Οι περί των Υποθαλάσσιων Καλωδίων
Κανονισμοί του 2014

❑ Οι περί των Υποθαλάσσιων Καλωδίων Κανονισμοί του 2014
(ΚΔΠ 578/2014), εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει
του άρθρου 11(2) (στ), (η) και 11(3) των περί Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμων του 2004 και 2014
❑ Οι εν λόγω Κανονισμοί εφαρμόζονται σε σχέση με καλώδια, τα
οποία ποντίζονται, χρησιμοποιούνται ή λειτουργούν είτε εξ
ολοκλήρου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή στην
Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, είτε διέρχονται μέσω αυτών.

❑ Σύμφωνα με τους Κανονισμούς ουδείς δύναται να ποντίσει ή
να χρησιμοποιήσει ή να θέσει σε λειτουργία καλώδιο στην ΑΟΖ
και/ή στην υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας χωρίς άδεια από την
αρμόδια αρχή η οποία είναι ο Υπουργός Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων.
❑ Για την πόντιση, χρήση ή λειτουργία καλωδίου θα πρέπει να
υποβληθεί γραπτή αίτηση στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον
τέσσερις (4) μήνες πριν από την προτεινόμενη έναρξη των
εργασιών με την καταβολή τέλους 5.000€.
❑ Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

❑ Για τους σκοπούς των Κανονισμών ιδρύεται η Επιτροπή
Υποθαλάσσιων Καλωδίων, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους
του Υπουργού Άμυνας, Γεωργίας Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εξωτερικών, Εργασίας και Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων.
❑ Ο εκπρόσωπος του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων (Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών)
ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτροπής και διευθύνει τις εργασίες της.
❑ Η Επιτροπή εξετάζει το περιεχόμενο της αίτησης για την πόντιση, τη
χρήση, ή τη λειτουργία καλωδίων στην ΑΟΖ και/ή στην
υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας

❑ Η άδεια για την πόντιση, τη χρήση, ή τη λειτουργία καλωδίων στην
ΑΟΖ και/ή στην υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας εκδίδεται από τον
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αφού λάβει τις
γραπτές σύμφωνες γνώμες των Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας,
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας.

❑ Η άδεια για την πόντιση, τη χρήση, ή τη λειτουργία καλωδίων στην
ΑΟΖ και/ή στην υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας εκδίδεται, νοουμένου
ότι έχει εκδοθεί περιβαλλοντική έγκριση από την αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή καθώς και, άδεια δυνάμει του περί της
Συμβάσεως δια την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης κατά της
Ρυπάνσεως και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) Νόμου του
1979, όπου εφαρμόζονται.
❑ Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί Οργάνωσης και
Εκτέλεσης Υδρογραφικών Δραστηριοτήτων και Έκδοσης Ναυτικών
Χαρτών Νόμο του (96(I)/2014), όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στην
κατασκευή έργων στη θάλασσα, στην παράκτια ζώνη ή στον
θαλάσσιο βυθό, υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια κ.α, ενημερώνουν εκ
των προτέρων το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το οποίο
στη συνέχεια ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους και απεικονίζει τα έργα
στους ναυτικούς χάρτες.

❑ Σε περίπτωση που αδειούχος ή οποιοσδήποτε δικαιούχος προτίθεται να
εκτελέσει εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης υφιστάμενου καλωδίου,
υποχρεούται να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, τουλάχιστον ένα (1) μήνα
πριν, ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό πριν από
την προτιθέμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, υποβάλλοντας όλες τις
σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες εργασίες.
❑ Παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο,
αποτελεί αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000€ για κάθε μέρα κατά την
οποία το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζεται, καθώς και σε φυλάκιση για
χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 4 χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.
❑ Επιπρόσθετα, πρόσωπο το οποίο προκαλεί ζημιά, ηθελημένα ή εξ αμελείας,
σε υποθαλάσσιο καλώδιο, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση
καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό
των 100.000€ για κάθε μέρα κατά την οποία το αδίκημα διαπράττεται ή
συνεχίζεται, καθώς και σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα 4 χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές καθώς επίσης, είναι υπεύθυνο για
αποζημίωση ίση με το κόστος επιδιόρθωσης της ζημιάς.
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