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ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθ. 3131.1/9/94/94
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 5
"Για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη
καταδυτική συσκευή».
(Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 103-Β΄/16-2-95)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/73)
περί ΚΔΝΔ όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10
του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ 40Α/18.3.91) περί "Μονάδας
Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και
άλλες διατάξεις περί αυτού.
2. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 5 που
εκδόθηκε από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος με τις
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν
την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.
3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με
το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό
Λιμένα με αριθμ. 5.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
με αριθμό 5
"Για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη
καταδυτική συσκευή.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχουμε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ.
Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 "περί πειθαρχικής
εξουσίας των Προϊσταμένων Λιμενικών Αρχών" (ΦΕΚ
162Α), συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 του Ν.Δ.
187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261/Α/73).
β) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 "περί αρμοδιότητος
Λ.Σ. και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων

Ασφαλείας" (ΦΕΚ 93Α).
γ) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) "περί
ΚΔΝΔ όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 Ν.
1940/91 (Α 40) "περί Μονάδας Ειδικών Αποστολών
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί
αυτού.
δ) Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού και εκδίδουμε τον ακόλουθο
Κανονισμό:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο Γενικός αυτός Κανονισμός ισχύει για τη χερσαία και
θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τους λιμένες, τους όρμους
καθώς και για τη θαλάσσια έκταση της περιοχής
δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της Χώρας,
όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Με τον όρο "ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ" νοείται το κέντρο εκείνο το οποίο είναι
εφοδιασμένο με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την
οικεία Λιμενική Αρχή και έχει σαν κύριο και αποκλειστικό
σκοπό την διδασκαλία - εκπαίδευση (θεωρητική πρακτική) διαφόρων ατόμων στην υποβρύχια κολύμβηση
με χρήση αυτόνομης καταδυτικής συσκευής παροχής
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αέρα «για ψυχαγωγία».
(Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 160-Β΄/9-3-95)
2. Με τον όρο "ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" νοείται το
κέντρο εκείνο το οποίο είναι εφοδιασμένο με άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Λιμενική Αρχή και
έχει σαν κύριο αποκλειστικό σκοπό την, με κατάλληλο Ε/Γ
πλοίο, οργάνωση θαλάσσιων περιηγήσεων - εκδρομών
για την διενέργεια, από πτυχιούχους αυτοδύτες,
καταδύσεων με την χρήση αυτόνομων καταδυτικών
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συσκευών παροχής αέρα «για ψυχαγωγία».
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Η φράση ΄΄για ψυχαγωγία΄΄ στο τέλος της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ
858Β/94)
2
Η φράση ΄΄για ψυχαγωγία΄΄ στο τέλος της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ
858Β/94)

3. Με τον όρο "ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΑΥΤΟΔΥΤΗΣ" νοείται ο εφοδιασμένος με ερασιτεχνικό
πτυχίο αυτοδύτη από Ελληνικό ή αναγνωρισμένο
αλλοδαπό κέντρο εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης με
αυτόνομη καταδυτική συσκευή παροχής αέρα.
4. Με τον όρο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΤΗΣ" νοείται:
α) Ο εφοδιασμένος με πτυχίο εκπαιδευτή αυτοδύτη
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή την
Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας
Αθλητικής
Αλιείας
και
Τεχνικής
Κολύμβησης
(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.Τ.Κ) ή
β) Ο εφοδιασμένος με πτυχίο εκπαιδευτή αυτοδύτη
από Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς, αναγνωρισμένους κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 3, εκπαιδευτικούς φορείς, που
έχουν ως βασική δραστηριότητα τις υποβρύχιες
καταδύσεις με αυτόνομες συσκευές παροχής αέρα ή
γ) Ο εφοδιασμένος με πτυχίο υποβρύχιου
καταστροφέα (Υ/ΚΤ) από την Μονάδα Υποβρύχιων
Καταστροφών (ΜΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.)
καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος
Ειδικότητας Υποβρύχιων Αποστολών. Σε αμφότερες τις
περιπτώσεις αυτές ο αυτοδύτης, κάτοχος πτυχίου
υποβρύχιου καταστροφέα ή άλλου πιστοποιητικού της
ΜΥΚ από το οποίο προκύπτει ότι έχει εκπαιδευθεί σε
βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξι (36) μέτρα, πρέπει να
έχει προϋπηρεσία (καταδυτική ενέργεια) πέντε (5)
τουλάχιστον ετών στην ΜΥΚ ή στην Μονάδα Ειδικών
Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) αντίστοιχα
και θα πρέπει να του έχει χορηγηθεί βεβαίωση από τις
Υπηρεσίες (Μονάδες) αυτές που να αναφέρει ότι κατά την
διάρκεια που αυτός υπηρέτησε δεν υστερούσε από
πλευράς εκπαίδευσης και επαγγελματικής απόδοσης ή
δ) Ο εφοδιασμένος με πτυχίο υποβρύχιου
καταστροφέα (Υ/ΚΤ) από την. Μονάδα Υποβρύχιων
Καταστροφών (ΜΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) ή το
προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας
Υποβρύχιων Αποστολών που δεν έχει προϋπηρεσία
πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην ΜΥΚ ή στην Μονάδα
Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ).
5. Με τον όρο "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ νοείται το
χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης
Οκτωβρίου κάθε έτους.
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Άρθρο 3
Αναγνώριση εκπαιδευτικών φορέων
1. Για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών φορέων
απαιτείται η υποβολή στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας (ΥΕΝ) εκ μέρους των ενδιαφερομένων (α) των
προγραμμάτων εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη - χρονική
διάρκεια εκπαίδευσης αναλυτικά για κάθε εκπαιδευτική
βαθμίδα - προσόντα διδακτικού προσωπικού και
προηγούμενη εμπειρία του στην εκπαίδευση αυτοδυτών
(β) των διατιθέμενων και χρησιμοποιούμενων, από τους
εκπαιδευόμενους, υλικών και μέσων και (γ) οποιουδήποτε
άλλου στοιχείου σχετικού με την εκπαίδευση ήθελε
ζητηθεί από το Υ.Ε.Ν.
2. Πενταμελής επιτροπή συγκροτούμενη από τον
Αρχηγό Λ.Σ. και αποτελούμενη από:
α) Τον Δ/ντή Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) του ΥΕΝ ως
Πρόεδρο.
β) Τον Διοικητή της Μονάδας Ειδικών Αποστολών του
Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ).
γ) Αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) κάτοχο
πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα, οριζόμενο από το
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).
δ) Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
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Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ΓΚΛ 08
(ΦΕΚ 858Β/94)

