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Θέμα:

Δνσπόγραθο ημείωμα και Ένησπο
Ακηοπλοϊκού Δπιβαηηγού κάθοσς

Καηαμέηρηζης

Δπιβαηών και

Δπιβαινόνηων

1. Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη επηζπκώ λα ζαο πιεξνθνξήζσ όηη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο
βειηίσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνύ-δηνηθεηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ αθηνπιντθώλ
επηβαηεγώλ ζθαθώλ ην Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε ηελ παξνύζα Δγθύθιην θαζνξίδεη ηε κνξθή:
(α) ηνπ Δλππόγξαθνπ εκεηώκαηνο πνπ απαηηεί ν θαλνληζκόο 11(5) ησλ περί Ακτοπλοϊκών και
Άλλων Επιβατηγών Σκαυών Κανονισμών τοσ 2012 (Κ.Δ.Π. 278/2012), και
(β) ηνπ Έληππνπ Καηακέηξεζεο Δπηβαηώλ θαη Δπηβαηλόλησλ Αθηνπιντθνύ Δπηβαηεγνύ θάθνπο.
2. Σν Δλππόγξαθν εκείσκα παξαηίζεηαη ζην Παράρηημα Ι. Σν Δλππόγξαθν εκείσκα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη αλαιινίσην. Έληππν άιιεο κνξθήο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηό σο Δλππόγξαθν εκείσκα.
3. Δπηζεσξεηήο Πινίσλ ή όξγαλν ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο δύλαηαη λα θαιέζεη ηνλ
θπβεξλήηε λα δηαζέζεη άκεζα ην ζθάθνο ηνπ γηα θαηακέηξεζε ησλ επηβαηώλ θαη επηβαηλόλησλ. Ο
θπβεξλήηεο ζα κεξηκλά γηα αμηόπηζηε θαη κε ηάμε θαηακέηξεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηακέηξεζεο δελ
ζα εηζέξρνληαη ζην ζθάθνο άιια πξόζσπα. Ζ θαηακέηξεζε ζα γίλεηαη πάληνηε κε πξνζπάζεηα
ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρξόλνπ δηελέξγεηαο ηεο. Σν Έληππν θαηακέηξεζεο επηβαηώλ θαη επηβαηλόλησλ (ην
νπνίν παξαηίζεηαη σο Παράρηημα ΙΙ) ζα ρξεζηκνπνηείηαη από Δπηζεσξεηή Πινίσλ ηνπ Σκήκαηνο καο (ή
άιιν εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγό ηνπ ΣΔΝ) ή/ θαη όξγαλν ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο ζε από
θνηλνύ ή μερσξηζηέο θαηακεηξήζεηο. Σν έληππν δύλαηαη λα ππνγξάθεηαη είηε από Δπηζεσξεηή Πινίσλ, είηε
από όξγαλν ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο είηε θαη από ηηο δύν θξαηηθέο ππεξεζίεο.

