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Διέπει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την άσκηση της
υποβρύχιας βιομηχανικής δραστηριότητας. . .. .. .. .. σελ.
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3. Οι τίτλοι που έχουν αποκτήσει τα .
άτομα του εδαφίου 1,

Διέπει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την άσκηση γράμμα b) στοχεύουν στην απόκτηση κατάρτισης για εργασίες σε
υποβρύχιο περιβάλλον με καταδύσεις μέγιστου βάθους μέχρι -50
της υποβρύχιας βιομηχανικής δραστηριότητας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΈΚΡΙΝΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΔΙΔΕΙ

τον ακόλουθο νόμο:
Άρθρο 1
Γενικά και ορισμοί
1. Βάσει των άρθρων 14 και 17 του Καταστατικού και σύμφωνα
με τις αρχές του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Δικαίου, η περιφέρεια ορίζει
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εκπαιδευτική πορεία για την
δραστηριότητα της υποβρύχιας βιομηχανίας όπως προσδιορίζεται από
το παρόν άρθρο.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμους, ορίζονται
«Βατραχάνθρωποι και δύτες»
(Ονοματολογία και κατηγορία
επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά ISTAT 62160) όσοι
καταδύονται και εκτελούν υποβρύχιες εργασίες ακόμη και όχι
αποκλειστικά ή συνεχόμενα σε θαλάσσιο περιβάλλον inshore και
offshore ή εσωτερικά ύδατα.
3. Δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα νόμο οι υποβρύχιες
δραστηριότητες που διεξάγονται:
a) ερασιτεχνικά, ως άθλημα ή διασκέδαση γενικά ακόμη και με
οικονομικό αντίκρισμα
b) για λόγους έρευνας ή επιστημονικής ή πολιτισμικής
δραστηριότητας εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν, βάσει
γνωμοδότησης της αρμόδιας αρχής πολύπλοκη οργάνωση των
εργασιών όπως για παράδειγμα τη χρήση μέσων και οργάνων
υποστήριξης που απαιτούν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ή
διεξάγονται σε βάθος μεγαλύτερο των 30 μέτρων.
c) από άτομα που ανήκουν στις Στρατιωτικές Δυνάμεις της
χώρας, στην Αστυνομία, στους οργανισμούς που εξαρτώνται από την
Πολιτική Προστασία και από άλλους δημόσιους φορείς, όταν
συμμετέχουν σε εργασίες που υπόκεινται στη διεύθυνση ή στις
διαταγές τους σώματος στο οποίο ανήκουν.
4. Παραμένει σε ισχύ η εφαρμογή των κρατικών και ευρωπαϊκών
κανονισμών που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος, της
επαγγελματικής δραστηριότητας, ανάθεσης εργασιών και καθηκόντων
και των σχετικών εκτελεστικών τεχνικών προτύπων Για τις
υποβρύχιες παρεμβάσεις που διεξάγονται σε περιοχές λιμανιών,
εφαρμόζονται οι κανονισμοί του υπουργικού διατάγματος 13
Ιανουαρίου 1979 και μετέπειτα αναθεωρήσεις και ολοκληρώσεις.
Άρθρο 2
Τίτλοι και εκπαιδευτική διαδρομή

1. Οι εκπαιδευτικές διαδρομές που αναφέρει ο παρόν νόμος,
διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα ικανοτήτων που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες του εδαφίου 2, άρθρο 1:
a) πρώτο επίπεδο (inshore diver), ή «δύτης»
b) δεύτερο επίπεδο (offshore air diver), με την ονομασία επίσης,
« TOP UP »
c) το τρίτο επίπεδο (offshore sat diver), που ονομάζεται και δύτης
μεγάλου βάθους (κορεσμού)
2. Οι τίτλοι που έχουν αποκτήσει τα άτομα του εδαφίου 1,
γράμμα a) στοχεύουν στην απόκτηση κατάρτισης για εργασίες σε
υποβρύχιο περιβάλλον με καταδύσεις μέγιστου βάθους μέχρι -30
μέτρα.

