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Δγθύθιηος 28/2013 
 
 
ΣΔΝ 5.13.09             28 Νοεκβρίοσ 2013 
ΣΔΝ 12.3.01.25 
 
 
 
Ιδηοθηήηες Αθηοπιοϊθώλ Δπηβαηεγώλ θαθώλ θαη Μηθρώλ Δπηβαηεγώλ θαθώλ 
 

Παγθύπρηο ύλδεζκο Ιδηοθηεηώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σοσρηζηηθώλ θαθώλ 

 

Θέμα: Ρσθμιζηικό πλαίζιο για ηα Ακηοπλοϊκά Επιβαηηγά κάθη και ηα Μικρά 
Επιβαηηγά κάθη- Ανάρηηζη ζηην ιζηοζελίδα ηοσ ΣΕΝ 

 
Αλαθέροκαη ζηο πηο πάλω ζέκα  θαη επηζσκώ λα ζας πιεροθορήζω γηα ηα αθόιοσζα- 
 

1. Πρόζθαηα ηο Σκήκα κας αποθάζηζε όπως αλαβαζκίζεη ηελ πιεροθόρεζε 
ποσ παρέτεηαη αλαθορηθά  κε ηο ρσζκηζηηθό πιαίζηο γηα ηα αθηοπιοϊθά επηβαηεγά 
ζθάθε, παρέτοληας  κε ασηό ηο ηρόπο ζηοτεσόμενη ζτεηική πιεροθόρεζε ζηελ 
ηζηοζειίδα  ηοσ Σκήκαηος.  
 

2. Γηα ζθοπούς δηαθάλεηας  θαη θαιύηερες ελεκέρωζής ζας,  ε ηζηοζειίδα ηοσ  
Σκήκαηος κας (www.shipping.gov.cy) περηέτεη πιέολ ζηελ ειιεληθή εθδοτή ηες ειδικό 
εικονίδιο κε ηίηιο «Ακηοπλοϊκά και Μικρά Επιβαηηγά κάθη».  

 
ηο  εηδηθό ασηό  εηθολίδηο, είλαη αλαρηεκέλα όια ηα οσζηώδε ρσζκηζηηθά –δηοηθεηηθά 
θείκελα ηα οποία αθορούλ ζηελ ιεηηοσργία ηωλ αθηοπιοϊθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ θαη 
κηθρώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ θάηω από ηης αθόιοσζες ελόηεηες: 
 

 Νομοθεσία  

 Διοικητικά Πρόστιμα  

 Εγκύκλιοι   

 Έντυπα   

 Διάυορα 

3. Δπηζύρεηαη ε προζοτή ζας  ζηο γεγολός όηη θάηω από ηελ ελόηεηα 
«Διοικητικά Πρόστιμα»  είλαη αλαρηεκέλος ο Πίνακας με ηις ενδεικηικές οδηγίες ηοσ 
Τποσργού σγκοινωνιών και Έργων για ηην επιβολή διοικηηικών πρόζηιμων, 
ελώ ζηελ ελόηεηα «Διάυορα» είλαη αλαρηεκέλος ο Καηάλογος ηων καθών ποσ 
είναι εθοδιαζμένα με Έγκσρο Πιζηοποιηηικό Αζθάλειας.  
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4. Σο όιο σιηθό ηο οποίο είλαη αλαρηεκέλο ζηο εηδηθό εηθολίδηο «Ακηοπλοϊκά 

και Μικρά Επιβαηηγά κάθη», ζα ηερείηαη ζσλετώς ελήκερο θαη ζα αληηθαηοπηρίδεη 
ηο ηζτύολ ρσζκηζηηθό πιαίζηο. σλεπώς, παραθαιείζηε όπως επηζθέπηεζηε ηαθηηθά 
ηελ ηζηοζειίδα ηοσ Σκήκαηος κας  γηα ηε δηθή ζας  ζσλετή ελεκέρωζε.  
 

 
 
Γρ. Αληώλες Α. Μαδέιια 
Αλαπιερωηής Γηεσζσληής 
Σκήκαηος Δκπορηθής Νασηηιίας 
 
 
 
Κοιν.  -    Γενικό Διεσθσνηή Τποσργείοσ σγκοινωνιών και Έργων 

- Γεληθό Γηεσζσληή Τποσργείοσ Δλέργεηας, Δκπορίοσ, Βηοκεταλίας θαη 

Σοσρηζκού  

- Γεληθό Γηεσζσληή Κσπρηαθού Οργαληζκού Σοσρηζκού 

- Αρτεγό Αζησλοκίας 

- Γηοηθεηή Ληκεληθής θαη Νασηηθής Αζησλοκίας 

- Aλαπι. Γηεσζσληή Σκήκαηος Αιηείας  

 

 

 


