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Iδηνθηήηεο αθηνπιντθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ
Θέμα:

Οι πεπί Ακηοπλοϊκών και Άλλων Επιβαηηγών καθών Κανονιζμοί ηος
2012, Κ.Δ.Π. 278/2012-Καθοπιζμόρ απιθμού επιβαινόνηων πος θα
αναγπάθεηαι ζηα νέα Πιζηοποιηηικά Αζθάλειαρ

1.
Αλαθέξνκαη ζην πην πάλσ ζέκα θαη ζαο πιεξνθνξώ όηη έρνπλ ςεθηζηεί νη πεξί
Αθηνπιντθώλ θαη Άιισλ Επηβαηεγώλ θαθώλ Καλνληζκνί ηνπ
2012, Κ.Δ.Π.
*
278/2012 νη νπνίνη θαηαξγνύλ ηνπο Καλνληζκνύο Κ.Δ.Π. 342/2002.
2.
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. Με ηνπο λένπο Καλνληζκνύο
ζα αλαγξάθεηαη ζηα Πηζηνπνηεηηθά Αζθάιεηαο ν κέγηζηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ (βι.
Πξώην θαη Δεύηεξν Παξάξηεκα ησλ Καλνληζκώλ Κ.Δ.Π 278/2012 ).
3.
Είλαη νπζηώδεο όπσο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ επηζεσξήζεσλ δπλάκεη
ησλ λέσλ Καλνληζκώλ δηαζαθεληζηεί πσο ν κέγηζηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ πνπ ζα
αλαγξάθεηαη ζηα λέα Πηζηνπνηεηηθά Αζθάιεηαο ζα είλαη ν αξηζκόο ησλ επηβαηώλ
όπσο νξίδνληαη ζηνπο λένπο Καλνληζκνύο Κ.Δ.Π. 278/2012 (κε κέγηζην αξηζκό ηνπο
150) πιένλ ηνπ θαηώηαηνπ αξηζκνύ ηνπ πιεξώκαηνο όπσο απηόο έρεη ππνινγηζζεί γηα
ην δεδνκέλν ζθάθνο βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο λόκνπ.
4.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζθάθνπο, εάλ επηζπκεί πεξηζζόηεξν πιήξσκα γηα λα θαιύςεη
ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη, κπνξεί λα αηηεζεί ζύλζεζε πιεξώκαηνο
κε κεγαιύηεξν αξηζκό από απηό ηνπ θαηώηαηνπ νξίνπ αθνύ ιάβεη ππόςε ηα πην θάησ:
(i) Ο θπβεξλήηεο θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα θαηέρνπλ
πηζηνπνηεηηθά λαπηηθήο ηθαλόηεηαο θαη άιια πηζηνπνηεηηθά όπσο
πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Έθδνζε θαη Αλαγλώξηζε
Πηζηνπνηεηηθώλ θαη Ναπηηθή Εθπαίδεπζε) Νόκν ηνπ 2008 (Ν. 27(Θ)/2008).
(ii) Ο θπβεξλήηεο θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα θαηέρνπλ
πηζηνπνηεηηθό Θαηξηθήο Εμέηαζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πεξί Εκπνξηθήο
*
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Ναπηηιίαο (Θαηξηθή Εμέηαζε Ναπηηθώλ θαη Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθώλ) Νόκν
ηνπ 2000 (Ν. 107(Θ)/2000).
(iii) Ο θπβεξλήηεο θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα είλαη
θαηαρσξεκέλνη ζην λαπηνιόγην ηνπ ζθάθνπο όπσο πξνβιέπεηαη από ηνπο
πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Πινίαξρνη θαη Ναπηηθνί) Νόκνπο ηνπ 1963 έσο
(Αξ. 2) ηνπ 2002 (Ν.46/1963 όπσο ηξνπνπνηήζεθε).
(iv) Ο θπβεξλήηεο θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα θαηέρνπλ Κππξηαθό
Ναπηηθό Φπιιάδην ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο
(Απνγξαθή ησλ Ναπηηθώλ θαη Μεηξών Ναπηηθήο Απνγξαθήο) Νόκν ηνπ
2000 (Ν.108/(Θ)/2000).
(v) εκεηώλεηαη ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή θνηλσληθώλ αζθαιίζεσλ γηα
όινπο ηνπο λαπηηθνύο ζύκθσλα κε ηελ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ
Ννκνζεζία.
