή/θαη επί απηήο, ή/θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο 
ή/θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή/θαη θφξησζε λένπ εμνπιηζκνχ ή/θαη εμαξηηζκνχ 
απηήο ή επί απηήοˑ 

  
 (δ) ηε δηελέξγεηα έξεπλαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεηζκνγξαθηθήο ή/θαη 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εμαηξνπκέλεο ηεο έξεπλαο γηα ζθνπνχο δηάζσζεο 
αλζξψπηλσλ δσψλ ή πεξηνπζίαο, ζηελ πθαινθξεπίδα ή/θαη ηελ απνθιεηζηηθή 
νηθνλνκηθή δψλε ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηά απφ άδεηα πνπ εθδφζεθε σο πξνο 
ηνχην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαοˑ 

  
 (ε) ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ επηζεψξεζε, ηε δνθηκή, ηελ επηζθεπή, ηε ζπληήξεζε, ηε 

κεηαηξνπή, ηελ αλαλέσζε ή ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ππνβξχρηνπ 
θαισδίνπ ή αγσγνχ πνπ βξίζθεηαη κέζα ή θνληά ζηελ ελ ιφγσ δψλε 
αζθαιείαο, κεηά απφ άδεηα πνπ εθδφζεθε σο πξνο ηνχην απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαοˑ 

  
 (ζη)  ηελ ηθαλνπνίεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο αλάγθεο ηεο εμέδξαο κεηά απφ αίηεκα- 
  
 (i)  ηνπ αδεηνχρνπ, ηνπ θχξηνπ  ηνπ έξγνπ, ή εξγνιάβνπ, κεηά απφ 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εμέδξαο ή ηνπ 
πινηάξρνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε ή αξκνδηφηεηα γηα 
ηελ εξγαζία ή ιεηηνπξγία ηεο εμέδξαοˑ 

  
 (ii)  ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εμέδξαο ή ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ έρεη ηελ επζχλε ή αξκνδηφηεηα γηα ηελ εξγαζία ή 
ιεηηνπξγία ηεο εμέδξαο, κεηά απφ ζπλαίλεζε ηνπ αδεηνχρνπ ή ηνπ 
θχξηνπ ηνπ έξγνπ. 

  
Γηαδηθαζία 
έθδνζεο άδεηαο 
ρξήζεο δψλεο 
αζθαιείαο. 

6.-(1)  Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα θαζνξίδεη κε εγθχθιηφ ηνπ ηε δηαδηθαζία γηα έθδνζε άδεηαο 
ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο  θαζψο θαη- 

 (α)  ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
αίηεζεˑ θαη 

  
 (β)  ηα έγγξαθα, ζρέδηα, εγρεηξίδηα ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή ηεθκήξηα πνπ ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ηελ πην πάλσ αίηεζε.  
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 (2) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλεο 

αίηεζεο, λα απαηηεί ηελ ππνβνιή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, 
εγρεηξηδίσλ ή άιισλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηεθκεξίσλ πέξαλ απφ απηά πνπ έρεη θαζνξίζεη κε 
εγθχθιην ηνπ. 

  
 (3) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλεο 

αίηεζεο-  
  
 (α)  λα απαηηεί απφ Τπνπξγεία, Σκήκαηα ή Τπεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηελ παξνρή 

δηαβαζκηζκέλσλ ή κε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, 
εγρεηξίδησλ ή άιισλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηεθκεξίσλˑ θαη 

  
 (β)  λα δεηά, θαη λα ιακβάλεη ππφςε, ηηο απφςεηο ή/θαη ζέζεηο Τπνπξγείσλ, 

Σκεκάησλ ή Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε ή κε ηεο 
αηηεζείζαο άδεηαο. 

  
 (4) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο, ν Γηεπζπληήο, 

αθνχ εμεηάζεη ηελ αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε θαη ηα ζπλαθή κε απηήλ ζηνηρεία ή/θαη πιεξνθνξίεο, 
ππνβάιεη ζηνλ Τπνπξγφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε αίηεζε καδί κε 
πξνζρέδην ηεο πξνο έθδνζε αδείαο, εάλ ζπζηήλεη ηνχην. 

Πεξηερφκελν 
άδεηαο ρξήζεο 
δψλεο αζθαιείαο. 

