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Ιδηνθηήηεο Αθηνπιντθψλ Δπηβαηεγψλ θαθψλ 
 
Παγθχπξην χλδεζκν Ιδηνθηεηψλ Δπαγγεικαηηθψλ Σνπξηζηηθψλ θαθψλ 
 
χλδεζκν Αθηνπιντθψλ θαθψλ  Αγίαο Νάπαο  
 
 
 
Θέμα : Παρέκκλιση από τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων σε Ακτοπλοϊκά 

Επιβατηγά κάυη 
 
1. Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη  ζε ζπλέρεηα ησλ  Δγθπθιίσλ   καο  κε αξηζκφ 
50/2012 θαη 58/2012  επηζπκψ λα ζαο πιεξνθνξήζσ  φηη ην Σκήκα Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
απνθάζηζε λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο  ηνπ κεγίζηνπ αξηζκνχ ησλ 
επιβαινόντων (165 άηνκα) ζε αθηνπιντθά επηβαηεγά ζθάθε θάησ απφ  νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. 
  
Ο  θαλφλαο ησλ 165 ατόμων σο ν κέγηζηνο  επηηξεπφκελνο αξηζκφο επηβαηλφλησλ  
φπσο ηίζεηαη ζηελ Δγθχθιην καο  κε αξ. 58/2012, εμαθνινπζεί λα σσνιστά το βασικό 
κανόνα κε ηνλ νπνίν φια ηα αθηνπιντθά  ζθάθε ππέρνπλ ηεο ππνρξέσζεο λα 
ζπκκνξθψλνληαη, εθηφο εάλ απηά εμαζθαιίζνπλ  παξέθθιηζε  θαη ζρεηηθή  αχμεζε 
δπλάκεη ησλ φξσλ θαη  ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζέηεη ε παξνχζα Δγθχθιηνο .   
 
2. θνπφο ηεο  δπλαηφηεηαο αχμεζεο  ηνπ κεγίζηνπ αξηζκνχ επηβαηλφλησλ πέξαλ ηων 
165 ατόμων είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο : 
 

(α) πιεξψκαηνο επηπξφζζεηνπ εθείλνπ πνπ απαηηεί ην Έγγραφο Ασφαλούς 
Επάνδρωσης, γηα ζθνπνχο εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηψλ, εθηέιεζεο 
θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δηαηήξεζεο ηεο αζθάιεηαο επί ηνπ ζθάθνπο  . 

 
(β) Ξελαγψλ θαη άιισλ εθπξνζψπσλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ. 

 
(γ) Πξνζψπσλ πνπ  γηα  δηαθφξνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο-ιφγνπο  δελ ζα 
πιεξψλνπλ εηζηηήξην. 

 



Σελίδα 2 από 4 

 

Ο αριθμός επιβατών, δειαδή πξνζψπσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε θφκηζηξν ή κνξθή 
θνκίζηξνπ, δελ ζα κεηψλεηαη ιφγσ κεηαθνξάο πξνζψπσλ ησλ πην πάλσ θαηεγνξηψλ 
(α) κέρξη (γ). 
 
Ο αξηζκφο ησλ επηβαηλφλησλ ζα κπνξεί λα απμάλεηαη μέτρι το 20% ηνπ αξηζκνχ  ησλ 
εγθεθξηκέλσλ επηβαηψλ ζε ζθάθε πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πην θάησ απαηηήζεηο φπσο 
παξαηίζεληαη ζηνπο Καλνληζκνχο ΚΓΠ 278/2012 γηα ηνλ κέγηζην αξηζκφ επηβαηλφλησλ : 
 
(α) Γίνδνη δηαθπγήο γηα ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ Καλ.27(1) : Πιάηνο ≥ 120εθ αλ 
κεηαθέξνληαη >50 άηνκα 
(β) Η άζηθηε επζηάζεηα ζα θαιχπηεη ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ επηβαηλφλησλ Καλ.33 
(γ) Έλα θάζηζκα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 50 εθ. γηα θάζε επηβαίλνληα Καλ.24(2)(α) 
(δ) Δπηθάλεηα 0,81 εθ2 (90x90εθ) γηα θάζε επηβαίλνληα Καλ.24(2)(β) 
(ε) Σνπαιέηεο θαη ληπηήξεο Καλ.24(10) – Μία ηνπαιέηα αλά 40 επηβάηεο 
(ζη) Γεμακελέο ιπκάησλ Καλ.16(2) : 4 ιίηξα αλά επηβαίλνληα 
(δ) Αηνκηθά ζσζίβηα ελειίθσλ γηα ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ ζχλ 10% παηδηθά Καλ. 77 
 
3. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ αξηζκνχ επηβαηλφλησλ ηίζεληαη νη πην θάησ φξνη: 
 
(α) Αξηζκφο Δπηβαηψλ 
Ο επηηξεπφκελνο  κέγηζηνο αξηζκφο επηβαηψλ παξακέλεη ν ίδηνο γηα θάζε ζθάθνο. 
Απμάλνληαη κφλν νη κε-επηβάηεο.  
 
(β) Πιήξσκα θαη άιινη εξγαδφκελνη 
Σνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ πιεξψκαηνο  λα είλαη Κχπξηνη. 
 
(γ) Έγθαηξε ππνβνιή νλνκάησλ 
Σα νλφκαηα ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ επί ηνπ ζθάθνπο  λα έρνπλ 
ππνβιεζεί ζην ΣΔΝ πξηλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ ΣΔΝ γηα έγθξηζε θαη ν αξηζκφο ηνπο 
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ κε-επηβαηψλ.  
 
(δ) Γηάξθεηα λαπηνιφγεζεο 
Καηά θαλφλα ην πιήξσκα θαη νη άιινη εξγαδφκελνη ζα παξακέλνπλ λαπηνινγεκέλνη 
θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηεο «ζαηδφλ» θαη λαπηνινγήζεηο κηθξήο δηαξθείαο ζα γίλνληαη 
κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο.  
 
(ε) Ώξεο απφπινπ θαη θαηάπινπ 
Απηέο νη ψξεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην ΣΔΝ ζε δηαβνχιεπζε κε ηνλ ηδηνθηήηε.  
 
(ζη) Αζθάιηζε 
Σν ζθάθνο ζα έρεη  επαξθή αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηνλ αξηζκφ επηβαηλφλησλ πνπ ζα 
εγθξηζεί. Απηή ζα ηχρεη έγθξηζεο απφ ην ΣΔΝ. 
 
(δ) πλεξγαζία γηα απνθπγή νριεξίαο 
Ο ηδηνθηήηεο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ ιήςε κέηξσλ απνθπγήο 
νριεξίαο θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ησλ άιισλ Αξρψλ. 
 
 



Σελίδα 3 από 4 

 

(ε) Μέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο πέξαλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ  
αξηζκνχ επηβαηψλ ή επηβαηλφλησλ 
ε ηέηνηα πεξίπησζε ην δηνηθεηηθφ  πξφζηηκν  πνπ ζα επηβάιιεη ην ΣΔΝ ζα είλαη 
δηπιάζην απφ εθείλν πνπ πξνβιέπνπλ νη ελδεηθηηθέο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγνχ 
πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ( βι. Δγθχθιην καο Αξ. 29/2013) θαη ε ζρεηηθή παξέθθιηζε  
πνπ δφζεθε ζην ζθάθνο ζα αλαηξείηαη απφ ην ΣΔΝ. 
 
4. Τπελζπκίδεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε 
ζθάθνπο πεξηζζφηεξν απφ 3 λαπηηθά κίιηα απφ αθηνγξακκή απφ φπνπ κπνξνχλ λα 
απνβηβαζηνχλ λαπαγνί θαη 6 λαπηηθά κίιηα απφ ηφπν θαηαθπγήο θαζψο θαη ν 
απφπινπο κε ζπλζήθεο ζάιαζζαο χςνπο θχκαηνο κεγαιχηεξνπ ηνπ ½ κέηξνπ θαη 
δχλακεο αλέκνπ κεγαιχηεξεο ησλ 4 κπνθφξ ή θαη ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο 
νξαηφηεηαο ή ζε ζπλζήθεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ επίζεκν κεηεσξνινγηθφ δειηίν φηη ζα 
ππεξβνχλ ηα πην πάλσ φξηα ζηελ δηάξθεηα ηνπ επηρεηξνχκελνπ πινχ (θαλνληζκφο 10 
ηεο ΚΓΠ 278/2012).   
 
