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Εγθύθιηνο 29/2013 
 
 
ΣΕΝ 5.13.09                  29 Ννεκβξίνπ 2013 
ΣΕΝ 12.3.01.25 
 
 
 
Ιδηνθηήηεο Αθηνπιντθώλ Επηβαηεγώλ θαθώλ θαη Μηθξώλ Επηβαηεγώλ θαθώλ 
 

Παγθύπξην ύλδεζκν Ιδηνθηεηώλ Επαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ θαθώλ 

 
 
Θέμα: Παραβάζεις προνοιών ηων Κανονιζμών  Κ.Δ.Π. 278/2012- Επιβολή 

Διοικηηικών Προζηίμων ζε Ακηοπλοϊκά Επιβαηηγά κάθη και ζε Μικρά 
Επιβαηηγά κάθη 

 
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη επηζπκώ λα ζαο πιεξνθνξήζσ γηα ηα αθόινπζα- 
 

1. Ο Τπνπξγόο πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ ελέθξηλε ζηηο 30.7.2013, ελδεηθηηθέο 
νδεγίεο γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ ζε ζθάθε πνπ παξαβηάδνπλ ηηο 
πξόλνηεο ησλ περί Ακτοπλοϊκών και άλλων Επιβατηγών Σκαυών Κανονισμών τοσ 
2012 (Κ.Δ.Π. 278/2012).  

 
2. Όπσο έρεη ήδε αλαθνηλσζεί θαη ζηελ Εγθύθιην καο  κε αξ. 28/2013 εκεξ. 28 

Ννεκβξίνπ 2013, γηα ζθνπνύο δηαθάλεηαο ην  πιήξεο θείκελν ησλ ελδεηθηηθώλ νδεγηώλ 
ηνπ Τπνπξγνύ, ππό ηελ κνξθή εθηελνύο Πίλαθα, είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Σκήκαηνο καο (www.shipping.gov.cy) ζην ειδικό εικονίδιο κε ηίηιν «Ακηοπλοϊκά 
και Μικρά Επιβαηηγά κάθη»). 

 
3. Η δπλαηόηεηα επηβνιήο δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ πξνλνείηαη ζην άξζξν 8(1) 

των περί της Διεθνούς Σσμβάσεως περί Ασυαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στην 
Θάλασσα (Κσρωτικών) και περί Σσναυών Θεμάτων Νόμων τοσ 1985 έως 2012 (ν 
Νόκνο*) ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ύκβαζεο, ηνπ 
Νόκνπ θαη ησλ Καλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ Νόκνπ. 

 
Σν ζπλνιηθό ύςνο ησλ πξνζηίκσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα €42.714 θαηά 
πεξίπησζε. 
 
 

                                                 
*
 Νόκνο 77/1985όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 32/1989, 24(ΙΙΙ)/1997, 10(ΙΙΙ)/2001, 52(ΙΙΙ)/2004, 
24(ΙΙΙ)/2006, 9(ΙΙΙ)/2009 θαη 12(ΙΙΙ)/2012.  
 

http://www.shipping.gov.cy/


4. Όηαλ ην Σκήκα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα παξάβαζε ησλ Καλνληζκώλ 
Κ.Δ.Π. 278/2012 ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:  

 
(α)  Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο ζα εηδνπνηείηαη γηα ηηο θαηαγγειίεο θαη ζα θαιείηαη λα 

ππνβάιεη γξαπηώο ηελ εθδνρή ηνπ γη απηέο, εληόο 45 εκεξώλ· 
 
(β)  Εθόζνλ ππνβιεζεί ε εθδνρή ηνπ ηδηνθηήηε ή κε ηελ παξέιεπζε 45 εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ην Σκήκα ζα πξνρσξεί 
ζε εμέηαζε ησλ θαηαγγειηώλ θαη επηβνιή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ, βάζεη ηνπ 
Πίλαθα (ησλ ελδεηθηηθώλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγνύ), όπνπ θξίλεη όηη απηό 
επηβάιιεηαη· 

 
(γ)  Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη ιεραρτική 

προζθσγή ελώπηνλ ηνπ Τπνπξγνύ πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ  εληόο 
πξνζεζκίαο 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο απόθαζεο 
επηβνιήο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ. 

 
Τπελζπκίδεηαη επηπξόζζεηα πσο, o Καλνληζκόο 22 ησλ Κ.Δ.Π. 278/2012 πξνβιέπεη 
όηη,παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκώλ απνηειεί πνηληθό αδίθεκα ηηκσξνύκελν 
κε ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 8,543 επξώ ή θαη/  θπιάθηζε κέρξη 2 έηε. Επηζεκαίλεηαη 
πσο, ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο είλαη αλεμάξηεηε από ηπρόλ επηβνιή δηνηθεηηθνύ 
πξνζηίκνπ. 
 

5. Καινύληαη νη θπβεξλήηεο, ηα πιεξώκαηα θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηνπιντθώλ 
επηβαηεγώλ ζθαθώλ θαη ησλ κηθξώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ όπσο ηεξνύλ ζρνιαζηηθά 
ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθώλ Καλνληζκώλ Κ.Δ.Π. 278/2012 ώζηε λα απνθεύγεηαη ε 
επηβνιή δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ ή /θαη ε άζθεζε πνηληθώλ δηώμεσλ. 
 
 

 
Δξ. Αληώλεο Α. Μαδέιια 
Αλαπιεξσηήο Δηεπζπληήο 
Σκήκαηνο Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο 
 

 

Κνηλ.  - Γενικό Διεσθσνηή Τποσργείοσ σγκοινωνιών και Έργων 

 - Αξρεγό Αζηπλνκίαο 

- Δηνηθεηή Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο 

 

 