(Γ.Γ.Α.) και
ε) Εκπαιδευτή αυτοδύτη Α’ τάξης (τριών αστέρων),
μέλος του πλέον αντιπροσωπευτικού Συλλόγου ή
Συνδέσμου
πτυχιούχων
εκπαιδευτών
αυτοδυτών,
εισηγείται στον Αρχηγό Λ.Σ., ο οποίο αποφαίνεται επί της
αναγνώρισης ή όχι του φορέα και της δυνατότητας να
εκπαιδεύει και χορηγεί πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών.
3. Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης του
Αρχηγού Λ.Σ., επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό
Εμπορικής Ναυτιλίας εντός τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση, ο οποίος αποφαίνεται οριστικά.
4. Σε περίπτωση αναγνώρισης του ο φορέας είναι
υποχρεωμένος να τηρεί ανάλογα τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού που αφορούν τα κέντρα
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης, να εφοδιάζεται με
την αντίστοιχη άδεια από την οικεία Λιμενική Αρχή στην
περιοχή της οποίας δραστηριοποιείται και να
συμμορφώνεται προς τις τυχόν υποδείξεις - οδηγίες και
επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται
στην απόφαση αναγνώρισης, άλλως η αναγνώριση
αίρεται μέχρι αποκατάστασης των πραγμάτων στην
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τα οριζόμενα
στην απόφαση αναγνώρισης, τάξη.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 16 έχουν ανάλογη
εφαρμογή και για τους φορείς εκπαίδευσης εκπαιδευτών
αυτοδυτών.
6. Η επιτροπή του άρθρου 5 μπορεί να διενεργεί
δειγματοληπτικούς ελέγχους - επιθεωρήσεις για την
διαπίστωση τήρησης, εκ μέρους των αναγνωρισμένων
φορέων, των υποχρεώσεων τους. Οι έλεγχοι επιθεωρήσεις της παρούσης παραγράφου είναι
ανεξάρτητοι από τους ελέγχους - επιθεωρήσεις που
διενεργεί η οικεία Λιμενική Αρχή, από την οποία ο φορέας
έχει εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στα
πλαίσια άσκησης Διοικητικής Αστυνομίας.
7. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές αυτοδύτες θα πρέπει,
εκτός των άλλων προϋποθέσεων και προσόντων που
καθορίζονται στον Κανονισμό αυτό, να είναι κάτοχοι
ερασιτεχνικού πτυχίου Α’ τάξης (τριών αστέρων).
Άρθρο 4
Εκπαιδευτικές βαθμίδες - Διάκριση πτυχίων
εκπαιδευτών αυτοδυτών
1. Τα πτυχία των εκπαιδευτών αυτοδυτών
κατατάσσονται (διακρίνονται) σε τρεις εκπαιδευτικές
βαθμίδες ως ακολούθως:
α) Α' Τάξης (τριών αστέρων)
β) Β' Τάξης (δύο αστέρων) και
γ) Γ' Τάξης (ενός αστέρος).
2. Τα πτυχία των εκπαιδευτών αυτοδυτών των
εδαφίων α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 2
χαρακτηρίζονται ως Α', Β', Γ' τάξης (τριών, δύο, ενός
αστέρων) από τις οικείες Υπηρεσίες ή φορείς που τα
εκδίδουν.
3. Τα πτυχία του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του
ίδιου άρθρου 2 θεωρούνται ως ισότιμα των πτυχίων Β'
Τάξης (δύο αστέρων). Για να θεωρηθούν ως ισότιμα της
Α' τάξης (τριών αστέρων) απαιτείται προϋπηρεσία
(καταδυτική ενέργεια) επτά (7) τουλάχιστον ετών ή
επαγγελματική
καταδυτική
απασχόληση
του
ενδιαφερόμενου ατόμου ως εκπαιδευτή αυτοδύτη επί
τρεις (3) τουλάχιστον τουριστικές περιόδους σε κέντρα
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης
4. Τα πτυχία του εδαφίου δ της παραγράφου 4 του
ίδιου άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού θεωρούνται ως
ισότιμα της Γ' Τάξης (ενός αστέρος). Για να θεωρηθούν
ως ισότιμα της Β' Τάξης (δύο αστέρων) ή της Α' τάξης
(τριών αστέρων) απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική
καταδυτική απασχόληση του ενδιαφερόμενου αυτοδύτη
επί τρεις τουλάχιστον, για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα,

τουριστικές περιόδους, σε κέντρα εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης.
5. Η προηγούμενη επαγγελματική καταδυτική
απασχόληση αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας
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Λιμενικής Αρχής.
Άρθρο 5
Επιτροπή ελέγχου - καθήκοντα αυτής
1. Η επιθεώρηση του κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης ή καταδυτικού κέντρου ενεργείται από
επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου
της οικείας Λιμενικής Αρχής στην οποία συμμετέχουν:
α) Βαθμοφόρος της Λιμενικής Αρχής
β) Βαθμοφόρος της ΜΕΑ/ΛΣ
γ) Αξιωματικός Λ.Σ. (Τ) της Διεύθυνσης Ελέγχου
Εμπορικών Πλοίων (ΔΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας (ΥΕΝ) ή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης
Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) του λιμένα της έδρας της Λιμενικής
Αρχής.
2. Η επιτροπή εξετάζει τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις και τα
διατιθέμενα μέσα (πλοία - υλικοτεχνική υποδομή κλπ) και
συντάσσει πρακτικό γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα προς
τον Λιμενάρχη για την χορήγηση της άδειας ή την
απόρριψη της σχετικής αίτησης.
3. Τα έξοδα διακίνησης, παραμονής και διατροφής
των μελών της επιτροπής βαρύνουν τον αιτούντα.
Άρθρο 6
Ισχύς των αδειών
«1. Οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό αυτό και
χορηγούμενες άδειες ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
του επόμενου από την έκδοσή τους έτους, ενώ η αίτηση
για ανανέωση υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή
υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους
λήξης της ισχύος τους, άλλως παύει η ισχύς τους κατά τις
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διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού.»
2. Οι άδειες ανανεώνονται μετά την επιθεώρηση της
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(Με το άρθρο 17 του Ν. 3409/05, ΦΕΚ-273 Α’ ορίζεται ότι :
«1. Κάτοχοι πτυχίων εκπαιδευτών αυτοδυτών του άρθρου 4 του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5 (ΦΕΚ 858 Β΄/1994), που
έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ανωτέρω
Γενικού Κανονισμού Λιμένα ή έχουν αξιολογηθεί και
αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 του ίδιου
Κανονισμού ή κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος
231/1998, μπορούν να παρέχουν σε Παροχέα Καταδυτικών
Υπηρεσιών Αναψυχής υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών και
οργανωμένης καθοδηγούμενης κατάδυσης σύμφωνα με τις
καθοριζόμενες στον Κανονισμό αυτόν δυνατότητες και με την
τήρηση των Ε.Π.Κ.Α. από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκμάθησης Υποβρύχιας
Κολύμβησης και η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας
Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης
(Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.), η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 5, τα οποία
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν άδεια σε ισχύ,
λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισμού
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Μετά την προθεσμία αυτή
υποχρεούνται για τη νόμιμη λειτουργία τους να κατέχουν τις
άδειες του νόμου αυτού.
3. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών που χορηγούνται από την
Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ. κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα
με αριθμό 5 χορηγούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007. Μετά
την προθεσμία αυτή χορηγούνται πιστοποιητικά εκπαιδευτών
αυτοδυτών σύμφωνα με τα Ε.Π.Κ.Α. και τις διατάξεις του νόμου
αυτού»).
5
Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1
του ΓΚΛ 19 (ΦΕΚ 386Β/99)

επιτροπής του άρθρου 5 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
εξέλιπε κανείς από τους αναφερόμενους στον Κανονισμό
αυτό λόγους. Αυτό αποδεικνύεται με την υπογραφή
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 εκ μέρους του
αιτούντος.
3. Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης
των αδειών συνεπάγεται την παύση της ισχύος τους κατά
την διαδικασία του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού.
Επίσης επιγενόμενη στέρηση των προσόντων του
Διευθυντή
του
κέντρου
εκμάθησης
υποβρύχιας
κολύμβησης
και
των
εκπαιδευτών
αυτοδυτών
συνεπάγεται την απαγόρευση απασχόλησής τους σε
οποιοδήποτε κέντρο από τα προβλεπόμενα στον
Κανονισμό αυτό.
4. Η Λιμενική Αρχή και η επιτροπή του άρθρου 5 έχει
δικαίωμα, κατά τις διαδικασίες της ανανέωσης των
αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του
ενδιαφερόμενου αιτούντος την ανανέωση, οποιουδήποτε
δικαιολογητικού από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
αυτό ήθελε κρίνει σκόπιμο. Τα δικαιολογητικά των
εδαφίων στ η και ι της παραγράφου 2 του άρθρου 7
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε κάθε ανανέωση.
«5. Η αξία των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό
αυτό και χορηγούμενων αδειών ορίζεται σε τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) δρχ. για τους φορείς εκπαίδευσης
εκπαιδευτών αυτοδυτών του άρθρου 3 και για τα κέντρα
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης της παραγράφου 1
του άρθρου 2 και σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δρχ. για
τα καταδυτικά κέντρα της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου 2, ενώ για κάθε ανανέωση καταβάλλεται το
ποσόν των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) και εκατό
χιλιάδων «100.000 δρχ» (από διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ
160-Β΄/9-3-95) του Αρχηγού Λ.Σ. και τα εισπραττόμενα
ποσά αποτελούν έσοδο του Κεφαλαίου Λιμενικής
6
Αστυνομίας κάθε Λιμενικής Αρχής».
Άρθρο 7
Χορήγηση άδειας ίδρυσης -λειτουργίας κέντρου
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης
1. Για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου εκμάθησης
υποβρύχιας
κολύμβησης
απαιτείται
άδεια
του
Προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής στη περιοχή
της οποίας δραστηριοποιείται ή πρόκειται να
δραστηριοποιηθεί το κέντρο αυτό.
2. Η άδεια χορηγείται αφού ο ενδιαφερόμενος και
προκειμένου περί νομικού προσώπου, ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, υποβάλει στην οικεία Λιμενική Αρχή
αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α)
Πιστοποιητικό
γέννησης
ή
επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας του.
β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Β' πρόσφατης
έκδοσης (όχι πλέον του τριμήνου).
γ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται
ως φυγόποινος ή φυγόδικος, πρόσφατης, ως ανωτέρω,
έκδοσης.
«δ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων του
Διευθυντή και των εκπαιδευτών αυτοδυτών που θα
απασχολούνται στο κέντρο, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το Θ5ο έτος της ηλικίας τους. Προκειμένου
περί Διευθυντών ή και εκπαιδευτών αυτοδυτών που
απασχολούντο κατά την τελευταία τριετία σε κέντρα
(Σχολές) εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης τα οποία
είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν, με άδεια της Λιμενικής
Αρχής, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις, ως όριο
6

Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3
του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)

7

ηλικίας ορίζεται το 70ο έτος».
ε) Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης - βάθη θάλασσας
διενέργειας πρακτικής εκπαίδευσης κ.λ.π.).
«στ) Ιατρική βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, για
τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτές αυτοδύτες, με την
οποία βεβαιώνεται η υγεία και η ικανότητα άσκησης της
8
επαγγέλματός τους».
ζ) Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα
προκύπτει ότι έχει δηλωθεί ή θα δηλωθεί, εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την χορήγηση της άδειας,
έναρξη άσκησης επιτηδεύματος.
η) Άδεια από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού στην οποία θα καθορίζεται
επακριβώς η θαλάσσια περιοχή των καταδύσεων. Η
άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν η συγκεκριμένη θαλάσσια
περιοχή έχει αποδεσμευτεί, από πλευράς Αρχαιολογικού
Νόμου, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.
θ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των
ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του άρθρου
9 προς αποτροπή κινδύνου από πυρκαϊά.
«ι) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου
συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης
του ιδιοκτήτη - κατόχου της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης,
του
Διευθυντή
και
οιουδήποτε
προστηθέντος ή εκπαιδευτή αυτοδύτη έναντι τρίτων για
9
θάνατο ή σωματικές βλάβες».
ια) Τρεις (3) φωτογραφίες για τον αιτούντα, τον
Διευθυντή και τους εκπαιδευτές αυτοδύτες.
ιβ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπουν τα επί μέρους
άρθρα του Κανονισμού αυτού.
3. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης στον
αιτούντα και δεν επιτρέπεται η απασχόληση - εργασία ως
Διευθυντή του κέντρου ή ως εκπαιδευτή αυτοδυτών σε
άτομα που είναι φυγόποινα ή φυγόδικα ή έχουν
καταδικαστεί για αρχαιοκαπηλία, ληστεία, ανθρωποκτονία
από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία
ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία,
αποπλάνήση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή,
πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με
χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών (Ν.Δ.
420/70) του νόμου περί μεσαζόντων και δεν έχει παρέλθει
πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα
κακουργήματα.
«4. Τα δικαιολογητικά των εδαφίων α, β και γ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται και
για τον Διευθυντή και όλους τους εκπαιδευτές αυτοδύτες
που απασχολούνται στο κέντρο εκμάθησης υποβρύχιας
10
κολύμβησης».
11

5. Σε περίπτωση που το κέντρο εκμάθησης
υποβρύχιας κολύμβησης μεταβιβασθεί σε άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο η άδεια παύει να ισχύει κατά την
διαδικασία του άρθρου 16. Σε κάθε περίπτωση που ο
ιδιοκτήτης του κέντρου επιθυμεί να μεταφέρει την
δραστηριότητά του προσωρινά και για χρονικό διάστημα
όχι ανώτερο του ενός (1) μηνός σε άλλη, από την
7

Το εδάφιο ΄΄δ΄΄ του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
παρ. 4 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
8
Το εδάφιο ΄΄στ΄΄ του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
παρ. 5 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
9
Το εδάφιο ΄΄ι΄΄ του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
παρ. 6 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
2 παρ. 7 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 καταργήθηκε με το άρθρο 2
παρ. 8 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94) και αναριθμήθηκαν οι
επόμενες παράγραφοι

αναγραφόμενη στην άδεια, θαλάσσια περιοχή, έστω και
εντός των ορίων της ίδιας Λιμενικής Αρχής απαιτείται
έγκριση των οικείων Λιμενικών Αρχών με την οποία
(έγκριση) μπορεί να επιβληθεί και η τήρηση ή ύπαρξη
επιπρόσθετων
υποχρεώσεων
ή
προϋποθέσεων.
Προσωρινή μεταφορά της δραστηριότητας σε άλλη
θαλάσσια περιοχή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
ενός (1) μηνός προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση
του ΥΕΝ.
6. Στην άδεια αναγράφεται και οριοθετείται επακριβώς
η θαλάσσια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το
κέντρο.
7. Η Λιμενική Αρχή μπορεί να μην χορηγήσει άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας του κέντρου εφόσον λόγοι
ασφάλειας
της
ναυσιπλοΐας,
προστασίας
των
εκπαιδευόμενων ή άλλοι κατά την κρίση της λόγοι
συνηγορούν προς τούτο. Μπορεί επίσης να θέτει
περιορισμούς σχετικά με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων
και τον χρόνο (ώρες) στην διάρκεια του οποίου θα
επιτρέπονται οι εκπαιδευτικές καταδύσεις.
8. Κέντρα εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης, που
έχουν την έδρα τους εκτός περιοχής δικαιοδοσίας
Λιμενικής Αρχής και λειτουργούν με άδεια ή όχι άλλων
Αρχών, επεκτείνουν όμως τις δραστηριότητές τους στον
θαλάσσιο χώρο, οφείλουν να πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού και να
εφοδιασθούν με άδεια από την κατά τόπο αρμόδια
Λιμενική Αρχή.
«9.
Η
Ελληνική
Ομοσπονδία
Υποβρύχιας
Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και Τεχνικής
Κολύμβησης (Ε.Ο.Υ. - Δ.Α.Α.Τ.Κ.), οι Ναυτικοί Όμιλοι και
γενικά τα Αθλητικά Σωματεία που δραστηριοποιούνται με
την υποβρύχια κολύμβηση ως άθλημα και υπάγονται
στην Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α.), δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με τις
προβλεπόμενες, από τον παρόντα Κανονισμό, άδειες,
οφείλουν όμως να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού
που αφορούν τα λαμβανόμενα μέτρα ασφάλειας των
καταδύσεων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τυχόν
αντίστοιχες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και να
ενημερώνουν την οικεία Λιμενική Αρχή και την Εφορεία
Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού επί
12
του θαλάσσιου χώρου των καταδύσεων».
Άρθρο 8
Διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του κέντρου
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης - Καθήκοντα και
υποχρεώσεις
1. Ως διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό το
κέντρο εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης πρέπει
απαραίτητα να διαθέτει:
α) Διευθυντή, κάτοχο πτυχίου εκπαιδευτή αυτοδύτη
13
τουλάχιστον Α’ τάξης (τριών αστέρων)
β) Έναν τουλάχιστον εκπαιδευτή αυτοδύτη, κάτοχο
πτυχίου εκπαιδευτή Γ' τάξης (ενός αστέρος) και άνω.
2. Ο ιδιοκτήτης - κάτοχος της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα του
Διευθυντή εφόσον είναι εφοδιασμένος με πτυχίο
εκπαιδευτή αυτοδύτη τουλάχιστον Α’ τάξης (τριών
14
αστέρων)
έχει δε τα ακόλουθα, μεταξύ των άλλων,
12

Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 προστέθηκε με το άρθρο 2
παρ. 8 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Το προσόν κατοχής πτυχίου εκπαιδευτή αυτοδύτη για τον
Διευθυντή ή τον ασκούντα καθήκοντα Διευθυντή, ιδιοκτήτη
κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου εκμάθησης
αναβαθμίστηκε σε Α΄ Τάξης με το άρθρο 2 παρ. 9 του ΓΚΛ 08
(ΦΕΚ 858Β/94)
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Το προσόν κατοχής πτυχίου εκπαιδευτή αυτοδύτη για τον
Διευθυντή ή τον ασκούντα καθήκοντα Διευθυντή, ιδιοκτήτη

καθήκοντα και υποχρεώσεις:
α) Επιλέγει τον Διευθυντή του κέντρου εκμάθησης
υποβρύχιας κολύμβησης, όταν τα καθήκοντα αυτά δεν τα
ασκεί ο ίδιος.
β) Μεριμνά για την, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε
φορά εργατική νομοθεσία, ασφαλιστική κάλυψη όλου του
προσωπικού που, ανεξάρτητα από την σχέση ή το είδος
της εργασίας που παρέχει, απασχολείται στο κέντρο
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης.
γ) Τηρεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
3. Ο Διευθυντής του κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και
υποχρεώσεις.
α) Επιλέγει σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη και
εποπτεύει το εκπαιδευτικό προσωπικό.
β) Ελέγχει τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι
μαθητές.
γ) Τηρεί για όλους τους μαθητές ειδική καρτέλα με τα
πλήρη στοιχεία, στην οποία αναγράφει την πορεία της
εκπαίδευσής τους.
δ) Μεριμνά για την σήμανση του θαλάσσιου χώρου,
που έχει ορισθεί για πρακτική εκπαίδευση, με πλωτήρες
που φέρουν την Διεθνή Καταδυτική Σημαία (κόκκινη με
διαγώνια λευκή λωρίδα) και την σημαία Α (μπλε
χρώματος).
ε)
Τηρεί
βιβλίο
επιθεωρήσεων στο
οποίο
καταχωρούνται οι παρατηρήσεις κατά την διάρκεια του
ελέγχου από την επιτροπή του άρθρου 5.
στ) Τηρεί ημερολόγιο στο οποίο αναγράφονται τα
αφορώντα την εκπαίδευση, ημερομηνίες πρακτικής
εκπαίδευσης, περιοχές στις οποίες έγιναν, συμβάντα ή
ατυχήματα. Το ημερολόγιο θα πρέπει να είναι αριθμημένο
και θεωρημένο από την Λιμενική Αρχή, ενώ απαιτείται
υποχρεωτικά ιδιαίτερα θεώρηση για κάθε ατύχημα ή
συμβάν που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσης.
ζ) Ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσον
την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή για κάθε ατύχημα ή
συμβάν.
η) Τηρεί με σχολαστικότητα τις διατάξεις του άρθρου
10 του παρόντος Κανονισμού.
θ) Υπογράφει τα χορηγούμενα ερασιτεχνικά πτυχία
αυτοδυτών.
4. Ο εκπαιδευτής αυτοδύτης έχει τα ακόλουθα
καθήκοντα και υποχρεώσεις, τελώντας υπό τον άμεσο
έλεγχο εποπτεία και οδηγίες του Διευθυντή.
α) Ελέγχει την καταλληλότητα του εξοπλισμού.
β) Ελέγχει ανελλιπώς τον αέρα που χρησιμοποιείται
για τις καταδύσεις, ώστε να είναι ατμοσφαιρικά καθαρός.
γ) Τηρεί με σχολαστικότητα τον χρόνο κατάδυσης
όπως ορίζεται από τους διεθνείς πίνακες για τα αντίστοιχα
βάθη.
δ) Απαγορεύει τις καταδύσεις η χρονική διάρκεια των
οποίων απαιτεί στάσεις αποπίεσης. Tο ανώτατο βάθος
των εκπαιδευτικών καταδύσεων ορίζεται στα δεκαοκτώ
(18), εικοσιπέντε (25) και τριάντα (30) μέτρα για τα
ερασιτεχνικά πτυχία Γ', Β' και Α' τάξης (ενός, δύο και
τριών αστέρων) αντίστοιχα.
ε) Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες
πληροφορίες για τις τυχόν ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας
περιοχής όπου διεξάγεται η εκπαίδευση.
στ) Μεριμνά ώστε οι εκπαιδευόμενοι να καταδύονται
ανά ζεύγη τους οποίους και συνοδεύει στην κατάδυση,
ανεξαρτήτως βάθους. Σε κάθε εκπαιδευτή αντιστοιχούν
έως και 3 ζεύγη εκπαιδευομένων, ανάλογα με τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την υποβρύχια
ορατότητα.
κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου εκμάθησης
αναβαθμίστηκε σε Α΄ Τάξης με το άρθρο 2 παρ. 9 του ΓΚΛ 08
(ΦΕΚ 858Β/94)