Κπιιήλεο, Μέζα Γεηηνληά, 4007 Λεκεζόο, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Σ.Θ. 56193, 3305 Λεκεζόο, Κύπξνο
Σειέθσλν: +357 25848100, Σειενκνηόηππν: +357 25848200,
Ζι. Σαρ. : maritimeadmin@dms.mcw.gov.cy, Ηζηνζειίδα: http://www.shipping.gov.cy
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Οη θπβεξλήηεο θαινύληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά ηελ θαηακέηξεζε
ησλ επηβαηώλ θαη επηβαηλόλησλ ώζηε απηή λα δηελεξγείηαη κε αθξίβεηα.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί από ηηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο όηη θπβεξλήηεο αθηνπιντθνύ επηβαηεγνύ
ζθάθνπο επηβηβάδεη ή κεηαθέξεη αξηζκό επηβαηώλ θαη επηβαηλόλησλ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό πνπ
αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιείαο ηνπ αθηνπιντθνύ επηβαηεγνύ ζθάθνπο, ηόηε(i) ην Σκήκα ζα ελεκεξώλεη αλάινγα ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πνπ ιεηηνπξγεί
δπλάκεη των περί Εμπορικής Ναστιλίας (Ποινική και Πειθαρτική Εσθύνη των Ναστικών, Αναστολή ή
Ακύρωση Πιστοποιητικών) Νόμων τοσ 2000-2004;
(ii) ην ζθάθνο ζα επηζεσξείηαη εμ αξρήο κε ζθνπό λα δηαπηζησζεί εάλ, σο απνηέιεζκα ηεο
ππεξθόξησζεο, ην ζθάθνο ππέζηεθε νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ λα ην θαζηζηά αλαμηόπινπλ. Ννείηαη
πσο, ηα έμνδα ηέηνηαο επηζεώξεζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηνπιντθνύ επηβαηεγνύ
ζθάθνπο; ε ηέηνηα πεξίπησζε ην Σκήκα ζα επηβάιιεη απαγόρεσζη απόπλοσ ηοσ ζκάθοσς
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 των περί της Διεθνούς Σσμβάσεως περί Ασυάλειας της Ανθρώπινης Ζωής
στη Θάλασσα (Κσρωτικών) και περί Σσναυών Θεμάτων Νόμων τοσ 1985-2012, κέρξηο όηνπ
νινθιεξσζεί ε επηζεώξεζε θαη δηαπηζησζεί ε αμηνπινΐα ηνπ ζθάθνπο.
(iii) ζε πεξίπησζε πνπ ην ζθάθνο έηπρε έγθξηζεο παξέθθιηζεο από ηνλ κέγηζην αξηζκό επηβαηλόλησλ
βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 2/2014 ηνπ Σκήκαηνο, ε έγθξηζε απηή ζα αθπξώλεηαη απηόκαηα.
4.Σέινο, ελόςεη ηεο έλαξμεο ηεο λέαο ζεξηλήο πεξηόδνπ ππελζπκίδεηαη ην πεξηερόκελν ηεο Δγθπθιίνπ καο
αξ. 28/2013 εκεξ. 28 Ννεκβξίνπ 2013 (πεξί ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη δηάζεζεο πιεξνθόξεζεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΝ ) θαη κε αξ.29/2013 εκεξ. 29 Ννεκβξίνπ 2013 (γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνύ
πξνζηίκνπ ζε ζθάθε πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο Καλνληζκνύο).

Γηα ζθνπνύο δηαθάλεηαο θαη θαιύηεξεο ελεκέξσζήο ζαο,
ε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο καο
(www.shipping.gov.cy) πεξηέρεη πιένλ ζηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο ειδικό εικονίδιο κε ηίηιν «Ακηοπλοϊκά
και Μικρά Δπιβαηηγά κάθη». ην εηδηθό απηό εηθνλίδην, είλαη αλαξηεκέλα όια ηα νπζηώδε ξπζκηζηηθά
–δηνηθεηηθά θείκελα ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αθηνπιντθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ θαη κηθξώλ
επηβαηεγώλ ζθαθώλ θάησ από ηηο αθόινπζεο ελόηεηεο:






Νομοθεσία
Διοικητικά Πρόστιμα
Εγκύκλιοι
Έντσπα
Διάυορα

Δπηζύξεηαη ε πξνζνρή ζαο ζην γεγνλόο όηη θάησ από ηελ ελόηεηα «Διοικητικά Πρόστιμα» είλαη
αλαξηεκέλνο ν Πίνακας με ηις ενδεικηικές οδηγίες ηοσ Τποσργού σγκοινωνιών και Έργων για ηην
επιβολή διοικηηικών πρόζηιμων, ελώ ζηελ ελόηεηα «Διάυορα» είλαη αλαξηεκέλνο ο Καηάλογος ηων
καθών ποσ είναι εθοδιαζμένα με Έγκσρο Πιζηοποιηηικό Αζθάλειας.
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Σν όιν πιηθό ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζην εηδηθό εηθνλίδην «Ακηοπλοϊκά και Μικρά Δπιβαηηγά
κάθη», ηεξείηαη ζπλερώο ελήκεξν θαη αληηθαηνπηξίδεη ην ηζρύνλ ξπζκηζηηθό πιαίζην. πλεπώο,
παξαθαιείζηε όπσο επηζθέπηεζηε ηαθηηθά ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο καο γηα ηε δηθή ζαο ζπλερή
ελεκέξσζε.
Παξαθαιώ όπσο έρσ ηε ζπλεξγαζία ζαο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο παξνύζαο Δγθπθιίνπ θαη ησλ
Καλνληζκώλ.