(vi) Ο κέγηζηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ ζα είλαη ν αξηζκόο ησλ επηβαηώλ όπσο
νξίδνληαη ζηνπο ελ ιόγσ Καλνληζκνύο πιένλ ηνπ αξηζκνύ ηνπ
πιεξώκαηνο πνπ επηζπκεί ν ηδηόθηεηεο ηνπ ζθάθνπο. Ννείηαη όηη ζε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο, ν κέγηζηνο αξηζκόο επηβαηλόλησλ ζα ζπλάδεη κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκώλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα μεπέξλα ηνλ
κέγηζην αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ ππνινγίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνλνηώλ ηνπ θαλνληζκνύ 16(2) «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
(δεμακελή θαηαθξάηεζεο ιπκάησλ), ηνπ θαλνληζκνύ 27 «Δηόδνη
Δηαθπγήο», ηνπ θαλνληζκνύ 33 «Μεηαθεληξηθό ύςνο θαη κειέηε άζηθηεο
επζηάζεηαο θαη ηνπ θαλνληζκνύ 77 «Αηνκηθά ζσζίβηα». Όζνλ αθνξά ζηελ
εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 24(10) «Υώξνη επηβαηώλ» ην επηπιένλ
πιήξσκα ζα ινγίδεηαη σο επηβάηεο.
5.
Επηζεκαίλεηαη εηδηθόηεξα όηη ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 11(3) ησλ Κ.Δ.Π.
278/2012 πξηλ από θάζε απόπινπ ηνπ ζθάθνπο, ν θπβεξλήηεο ζα παξαδίδεη ζε
εληεηαικέλν αληηπξόζσπν ηνπ ζην ζεκείν απόπινπ, ελππόγξαθν ζεκείσκα ζην
νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ν αξηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ επηβαηλόλησλ θαη μερσξηζηά ν
αξηζκόο ησλ αλειίθσλ, βξεθώλ, αηόκσλ κε αλαπεξίεο θαζώο επίζεο θαη νλνκαζηηθή
θαηάζηαζε πιεξώκαηνο ζύκθσλα κε ην λαπηνιόγην ηνπ ζθάθνπο. Ο εληεηαικέλνο
αληηπξόζσπνο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηνύληαη ζην Σκήκα καο θαη ζηελ
Ληκεληθή θαη Ναπηηθή Αζηπλνκία, ζα ελεκεξώλεη ηνλ πιεζηέζηεξν ηαζκό Ληκεληθήο θαη
Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ ελππόγξαθνπ ζεκεηώκαηνο (βι.
θαλνληζκό 11(4)).
6.
Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, παξαθαινύκε όπσο απνζηαιεί
ζπκπιεξσκέλν ην Ένηςπο Αίηηζηρ Επιθεώπηζηρ κέρξη ηελ 31η Δεκεμβπίος 2012,
έηζη ώζηε ην Σκήκα λα πξνγξακκαηίζεη έγθαηξα ηηο επηζεσξήζεηο ηνπ 2013 βάζεη ησλ
λέσλ Καλνληζκώλ Κ.Δ.Π. 278/2012, όηαλ απηή θαηαζηεί αλαγθαία (πξηλ ηελ εθπλνή
ησλ πθηζηάκελσλ Πηζηνπνηεηηθώλ Αζθάιεηαο). Γηα ζθάθε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηνπο
επηζπκεί πεξηζζόηεξν πιήξσκα από ηνλ ειάρηζην αξηζκό λα ην δειώζεη κε ηελ
αίηεζε επηζεώξεζεο ηνπ ζθάθνπο.
7.
εκεηώλεηαη πσο, νη πεξί ηεο Δηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο
Αλζξώπηλεο Ζσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθνί) θαη πεξί πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνη (Ν.
2

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 κέρξη 25,000 επξώ (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.
8.
Καινύληαη όινη νη ηδηνθηήηεο αθηνπιντθώλ επηβαηεγώλ ζθαθώλ λα
ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ διαηάξειρ ηων νέων Κανονιζμών Κ.Δ.Π. 278/2012 και να
ανηαποκπιθούν έγκαιπα ζηιρ απαιηήζειρ λαμβάνονηαρ ςπόψη και ηην παπούζα
Εγκύκλιο.
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