
 
 
 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
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Εγκύκλιος        17/2018          7 Νοεμβρίου 2018 
 
 
ΥΦΥΝ  5.13.09 
ΥΦΥΝ 16.17.13 
ΥΦΥΝ 16.17.12 
 
Ιδιοκτήτες Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών 
Ιδιοκτήτες Μικρών Επιβατηγών Σκαφών 
Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών 
Ιδιοκτήτες Ταχυπλόων Σκαφών 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Επιβατικών Τουριστικών Σκαφών  
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ναυτικού Τουρισμού 
Σωματείο Ιδιοκτητών Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Σκαφών Αγίας Νάπας 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Μέσων Θαλασσίων Αθλημάτων – Ψυχαγωγίας 
 
Θέμα: Μικρά Επιβατικά, Ακτοπλοϊκά, Αλιευτικά και Ταχύπλοα σκάφη – Έλεγχος αγοράς Πυροτεχνημάτων  

 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ως ακολούθως: 
 
2. Tα μικρά επιβατηγά, τα ακτοπλοϊκά, τα αλιευτικά και τα ταχύπλοα σκάφη πρέπει να είναι 

εφοδιασμένα με καπνογόνα και φωτοβολίδες όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 
 

Κατηγορία σκαφών Σχετική νομοθεσία Υποχρέωση 
Μικρά επιβατηγά σκάφη Κανονισμός 80(1) των περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων 

Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών του 2012 
(Κ.Δ.Π.278/2012) 

- 3 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
- 3 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
- 3 φωτοβολίδες χειρός  

Ακτοπλοϊκά επιβατηγά 
σκάφη που διενεργούν 
νυκτερινούς πλόες 

Κανονισμός 80(1) των περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων 
Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών του 2012 
(Κ.Δ.Π.278/2012) 

- 3 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
- 3 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
- 3 φωτοβολίδες χειρός  

Ακτοπλοϊκά επιβατηγά 
σκάφη που διενεργούν 
ημερήσιους πλόες 

Κανονισμός 80(1) των περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων 
Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών του 2012 
(Κ.Δ.Π.278/2012) 

- 3 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
 

Ακτοπλοϊκά επιβατηγά 
σκάφη που διενεργούν 
ερασιτεχνική αλιεία πέραν 
των 3 ναυτικών μιλίων 
(νυκτερινούς πλόες) 

Κανονισμός 80(1) των περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων 
Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών του 2012 
(Κ.Δ.Π.278/2012) και εγκύκλιος ΥΦΥΝ 12/2014 

- 3 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
- 6 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου  
- 3 φωτοβολίδες χειρός  

Ακτοπλοϊκά επιβατηγά 
σκάφη που διενεργούν 
ερασιτεχνική αλιεία πέραν 
των 3 ναυτικών μιλίων 
(ημερήσιους πλόες) 

Κανονισμός 80(1) των περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων 
Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών του 2012 
(Κ.Δ.Π.278/2012) και εγκύκλιος ΥΦΥΝ 12/2014 

- 3 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
- 3 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου  
 

Αλιευτικά σκάφη Παράρτημα III του περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας 
κατά την Εργασία στα Κυπριακά Αλιευτικά Σκάφη) 
Νόμου του 2002 (Ν. 160(I)/2002) 

- 3 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
- 3 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
- 3 φωτοβολίδες χειρός 

Ταχύπλοα σκάφη 
κατηγορίας Β και 
ταχύπλοα σκάφη 
κατηγορίας Α (μήκους 6 
μέτρα και άνω ή εάν έχουν 
κατάστρωμα) 

Κανονισμός 5(1)(θ) των περί Ταχυπλόων Σκαφών 
Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 121/1999) 

- 2 καπνογόνα χρώματος πορτοκαλί 
- 2 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
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Σημειώνεται πως, οι φωτοβολίδες πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλο υδατοστεγές φορητό δοχείο 
μακριά από εστίες θερμότητας που θα πρέπει να φέρει το όνομα του σκάφους. 
 
 3. Σύμφωνα με τον περί  Εκρηκτικών Υλών Νόμο (Κεφ. 54) και τους περί Εκρηκτικών Υλών 
Κανονισμούς τα πυροτεχνήματα1 αυτά οφείλετε να τα προμηθεύεστε μόνο από κατάλληλα αδειούχους 
εισαγωγείς και πωλητές (βλέπετε Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου). Η νομοθεσία αυτή εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταλλείων, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής: 
 

Διεύθυνση Γραφείων Υπηρεσίας Μεταλλείων: 
 

Λεύκωνος 1, 2064 Στρόβολος, Λευκωσία 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
 

Υπηρεσία Μεταλλείων, 1422 Λευκωσία 

Ηλ. ταχυδρομείο ccharalambous@mines.moa.gov.cy  
 

Τηλέφωνο 22409283, 22409288, 22409277 

 
 4. Κατά την αγορά των πυροτεχνημάτων ο αδειούχος πωλητής πρέπει να σας εκδίδει σχετική 
απόδειξη στην οποία να αναγράφονται ο αριθμός μητρώου ή αριθμός νηολογίου του σκάφους καθώς και 
η ποσότητα ανά είδος του πυροτεχνήματος που σας προμήθευσε. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να 
φυλάσσεται στο σκάφος σας.   