μέτρα (Top Up)
4. Οι τίτλοι που έχουν αποκτήσει τα άτομα του εδαφίου 1,
γράμμα c) στοχεύουν στην απόκτηση κατάρτισης για εργασίες σε
υποβρύχιο περιβάλλον με καταδύσεις μέγιστου βάθους μεγαλύτερο
από -50 μέτρα (Βυθός)
5. Τα άτομα που υπάγονται στα εδάφια 3 και 4 είναι
υποχρεωμένα να κατέχουν την πιστοποίηση πρώτων βοηθειών (diver
medic) πριν αποκτήσουν το τελικό τίτλο εκπαίδευσης.
6. Για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως
αναφέρονται στο εδάφιο 2 είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός σταθμού
επιφάνειας για καταδύσεις με αέρα και πίνακες ελέγχου/παροχής
αέρα/επικοινωνίας και κράνος.
7. Για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως
αναφέρονται στο εδάφιο 3 είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός σταθμού
καταδύσεων πεπιεσμένου αέρα με ανοιχτό κώδωνα ή basket Όπου
προβλέπεται, θα πρέπει να ενσωματωθεί μία μονάδα υποστήριξης
θαλάμου συμπιέσεως, κατάλληλα εξοπλισμένη και επανδρωμένη με
προσωπικό ειδικευμένο στη χρήση του, ώστε να παρέχει υποστήριξη
στην υποβρύχια δραστηριότητα (θάλαμος αποσυμπίεσης)
8. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι υποχρεωτική η χρήση εξοπλισμού βυθού
συμπεριλαμβανομένου του κλειστού κώδωνα ή του θαλάμου
αποσυμπίεσης. Η εγκατάσταση θα πρέπει να φέρει κατάλληλη
πιστοποίηση και να υπόκειται σε συντήρηση βάσει όσων προβλέπουν
οι αρμόδιοι νηογνώμονες για δοχεία πίεσης για ανθρώπινη χρήση
(PVHO)
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην επικράτεια
της Περιφέρειας

1. Για την αύξηση των επιπέδων αποσχολησιμότητας και
ικανότητας του εργατικού δυναμικού, αντιστοιχίζοντας τις
αντικειμενικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, η Περιφέρεια προάγει
παρεμβάσεις
εκπαιδευτικού
χαρακτήρα
για
την
άσκηση
δραστηριοτήτων υποβρύχιας βιομηχανίας.
2. Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται εδάφιο 1 θα πρέπει να
συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των προτύπων που είναι
αναγνωρισμένα διεθνώς, αναφορικά με τους χρόνους κατάδυσης και
του βυθού και τις λοιπές δραστηριότητες στο νερό, σύμφωνα με τη
διεθνή ένωση International Diving Schools Association (IDSA),
στους ελέγχους που θα πρέπει να γίνουν για την τήρηση των γενικών
υποχρεώσεων και προϋποθέσεων αναφορικά με την υγεία, την
ασφάλεια και το περιβάλλον (HSE) και σε συμμόρφωση με τις
κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς ένωσης International Marine
Contractors Association (IMCA).
3. Οι δραστηριότητες που προσδιορίζει το παρόν άρθρο μπορούν
να ενεργοποιηθούν και με τη χρήση πόρων προέλευσης εκτός της
περιφέρειας, εφόσον κατάλληλες (FSE) βάσει των τρόπων που
υποδεικνύουν οι αντίστοιχες πράξεις προγραμματισμού.
4. Παραμένει η δυνατότητα για τα πιστοποιημένα κέντρο να
εισάγουν μαθήματα και δραστηριότητες χωρίς επιβάρυνση για την
Περιφέρεια, τηρώντας ωστόσο, τα πρότυπα εκπαίδευσης που
προβλέπει ο παρόν νόμος.
5. Οι τίτλοι που παραχωρούνται στο τέλος των εκπαιδευτικών
μαθημάτων υπόκεινται στις διαδικασίες και τους τρόπους εγγραφής
και πιστοποίησης που προβλέπονται γενικά για την επαγγελματική
εκπαίδευση βάσει των διατάξεων που ισχύουν και αναγνωρίζονται από
την οδηγία 2005/36/CE του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 7 Σεπτεμβρίου
2005 εντός της επικράτειας της Ευρώπης.
Άρθρο 4
Προσφορά και Ζήτηση στην αγορά εργασίας
Ηλεκτρονικός κατάλογος των εκπαιδευμένων

