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ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕTE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Για την εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια αρχή, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με σκοπό τη διεξαγωγή θαλάσσιας επιστημονικής 
έρευνας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα πιο κάτω στάδια, σύμφωνα με τους περί 
της Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας Κανονισμούς του 2014 (Καν. 577/2014):  
 

 Ο αιτητής υποβάλλει την αίτηση του στην αρμόδια αρχή, με κοινοποίηση στο Τμήμα 
Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών, σε ειδικό έντυπο (application form) το οποίο καθορίζεται 
στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών 577/2014 και καταβάλλει το τέλος των χίλιων 
πεντακοσίων ευρώ (€1500) για την εξέταση της αίτησης, τουλάχιστο έξη (6) μήνες πριν 
από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας 
 

 Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος, με κοινοποίηση στο Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών στις 
ακόλουθες διευθύνσεις: 

 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος,  
Aμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος, Φαξ 0035722781240 
 
 
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) 
1416 Λευκωσία, Κύπρος, 
Fax: 0035722775955, E-mail: margyrou@dfmr.moa.gov.cy 

 
 Το τέλος των χίλιων πεντακοσίων ευρώ (€1500) θα πρέπει να καταβάλλεται στον 
κυβερνητικό λογαριασμό (πληροφορίες για τα τραπεζικά στοιχεία από 
margyrou@dfmr.moa.gov.cy) και αντίγραφο της τραπεζικής εντολής θα πρέπει να 
επισυνάπτεται με την υποβολή της αίτησης 

 
 Η αρμόδια αρχή δύναται, λαμβάνοντας υπόψη το απρόβλεπτο και την επείγουσα φύση 
των περιστάσεων, και ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης, να αποδεχθεί για εξέταση αίτηση, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε πριν 
από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας. 
 

 Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν κατέχει την κυπριακή 
ιθαγένεια ή στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει την έδρα του 
ή το εγγεγραμμένο γραφείο του στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, η αίτηση υποβάλλεται στον 
Υπουργό Εξωτερικών, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών ή μέσω της διπλωματικής 
αποστολής του κράτους ιθαγένειας του ή του κράτους όπου έχει την έδρα ή το 
εγγεγραμμένο γραφείο του, ανάλογα με την περίπτωση. Ο Υπουργός Εξωτερικών 
διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια αρχή. 
 

 Η αίτηση θα πρέπει επιπρόσθετα να περιέχει πλήρη περιγραφή των ακόλουθων: 
(α) του ονόματος, της διεύθυνσης και της ιθαγένειας του προσώπου που θα διεξαγάγει 
την έρευνα, και 
(β) του ονόματος, της διεύθυνσης και της ιθαγένειας του προσώπου που θα έχει την 
επιστημονική ευθύνη για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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 Σε περίπτωση που το πρόσωπο που διεξαγάγει την έρευνα ή/και που είναι υπεύθυνο 
για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να παρέχονται 
(α) το όνομα 
(β) το κράτος εγγραφής του και το κράτος όπου έχει το εγγεγραμένο του γραφείο ή την 
έδρα του και η διεύθυνση του 
(γ) στοιχεία για τη δομή και την ιδιοκτησία του κεφαλαίου του, και 
(δ) τα ονόματα, οι διευθύνσεις και η ιθαγένεια των διευθυντών του. 
 

 Με τη λήψη της αίτησης, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει αντίγραφα της στα μέλη της 
Επιτροπής Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας (EΘΕΕ) για εξέταση της. 
 
Η ΕΘΕΕ αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

 Εκπρόσωπο του Υπουργού Γεωργίας, Αγρορικής Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος (Πρόεδρος της Επιτροπής) 

 Εκπρόσωπο του Υπουργού Άμυνας 
 Εκπρόσωπο του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού 
 Εκπρόσωπο του Υπουργού Εξωτερικών 
 Εκπρόσωπο του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων 
 Εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας & Πολιτισμού 

 
 Η Επιτροπή συμβουλεύει την αρμόδια αρχή και τους Υπουργούς που εκπροσωπούνται 
στην Επιτροπή αναφορικά με την έκδοση ή μη της άδειας, και προτείνει όρους και 
προυποθέσεις για τη διεξαγωγή της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας. 

 
 Η αρμόδια αρχή εκδίδει την άδεια για τη διεξαγωγή Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας, 
αφού λάβει τις γραπτές σύμφωνες γνώμες του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού 
Άμυνας, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και του 
Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων. 
 

 Σε περίπτωση που η προτεινόμενη θαλάσσια επιστημονική έρευνα έχει άμεσο ή έμμεσο 
εμπορικό σκοπό, η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τον αιτητή, με γνώμονα την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, τη σύναψη συμβολαίου μεταξύ της 
∆ημοκρατίας και του αιτητή, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προυποθέσεις για την 
εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και την καταβολή αποζημίωσης ή μεριδίου κέρδους για 
τη ∆ημοκρατία. 
 

 Σε περίπτωση που απαιτείται ανανέωση της άδειας, ο αδειούχος δύναται να υποβάλει 
αίτηση στην αρμόδια αρχή για ανανέωση της άδειας, η οποία έχει εκδοθεί δυνάμει των 
περί της Θαλάσσιας Επιστημονικής Έρευνας Κανονισμών του 2014 (Κ.∆.Π. 577/2014), 
για τη συνέχιση της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας για την οποία είχε εκδοθεί η εν 
λόγω άδεια, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την εκπνοή της διάρκειας ισχύος της 
εκδοθείσας άδειας. 
 
Σημαντική Ανακοίνωση 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνουν τις γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση των διαδικασιών αίτησης και δεν 
υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις διατάξεις των περί της Θαλάσσιας 
Επιστημονικής Έρευνας Κανονισμών του 2014 (Καν. 577/2014) 


