
   
  

 ΚΤΠΡΘΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΣΜΗΜΑ  
 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
 ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΛΕΜΕΟ                                                                                                                        

 
 

 
Ε.Ε. 58/2012                           13 Ννεκβξίνπ 2012 
 
TEN 5.13.09         
ΣΕΝ 12.3.01.25 
 
Iδηνθηήηεο αθηνπιντθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ  

  
 
Θέκα:  Οη πεξί Αθηνπινϊθώλ θαη Άιιωλ Επηβαηεγώλ θαθώλ Καλνληζκνί ηνπ  

2012, Κ.Δ.Π. 278/2012- Μέγηζηνο αξηζκόο επηβαηλόληωλ πνπ ζα 
αλαγξάθεηαη ζηα λέα Πηζηνπνηεηηθά Αζθάιεηαο ηωλ Αθηνπινϊθώλ 
Επηβαηεγώλ θαθώλ 

 
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Εγθπθιίνπ ηνπ Σκήκαηόο 

καο κε αξ. 50/2012 επηζπκώ λα ζαο πιεξνθνξήζσ σο αθνινύζσο: 
 

2. Σν Τπνπξγείν/ Σκήκα καο δηαπίζησζε, ηόζν ζην παξειζόλ όζν θαη ζε 
ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία ζεξηλή πεξίνδν, επαλεηιεκκέλεο 
παξαβάζεηο ησλ όξσλ ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ Αζθαιείαο Αθηνπιντθώλ Επηβαηεγώλ 
θαθώλ. Κύξην κέιεκα ηνπ Τπνπξγείνπ/ Σκήκαηνο καο είλαη ε αζθάιεηα ηεο 
αλζξώπηλεο δωήο ζηε ζάιαζζα ε νπνία ηίζεηαη ζε άκεζν θίλδπλν κε ηέηνηεο 
απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο πνπ, ζεκεηώλεηαη, ππέρνπλ δηνηθεηηθέο θαη/ ή πνηληθέο 
θπξώζεηο.  

 
3. Ωο εθ ηνύηνπ, ην Τπνπξγείν/ Σκήκα καο, ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξαγξάθνπ 

4(vi) ηεο Εγθπθιίνπ Αξ. 50/2012, πξνρώξεζε ζηελ ιήςε απόθαζεο πνιηηηθήο 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία,  ν κέγηζηνο αξηζκόο ηωλ επηβαηλόληωλ* πνπ ζα 
αλαγξάθεηαη ζηα Πηζηνπνηεηηθά Αζθάιεηαο ησλ Αθηνπιντθώλ Επηβαηεγώλ θαθώλ 
πνπ ζα εθδνζνύλ θαη ζα εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην Πξώην Παξάξηεκα ησλ λέσλ 
Καλνληζκώλ Κ.Δ.Π. 278/2012 δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 165.  

 
4. Καινύληαη όινη νη ηδηνθηήηεο θππξηαθώλ αθηνπιντθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ 

όπσο ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ λέωλ Καλνληζκώλ Κ.Δ.Π. 278/2012. 
Τπελζπκίδεηαη πσο, νη πεξί ηεο Δηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξώπηλεο 
Ζσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθνί) θαη πεξί πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνη (Ν. 77/85 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε-Κπξσηηθνί Νόκνη ύκβαζεο SOLAS), δπλάκεη ησλ νπνίσλ εθδόζεθαλ 
νη ελ ιόγσ Καλνληζκνί, πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή απαγόξεπζεο απόπινπ ζε 
πεξίπησζε πνπ ζθάθνο δελ πιεξνί ηηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ αιιά θαη 
δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ (αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο παξάβαζεο) ελώ  o 
θαλνληζκόο 22 ησλ Κ.Δ.Π. 278/2012 πξνβιέπεη πσο, παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
Καλνληζκώλ απνηειεί πνηληθό αδίθεκα ηηκσξνύκελν κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 
8,543 επξώ θαη/ ή θπιάθηζε κέρξη 2 έηε. 

                                                 
*
 ηνλ θαλνληζκό 2 ησλ Κ.Δ.Π. 278/2012 σο «επηβαίλσλ» νξίδεηαη θάζε άηνκν πνπ επηβαίλεη ηνπ 

ζθάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ παηδηώλ  ειηθίαο 
θάησ ηνπ ελόο έηνπο. 
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 5. Η ζπκκόξθσζή ζαο κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ηνπο όξνπο ησλ 
Πηζηνπνηεηηθώλ Αζθαιείαο πνπ εθδίδνληαη ζηα ζθάθε δηθήο ζαο ηδηνθηεζίαο θαζώο 
επίζεο θαη κε ηηο Απνθάζεηο/ Εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ/ Σκήκαηόο καο ζα 
επηηεξείηαη απζηεξά από ηηο αξρέο ηεο Δεκνθξαηίαο. 
 
 
 

 
 
 
Κώζηαο Κσζηαξάο 
Αλαπιεξσηήο Δηεπζπληήο 
Σκήκαηνο Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο 
 
 
 
 
 
 
Κνηλ.  Γεληθό Δηεπζπληή 

Τπνπξγείνπ πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ 
 
Αξρεγό Αζηπλνκίαο 
 
Δηνηθεηή Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο 
 
Παγθύπξην ύλδεζκν Θδηνθηεηώλ Επαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ θαθώλ 


