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Εγκύκλιος 19/2020        25 Σεπτεμβρίου 2020 
  
  
ΥΦΥΝ  5.13.09 
ΥΦΥΝ 16.17.13 
 
Ιδιοκτήτες Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Επιβατικών Τουριστικών Σκαφών  
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ναυτικού Τουρισμού 
Σωματείο Ιδιοκτητών Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών Αγίας Νάπας  
 
 
Θέμα: Παράταση της ισχύος των πιστοποιητικών ασφαλείας ακτοπλοϊκών 
επιβατηγών σκαφών μέχρι 31/12/2020. 
 
 

Αναφέρομαι στην ανακοίνωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ημερομηνίας 27/5/2020 για να 

σας ενημερώσω ότι: 

 

1. Θα δοθεί η δυνατότητα, στους ιδιοκτήτες ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών, των οποίων τα 

πιστοποιητικά ασφαλείας έχουν λήξει ή θα λήξουν,  την περίοδο από 20/3/2020 μέχρι 

30/12/2020, να αιτηθούν παράταση της ισχύος των πιο πάνω πιστοποιητικών. Η παράταση 

θα ισχύει μέχρι και την 31/12/2020. Οι αιτήσεις μπορεί να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να 

σταλούν με φαξ (25848213) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (coastalvessels@dms.gov.cy). 

 

2. Για να εγκριθεί η παράταση των πιστοποιητικών θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένη, 

από τον ιδιοκτήτη του σκάφους, η συνημμένη αίτηση. Σημειώνεται ότι για την  εξέταση της 

θα χρεωθεί το σκάφος με τέλος 170,86 ευρώ, όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

3. Για τα σκάφη για τα οποία θα εγκριθεί παράταση του πιστοποιητικού ασφαλείας, θα 

ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης με επιστολή,  την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα 

υποβολής της αίτησης. Η παράταση θα ισχύει από την ημερομηνία της προαναφερθείσας 

επιστολής. 

 

4. Επιθεωρητές Πλοίων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας θα αναλάβουν να διενεργήσουν 

έκτακτες επιθεωρήσεις σε όλα τα σκάφη για τα οποία θα εγκριθεί παράταση του 

πιστοποιητικού ασφαλείας, χωρίς επιπρόσθετη δαπάνη για τους ιδιοκτήτες των σκαφών. 

 
 
 
Νεόφυτος Παπαδόπουλος 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΥ 

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Αρ. νηολογίου  Όνομα σκάφους  Μήκος 
σκάφους  

Μεταφορική 
ικανότητα  

Αρ. μελών 
πληρώματος  

     

 
 
Εγώ ο κάτωθι υπογράφων, ιδιοκτήτης του πιο πάνω σκάφους αιτούμαι παράταση ισχύος 
του πιστοποιητικού ασφαλείας του, με ημερομηνία λήξης …………… μέχρι και την 31η  
Δεκεμβρίου  2020 και υπεύθυνα δηλώνω ότι η κατασκευή, η ευστάθεια, η υποδιαίρεση, η 
στεγανότητα, η διάταξη πυρασφάλειας, τα σωστικά μέσα, τα μέσα πυρόσβεσης, η 
λειτουργία των μηχανών/της μηχανής πρόωσης, η λειτουργία άλλων βοηθητικών 
μηχανημάτων, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα πυροτεχνήματα, η λειτουργία οργάνων 
και των φανών ναυσιπλοΐας, η λειτουργία των μέσων τηλεπικοινωνίας, οι ενημερωτικές 
πινακίδες  και τα μέσα επιβίβασης/αποβίβασης είναι σε άριστη κατάσταση. 
 
Επίσης αιτούμαι όπως η μεταφορική ικανότητα του σκάφους μειωθεί από ………. επιβάτες 
σε ………. επιβάτες με ελάχιστο αριθμό πληρώματος …….. άτομα.  
 
Τα μέλη του πληρώματος θα είναι : 
 
Α.Α. Όνομα Αρ. Βιβλιαρίου Ταυτότητας & Ναυτικής Υπηρεσίας 

   

   

   

   

   

 
Επισυνάπτονται αντίγραφα πιστοποιητικών υγείας των μελών του πληρώματος, 
πιστοποιητικά ετήσιας επιθεώρησης φορητών πυροσβεστήρων και επιθεώρησης μόνιμου 
συστήματος πυρόσβεσης μηχανοστασίου.  
 
 
Ο ιδιοκτήτης 
 
……………………………………. (Υπογραφή και όνομα) 
 
 
Αριθμός Τηλεφώνου:  
Αριθμός Φαξ:   
Ηλ. Διεύθυνση:   
 
Ημερομηνία :    
 
 
 