Αλδξέαο Η. Υξπζνζηόκνπ
Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο

Κνηλ.: -Γενικό Γιεσθσνηή Τποσργείοσ σγκοινωνιών και Έργων
- Αξρεγό Αζηπλνκίαο
-Γηνηθεηή Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο
- Γηνηθεηή Κέληξνπ πληνληζκνύ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο (ΚΔΓ)
- Γεληθό Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ
- Γεληθό Γηεπζπληή Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ
- Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ

ΚΚ/ΑΜ/ΛΜΚ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΔΝΤΠΟΓΡΑΦΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΝΟΛΟΤ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΩΝ ΔΠΗ ΑΚΣΟΠΛΟΗΚΟΤ
ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΚΑΦΟΤ
Όλνκα θάθνπο:
_____________________________________
Δπίζεκνο Αξηζκόο: _________________ ή LL _______________
Σν παξόλ Δλππόγξαθν εκείσκα εθδίδεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 11(5) ησλ Πεξί
Αθηνπιντθώλ θαη Άιισλ Δπηβαηεγώλ θαθώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2012 (Κ.Γ.Π. 278/2012) - θαη κεξίκλε ηνπ
θπβεξλήηε ηνπ ζθάθνπο παξαδίδεηαη ζην πιεζηέζηεξν ζηαζκό ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο πξηλ από ηνλ
απόπινπ ηνπ ζθάθνπο.

(α)

Αξηζκόο Δπηβαηώλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο γξακκέο (β) θαη (γ) πην
θάησ

(β)

Αξηζκόο παηδηώλ ειηθίαο κέρξη θαη 12 εηώλ

(γ)

Αξηζκόο αηόκσλ κε αλαπεξίεο

(δ)

Αξηζκόο Βξεθώλ (ειηθία θάησ ησλ 12 κελώλ)

(ε)

Αξηζκόο Πιεξώκαηνο

(ζη)

Σπρόλ άιινη (λα επεμεγείηαη ε ηδηόηεηα θαζελόο ζηνλ πίλαθα)

(δ)

πλνιηθόο Αξηζκόο πξνζώπσλ πνπ επηβαίλνπλ ζην ζθάθνο

Ονομαζηική Καηάζηαζη πληρώμαηος όπως ζηο Νασηολόγιο :
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ
/ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΑΡ. ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΦΤΛΛΑΓΙΟΤ

ειίδα6από8

14
15
Ονομαζηική Καηάζηαζη προζώπων ποσ δεν είναι επιβάηες ούηε πλήρωμα
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΙΓΙΟΣΗΣΑ

ΠΟΛΗ

ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Δγώ, ν ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηήο/θπβεξλήηεο ηνπ πην πάλσ ζθάθνπο δειώλσ ππεύζπλα όηη όια ηα πην πάλσ ζηνηρεία
είλαη αιεζή.
Τπνγξαθή: ………………………….
Ολνκαηεπώλπκν: ………………………………
Ζκεξνκελία: …… ……… …………