ζ) Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή
ατυχήματος, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
η) Τηρεί με σχολαστικότητα όλους τους ισχύοντες
διεθνώς κανονισμούς ασφάλειας καταδύσεων.
5. Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτές αυτοδύτες του
κέντρου
εκμάθησης
υποβρύχιας
κολύμβησης
απαγορεύεται
να
εργάζονται
απασχολούνται
ταυτόχρονα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, σε άλλο κέντρο.
Άρθρο 9
Κτιριακές εγκαταστάσεις - υλικοτεχνικός εξοπλισμός
του κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης
1. Κάθε κέντρο εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης
πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητες ή μισθωμένες κτιριακές
εγκαταστάσεις που θα αποτελούνται από:
α) Μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού ανάλογου, κατά
την κρίση της επιτροπής, του συνήθους αριθμού των
εκπαιδευόμενων μαθητών.
β) Ένα γραφείο Δ/νσης με τηλεφωνική εγκατάσταση
και τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (FAX).
γ) Μία αποθήκη υλικού
δ) Αποδυτήρια με ατομικά ερμάρια
ε) Δύο αποχωρητήρια (τουαλέτες) και
στ) Δύο λουτρά με καταιωνιστήρες και παροχές
ζεστού - κρύου νερού.
2. Όταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι μισθωμένες
θα πρέπει να υποβληθεί στην Λιμενική Αρχή αντίγραφο
του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την οικεία
Δ.Ο.Υ.
3. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ένα σκάφος με τα
απαραίτητα για την κατηγορία του εφόδια, φαρμακείο με
το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό στο
οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά μία φιάλη
παροχής ιατρικού οξυγόνου με μάσκα, ένα πτυσσόμενο
φορείο για την μεταφορά τυχόν τραυματιών καθώς και τον
ακόλουθο, για δέκα (10) τουλάχιστον άτομα, καταδυτικό
εξοπλισμό ανά καταδυόμενο - εκπαιδευόμενο μαθητή:
Ρυθμιστή πλευστότητας με ditect feed, ρυθμιστή
πίεσης, εφεδρική πηγή αέρα, (ρυθμιστής χταπόδι),
βαθύμετρο,
μανόμετρο,
φιάλες
καταδύσεων
χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα (10) λίτρων, στολή
υγρού τύπου, πτερύγια, μάσκα, αναπνευστήρα, μαχαίρι
και ζώνη βαρών. Ειδικότερα όλες οι φιάλες καταδύσεων
θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί υδραυλικά σε πίεση
τριακοσίων (300) ατμοσφαιρών και οπτικά εσωτερικά από
κατάλληλο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ελέγχου. Η
ημερομηνία ελέγχου θα αναγράφεται ανεξίτηλα ή
ανάγλυφα από το συνεργείο που διενήργησε τον έλεγχο.
Το ίδιο συνεργείο θα χορηγεί και σχετική βεβαίωση στην
οποία θα αναφέρονται ο αριθμός κατασκευής κάθε
φιάλης, το υλικό κατασκευής, η πίεση δοκιμής η μόνιμη
και προσωρινή διαστολή και ότι η φιάλη είναι κατάλληλη
για χρήση. Η ισχύς των βεβαιώσεων ελέγχου φιαλών,
ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, ορίζεται σε
δύο (2) έτη για τις φιάλες που έχουν κατασκευασθεί πριν
από το έτος 1960 και στα τρία (3) έτη για τις φιάλες που
έχουν κατασκευασθεί μεταγενέστερα. Οι ρυθμιστές
πίεσης αέρα πρέπει να ελέγχονται σε ετήσια βάση και να
εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση εξουσιοδοτημένου
συνεργείου. Οι παραπάνω βεβαιώσεις θα πρέπει να είναι
διαθέσιμες για έλεγχο στον χώρο καταδύσεων.
4. Εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις απέχουν άνω
των πεντακοσίων (500) μέτρων από την θαλάσσια
περιοχή των καταδύσεων το κέντρο εκμάθησης
υποβρύχιας κολύμβησης θα πρέπει να εξασφαλίζει την
δυνατότητα μεταφοράς, με χερσαία μέσα, των
εκπαιδευόμενων στην θάλασσα. Αντί των κτιριακών
εγκαταστάσεων είναι δυνατή η ύπαρξη ενός και μόνον
ιδιόκτητου ή μισθωμένου, κατάλληλου μηχανοκίνητου
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πλοίου «υπό Ελληνική Σημαία»
εφοδιασμένου με
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) “από” την
Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών πλοίων (ΔΕΕΠ) ή το
Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ή
αναγνωρισμένο νηογνώμονα. Στην πίσω όψη του Π.Γ.Ε.
του πλοίου πρέπει να υπάρχει η εγγραφή "Το πλοίο
μπορεί να μεταφέρει καταδυτικό εξοπλισμό αυτόνομης
κατάδυσης και να χρησιμοποιείται για την διενέργεια
καταδύσεων με σκοπό την εκμάθηση υποβρύχιας
κολύμβησης". Η διάταξη της παραγρ. 2 του παρόντος
άρθρου έχει και στην συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογη
εφαρμογή.
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5. Επί του πλοίου, το οποίο θα απασχολείται με την
δραστηριότητα αυτή, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα
διαμορφωμένοι
χώροι
που
να
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν για (α) την διδασκαλία των μαθητών (β)
την αλλαγή ενδυμασίας των μαθητών και (γ) αποθήκη
υλικών, ενώ απαιτείται επίσης:
α) Ύπαρξη επί του καταστρώματος κατάλληλων
χώρων τοποθέτησης του καταδυτικού εξοπλισμού, ώστε
να αποφεύγεται η μετατόπισή του και η έκθεσή του σε
ηλιακή ακτινοβολία ή σε εστίες παραγωγής θερμότητας.
Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η τοποθέτηση του
καταδυτικού εξοπλισμού να μην επηρεάζει την ευστάθεια
του σκάφους.
β) Ύπαρξη προφυλακτήρων στον έλικα, και κλίμακας
ανόδου των αυτοδυτών από την θάλασσα.
6. Επί του πλοίου, κατά την διάρκεια που
διενεργούνται καταδύσεις, πρέπει να επαίρεται επί ειδικού
ιστού το σήμα που υποδηλώνει την ύπαρξη αυτοδυτών
στην θάλασσα.
Άρθρο 10
Εγγραφές μαθητών - Υποχρεώσεις αυτών - Χορήγηση
Ερασιτεχνικού πτυχίου
1. Για την εγγραφή μαθητών στο κέντρο εκμάθησης
υποβρύχιας
κολύμβησης
για
εκπαίδευση
οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18 έτος
της ηλικίας τους. Γίνονται επίσης δεκτοί για εγγραφή και
αυτοί που συμπλήρωσαν το 14ο έτος της ηλικίας τους,
μετά από έγγραφη συγκατάθεση του νομιμοποιούμενου
να την παράσχει.
2. Πριν από την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και ο ιατρός βεβαιώνει
εγγράφως ότι ο προς εκπαίδευση είναι υγιής και μπορεί
να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του κέντρου
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης με αυτόνομη
καταδυτική συσκευή. Η ιατρική δήλωση που, ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα αντίστοιχα, είναι προσαρτημένη στο τέλος του
Κανονισμού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από τον ιατρό
κατά την εξέταση των μαθητών και την χορήγηση της
ιατρικής βεβαίωσης.
3. Οι μαθητές πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης,
υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι φέρουν ακέραια την
ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος από υπαιτιότητά τους,
εφόσον το κέντρο τήρησε τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού και τους διεθνώς παραδεκτούς κανόνες
ασφαλείας κατά την κατάδυση.
4. Κανείς μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει την
παραπέρα εκπαίδευση εάν δεν τηρεί επακριβώς τους
καθορισμένους κανόνες ασφαλείας, που διδάσκονται από
τους εκπαιδευτές.
5. Στους συμπληρώσαντες επιτυχώς την εκπαίδευση
χορηγείται από το κέντρο ερασιτεχνικό πτυχίο αυτοδύτη,
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Στην παρ. 4 του άρθρου 9 η φράση ΄΄υπό Ελληνική Σημαία΄΄
προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.13 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Στην παρ. 5 του άρθρου 9 η φράση ΄΄αποκλειστικά΄΄
διαγράφηκε με το άρθρο 2 παρ.14 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)

το οποίο διακρίνεται σε:
α) Α' Τάξης (τριών αστέρων)
β) Β' Τάξης (δύο αστέρων) και
γ) Γ' Τάξης (ενός αστέρος).
6.
Τα
ερασιτεχνικά
πτυχία
αυτοδυτών
χαρακτηρίζονται, ως ανωτέρω, από τα κέντρα εκμάθησης
υποβρύχιας κολύμβησης που τα εκδίδουν, ανάλογα με
τον χρόνο εκπαίδευσης και την απόδοση των μαθητών.
Για τον χαρακτηρισμό ερασιτεχνικών πτυχίων αυτοδυτών
που έχουν εκδοθεί από άλλους, εκτός των κέντρων
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης, φορείς ακολουθείται
η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του παρόντος
Κανονισμού διαδικασία.
«7. Οι ιδιοκτήτες των κέντρων εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης που επιθυμούν να επεκτείνουν τη
δραστηριότητά τους για να λειτουργούν και ως καταδυτικά
κέντρα, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του
παρόντος Κανονισμού, που αφορούν τα καταδυτικά
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κέντρα και να εφοδιασθούν με την αντίστοιχη άδεια».
Άρθρο 11
Χορήγηση άδειας ίδρυσης - λειτουργίας καταδυτικού
κέντρου - καθήκοντα και υποχρεώσεις υπευθύνων.
1. Τα καταδυτικά κέντρα της παραγρ. 2 του άρθρου 2
του παρόντος Κανονισμού διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες ως ακολούθως:
Α. Αυτά που οργανώνουν με πλοίο θαλάσσιες
περιηγήσεις εκδρομές για την διενέργεια καταδύσεων από
πτυχιούχους αυτοδύτες στους οποίους ενοικιάζουν
καταδυτικό υλικό και παρακολουθούν αυτούς κατά την
διάρκεια της κατάδυσης.
Β. Αυτά που οργανώνουν με πλοίο θαλάσσιες
περιηγήσεις εκδρομές για την διενέργεια καταδύσεων από
διαθέτοντες ιδιόκτητο καταδυτικό εξοπλισμό πτυχιούχους
αυτοδύτες, τους οποίους παρακολουθούν κατά την
διάρκεια της κατάδυσης.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού κέντρου
απαιτείται άδεια του Προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής
Αρχής στην περιοχή της οποίας δραστηριοποιείται ή
πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το Κέντρο αυτό.
3. Η άδεια χορηγείται αφού ο ενδιαφερόμενος και
προκειμένου περί νομικού προσώπου, ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, υποβάλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή
αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 πλην των εδαφίων ε και θ.
«Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του
ίδιου άρθρου 7 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα
18
καταδυτικά κέντρα.»
4. Πλέον των ανωτέρω είναι απαραίτητη η
διαπίστωση:
α) Ύπαρξης ενός και μόνον ιδιόκτητου ή μισθωμένου
κατάλληλου μηχανοκίνητου πλοίου «υπό Ελληνική
19
Σημαία»
εφοδιασμένου με Πρωτόκολλο Γενικής
Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) από την Διεύθυνση Ελέγχου
Εμπορικών Πλοίων (Δ.Ε.Ε.Π.) ή Τοπικό Κλιμάκιο
Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) η αναγνωρισμένο
νηογνώμονα. Στην πίσω όψη του Π.Γ.Ε. θα πρέπει να
υπάρχει η εγγραφή "Το πλοίο μπορεί να μεταφέρει
καταδυτικό εξοπλισμό αυτόνομης κατάδυσης και να
χρησιμοποιείται για την διενέργεια καταδύσεων, με σκοπό
την ψυχαγωγία, από πτυχιούχους αυτοδύτες". Η διάταξη
της παραγράφου 2 του άρθρου 9 έχει και στην
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Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 προστέθηκε με το άρθρο 2
παρ. 10 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου 11
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 12 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ
858Β/94)
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Στην παρ. 4 του άρθρου 11 η φράση ΄΄υπό Ελληνική Σημαία΄΄
προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.13 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)

συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογη εφαρμογή.
β) Ύπαρξης επί του πλοίου του καταδυτικού
εξοπλισμού (ανά καταδυόμενο) και του λοιπού
εξοπλισμού, βεβαιώσεων κ.λ.π., όπως περιγράφονται στο
άρθρο 9 παράγρ. 3 του παρόντος Κανονισμού, για έξι (6)
τουλάχιστον άτομα. Για τα καταδυτικά κέντρα Β'
κατηγορίας ο καταδυτικός εξοπλισμός ορίζεται για τρία (3)
τουλάχιστον άτομα ήτοι δύο για τους συνοδούς και ένας
εφεδρικός.
γ) Ύπαρξης επί του καταστρώματος του σκάφους
καταλλήλων χώρων τοποθέτησης του καταδυτικού
εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπισή του και η
έκθεση του σε ηλιακή ακτινοβολία ή σε εστίες παραγωγής
θερμότητας. Θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε η τοποθέτηση
του καταδυτικού εξοπλισμού να μην επηρεάζει την
ευστάθεια του σκάφους.
δ) Ύπαρξης προφυλακτήρων του έλικα, και κλίμακας
ανόδου των αυτοδυτών από την θάλασσα.
5. Απαιτείται επίσης όπως επί του πλοίου, το οποίο
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θα απασχολείται
με την δραστηριότητα αυτή,
επιβαίνουν δύο (2) τουλάχιστον πτυχιούχοι αυτοδύτες, ως
συνοδοί, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένος με πτυχίο εκπαιδευτή αυτοδύτη Γ'
Τάξης (ενός αστέρος) και άνω και να έχει επαρκείς
γνώσεις στην παροχή πρώτων βοηθειών, εξεταζόμενος
προς τούτο από την επιτροπή του άρθρου 5.
6. Ο ιδιοκτήτης - κάτοχος της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταδυτικού κέντρου μπορεί να ασκεί τα
καθήκοντα του συνοδού αυτοδύτη εφόσον είναι
εφοδιασμένος με το αντίστοιχο πτυχίο, έχει δε τα
ακόλουθα, μεταξύ των άλλων, καθήκοντα και
υποχρεώσεις:
α) Επιλέγει τους συνοδούς αυτοδύτες, όταν τα
καθήκοντα αυτά δεν τα ασκεί ο ίδιος.
β) Μεριμνά για την, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε
φορά εργατική νομοθεσία, ασφαλιστική κάλυψη όλου του
προσωπικού που, ανεξάρτητα από τη σχέση ή το είδος
της εργασίας που παρέχει, απασχολείται στο καταδυτικό
κέντρο.
γ) Τηρεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
7. Ο συνοδός αυτοδύτης, κάτοχος πτυχίου εκπαιδευτή
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αυτοδύτη Β' τάξης (δύο αστέρων)
συνεπικουρούμενος
από τον βοηθό του, κάτοχο ερασιτεχνικού πτυχίου
αυτοδύτη τουλάχιστον, θα είναι υπεύθυνος:
α) Για τον έλεγχο του καταδυτικού εξοπλισμού πριν
από κάθε κατάδυση.
β) Για την λήψη των μέτρων ασφάλειας που θα
λαμβάνονται κατά τις καταδύσεις.
γ) Για την παρακολούθηση των αυτοδυτών καθόλη
την διάρκεια των καταδύσεων.
δ) Για την έπαρση επί του πλοίου κατά την διάρκεια
των καταδύσεων του σήματος που υποδηλώνει την
ύπαρξη αυτοδυτών στην θάλασσα.
ε) Για την παροχή στους αυτοδύτες των απαραίτητων
πληροφοριών σχετικά με τις τυχόν ιδιαιτερότητες της
θαλάσσιας περιοχής των καταδύσεων.
στ) Για την ανά ζεύγη, διενέργεια των καταδύσεων
από τους αυτοδύτες.
ζ) Για την, εκ μέρους των καταδυόμενων, τήρηση των
ισχυόντων διεθνώς κανονισμών ασφάλειας των
καταδύσεων.
η) Για την τήρηση ημερολογίου, θεωρημένου από την
οικεία Λιμενική Αρχή, στο οποίο θα καταχωρίζει τα
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Στην παρ. 5 του άρθρου 11 η φράση ΄΄αποκλειστικά΄΄
διαγράφηκε με το άρθρο 2 παρ.14 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Το προσόν της κατοχής πτυχίου εκπαιδευτή τουλάχιστον Γ’
τάξης (ενός αστέρος), που προβλέπεται από το άρθρο 11 για τον
συνοδό αυτοδύτη του καταδυτικού κέντρου, αναβαθμίζεται και
ορίζεται σε Β' τάξης (δύο αστέρων) με το άρθρο 2 παρ. 11 του
ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)

στοιχεία ταυτότητας των καταδυόμενων πτυχιούχων
αυτοδυτών καθώς και τις γενόμενες καταδύσεις (χώρος χρόνος - βάθος καταδύσεων).
θ) Για τον έλεγχο αν, οι ενδιαφερόμενοι να
καταδυθούν είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον
ετών και είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη.
ι) Για την επίδειξη, από τους ενδιαφερόμενους να
καταδυθούν αυτοδύτες, του πτυχίου τους ή της
καταδυτικής τους ταυτότητας καθώς και για την,
υπογραφή
της
Ιατρικής
Δήλωσης,
(MEDICAL
STATEMENT) που ως παραρτήματα Α και Β στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα αντίστοιχα προσαρτάται
στον Κανονισμό αυτό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του. Οι παρεχόμενες με την ιατρική δήλωση πληροφορίες
θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα “και οι δηλώσεις θα
πρέπει με μέριμνα” (από Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 103Β΄/16-2-95) των ιδιοκτητών των καταδυτικών κέντρων, να
καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την
διενέργεια των καταδύσεων.
8. Οι αναπνευστικές συσκευές των συνοδών
πτυχιούχων αυτοδυτών, οι οποίοι απαγορεύονται να
εργάζονται απασχολούνται ταυτόχρονα, με οποιανδήποτε
ιδιότητα, σε άλλο κέντρο, θα πρέπει να φέρουν και
εφεδρικό ρυθμιστή παροχής αέρα.
9. Καταδυτικά κέντρα που επεκτείνουν ή επιθυμούν να
επεκτείνουν την δραστηριότητα τους και στην εκπαίδευση
ατόμων προς εκμάθηση υποβρύχιας κολύμβησης με την
χρήση αυτόνομης συσκευής παροχής αέρα οφείλουν να
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού
που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία κέντρου
εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης και να εφοδιασθούν
με την αντίστοιχη άδεια.
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"Άρθρο 12
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς - Αξιολόγηση και
αναγνώριση πτυχίων εκπαιδευτών αυτοδυτών
1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού έχουν ανάλογη
εφαρμογή και στους αλλοδαπούς υπηκόους των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.)
πλην Ελβετίας (Ν. 2155/1993).
2. Εκτός των προϋποθέσεων και προσόντων που
καθορίζει ο Κανονισμός αυτός, ο αλλοδαπός, που
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα ως ιδιοκτήτης
κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης
ή
καταδυτικού κέντρου. οφείλει να γνωρίζει επαρκώς την
Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της γνώσης της
Ελληνικής γλώσσας μπορεί να γίνει και από Επιτροπή
που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής
Αρχής. Τα έξοδα των μελών της Επιτροπής, εφόσον αυτά
δεν είναι Αξιωματικοί Λ.Σ., βαρύνουν τον απόντα
αλλοδαπό.
3. Για την προσκόμιση των δικαιολογητικών των
εδαφίων (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
παρόντος Γενικού Κανονισμού εφαρμογή έχουν οι
διατάξεις του Π.Δ. 530/91 (ΦΕΚ Α 205).
4. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών Ελλήνων ή
αλλοδαπών υπηκόων των αναφερομένων στην παραγ. 1
του παρόντος άρθρου κρατών, που έχουν εκδοθεί ή
αναγνωρισθεί επίσημα από αρμόδια Κρατική Αρχή
οποιουδήποτε κράτους, μπορούν να θεωρηθούν ως
ισότιμα με τα αντίστοιχα πτυχία της παραγ. 4 του άρθρου
2 τηρουμένων των περί εκπαιδευτικών βαθμίδων
διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού,
εφόσον αξιολογηθούν και αναγνωριστούν από ειδική
προς τούτο επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
α) Τμηματάρχη του Β' Τμήματος (Θαλάσσιου
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Το άρθρο 12 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ΓΚΛ 13
(ΦΕΚ 5Β/97)