7. Ζ άδεηα ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο  πνπ εθδίδεηαη πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ή/θαη 
πιεξνθνξίεο- 

 (α) ην φλνκα, ην ιηκάλη λενιφγεζεο, ην δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα θαη ηνλ αξηζκφ 
αλαγλψξηζεο ηνπ πινίνπˑ 

  
 (β) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

ηδηνθηήηε ή/θαη λαπισηή γπκλνχ πινίνπ θαη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπˑ 

  
 (γ) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηνπ αηηεηήˑ 
  
 (δ) ην ζθνπφ ή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εθδίδεηαη ε άδεηαˑ 
  
 (ε) ηελ ψξα θαη εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο άδεηαο ή/θαη ηνπο ζρεηηθνχο κε 

ηελ άδεηα πιφεοˑ 
  
 (ζη) ηηο απαηηήζεηο ή/θαη ππνρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο ην ελ ιφγσ πινίν έρεη 

ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο φηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο άδεηαοˑ 
  
 (δ) ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθδίδεηαη ε άδεηα, εάλ ππάξρνπλˑ θαη 
  
 (ε) νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο ή/θαη πιεξνθνξίεο θξηζνχλ αλαγθαίεο. 
  
Κνηλνπνίεζε 
άδεηαο ρξήζεο 
δψλεο αζθαιείαο. 

8.-(1)  Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ εμνπζία λα απνζηέιιεη αληίγξαθν θάζε άδεηαο 
ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο  πνπ εθδίδεηαη ζηνλ- 

  
 (α) αδεηνχρν ή/θαη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπˑ θαη 
  
 (β) εγγεγξακκέλν ηδηνθηήηε ή ζην δηαρεηξηζηή ηεο εμέδξαο ή ζηνλ πινίαξρν ή ζην 

πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ή αξκνδηφηεηα γηα ηελ εξγαζία ή ιεηηνπξγία ηεο 
εμέδξαο. 

  
 θαη λα απαηηεί απφ απηνχο λα ηνλ ελεκεξψζνπλ φηη έρνπλ ιάβεη απηήλ θαη φηη έρνπλ πξνβεί ζηηο 

αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο γηα πινπνίεζε ηεο άδεηαο. 
  
 (2) Ο Γηεπζπληήο έρεη ηελ εμνπζία λα απνζηέιιεη απεπζείαο αληίγξαθν θάζε άδεηαο ρξήζεο δψλεο 

αζθαιείαο  πνπ εθδίδεηαη ζηνλ- 
  
 (α)  Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαοˑ 
  
 (β)  Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλˑ 
  
 (γ)  Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλˑ 
  
 (δ) Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Ακχλεοˑ 
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 (ε) Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Σνπξηζκνχˑ 
  
 (ζη) Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνοˑ 
  
 (δ) Αξρεγφ ηεο Δζληθήο Φξνπξάοˑ 
  
 (ε) Αξρεγφ ηεο Αζηπλνκίαοˑ 
  
 (ζ) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλˑ 
  
 (η) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνχ θαη Μεηαλάζηεπζεοˑ 
  
 (ηα) Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Τδξνγνλαλζξάθσλˑ 
  
 (ηβ) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνοˑ 
  
 (ηγ) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλψλˑ 
  
 (ηδ) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγηθήο Δπηζθφπεζεοˑ 
  
 (ηε) Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλˑ 
  
 (ηζη) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζίαοˑ 
  
 (ηδ) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαοˑ 
  
 (ηε) Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλˑ 
  
 (ζ) Πξντζηάκελν ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαοˑ 
  
 (θ) Γηνηθεηή ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαοˑ 
  
 (θα) Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεοˑ 
  
 (θβ) Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ θαη ην Γηεπζπληή ηνπ ζρεηηθνχ 

ιηκέλνοˑ 
  
 (θγ) Πξντζηάκελν ηνπ Παξαθηίνπ ηαζκνχ Κχπξνο Ράδηνˑ θαη 
  
 (θδ) Πξντζηάκελν νπνηνπδήπνηε άιινπ Τπνπξγείνπ, Σκήκαηνο ή Τπεξεζίαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο θξίλεηαη ζθφπηκν. 
  