 
  5. Κατά την αγορά νέων πυροτεχνημάτων προς αντικατάσταση ληγμένων, ο αγοραστής   παραδίδει  

τα ληγμένα στον αδειούχο πωλητή ο οποίος θα τα φυλάττει στην αδειούχα αποθήκη του μέχρι να τα 
παραδώσει για καταστροφή τους από τεχνικούς της Υπηρεσίας Μεταλλείων. 

 
  6. Σε περίπτωση εισαγωγής πυροτεχνημάτων (π.χ. με την αγορά σκάφους από Κράτος Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) τα πυροτεχνήματα αυτά θα πρέπει να 
δηλωθούν στην Υπηρεσία Μεταλλείων για έλεγχο και σε περίπτωση που θεωρηθούν ακατάλληλα να 
παραδοθούν για αχρήστευση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και για πυροτεχνήματα για τα οποία δεν 
υπάρχει απόδειξη αγοράς από αδειούχο πωλητή. Απαραίτητη προϋπόθεση όπως τα πυροτεχνήματα είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/90/ΕΕ για τον εξοπλισμό πλοίων και όπως αυτή 
θα τροποποιείται2 και να φέρουν σήμανση του πηδαλιοσχήματος (Wheel mark). 

 
 7. Επιθεωρητές του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, κατά την διάρκεια επιθεωρήσεων των σκαφών, θα 
ζητούν από τον ιδιοκτήτη/κυβερνήτη του σκάφους να παρουσιάσει την απόδειξη αγοράς των 
πυροτεχνημάτων που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η αγορά έγινε από αδειούχο εισαγωγέα πυροτεχνημάτων ή ότι τα πυροτεχνήματα έχουν 
εγκριθεί από την Υπηρεσία Μεταλλείων βάσει της παραγράφου 6, θα θεωρείται από το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας πως δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που επιβάλλουν οι σχετικές νομοθεσίες (βλ. παράγραφο 3 
ανωτέρω). Περαιτέρω, το θέμα θα παραπέμπεται στην Υπηρεσία Μεταλλείων για έλεγχο των 
πυροτεχνημάτων και για τις δέουσες περαιτέρω ενέργειες της εν λόγω Υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία.  

 
 8. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την περί  Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσία (Κεφ. 54 και συναφείς 
Κανονισμούς) τυχόν παράβαση τιμωρείται με αυστηρές ποινές φυλάκισης ή/ και πρόστιμο. Η νομοθεσία 
της Υπηρεσίας Μεταλλείων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της στον πιο κάτω σύνδεσμο: 
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/dmllegexplosives_gr/dmllegexplosives_gr?OpenDocument . 
 

                                                 
1 Σύμφωνα με τον ορισμό της έννοιας «πυροτέχνημα» στον περί  Εκρηκτικών Υλών Νόμο "πυροτέχνημα" σημαίνει 
κάθε αντικείμενο που περιέχει εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών που έχει σχεδιαστεί για να παράγει 
θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων, μέσα από εξώθερμη, 
αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση. 
2 Σχετικός εναρμονιστικός Νόμος είναι ο  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος του 2017 
(23(I)/2017). 
 

mailto:ccharalambous@mines.moa.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf/dmllegexplosives_gr/dmllegexplosives_gr?OpenDocument
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 9. Προσμένουμε στην άμεση συνεργασία σας για την πλήρη εφαρμογή των προνοιών της εθνικής 
νομοθεσίας, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή αχρείαστων 
ατυχημάτων και τραυματισμών.  
 
 

 

Κώστας Ιακώβου 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Υφυπουργείου Ναυτιλίας 
 
Κοιν.: 

- Γενική Διευθύντρια Αρχής Λιμένων Κύπρου 
- Γενικό Διευθυντή ΚΟΤ 
- Διευθυντή Υπηρεσίας Μεταλλείων 
- Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
- Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
- Διοικητή Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας 
- Διευθυντή Υπηρεσίας Μεταλλείων  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΚΑΦΗ – 2018 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 ELIAS LIASSIS LIMITED                       (ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΣΣΗΣ) ΛΕΜΕΣΟΣ 
97634245, 
25565569                   
FAX 25565569 

Handel Street 6, 3045 Τσιφλικούδια, 
Λεμεσός 

2 RODOU CHARALAMBOUS & SONS LTD ΛΕΜΕΣΟΣ 
25337015, 
99681948,      FAX 
25387513 

Αστροναυτών 6, 3011 Λεμεσός (πάροδος 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ) 
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ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΒΒΑ ΛΤΔ ΛΕΜΕΣΟΣ 
99674877, 
25565899, 
FAX 25562917 

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 118, 
3011 Λεμεσός 

4 COMAR GENERAL TRADING LTD ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
22511251, 
99468309, 
FAX 22511136 

Θουκιδίδου 3, 2006 Ακρόπολη  Στρόβολος 

5 
CYPRUS MARINE INSPECTION                      (CMI) 
LTD 
 

ΛΕΜΕΣΟΣ 
25336520, 
25366310,  
FAX 25384988 

Χώρος συντήρησης των σωστικών λέμβων 
(life raft),  των εγκαταστάσεων της 
εταιρείας Multimarine Services Ltd στο 
Νέο Λιμάνι Λεμεσού 

 
  