Ώξα: ……….
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Οη Πεξί Αθηνπιντθώλ θαη Άιισλ Δπηβαηεγώλ θαθώλ Καλνληζκνί ηνπ 2012
Κ.Γ.Π. 278/2012
ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΑΗΝΟΝΣΩΝ
ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΟΤ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΚΑΦΟΤ
Σν παξόλ έληππν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηβαηώλ θαη επηβαηλόλησλ ζε αθηνπιντθό
επηβαηεγό ζθάθνο.
Ο αξηζκόο ησλ επηβαηώλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 150 (Καλνληζκόο 9) ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ
επηβαηλόλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ κέγηζην εγθεθξηκέλν αξηζκό πνπ αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό
Αζθάιεηαο Αθηνπιντθνύ Δπηβαηεγνύ θάθνπο.
Γηελεξγήζεθε θαηακέηξεζε επηβαηώλ, επηβαηλόλησλ θαη πιεξώκαηνο όπσο πην θάησ:

Όλνκα θάθνπο

Αξηζκόο επηβαηώλ
πνπ
θαηακεηξήζεθαλ

Αξηζκόο
Νενινγίνπ /
Λεκβνινγίνπ

Αξηζκόο άιισλ
πξνζώπσλ

Ζκεξνκελία
θαηακέηξεζεο

Αξηζκόο βξεθώλ
(ειηθία <1 έηνπο)

Σόπνο θαηακέηξεζεο επηβαηώλ

Αξηζκόο κειώλ
πιεξώκαηνο
ζην Δγγ. Αζθαινύο
Δπάλδξσζεο

Ώξα

Αξηζκόο άιινπ
πιεξώκαηνο ζην
Ναπηνιόγην

Αξηζκόο
επηβαηλόλησλ

Γηαπηζηώζεθε επίζεκα όηη θαηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ζην ελ ιόγσ ζθάθνο επέβαηλαλ ……… επηβάηεο
θαη ……. επηβαίλνληεο, ζπλεπώο: [διαγράψηε ή ζυμπληρώζηε ανάλογα]
(α) δελ έρεη δηαπηζησζεί κεηαθνξά επηβαηώλ θαη επηβαηλόλησλ πέξαλ ηνπ κεγίζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ,
ή
(β) έρεη δηαπηζησζεί όηη κεηαθέξνληαη ……...
πεξηζζόηεξνη από ηνλ κέγηζην επηηξεπόκελν αξηζκό ησλ
………επηβαηώλ θαη ……. πεξηζζόηεξνη από ηνλ κέγηζην αξηζκό επηβαηλόλησλ πνπ νξίδεη ην Πηζηνπνηεηηθό
Αζθάιεηαο Αθηνπιντθνύ Δπηβαηεγνύ θάθνπο πνπ εθδόζεθε ζηηο ……..….….. . σνεπώς διαπιζηώνεηαι
επιζήμως από ηις αρτές ηης Κσπριακής Γημοκραηίας παράβαζη ηοσ Κανονιζμού 9 ηων Περί Ακηοπλοϊκών
και Άλλων Δπιβαηηγών καθών Κανονιζμών ηοσ 2012 (Κ.Γ.Π. 278/2012) και ηοσ Πιζηοποιηηικού Αζθάλειας
Ακηοπλοϊκού Δπιβαηηγού κάθοσς.
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(Τπογραθή)………..………………………………………….

(Τπογραθή)……………………………………………….
. (Τπνγξαθή)

Ονομαηεπώνσμο:……………………………………………

Ονομαηεπώνσμο:…………………………………………

Σίηλος/ Αρ. Αζη.

Σίηλος:……………………………………………………..

…………………………………………

Λιμενική και Νασηική Αζησνομία*

(Τπογραθή)……...……………………………………….....

Σμήμα Δμπορικής Νασηιλίας*

(Τπνγξαθή)

Ονομαηεπώνσμο:………………………………………….
Α.Γ.Σ.:

…………………………………………..

Κσβερνήηης**

* ημείωζη 1: ηελ θαηακέηξεζε δπλαηόλ λα είλαη παξώλ κόλν Δπηζεσξεηήο-ιεηηνπξγόο ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο ή κόλν όξγαλν ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο.
** ημείωζη 2: ΑΡΝΖΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΖΣΖ ΓΔΝ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖΝ
ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ.

