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ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αριθ. 2122/65/2003/03
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ.36
«Χορήγηση αδειών που προβλέπονται από τους αριθ. 5 και
20 Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα σε αλλοδαπά πρόσωπα
των χωρών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Σύμφωνα με:
(α) Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261) «περί ΚΔΝΔ»,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1940/91
«Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ)
και άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α 40).
(β) Τις διατάξεις του άρθρου 37α του Ν.Δ. 187/73 «περί
Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261), που
προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2329/95 «Ρύθμιση
θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και άλλες
διατάξεις» (Α 172).
(γ) Το Γενικό Κανονισμό με αριθ.36 που εκδόθηκε από τον
Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις του οποίου
ρυθμίζονται θέματα διοικητικής αστυνομίας των Λιμενικών
Αρχών.
(δ) 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).
(ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
(α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένα με
αριθ.36
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ.36
«Χορήγηση αδειών που προβλέπονται από τους αριθ. 5 και
20 Γενικούς Κανονισμούς Λιμένα σε αλλοδαπά πρόσωπα
των χωρών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαικής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δια του από 9/22 Ιουνίου 1948 Β.Δ.
Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής

εξουσίας των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών» (Α 162),
συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141-157 του Ν.Δ. 187/73 με το
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α
261).
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «Περί αρμοδιοτήτων του
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των
Σωμάτων Ασφαλείας» (Α 39).
3. Το άρθρο 156 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261) «περί ΚΔΝΔ»,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1940/91
«Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ)
και άλλες διατάξεις περί αυτού» (Α 40).
4. 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).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονισμό:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στους λιμένες,
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής
δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.
Άρθρο 2
Πιστοποίηση ελληνομάθειας
1. (α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου εκμάθησης
υποβρύχιας κολύμβησης καθώς και άδεια λειτουργίας
καταδυτικών κέντρων, χορηγούνται στα αλλοδαπά πρόσωπα
των χωρών μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων
Συναλλαγών,
συμπεριλαμβανομένης
της
Ελβετίας Ν. 2155/93, με τις προϋποθέσεις του αριθ. 5
Γενικού Κανονισμού Λιμένα, όπως έχει τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί με τους αριθ. 8, 13 και 19 όμοιους. Για τη
χορήγηση των αδειών αυτών δεν απαιτείται του λοιπού η
πιστοποίηση της ελληνομάθειας.
(β) Οι Δ/ντές των κέντρων της προηγούμενης παραγράφου
μπορούν να απασχολούνται εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό
ελληνομάθειας του πρώτου, τουλάχιστον, επιπέδου του Π.Δ.
363/98 (Α 242), που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 2413/96 (Α 124).
(γ) Το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι εκπαιδευτές, οι συνοδοί
αυτοδύτες και οι βοηθοί τους μπορούν να απασχολούνται
εφόσον έχουν βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας στο
εξής επίπεδο:

ανάγνωση, προφορική κατανόηση και προφορική έκφραση.
2. (α) Άδειες εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, ή
θαλάσσιων μοτοποδηλάτων, χορηγούνται στα αλλοδαπά
πρόσωπα των χωρών μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της
Ελβετίας Ν. 2155/93, με τις προϋποθέσεις του αριθ. 20
Γενικού Κανονισμού Λιμένα, εφόσον έχουν βασική γνώση
της Ελληνικής γλώσσας στο εξής επίπεδο:
ανάγνωση, προφορική κατανόηση και προφορική έκφραση.
(β) Άδειες εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής,
χορηγούνται στα αλλοδαπά πρόσωπα των χωρών μελών της
ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας (Ν. 2155/93), με τις
προϋποθέσεις του αριθ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα,
εφόσον έχουν βασική γνώση της Ελληνικής γλώσσας στο
εξής επίπεδο:
ανάγνωση, προφορική κατανόηση και προφορική έκφραση.
(γ) Κατ' εξαίρεση και σε περίπτωση που τα ανωτέρω
πρόσωπα δεν έχουν βασική γνώση της Ελληνικής γλώσσας,
άδειες
εκμίσθωσης
θαλάσσιων
μέσων
αναψυχής
χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα
αποδείξει στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 20, ότι μπορεί να
εξασφαλισθεί η επικοινωνία με την Λιμενική Αρχή, στην
Ελληνική γλώσσα, επιλέγοντας ελεύθερα τα μέσα για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού παύουν
να ισχύουν όλες οι διατάξεις προϊσχυόντων Κανονισμών
Λιμένα, που αναφέρονται στα ίδιο θέμα.
2. Επίσης παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που έρχεται
σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και που
αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, του οποίου η
εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα, ανεξάρτητα από
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν 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),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ.
193/2001 (Α 156).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει δέκα (10) μέρες από
την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2003
Ο Αρχηγός ΛΣ
Αντιναύαρχος ΛΣ Χ. ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2003
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