Τουρισμού) της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ)
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), με
αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
τον Τμηματάρχη του Α' Τμήματος της ΔΛΑ.
β) Διοικητή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών
του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με αντικαταστάτη του
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον Υποδιοικητή
της ΜΥΑ/ΛΣ.
γ) Αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) κάτοχο
πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα, οριζόμενο όπως και ο
αντικαταστάτης του αναλόγων προσόντων, από το Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).
δ) Εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(ΓΓΑ). Χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελεί ο
αρχαιότερος Αξιωματικός Λ.Σ.
«ε. Εκπαιδευτή αυτοδύτη Α΄ τάξης (τριών αστέρων),
μέλος του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλόγου ή
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συνδέσμου πτυχιούχων εκπαιδευτών αυτοδυτών»
5. Τα μέλη της Επιτροπής, η οποία θα συνέρχεται με
πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον δύο φορές το
χρόνο, ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού
Σώματος.
6. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί
βαθμοφόρος του Λιμενικού Σώματος οριζόμενος από τον
Πρόεδρο αυτής.
7. Κάτοχοι πτυχίων αυτοδυτών παραγ. 4 του
παρόντος άρθρου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την
αξιολόγηση - αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων τους,
θα υποβάλλουν αίτηση στο ΥΕΝ/ΔΛΑ, στην οποία θα
πρέπει να επισυνάπτονται:
α) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων του,
β) Επίσημα θεωρημένη και μεταφρασμένη βεβαίωση
της οικείας Πρεσβευτικής ή Προξενικής Αρχής της χώρας,
στην επικράτεια της οποίας έχει χορηγηθεί το πτυχίο, με
το ακόλουθο περιεχόμενο:
"Βεβαιώνεται ότι το αριθ............ πτυχίο εκπαιδευτή
αυτοδύτη με ημερομηνία έκδοσης............ το οποίο
χορηγήθηκε από......................................... και ανήκει
στον/στην.............................................
του...........
γεννημένο την........... στο (τόπος γέννησης)...............
Δ/νση κατοικίας..................................... Αριθ. ταυτότητας
(ή Διαβατηρίου)........., παρέχει τη δυνατότητα στον
κάτοχό του να εκπαιδεύει ερασιτέχνες αυτοδύτες.
Βεβαιώνεται επίσης ότι ο εκδότης του παραπάνω
πτυχίου.................................. είναι Κρατική Αρχή του
κράτους................... (ή εκπαιδευτικός φορέας, ο οποίος
έχει ως βασική δραστηριότητα τις υποβρύχιες καταδύσεις
με αυτόνομες καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα,
δραστηριοποιείται στην επικράτεια του κράτους...........και
έχει
αναγνωρισθεί
επίσημα
από
τ............................................ που είναι αρμόδια Κρατική
Αρχή του ίδιου κράτους)."
γ) Πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία ή επικυρωμένα
φωτοαντίγραφά τους για το χρονικό διάστημα και τις
βαθμίδες εκπαίδευσης και
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου του.
8. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, το ΥΕΝ/ΔΛΑ
επιστρέφει στους αιτούντες όσες απ' αυτές δεν
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν
είναι σαφείς και συγκεκριμένες και παραπέμπει τις
υπόλοιπες στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Πτυχίων
Εκπαιδευτών Αυτοδυτών.
9. Αλλοδαποί υπήκοοι εκπαιδευτές αυτοδύτες, που
αιτούν την αναγνώριση των πτυχίων τους, οφείλουν να
γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Η
πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας γίνεται
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Η παρ. (ε) του άρθρου 12 προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2
του ΓΚΛ 19 (ΦΕΚ 386Β/99)

από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πτυχίων Εκπαιδευτών
Αυτοδυτών.
10.
Η
παραπάνω
Επιτροπή
αξιολογεί
τα
υποβαλλόμενα πτυχία εκπαιδευτών λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις υποβρύχιες
δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή και
β) Κάθε στοιχείο σχετικό με την εκπαίδευση των
αυτοδυτών και τη λειτουργία των φορέων έκδοσης των
πτυχίων τους.
11. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πτυχίων Εκπαιδευτών
Αυτοδυτών μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει
εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόμενο να
υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία όπως πλήρη
προγράμματα εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, χρονική
διάρκεια αναλυτικά για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, κ.λ.π.
12. Η παραπάνω Επιτροπή μπορεί επίσης, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου της ή ενός εκ των μελών της
και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της, να προβεί σε
θεωρητικές (προφορικές ή γραπτές) ή και πρακτικές
εξετάσεις του απόντα ή να τον παραπέμψει για
αντίστοιχες εξετάσεις σε Υπηρεσία ή φορέα εκ των
αναφερομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του
παρόντος Κανονισμού. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος
επιτύχει στις εξετάσεις, γεγονός που βεβαιώνεται με την
προσκόμιση σχετικών στοιχείων, το πτυχίο του τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4 περί
εκπαιδευτικών βαθμίδων του παρόντος Γενικού
Κανονισμού - αναγνωρίζεται με απόφαση της Επιτροπής.
13. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να
καλούνται από τον Πρόεδρο και να μετέχουν, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, και μη μέλη της που μπορούν να
δώσουν πληροφορίες για την εξεταζόμενη αίτηση.
14. Οι αποφάσεις της Επιτροπής, η οποία θεωρείται
ότι τελεί σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία
(3) από τα μέλη της, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία,
κυρώνονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και
γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με μέριμνα της
Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΕΝ. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
15. Κατά των κυρωτικών πράξεων του Αρχηγού
Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται προσφυγή στον
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας εντός τριάντα (30) ημερών
από την κοινοποίηση, ο οποίος αποφαίνεται οριστικά.".
Άρθρο 13
Ειδικές Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται:
1. Η προσέγγιση και κυκλοφορία κάθε πλοίου ή άλλου
πλωτού μέσου στην θαλάσσια περιοχή κατά τον χρόνο
διεξαγωγής καταδύσεων.
2. Η διενέργεια καταδύσεων όταν επικρατούν
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή συνθήκες κακής
υποβρύχιας ορατότητας.
3. Η κατάδυση σε περιοχές συνήθους διέλευσης των
πλοίων.
4. Η διενέργεια καταδύσεων κατά την διάρκεια της
νύχτας, χωρίς άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής. Ως
νύχτα θεωρείται το χρονικό διάστημα από της δύσης
μέχρι την ανατολή του ήλιου.
5. Το ψάρεμα με ψαροντούφεκο σε όσους φέρουν
αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης απαγορεύεται η
οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή συλλογή κάθε ζωικού ή
φυτικού οργανισμού (χταπόδια, αστακοί, μύδια,
σφουγγάρια, κοράλλια κ.λ.π.).
6. Η ύπαρξη στο πλοίο που συνοδεύει τους
“αυτοδύτες” (από Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 103-Β΄/16-295) οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου (δίχτυα,
παραγάδια, ψαροντούφεκο κ.λ.π.).

