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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: 

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

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. 

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. 

 (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:  

 
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 
Δξκελεία. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Δθαξκνγή. 
 
 
 
 
 

4(Η) ηνπ 2007 
126(Η) ηνπ2013 
29(I) ηνπ2014. 

Δπηηξνπή Θαιάζζηαο 
Δπηζηεκνληθήο 
Έξεπλαο. 
 (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 πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ· θαη 

 (ζη) εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

  (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) 

 
εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο 
έξεπλαο∙ 

 (β) 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. 

  
Αίηεζε γηα άδεηα. 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.  

  
 
Παξάξηεκα Η. 
 

 (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.  

  
  (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:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λφγνη απφξξηςεο  
ηεο αίηεζεο. 

 (α) 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. 

  
Όξνη ηεο άδεηαο. 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) 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· 

 (δ) 

 

(ε) 

 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 

 (ε) νπνησλδήπνηε άιισλ φξσλ πνπ ε αξκφδηα αξρή θξίλεη εχινγνπο θαη/ή αλαγθαίνπο. 

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: 

 
(α) ε πξνηεηλφκελε ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη ακέζσο ή εκκέζσο, ελ φισ ή ελ 

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) ε αίηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ζαιάζζηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο εμεηάδεηαη δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5. 

Έξεπλα γηα εκπνξηθφ 
ζθνπφ. 

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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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. 

 

12(Η) ηνπ 2006 
91(Η) ηνπ 2010 
40(Η) ηνπ 2011 

176(Η) ηνπ 2011 
75(Η) ηνπ 2012. 

 (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. 

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. 

  
Αλαλέσζε άδεηαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 
 
 
 
 
Αδηθήκαηα θαη πνηλέο. 

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): 

 

2. Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

2.1 Φχζε θαη ζθνπνί ηνπ έξγνπ: 

 
 
 
 
 
 
 

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): 
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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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