 Ννείηαη φηη νη σο άλσ δχλαληαη λα πιεξνθνξήζνπλ ην Γηεπζπληή φηη δελ επηζπκνχλ λα 

ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ αδεηψλ ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο  πνπ εθδίδνληαη θαη λα 
αλαθαιέζνπλ ηελ σο πξνο ηνχην απφθαζε ηνπο. 

  
 (3)  O Γηεπζπληήο ηεξεί κεηξψν φισλ ησλ αδεηψλ ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο πνπ εθδίδνληαη. 
  
Αλαζηνιή, 
αλάθιεζε θαη 
αθχξσζε άδεηαο 
ρξήζεο δψλεο 
αζθαιείαο. 

9.-(1) ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ γεγνλφηα ή/θαη πεξηζηάζεηο πνπ εγείξνπλ ζέκα αλαζηνιήο, 
αλάθιεζεο ή αθχξσζεο άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο, ή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα 
αλαζηνιή, αλάθιεζε ή αθχξσζε άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο απφ ηελ νληφηεηα ζηελ νπνία  
εθδφζεθε ε ελ ιφγσ άδεηα  ή απφ ηνλ αδεηνχρν ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ εγγεγξακκέλν 
ηδηνθηήηε ή ην δηαρεηξηζηή ηεο εμέδξαο ή ηνλ πινίαξρν ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ή 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ εξγαζία ή ιεηηνπξγία ηεο εμέδξαο ή απφ αξκφδηα αξρή ηεο Γεκνθξαηίαο, ν 
Γηεπζπληήο, αθνχ εμεηάζεη ηα ζπλαθή κε ην ζέκα γεγνλφηα ή/θαη πεξηζηάζεηο ή/θαη ηα δηαζέζηκα 
πξνο ηνχην ζηνηρεία ή/θαη πιεξνθνξίεο, θαη εθφζνλ δψζεη ζηνλ θάηνρν ηεο ελ ιφγσ άδεηαο ηελ 
επθαηξία λα αθνπζηεί, ππνβάιιεη αηηηνινγεκέλε πξνο ηνχην εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ, καδί κε 
πξνζρέδην ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, εάλ ζπζηήλεη ηνχην. 

  
 (2) ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν Γηεπζπληήο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη εμνπζία λα γλσζηνπνηεί 

πάξαπηα ηελ σο πξνο ηνχην απφθαζε- 
  
 (α)  ζηνλ πινίαξρν ηνπ επεξεαδφκελνπ πινίνπˑ 
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 (β)  ζηνλ πινίαξρν ή ην πξφζσπν πνπ έρεη ηελ επζχλε ή αξκνδηφηεηα γηα ηελ 
εξγαζία ή ιεηηνπξγία ηεο εμέδξαοˑ 

  
 (γ)  ζηελ νληφηεηα πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαοˑ 
  
 (δ) ζηνλ αδεηνχρν ή/θαη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπˑ θαη 
  
 (ε) ζε φζνπο αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
  
Σξνπνπνίεζε, 
αληηθαηάζηαζε, 
επαλέθδνζε, 
απνθαηάζηαζε θαη 
παξάηαζε άδεηαο 
ρξήζεο δψλεο 
αζθαιείαο. 

10.-(1) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε, επαλέθδνζε, 
απνθαηάζηαζε ή παξάηαζε ηεο ηζρχνο άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο, ν Γηεπζπληήο, αθνχ 
εμεηάζεη ηελ αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε θαη ηα ζπλαθή κε απηήλ ζηνηρεία ή/θαη πιεξνθνξίεο, 
ππνβάιιεη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγφ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε αίηεζε καδί κε 
πξνζρέδην ηεο πξνο ηνχην απφθαζεο ή/θαη ηεο πξνο έθδνζε άδεηαο, εάλ ζπζηήλεη ηνχην. 

  
 (2)  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, εθαξκφδνληαη- 
  
 (α)  νη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο 

Γηαηάγκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε φηη ν Γηεπζπληήο θαζνξίδεη ηα ζρεηηθά θαηά 
πεξίπησζε θαη δελ έρεη ππνρξέσζε λα εθδίδεη πξνο ηνχην εγθχθιηνˑ 

  
 (β)  θαη’ αλαινγία, νη δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηεο παξαγξάθνπ 6 

θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνοˑ θαη  
  
 (γ)  νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 
  
  
Πιεξνθφξεζε θαη 
έθδνζε νδεγηψλ 
πξνο ηνπο 
λαπηηιιφκελνπο. 

11. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα- 

 (α)  εθδίδεη ζρεηηθέο κε ηελ δψλε αζθαιείαο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο πξνο ηνπο 
λαπηηιινκέλνπο, 

  
 (β)  δεηά απφ ηνλ Παξάθηην ηαζκφ Κχπξνο Ράδην νδεγίεο γηα ηελ εθπνκπή κέζσ 

ηεο ξαδηνηειεηππηθήο ππεξεζίαο ζρεηηθψλ κε ηελ δψλε αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ, θαη 

  
 (γ)  δεηά απφ ην Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, ην Κέληξν 

Παξαθνινχζεζεο ηεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο θαη ηηο ππεξεζίεο θπθινθνξίαο ζθαθψλ ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ 
λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε ηε δψλε αζθαιείαο δηεξρφκελα πινία φηαλ απφ ηελ 
πνξεία ηνπ πινίνπ θξίλνπλ απηφ ζθφπηκν.  

  
Δηδηθή ξχζκηζε. 12.  ε πεξίπησζε πνπ- 
  
 (α)  επηβάιιεηαη ε κεηαθίλεζε ηεο εμέδξαο ζε λέα γεσγξαθηθή ζέζεˑ ή 
  
 (β)  ηεξκαηίδεηαη ε εξγαζία ηεο εμέδξαο θαη νινθιεξψλεηαη ε κεηαθίλεζε ηεο απφ 

ηελ πεξηνρήˑ  
  
 θαη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο δελ είλαη δπλαηή ε έγθαηξε έθδνζε, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κεηαθίλεζεο, δηαηάγκαηνο κε ην νπνίν λα θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο δψλεο αζθαιείαο 
ή/θαη λέα δψλε αζθαιείαο, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη θαη έρεη ηελ εμνπζία λα πιεξνθνξεί σο πξνο 
ηνχην ηνπο λαπηηιινκέλνπο, κέρξη ηελ έθδνζε απφ ηνλ Τπνπξγφ ζρεηηθνχ λένπ δηαηάγκαηνο. 

  
Δπνπηεία. 13.-(1)  Σν Κέληξν Παξαθνινχζεζεο ηεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο, ην Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, ην Κέληξν Γηεχζπλζεο θαη Διέγρνπ 
Ναπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γηνίθεζεο Ναπηηθνχ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Φξνπξάο, νη 
ππεξεζίεο θπθινθνξίαο ζθαθψλ ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ θαη ηα πινία θαη ηα αεξνζθάθε πνπ 
αλήθνπλ ζηε Γεκνθξαηία θαη ηεινχλ ππφ ηηο εληνιέο ηνπ Αξρεγνχ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο ή ηεο 
Αζηπλνκίαο ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο δχλαληαη λα παξαθνινπζνχλ ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία γχξσ 
απφ ηε δψλε αζθαιείαο θαη κέζα ζε απηήλ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ παξαβίαζε ή 
επηθείκελε παξαβίαζε λα ελεκεξψλνπλ πάξαπηα- 
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 (α)  σο πξνο ηνχην ην εκπιεθφκελν πινίν θαη λα δεηνχλ απφ απηφ λα ηεξκαηίζεη ηελ 
παξαβίαζε ή λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο επηθείκελεο 
παξαβίαζεοˑ θαη 

 (β)  ην Γηεπζπληή. 

 (2)  Ζ εμέδξα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία γχξσ θαη κέζα ζηε 
δψλε αζθαιείαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη παξαβίαζε ή επηθείκελε παξαβίαζε έρεη ηελ 
ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη πάξαπηα- 

 (α)  σο πξνο ηνχην ην εκπιεθφκελν πινίν θαη λα δεηά απφ απηφ λα ηεξκαηίζεη ηελ 
παξαβίαζε ή λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο επηθείκελεο 
παξαβίαζεοˑ θαη 

 (β)  ην Κέληξν Παξαθνινχζεζεο ηεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο ηνπ Σκήκαηνο 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ην Γηεπζπληή. 

