
Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 579/2014 
Αξ. 4840, 23.12.2014    

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. 
 

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 Αγσγψλ 
Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

 
Δξκελεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

 (α) ηνπ πεξί Τδξνγνλαλζξάθσλ (Αλαδήηεζε, Έξεπλα θαη Δθκεηάιιεπζε) Νφκνπ θαη ησλ 
Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη

. 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
2.6.1995. 

 

    (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: 
  
      (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. 

  
Αίηεζε  
γηα άδεηα. 
 

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. 

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). 

Αλαζηνιή άδεηαο ή 
απαγφξεπζε 
δηεμαγσγήο εξγαζηψλ. 

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. 

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. 

Αδηθήκαηα θαη πνηλέο. 

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. 
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