5. Οη ελδηαθεξφκελνη ηδηνθηήηεο ζθαθψλ  νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ αχμεζε ηνπ 
κεγίζηνπ αξηζκνχ ησλ επιβαινόντων, κατά παρέκκλιση τοσ μεγίστοσ αριθμού των 
165 επιβαινόντων  ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αίηεκα ηνπο γξαπηψο ζην ΣΔΝ  
ζχκθσλα κε ην έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη σο  Παξάξηεκα  ζηελ  παξνχζαο Δγθχθιην. 
Σν ΣΔΝ ζα εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο παξέθθιηζεο θαηά ζεηξά ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
ηνπο θαη ππνρξενχηαη λα απαληά ζην ζρεηηθφ αίηεκα ην αξγφηεξν  εληφο πξνζεζκίαο 30 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Η επηζεψξεζε αχμεζεο 
ηνπ αξηζκνχ επηβαηλφλησλ ζα ρξεψλεηαη πξνο 42,72 € ανά ώρα. Σα νδνηπνξηθά έμνδα 
επίζεο ζα ρξεψλνληαη.  
 
Η παξνχζα Δγθχθιηνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο  Δγθπθιίνπ καο  Αρ. 58/2012. 
 
 

 
Αλδξέαο  Ι. Υξπζνζηφκνπ 
Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο 
 
 
Κνηλ.:  

-Γενικό Διεσθσντή Τποσργείοσ σγκοινωνιών και Έργων 
-Γεληθφ Γηεπζπληή ΚΟΣ 
-Αξρεγφ Αζηπλνκίαο 
-Γηνηθεηή Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο 
 
 

 
 
 
 
 
 



Σελίδα 4 από 4 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
 
ΑΙΣΗΗ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΠΙΒΑΙΝΟΝΣΩΝ Δ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΟ 
ΚΑΦΟ 
 
Αηηνχκαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ επηβαηλφλησλ ζην αθηνπιντθφ ζθάθνο  «…………....» 
(φλνκα ζθάθνπο) κε αξηζκφ λενινγίνπ / αξηζκφ εγγξαθήο κηθξνχ ζθάθνπο  ..………..  
βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ ………….....  ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, απφ   ………  
(παξψλ αξηζκφο) ζε …….. (αηηνχκελνο αξηζκφο). 
 
Σν ζθάθνο πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ Καλνληζκψλ  ΚΓΠ  278/2012 γηα ηνλ αξηζκφ 
επηβαηλφλησλ πνπ δηεθδηθψ :  
 

ΑΠΑΙΣΗΗ √ 

(α) Γίνδνη δηαθπγήο γηα ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ Καλ.27(1) : Πιάηνο ≥ 120εθ αλ 
κεηαθέξνληαη >50 άηνκα 

 

(β) Η άζηθηε επζηάζεηα ζα θαιχπηεη ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ επηβαηλφλησλ Καλ.33  

(γ) Έλα θάζηζκα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 50 εθ. γηα θάζε επηβαίλνληα Καλ.24(2)(α)  

(δ) Δπηθάλεηα 0,81 εθ2 (90x90εθ) γηα θάζε επηβαίλνληα Καλ.24(2)(β)  

(ε) Σνπαιέηεο θαη ληπηήξεο Καλ.24(10) – Μία ηνπαιέηα αλά 40 επηβάηεο  

(ζη) Γεμακελέο ιπκάησλ Καλ.16(2) : 4 ιίηξα αλά επηβαίλνληα  

(δ) Αηνκηθά ζσζίβηα ελειίθσλ γηα ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ ζχλ 10% παηδηθά Καλ. 77  

 

Ο ηδηνθηήηεο  

……………  ( ππνγξαθή θαη φλνκα) 

 

 

Αξηζκφο Σειεθψλνπ  :  …………… 

Αξηζκφο Φάμ :  …………… 

Ηι. Γηεχζπλζε :  ………………… 

 

 

Ηκεξνκελία :  …..  …..  ……… 


