
 

Κπιιήλεο, Μέζα Γεηηνληά,  4007 Λεκεζφο,  Σαρπδξνκηθή Δηεχζπλζε:  Σ.Θ. 56193, 3305 Λεκεζφο, Κχπξνο 
Σειέθσλν: +357 25848100, Σειενκνηφηππν: +357 25848200,  

Ηι. Σαρ. :  maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy,  Ιζηνζειίδα:   http://www.shipping.gov.cy 

 
 

 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

ΛΕΜΕΟ 

 

 

Εγθχθιηνο 12 / 2014                                                                                        3 Ινπλίνπ 2014 

 

ΣΕΝ 5.13.09  

ΣΕΝ 12.3.01.25 

 

 

Ιδηνθηήηεο Αθηνπιντθψλ Επηβαηεγψλ θαθψλ 

Παγθχπξην χλδεζκν  Ιδηνθηεηψλ Επαγγεικαηηθψλ Σνπξηζηηθψλ θαθψλ 

χλδεζκν Αθηνπιντθψλ θαθψλ Αγίαο Νάπαο 

 

Θέμα :  Διενέργεια ερασιτετνικής αλιείας από Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάυη 

1.  Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη επηζπκψ λα ζαο πιεξνθνξήζσ  φηη ην Σκήκα 

Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο/Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη  Έξγσλ  απνθάζηζε γηα ζθνπνχο πεξαηηέξσ 

ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ  λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο εξαζηηερληθήο αιηείαο απφ αθηνπιντθά επηβαηεγά ζθάθε ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο 

πνπ απέρνπλ πέξαλ ησλ 3 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ αθηνγξακκή ηεο Δεκνθξαηίαο.  

2.  Οη περί Ακτοπλοϊκών και Αλλων Επιβατηγών Σκαυών Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 278/2012) 

πεξηνξίδνπλ  δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ 8 θαη 10 ηνπο πιφεο ησλ αθηνπιντθψλ 

επηβαηεγψλ ζθαθψλ ζηα 3 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ αθηνγξακκή, ζηα 4 κπνθφξ θαη ην ½ κέηξν 

χςνο θχκαηνο.  

Ωζηφζν βάζεη  ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ 10(2) θαη  21(1)  ηεο ΚΔΠ  278/2012  είλαη 

δπλαηή, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, ε παξέθθιηζε απφ ηνλ πην πάλσ πεξηνξηζκφ. πγθεθξηκέλα  

ε Αξκφδηα Αξρή θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζθάθνπο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζθάθνπο, ην είδνο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηελ πεξηνρή θαη δηάξθεηα ησλ πιφσλ θαη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

δηάζσζεο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, δχλαηαη λα  εγθξίλεη πξνζσξηλέο απαιιαγέο ή θαη 

ηζνδχλακεο ξπζκίζεηο ιακβάλνληαο πξφλνηα λα κε κεηψλνληαη ηα επίπεδα αζθάιεηαο ηνπ 

ζθάθνπο θαη ησλ επηβαηλφλησλ θαη πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 
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3. πλεπψο , ηα αθηνπιντθά επηβαηεγά ζθάθε ζα δχλαληαη  πιένλ λα δηελεξγνχλ εξαζηηερληθή 

αιηεία ζε  ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ απέρνπλ πέξαλ ησλ 3 λαπηηθψλ κηιίσλ απφ ηελ αθηνγξακκή 

ηεο Δεκνθξαηίαο θάησ απφ ηηο  αθφινπζεο  πξνυπνζέζεηο :  

    (α) Η ζαιάζζηα πεξηνρή δελ ζα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 12 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ 

αθηνγξακκή ηεο Δεκνθξαηίαο.  

    (β) Ο αξηζκφο ησλ επηβαηψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) . 

    (γ) Η πεξίνδνο εξαζηηερληθήο αιηείαο πεξηνξίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1εο Ινπλίνπ 

θαη 31εο Απγνχζηνπ θάζε έηνπο. 

   (δ) Ο ζρεδηαζκφο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραλψλ) ηνπ ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα πιφεο 

κέρξη 12 κηιηψλ απφ ηελ αθηή ζε ζπλζήθεο φπσο 5 κπνθφξ θαη χςνπο θχκαηνο ελφο (1) κέηξνπ.  

   (ε) Σα ζθάθε ζα θέξνπλ :  

(η) ηεξεέο ζρεδίεο γηα ηνλ αξηζκφ πξνζψπσλ ζην ζθάθνο. 

(ηη) πζθεπή VHF κε εκβέιεηα αληίζηνηρε ηεο πεξηνρήο πιφσλ.  

(ηηη) πζθεπή AIS θαη ζπζθεπή GPS. 

(ηλ) 3 θσηνβνιίδεο αιεμηπηψηνπ επηπξφζζεηεο απφ ηηο θσηνβνιίδεο πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηνλ θαλνληζκφ 80 ηεο ΚΔΠ 278/2012 . 

 

 (ζη) Σν κεηεσξνινγηθφ δειηίν δελ ζα πξνβιέπεη ζπλζήθεο ζαιάζζεο δπζκελέζηεξεο απφ ηα 5 

κπνθφξ κε χςνο θχκαηνο έλα (1) κέηξν.  

 

Ννείηαη  φηη ηα ζθάθε ζα θαηέρνπλ  άδεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο εθδηδφκελε απφ ην Σκήκα 

Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Εξεπλψλ.  

 

4. Οη ηδηνθηήηεο ησλ ζθαθψλ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε γξαπηψο ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Δηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. Η  ρνξήγεζε  αδείαο γηα πιφεο απφ 3 κέρξη 12 λαπηηθά  

κίιηα κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο  ζα ππφθεηηαη ζε θαηαβνιή ηέινπο 170,86. 

Επξψ . 

 

 

 
 

Αλδξέαο  Ι.Υξπζνζηφκνπ 

Αλαπιεξσηήο Δηεπζπληήο 
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Κνηλ.:  

-Γενικό Διεσθσντή Υποσργείοσ Σσγκοινωνιών και Έργων 

 

- Αλαπιεξσηή Δηεπζπληή Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Εξεπλψλ 

-Δηνηθεηή Ληκεληθήο θαη  Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο 

- Δηνηθεηή Κέληξνπ πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Δηάζσζεο (ΚΕΔ)  

- Γεληθφ Δηεπζπληή ΚΟΣ 

 


