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Προς: Πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων, πλοία, εκπροσώπους πλοίων και κάθε 
ενδιαφερόμενο 
 

Θέμα:  ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Στα πλαίσια εφαρμογής των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων 
Νόμων (Ν.148(Ι)/2003 όπως τροποποιήθηκε) 

 
Ο σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση για το ύψος των διοικητικών 
προστίμων που επιβάλλονται από τον Αρχιεπιθεωρητή σε πλοία, στα πλαίσια της 
εφαρμογής των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμων, όταν η 
περιεκτικότητα των καυσίμων υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από τη 
νομοθεσία κατά 0,01% μέχρι 0,1%. Για υπερβάσεις πέραν του 0,1% κ.μ. λαμβάνονται 
υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο παράρτημα V του Νόμου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 8(1) του περί της Περιεκτικότητας των 
Καυσίμων Πλοίων σε Θείο Διατάγματος του 2015, όπως εκάστοτε τροποποιείται, 
όπου: 

 «8.-(1) Δεν χρησιμοποιούνται καύσιμα πλοίων με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 
0,1% κατά μάζα από :  

  (α) Πλοία που είναι ελλιμενισμένα σε λιμάνια της Δημοκρατίας,  

  (β) Κυπριακά πλοία που είναι ελλιμενισμένα σε λιμάνια κράτους μέλους άλλου 
από τη Δημοκρατία,  

στο πλήρωμα των οποίων παρέχεται επαρκής χρόνος για να ολοκληρώσει κάθε 
αναγκαία εργασία αλλαγής καυσίμων, το συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξη στη 
θέση ελλιμενισμού και, όσο το δυνατόν αργότερα, πριν από την αναχώρηση.» 

 
καθώς και το άρθρο 18 της Οδηγίας 2016/802/EE σχετικά με τη μείωση της 
περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, όπου: 
 
«Τα κράτη µέλη ορίζουν τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παράβασης των 
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές…». 



Εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
 

1. Καθορισμός διοικητικών Προστίμων λαμβανομένων υπόψη της υπέρβασης της 
ποσοστιαίας περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο και της 
χρησιμοποιούμενης ισχύος των μηχανών του πλοίου κατά τη διάρκεια της 
παράβασης, εντός των λιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα πιο κάτω, ο ποιος εφαρμόζεται όταν κατά ή/και μετά την 
επιθεώρηση πλοίου, διαπιστώνεται παράβαση στην περιεκτικότητα των 
καυσίμων του σε θείο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο 
επαναλαμβανόμενα  παραβαίνει τα καθορισμένα όρια της νομοθεσίας, τότε το 
ύψος του προστίμου δυνατόν να αυξάνεται σχετικά.  

 
Πίνακας 

Α/Α 
Περιεκτικότητα σε 
θείο % (κ.μ.) πέραν 
της καθοριζόμενης 

Συνολική 
Περιεκτικότητα 

σε θείο 

Πλοία με 
χρησιμοποιούμενη 

ισχύ μηχανών  
< 1000 kw 

Πλοία με 
χρησιμοποιούμε
νη ισχύ μηχανών  

> 1000 kw 

1 0.01 0.11 - - 

2 0.02 0,12 300 500 

3 0.03 0,13 500 1.000 

4 0.04 0,14 1.000 2.000 

5 0.05 0,15 2.000 4.000 

6 0.06 0,16 4.000 6.000 

7 0.07 0,17 6.000 8.000 

8 0.08 0,18 8.000 10.000 

9 0.09 0,19 10.000 12.000 

10 0.1 0,2 12.000 14.000 

 
2. Ως επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών αλλαγής 

καυσίμων καθορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο ωρών από την ώρα της 
άφιξης στη θέση ελλιμενισμού του πλοίου. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση 
του χρόνου των δύο ωρών τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα των πλοίων πρέπει 
να συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τη 
νομοθεσία. Εξαιρέσεις εφαρμόζονται όπως περιγράφονται στην παράγραφο 9 
του περί της Περιεκτικότητας των Καυσίμων Πλοίων σε Θείο Διατάγματος του 
2015 (Κ.Δ.Π. 103/2015), όπως κατά καιρούς τροποποιείται.  