1. Για να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των τίτλων στην αγορά
εργασίας καθώς η και αναγνώρισή τους σε διεθνές επίπεδο (αναφορά
EQF στο επάγγελμα αρ. 6216 σύμφωνα με την Διεθνή Τυποποιηµένη
Ταξινόµηση Επαγγελµάτων “ISCO-88” επάγγελμα που αντιστοιχεί
στον αριθμό 7.5.4.1. “Underwater divers”), το Περιφερειακό Τμήμα
Εργασίας, Απασχόλησης, Προσανατολισμού και Υπηρεσιών των
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, της περιφερειακής Υπηρεσίας της
Οικογένειας, της Κοινωνικής Πολιτικής και της Εργασίας προωθεί τη
δημοσίευση και την ενημέρωση στην ιστοσελίδα του, ενός
ηλεκτρονικού καταλόγου που θα περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του άρθρου 3, που φέρει
τους τίτλου που έχουν επιτευχθεί βάσει του επιπέδου της ικανότητας
όπως αναφέρει το άρθρο 2 και τις πληροφορίες επικοινωνίας.
2. Η εγγραφή και η διαγραφή από τον κατάλογο γίνονται
κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων συνοδευόμενη από την
αντίστοιχη τεκμηρίωση όσο αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και
άδειας μέχρι την επεξεργασία και δημοσίευση προσωπικών δεδομένων.
3. Η διαχείριση και η συντήρηση του καταλόγου διενεργείται
από τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Εργασίας,
Απασχόλησης, Προσανατολισμού και Υπηρεσιών των Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των υφιστάμενων υποδομών, χωρίς
περαιτέρω ή προσαυξημένα έξοδα για τα οικονομικά της Περιφέρειας.
4. Η εγγραφή στον κατάλογο γίνεται με αύξοντα αριθμό και
προβλέπει την παροχή προς τον εγγεγραμμένο μίας ονομαστικής
κάρτας (card) που θα φέρει τα στοιχεία εγγραφής.
5. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο είναι ελεύθερη σε όσους
έχουν αποκτήσει κατάλληλο τίτλο από κρατικά ή δημόσια ινστιτούτα
όπως κέντρα κατάρτισης που έχουν πιστοποιηθεί από την Περιφέρεια
βάσει των εν ισχύ διατάξεων που υπόκεινται στην αντίστοιχη
εποπτική αρχή όπως τίτλοι που έχουν δοθεί από άλλη Περιφέρεια και
αναγνωρίζονται βάσει της οδηγίας 2005/36/CE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005. Οι
τίτλοι που έχουν δοθεί από άλλες Περιφέρειες

βάσει της οδηγίας 2005/36/CE θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα
κριτήρια ελέγχου και πιστοποίησης που προβλέπουν οι αντίστοιχοι
κανόνες. Όλοι οι τίτλοι του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να πρέπει να
εκτελεστούν βάσει των προτύπων του άρθρου 3 εδάφιο 2.
6. Το διάταγμα του άρθρου 5, εδάφιο 1 διέπει τον τρόπο
πληρωμής από πλευράς των ενδιαφερόμενων τυχών αντίτιμων για την
απόκτηση της κάρτας (card) του εδαφίου 4.
Άρθρο 5
Διατάξεις εφαρμογής και τελικές διατάξεις
Διάταξη οικονομικής ιδιαιτερότητας
1. Με διάταγμα του Προέδρου της περιφέρειας, κατόπιν
πρότασης του Αντιπεριφερειάρχη Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής
Κατάρτισης σε συνεννόηση με τον Αντιπεριφερειάρχη για την
Οικογένεια, την Κοινωνική Πολιτική και την Εργασία που θα
εκδοθεί εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία ισχύος του
παρόντος νόμου, καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος
νόμου.

