ΓΚΛ Αριθ. 21

΄΄ Ειδικές άδειες εξόδου (πάσα)
πληρωμάτων΄΄
(ΦΕΚ 1656 Β/25-08-99)
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ:

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθμ. 3131.1/13/99/99 :
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 21
<Ειδικές άδειες εξόδου (πάσα) πληρωμάτων>.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σύμφωνα με :
α. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261) <περί
Κ.Δ.Ν.Δ.> όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 Ν.
1940/91 (Α 40) <Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού
Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού>.
β. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 21 που
εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν
την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας.
γ. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄137), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το
άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αρθρο μόνο
α. Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κ ανονισμό Λιμένα
με αριθ. 21.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ με αριθ. 21
<Ειδικές άδειες εξόδου (πάσσα) πληρωμάτων>
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Εχοντας υπόψη :
α. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) <περί
Κ.Δ.Ν.Δ.> όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.
1940/91 (Α 40) <Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού
Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού>
β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 <περί αρμοδιοτήτων
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας
των Σωμάτων Ασφαλείας> (Α 39).
γ. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το
άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνης ε βάρος του
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κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο
Κανονισμό:
Αρθρο 1
Ορια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στην
χερσαία και θαλάσσια ζώνη των λιμένων, στους όρμους
και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε
Λιμενικής Αρχής της χώρας.
Αρθρο 2
Ειδικές άδειες εξόδου (πάσσα) πληρωμάτων
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών των
πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες γίνεται σε χώρους
που έχουν καθορισθεί για το σκοπό αυτό από τη Λιμενική
Αρχή.
2. Τόσον ο πλοίαρχος όσον και τα πληρώματα των
πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες για την έξοδό τους
στην ξηρά εφοδιάζονται από τη Λιμενική Αρχή με ειδικές
άδειες εξόδου (πάσσα).Οι άδειες αυτές εκδίδονται με
βάση την κατατιθέμενη από τον πλοίαρχο κατάσταση των
μελών του πληρώματος. Αν η Λιμενική Αρχή κρίνει ότι
είναι απαραίτητο, απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία
των πληρωμάτων ή και την επικόλληση ατομικών
φωτογραφιών επί των αδειών άλλως οι εκδιδόμενες
άδειες παραδίδονται στον εκπρόσωπο του πλοίόυ. Οι
άδειες αυτές παρέχουν δικαίωμα παραμονής στην ξηρά
για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις ώρες σε κάθε
έξοδο του πληρώματος. Η διάρκεια του επιτρεπόμενου
χρόνου παραμονής στην ξηρά σε κάθε έξοδο μπορεί να
ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Προϊσταμένου της
Λιμενικής Αρχής.
3. Οι άδειες ισχύουν μέχρι τον απόπλου του πλοίου
από την περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής που
τις χορήγησε. Κατ΄εξαίρεση για :
α. τα υπό ελληνική σημαία τουριστικά πλοία, που
διενεργούν τακτικού περιηγητικούς πλόες, οι άδειες
εξόδου εκδίδονται άπαξ του έτους από τη λιμενική Αρχή
του πρώτου ελληνικού λιμένα προσέγγισης, ισχύουν για
έξοδο σε όλους τους λιμένες προσέγγισής τους καθόλη τη
διάρκεια της τουριστικής περιόδου και επιστρέφονται στη
Λιμενική Αρχή έκδοσης με τη λήξη της τουριστικής
περιόδου. Με τα υπό ελληνική σημαία τουριστικά πλοία
εξομοιούνται και τα τουριστικά πλοία υπό σημαία των
λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
των Χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (πλην
Ελβετίας).

β. τα υπό ξένη σημαία τουριστικά πλοία οι άδειες
εξόδου εκδίδονται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου
λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό, ισχύουν για την έξοδο
και στους επόμενους λιμένες προσέγγισης του ίδιου
περιηγητικού πλού και επιστρέφονται στη λιμενική Αρχή
του τελευταίου ελληνικού λιμένα προσέγγισης, πριν τον
απόπλου τους για λιμένα εξωτερικού.
γ. τα υπό ελληνική και ξένη σημαία επιβατηγά,
επιβατηγά οχηματαγωγά και φορτηγά οχηματαγωγά
πλοία, που εκτελούν προγραμματισμένα τακτικά ταξίδια
μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων εξωτερικού, οι
άδειες εκδίδονται άπαξ του έτους από τη Λιμενική Αρχή
του λιμένα αναχώρησης, ισχύουν και σε λιμένες άλλων
Λιμενικών Αρχών, που πιθανόν να προσεγγίζουν, και
επιστρέφονται με τη λήξη της ετήσιας ισχύος τους στη
Λιμενική Αρχή έκδοσής τους.
Οι άδειες εξόδου που εκδίδονται για τα πλοία των
υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) φυλάσσονται με μέριμνα
και ευθύνη των πλοιάρχων ή των οριζόμενων από αυτούς
υπεύθυνων Αξ/κών, παραδίδονται κάθε φορά στα
πληρώματά τους για την έξοδό τους στην ξηρά και
συλλέγονται μετά από κάθε έξοδο.
4. Σε κάθε περίπτωση απόλυσης μέλους πληρώματος
στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια εξόδου (πάσσο) αυτή
επιστρέφεται στη Λιμενική Αρχή του λιμένα που βρίσκεται
το πλοίο κατά την απόλυση.
5. Η επιστροφή των αδειών στη Λιμενική Αρχή γίνεται
με μέριμνα και ευθύνη του πλοιάρχου, συνευθυνόμενου
και του υπεύθυνου ναυτικού πράκτορα.
Αρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Γενικού
Κανονισμού Λιμένα παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη
που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ή που
αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
Αρθρο 4
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού, η εκτέλεση
του οποίου ανατίθεται στα Λιμενικά όργανα, ανεξάρτητα
από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις
του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261), το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Π.Δ. 381/95 (Α 214).
Πειραιάς, 5 Ιουλίου 1999
Ο Αρχηγός Λ.Σ.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ.
β. Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει μετά
ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Ιουλίου 1999
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