 
 
 
 

Αντώνης Ιωάννου 
           Αρχιεπιθεωρητής  
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CIRCULAR  

 

 

MECIT 

MECIT 

12.3.55  

8.4.11.10.1.3 

30th November, 2018 

   

 
 
 
To ship-owners, ship-managers, ships, ship representatives, Cyprus Shipping 
Association and to whom may concern  
 
 

Subject: ΙMPOSITION OF ADMINISTRATIVE FINE ON SHIPS REGARDING THE USE OF 
FUELS THAT DO NOT COMPLY WITH THE PRESCRIBED SPECIFICATIONS  

Under the Implementation of the Specification of Oil Products and Fuel Laws 
(Law.148(Ι)/2003 as amended) 

 
The purpose of the current Circular is to inform for the level of the administrative fines 
that are imposed from the Chief Inspector, to ships under the Specification of Oil 
Products and Fuels Law, when the Sulphur content of the marine fuels used by ships 
exceeds, the prescribed by the Law limit, by 0,01% up to 0,1% by mass. For excess over 
0,1% by mass, it is determined on the basis of the schedule V of the Law. 
 
Whereas the paragraph 8(1) of «The Sulphur Content of Marine Fuels Degree» of 2015 
states that (unofficial translation of the Law): 

 «Marine fuels with a sulphur content exceeding 0,10 % by mass, are not being used:  

  (α) by ships at berth in Republic’s ports,  

  (β) Ships flying the flag of Cyprus, at berth in ports of other member state»  

allowing sufficient time for the crew to complete any necessary fuel-changeover 
operation as soon as possible after arrival at berth and as late as possible before 
departure». 

 
Whereas the article 18 of the Directive 2016/802/EU relating to a reduction in the 
Sulphur content of certain liquid fuels, states that: 
 
«Member States shall determine the penalties applicable to breaches of the national 
provisions adopted pursuant to this Directive. The penalties determined must be 
effective, proportionate and dissuasive...». 

REPUBLIC OF CYPRUS 

 

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM 
 



The following are applied: 
 

1. Administrative fines, determined on the basis of the excess of the Sulphur 
content of the marine fuels and the power of the engines in use, at the time of 
the infringement, in the Ports of the Republic of Cyprus, as shown on Table, 
and applied when at/after the inspection of a ship, it is found that marine fuels 
do not comply with the Sulphur limits prescribed in the Law. When a ship 
repeatedly exceeds the prescribed limits, the amount of the fine may increase 
respectively.  

 
Table  

Α/Α 

Sulphur Content % 
(by mass) above the 

prescribed by the 
Law 

Total Sulphur 
Content  

(% by mass)  

Power Engine in 
use  

< 1000 kw 

Power Engine in 
use  

> 1000 kw 

1 0.01 0.11 - - 

2 0.02 0,12 300 500 

3 0.03 0,13 500 1.000 

4 0.04 0,14 1.000 2.000 

5 0.05 0,15 2.000 4.000 

6 0.06 0,16 4.000 6.000 

7 0.07 0,17 6.000 8.000 

8 0.08 0,18 8.000 10.000 

9 0.09 0,19 10.000 12.000 

10 0.1 0,2 12.000 14.000 

 
2. As a sufficient time for the crew to complete any necessary fuel-changeover 

operation is determined the time of two hours since the ship has arrived at the 
anchorage place. Consequently, as soon as the two-hour limit is over, the fuel 
in use shall fully comply with the specifications prescribed by the Law. 
Exceptions take place as in paragraph 9 of The Sulphur Content of Marine Fuels 
Decree» of 2015 (IP 103/2015), as it is at time to time amended.  

 
 
 
 

Antonis Ioannou  
           Chief Inspector  

 
 