2. Οι τίτλοι και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας νομοθεσίας
στα εκπαιδευτικά κέντρα που έχουν αποκτήσει την
πιστοποίηση από την Περιφέρεια βάσει της

3

ισχύουσας νομοθεσίας που προκύπτει να συμμορφώνεται με τα
πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 εδάφιο 2, αποτελούν τίτλο
κατάλληλο για την εγγραφή στον ηλεκτρονικό κατάλογο του άρθρου 4
και αναγνωρίζονται βάσει της οδηγίας 2005/36/CE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια.
3. Από την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν μπορούν να
προκύψουν νέες ή μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τα οικονομικά της
Περιφέρειας.
Άρθρο 6
Τελικός κανόνας

1. Ο παρόν νόμος θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Περιφέρειας της Σικελίας
2. Και θα πρέπει να τηρείται από όλους τους ενδιαφερόμενους
και να επιβάλλεται η τήρησή του ως νομοθεσία της Περιφέρειας.
Παλέρμο 21 Απριλίου 2016
Αντιπεριφερειάρχης για την Οικογένεια,
την Κοινωνική Πολιτική και την Εργασία
Αντιπεριφερειάρχης Εκπαίδευσης
και Επαγγελματικής Κατάρτισης

CROCETTA
MICCICHÈ
MICCICHÈ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Προειδοποίηση:
Το κείμενο των σημειώσεων που δημοσιεύεται ακολούθως έχει
καταρτιστεί βάσει του άρθρου 10, εδάφια 2 και 3 του ενιαίου
κειμένου που έχει εγκριθεί με διάταγμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας στις 28 Δεκεμβρίου 1985, αρ.1092 με σκοπό να
διευκολύνει την ανάγνωση των διατάξεων της νομοθεσίας που έχουν
τροποποιηθεί ή στις οποίες γίνεται παραπομπή. Παραμένουν
αμετάβλητες η ισχύς και η αποτελεσματικότητα των νομοθετικών
πράξεων που έχουν μεταγραφεί βάσει των αντίστοιχων πηγών. Οι
τροποποιήσεις επισημαίνονται με πλάγια γραφή
Σημείωση για το άρθρο 2, εδάφιο 1
Τα άρθρα 14 και 17 του βασιλικού διατάγματος της 15ης Μαΐου 1946
n. 455, που φέρει την «Έγκριση του Καταστατικού της Περιφέρειας
της Σικελίας» όπως αναφέρεται ακολούθως:
«Άρθρο 14 – Η Συνέλευση, στο πλαίσιο της Περιφέρειας και
βάσει των νόμων-πλαίσιο του Κράτους, με επιφύλαξη των γεωργικών
και βιομηχανικών μεταρρυθμίσεων του Συνταγματικού Νομοθέτη,
έχει αποκλειστική νομοθετική αρμοδιότητα στα ακόλουθα θέματα:
a) γεωργία και δάση
b) εξυγίανση
c) δημόσια διαχείριση
d) βιομηχανία και εμπόριο εκτός των ιδιωτικών
δραστηριοτήτων
e) αύξηση της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής: ανάδειξη
διανομή, διαφύλαξη των αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων και
των εμπορικών δραστηριοτήτων
f) πολεοδομία
g) δημόσια έργα, προώθηση των μεγάλων δημόσιων έργων εθνικού
ενδιαφέροντος
h) ορυχεία, μεταλλεία, τυρφώνες, αλυκές
i) δημόσιε ύδρευση καθώς δεν αποτελούν αντικείμενο των δημόσιων
έργων εθνικού ενδιαφέροντος
l) κυνήγι και ψάρεμα
m) κοινωφελή δημόσια έργα
n) τουρισμός, ξενοδοχειακή εποπτεία και διαφύλαξη του
περιβάλλοντος, διαφύλαξη των αρχαιοτήτων και των καλλιτεχνικών
έργων
o) καθεστώς των τοπικών φορέων και του περίγυρου
p) κανονισμός των γραφείων και των περιφερειακών φορέων
q) νομική και οικονομική κατάσταση των εργαζόμενων και των
λειτουργών της Περιφέρειας, σε κάθε περίπτωση όχι κατώτερη του
κρατικού προσωπικού
r) βασική εκπαίδευση, μουσεία, βιβλιοθήκες, ακαδημίες
s) πώληση προς κοινωνικό όφελος
Άρθρο 17 – Εντός των ορίων και του γενικού ενδιαφέροντος βάσει
των οποίων γίνετε ενημέρωση αναφορικά με τη νομοθεσία του
Κράτους, Η Συνέλευση, μπορεί, με στόχο να ικανοποιήσει ειδικές
συνθήκες και ίδια συμφέροντα, να εκδίδει νόμους που να αφορούν και
την οργάνωση των υπηρεσιών αναφορικά με τα παραπάνω:
a) επικοινωνίες και μεταφορές της περιφέρειας, πάσης φύσεως
b) υγιεινή και δημόσια υγεία
c) υγειονομική φροντίδα
d) μέση και πανεπιστημιακή εκπαίδευση
e) πιστώσεις, ασφάλειες και αποταμίευση