«7. Η υποβρύχια λήψη (κινηματογράφηση φωτογράφηση) χωρίς άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής,
η οποία χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη της
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού. Δεν απαιτείται άδεια όταν η συγκεκριμένη
θαλάσσια περιοχή έχει αποδεσμευθεί, από πλευράς
Αρχαιολογικού Νόμου, με απόφαση του Υπουργείου
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Πολιτισμού».
8. Η ανέλκυση ή μετακίνηση ή φωτογράφηση
αντικειμένων αρχαιολογικής ή άλλης αξίας που βρίσκονται
στο βυθό. Σε περίπτωση εντοπισμού πρέπει να
ενημερωθεί αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο η κατά
τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή.
9. Η πλήρωση των φιαλών κατάδυσης επί των πλοίων
καθώς και η ύπαρξη επ' αυτών (πλοίων) βενζινοκίνητου
αεροσυμπιεστή ή και φιαλών αποθήκης αέρα υψηλής
πίεσης χωρητικότητας άνω των είκοσι (20) λυρών. Κατ'
εξαίρεση η πλήρωση φιαλών κατάδυσης επί του πλοίου
επιτρέπεται μόνον στους ανοιχτούς χώρους του και υπό
την προϋπόθεση ότι το πλοίο θα βρίσκεται εκτός λιμένα
και δεν θα επιβαίνουν επ' αυτού εκπαιδευόμενοι ή άλλα
πρόσωπα πέραν των απόλυτα αναγκαίων προσώπων
του κέντρου.
10. Η απασχόληση των εκπαιδευτών αυτοδυτών, σε
ημερήσια βάση πέραν των ωρών που προβλέπονται από
τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας περί διαδοχικών
καταδύσεων.

παραγράφου 7 του άρθρου 11. Εφόσον έστω και μια
ερώτηση από τις αναφερόμενες στην Ιατρική Δήλωση
απαντηθεί καταφατικά, απαιτείται η προσκόμιση Ιατρικής
βεβαίωσης. Οι καταδύσεις της παρούσης παραγράφου θα
γίνονται ανά ζεύγη και κάθε ζεύγος καταδυομένων θα
συνοδεύεται απαραίτητα από εκπαιδευτή αυτοδύτη.
Αναλυτική ημερήσια κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία
(ονοματεπώνυμο - εθνικότητα - Δ/νση κατοικίας - ηλικία
Α.Δ.Τ. ή αριθμ. Διαβατηρίου) των καταδυομένων αυτής
της κατηγορίας (DISCOVER SCUBA) θα συμπληρώνεται
- τηρείται, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με
μέριμνα του Δ/ντή του κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας
κολύμβησης ή του συνοδού εκπαιδευτή αυτοδύτη του
καταδυτικού κέντρου αντίστοιχα, υπογραφόμενη από τους
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ίδιους».
Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις
Από την ένάρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού
καταργούνται τα άρθρα 242 έως και 256 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα όλων των Λιμενικών Αρχών της
χώρας, το Παράρτημα Κανονισμού Λιμένα Πειραιά αριθμ.
59/1966 (ΦΕΚ 666 Β'/66) καθώς και κάθε άλλη διάταξη
που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις που ή του
αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτόν.
Άρθρο 16
Κυρώσεις

Άρθρο 14
Λοιπές διατάξεις
1. Κέντρα εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή
καταδυτικά κέντρα υπό οιανδήποτε ονομασία ή τίτλο
(σχολές κ.λ.π.), που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν με
άδεια Λιμενικής Αρχής ή άλλων Αρχών κατ' εφαρμογή
των καταργούμενων ή άλλων διατάξεων, υποχρεούνται,
εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά
τους στον χώρο ευθύνης των Λιμενικών Αρχών, να
υποβάλλουν, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, τα
δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός αυτός και να
εφοδιασθούν με τις απαραίτητες άδειες. Η προθεσμία των
τριών (3) μηνών μπορεί να παραταθεί επί δύο (2) εισέτι
μήνες μετά από έγκριση του Υ.Ε.Ν.
2. Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και εκπαιδευτές αυτοδύτες
των κέντρων εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης ή των
καταδυτικών κέντρων οφείλουν, εκτός από τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού, να τηρούν, κατά λόγων
αρμοδιότητας και ευθύνης, και τις γραπτές οδηγίες του
Υ.Ε.Ν. που αφορούν την λήψη των προσηκόντων και
αναγκαίων κάθε φορά μέτρων για την ασφάλεια των
καταδυομένων.
«3. Από την επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος
Κανονισμού αναγνωρίζονται πτυχία ή διπλώματα
εκπαιδευτών ναυαγοσώστων που έχουν εκδοθεί από
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αλλοδαπούς φορείς εκπαίδευσης ναυαγοσώστων».
«4. Στα κέντρα εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης
και στα καταδυτικά κέντρα μπορούν να συμμετάσχουν και
άτομα που δεν κατέχουν πτυχίο αυτοδύτη για να
καταδυθούν σε βάθος μέχρι πέντε (5) μέτρων, για μια
μόνον φορά και για χρονικό διάστημα δέκα (10), κατ'
ανώτατο όριο, πρώτων λεπτών της ώρας, με σκοπό να
έλθουν σε επαφή - γνωριμία με την αυτόνομη κατάδυση
(DISCOVER SCUBA). Στις περιπτώσεις αυτές οι
ενδιαφερόμενοι
πρέπει
να
συμπληρώνουν
και
υπογράφουν
την
Ιατρική
Δήλωση
(MEDICAL
STATEMENT) που προβλέπεται στο εδάφιο ι της

1. Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, του
οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα,
ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές
ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ΝΔ 187/73 (ΦΕΚ 261
Α/73), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ
76Α/85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 111/93
(ΦΕΚ 50Α/93).
2. Επί πλέον μπορούν να επιβληθούν με απόφαση
του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και οι ακόλουθες
παρεπόμενες κυρώσεις:
α) Προσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης λειτουργίας. Η προσωρινή αφαίρεση επιβάλλεται σε
περιπτώσεις καθ' υποτροπή παράβασης των διατάξεων
του παρόντος Κανονισμού και η διάρκεια της κυμαίνεται
από δύο (2) ημέρες μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες. Ως
υποτροπή θεωρείται η τέλεση τρίτης παράβασης των
διατάξεων του Κανονισμού στην ίδια Τουριστική Περίοδο.
β) Οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης λειτουργίας. Η οριστική αφαίρεση επιβάλλεται στις
περιπτώσεις
(ι) Επιγενόμενης στέρησης των προϋποθέσεων
έκδοσης της άδειας ή μη υποβολής αίτησης για ανανέωση
εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζει το άρθρο 6
του παρόντος Κανονισμού ή σε περίπτωση μεταβίβασης
της άδειας σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(ιι) Επί ατυχήματος αν δεν παρασχέθηκε κάθε δυνατή
βοήθεια στους παθόντες και
(ιιι) Όταν κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής
επιβάλλεται αυτό για λόγους τάξης κα ασφάλειας της
περιοχής και για λόγους γενικότερου δημοσίου
συμφέροντος (π.χ. Εθνικής Άμυνας, εκτέλεσης Έργων,
αξιοποίηση του χώρου του αιγιαλού από τον φορέα που
έχει την εκμετάλλευση του κ.λ.π.).
Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 1994
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Η παρ. 7 του άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
παρ.17 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
25
Η παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
παρ.18 του ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)
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Η παρ. 4 του άρθρου 14 προστέθηκε άρθρο 2 παρ.19 του
ΓΚΛ 08 (ΦΕΚ 858Β/94)

Ο Αρχηγός Λ.Σ.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Εμ.
(β) Ο Κανονισμός αυτός ισχύει ένα (1) μήνα μετά από
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 1994
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