 (3)  ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ή επηθείκελεο παξαβίαζεο, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγφο πνπ 
δηεμάγεη ηε ζρεηηθή έξεπλα, πεξηζπιιέγεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη ηεθκήξηα θαη 
εηνηκάδεη ζρεηηθή έθζεζε γεγνλφησλ ηελ νπνία απνζηέιιεη ζην Γηεπζπληή θαη κέζσ απηνχ ζηνλ 
Τπνπξγφ θαη ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Δπηζεψξεζεο 
 θαη έιεγρνο. 

14.-(1)  Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ιεηηνπξγνί δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο 
πινίσλ ζηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο  κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε 
νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο. 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ή ππάξρνπλ εχινγεο ππνςίεο φηη δηεπξάρζε 
παξαβίαζε, ν εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγφο πνπ δηεμάγεη ηε ζρεηηθή έξεπλα, πεξηζπιιέγεη ηα 
ζρεηηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη ηεθκήξηα θαη εηνηκάδεη ζρεηηθή έθζεζε γεγνλφησλ ηελ νπνία 
απνζηέιιεη ζην Γηεπζπληή θαη κέζσ απηνχ ζηνλ Τπνπξγφ θαη ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 (3) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ή ππάξρνπλ εχινγεο ππνςίεο φηη δηεπξάρζε 
παξαβίαζε, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο 
παξαγξάθνπ 9 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, λα αλαζηέιιεη, λα αλαθαιεί θαη λα αθπξψλεη κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ηε ζρεηηθή κε ηελ παξαβίαζε άδεηα ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο, εάλ νη 
πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ ή ιφγσ θηλδχλσλ ή πηζαλψλ θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέδξα ή/θαη 
ηελ ιεηηνπξγία απηήο, πξνζσξηλά κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 9 
ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο 

Καζνξηζκφο  
ηειψλ. 

15.-(1) Γηα ηελ  εμέηαζε αίηεζεο πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζε Τπεξάθηηα Τπνζηεξηθηηθά ζθάθε 
ηεο θηλεηήο ππεξάθηηαο κνλάδαο γεψηξεζεο «SAIPEM 10000»θαη ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο 
δψλεο αζθαιείαο γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο θαηαβάιιεηαη ηέινο 
χςνπο πέληε ρηιηάδσλ επξψ (€5,000). 

  (2) Γηα ηελ εμέηαζε αίηεζεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα, ηξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε, επαλέθδνζε, 
απνθαηάζηαζε ή παξάηαζε ηεο ηζρχνο άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθάιεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηαβάιιεηαη ηέινο χςνπο ρηιίσλ επξψ (€1000). 

 (3) Γηα ηελ  εμέηαζε αίηεζεο πνπ αθνξά  άιια ζθάθε απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη  ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ  θαη ηελ έθδνζε άδεηαο ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο 
γηα κία θαη κφλνλ είζνδν, ή/θαη παξακνλή, ή/θαη πιεχζε δηάκεζνπ ηεο δψλεο αζθαιείαο, 
θαηαβάιιεηαη ηέινο χςνπο ρηιίσλ επξψ (€1,000). 

 (4) Σα ηέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (1), (2) θαη (3)  ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 
δηπιαζηάδνληαη  αλ ε ζρεηηθή αίηεζε ππνβιεζεί  ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ πέληε  εξγάζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ αηηνχκελε  εκεξνκελία εηζφδνπ ηνπ ζθάθνπο ζηελ δψλε αζθαιείαο. 

  (5)  Γηα επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίνη  δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο, θαηαβάιιεηαη ηέινο χςνπο επηαθνζίσλ επξψ (€700) αλά 
εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ, αλά εξγάζηκε εκέξα θαη επηπιένλ έμνδα επηζεψξεζεο φπσο έμνδα 
δηαθίλεζεο, θιπ.   

 (6)  Κάζε νληφηεηα πνπ αηηείηαη ππεξεζία δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο έρεη 
ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζην Γηεπζπληή ηα ζρεηηθά κε απηή ηέιε. 

 (7)  Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα αξλείηαη ηελ παξνρή ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο ή ηελ εθηέιεζε ή 
δηεθπεξαίσζε ηεο ζρεηηθήο κε απηή εξγαζία ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 
κε απηή ηέινπο. 

 

_______________ 

Δθδφζεθε ζηηο  8  επηεκβξίνπ 2014. 

ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ, 
Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
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