4 Τακτικό συμπλήρωμα αρ. 1 στην ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ (p. I) αρ.18 29.4.2016 2016 (αρ.19)
f) κοινωνική νομοθεσία: σχέσεις εργασίας, πρόληψη και κοινωνική
περίθαλψη τηρώντας τα ελάχιστα όρια βάσει των νόμων
g) Πολιτική των σιτηρών
h) ανάληψη δημόσιων υπηρεσιών
i) οτιδήποτε άλλο έχει υπηρεσία που να είναι περιφερειακού
ενδιαφέροντος »
Σημείωση για το άρθρο 2, εδάφιο 4
Το υπουργικό διάταγμα της 13ης Ιανουαρίου 1979 που αφορά την
«Εκπαίδευση της κατηγορίας των βατραχανθρώπων για τοπική
εργασία»
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας της Ιταλίας στις 16 Φεβρουαρίου 1979, αρ. 47.
Σημείωση στο άρθρο 3, εδάφιο5, στο άρθρο 4, εδάφιο 5, και στο άρθρο 5,
εδάφιο 2:
Η οδηγία 2005/36/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 αναφορικά με την «Οδηγία του
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων» έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30ης Σεπτεμβρίου
2005, αρ.Ν.255.

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία: παρουσιάστηκε από τους
βουλευτές Lentini, Cascio S., Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello,
Sammartino, Sudano στις 4 Φεβρουαρίου 2014. Μεταδόθηκε στην
Επιτροπή «Πολιτισμού Κατάρτισης και Εργασίας» (V) στις 11
Φεβρουαρίου 2014.
μελετήθηκε από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις αρ.142 στις 18
Μαρτίου 2014, αρ. 164 στις 17 Ιουνίου 2014, αρ.188 στις 7 Οκτωβρίου
2014, αρ.196 στις
12 Νοεμβρίου 2014 και αρ.260 στις 28 Ιουλίου 2015.
Αποφασίστηκε η αποστολή στην Επιτροπή Ισολογισμού (ΙΙ) στην
συνεδρίαση αρ
196 στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ισολογισμού (ΙΙ) στη συνεδρίαση
αρ.213 της 16ης Ιουλίου 2015
Αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση αρ.260 της 28ης Ιουλίου 2015
Συζητήθηκε στην Συνέλευση κατά τις συνεδριάσεις αρ.279 της 30ης
Σεπτεμβρίου
2015 και αρ.282 στις 13 Οκτωβρίου 2015.
Απεστάλη στην Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση αρ.282 της 13ης
Οκτωβρίου 2015
Μελετήθηκε από την Επιτροπή στις συνεδριάσεις αρ.289 στις 15
Δεκεμβρίου 2015, αρ. 290 στις 16 Δεκεμβρίου 2015 και άρ.291 στις 16
Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ν.Δ. αρ.698
«Κανονισμοί για την αναγνώριση του επαγγέλματος και του
εκπαιδευτικού περιεχόμενου για την άσκηση των δραστηριοτήτων
υποβρύχιας βιομηχανίας »

Συντάκτης: Marcello Greco.
Συζητήθηκε στην Συνέλευση κατά τις συνεδριάσεις αρ.325 της 5ης
Απριλίου 2016 αρ.
326 στις 6 Απριλίου 2016 και αρ.327 στις 12 Απριλίου 2016
Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση κατά τις συνεδριάσεις αρ.327 της 12ης
Απριλίου 2016
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VITTORIO MARINO, υπεύθυνος διευθυντής

MELANIA LA COGNATA, διευθύντρια και συντάκτρια

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

ON

ΤΙΜΗ 1,15€

