
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπί τής — ροσθήκης διατάξεως εις τό Ν.Δ.524/1970 «περί
άναγνωρίσεως επιβατηγών Πλοίων καί καθορισμού
ηλικίας εξόδου αύτών».

Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Ή κατωτέρω προτεινομένη διάταξις σκοπόν έχει τήν 
αρσιν μιας άδικίας ήτις έγένετο ύπό της δικτατορικής Κυ- 
βερνήσεως εις βάρος μικροπλοιοκτητών προς όφελος φίλων 
αυτής ήτοι προς δημιουργίαν κενών εις όρισμένας γραμμάς 
και συμπλήρωσιν αυτών διά φιλοχουντικών νέων πλοιοκτη
τών.

Προ τοϋ άνω δικτατορικοϋ Νομοθετικού διατάγματος 
δεν ύπήρχεν ό τοιοΰτος περιορισμός της 35ετίας. Είναι 
γνωστόν διεθνώς ότι τα προ τοϋ έτους 1940 κατασκευα- 
σθέντα πλοΐα ήσαν πολύ μεγαλυτέρας άντοχης, άσφαλείας 
καί διάρκειας άπό τα μεταπολεμικά τοιαϋτα. 'Η συνήθης 

, διάρκεια ασφαλούς ναυσιπλοΐας αυτών ήτο άνω τών 50 
ετών, κατόπιν άσημάντων άντικαταστάσεων ορισμένων 
έφθαρμένων υλικών. Διά της γενομένης ύπό τοϋ άνω Νομοθ. 
Διατάγματος υποχρεωτικής άπομακρύνσεως έκ της έξυ- 
πηρετήσεως τών ’Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών τής Χώρας 
τών πλοίων τά όποια συνεπλήρωσαν 35 έτη άπό τής καθελ- 
κύσεώς των θά έπέλθη μία άνεπανόρθωτος καταστροφή 
εις βάρος πτωχών βιοπαλαιστών, οίτινες έναπό-ίεσαν τάς οΐ- 
■/.ονεμίας tw εις την άγοράν όνος παλαιού πλοίου πιττεύταν- 
τες ότι βάσει τής κείμενης Νομο-5*σίας *Sa έξεμεταλλεύοντο 
τούτο έπ’ άπειρο-/ ήτοι έψ’ όσον χρόνον τούτο ·3ά ήτο κατά τήν 
κρίσιν τής άρμοϊίας Υπηρεσίας τής Έτι-Δεωρήσεως ’Εμ.πο- 

ι ρικών Πλοίω-/ τοϋ Τ.Ε.Ν. ικανόν προς ναυσιπλοΐα/. Φαντα
στείτε τη-/ περίπτωσιν ικατά τήν οποίαν εΓς βιοπαλαιστής ήγό- 
ρασε τό έτος 1965 ή 1969 ένα πλοίον 30 έτών με τήν βε
βαιότητα ότι -3ά εκμεταλλευτή τούτο τουλάχιστον έπί 30 έτη 
καταβάλλοντας οεκάίας έκατμαμυρίων και ώς έπί το πλεϊστον 
οιά όανεισμοϋ καί αίφνιδίως μετά πάροοον πενταετίας κατα- 
οικάζεται εις τήν σικληράν καταόίκην τής μή έκμεταλλεό- 
τεως τοϋ πλοίου του.

Π εραν τών ανωτέρω συνηγορού/ καί άλλοι σπουόαΤοι λό
γοι. μεταξύ τών όποιων καί Έϋνικοί, οιά τον μή παροπλισμόν 
τών πλοίων Π.ορ-ύμείων άμα τή συμπληρώσει τών 35 έτών 
άπό τής καύελκόσεώς των.

Πρώτον : έφ’ όσον τά πλοία ταϋτα θά ύποστοϋν την σχε
τικήν Έπιθεώρησιν τών ειδικών τής Έπιθεωρήσεως ’Εμπο
ρικών Πλοίων καί κριθοϋν κατά/ληλα δι’ άσφαλ.ή ναυσι
πλοΐαν, οϋδείς κίνδυνος ύφίσταται έξ οίουδήποτε λόγου. 
Δεύτερον : 'Ως έπί τό πλεϊστον αί θαλάσσιαι πλεύσεις αύτών 
έκτελοϋνται εις γραμμάς μικρών άποστάσεων εις μ'λια. 
ήτοι άπό δύο μίλια καί σπανίως μέχρι τό πολύ είκοσι. 
Τρίτον : αί θαλάσσιαι περιοχαί μας είναι όλες προησπισμένες. 
Τέταρτον : τό πλεϊστον τών πλοίων Πορθμείων ήσαν ’Οχη
ματαγωγά, κατασκευασθέντα ύπό τοϋ ’Αγγλικού Ναυαρ
χείου, είδικώς διά νά δύνανται νά προσγειαλοΰνται έμφορτα 
εις αμμώδεις άκτάς, ένθα ούδεμία εύκολία υπάρχει πρός έκ- 
φόρτωσιν, πράγμα τό όποιον άδυνατοϋν νά πράξουν τά 
μεταπολεμικής κατασκευής οχηματαγωγά, λόγω πρωραίου 
βυθίσματος. Τά πλοία ταϋτα διά τήν πραγμάτωσή τών 
ανωτέρω σκοπών φέρουν ένισχυμένην τρόπιδα, ένίσχυσιν 
τοϋ πρωραίου τμήματος γάστρας, 32 δεξαμενάς θαλασσέρ

ματος ή ποσίμου ϋδατος, δυναμένας νά προσδίδουν εΐ- τά 
πλοΐα αύτά κατάλληλον διαγωγήν διά τήν προσγειάλωσιν 
πλευρικάς ενισχύσεις καί άλλα χαρακτιστικα τών οποίων 
στεροϋνται τά μεταπολεμικής κατασκευής τοιαϋτα.

’Εάν τά σκάφη ταϋτα παροπλισθοϋν καί παρατείνουν έν 
ακινησία, ή σκωρίασις θά τά καταστρέψη, αί μηχαναί των 
θά άχρηστευθοϋν. εις περίπτωσιν δέ ανάγκης της χώοας μα: 
δΓ ένδεχομένην σύρραξιν, δεν θά έχωμεν ισχυρά άποβατήγά 
πλοΐα τά όποια άπό κατασκευής έχουν σχήμα καί καταλλη
λότητα τοϋ πραγματικοί άποβατηγοΰ.

Τήν εποχήν κατά τήν όποιαν ή Τουρκία ναυπηγεί επει
γόντως άποβατήγά οχηματαγωγά πλοΐα κατά/ληλα διά 
τά νησιά τοϋ Αιγαίου είναι έγκλημα νά άχρηστεύσωμεν 
ήμεΐς τά υπάρχοντα.

Διά τούς άνωτέρω λόγους προτείνομεν τήν παραδοχήν 
τής κατωτέρω προσθήκης, διατάξεως.

’Επί τοϋ ώς άνω Ν.Δ.524/1970 εϊσηγούμεθα όπως ποο- 
στεθή', ώς άρθρον 3 ή κάτωθι διάταξις.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ.524/1970 «περί άναγνωρίσεως 

επιβατηγών πλοίων καί καθορισμοί ήλικίας έξόδου 
αύτών.

"Αρθρον 3.
«Είςτό άρθρον 3~τόϋ Ν.Δ/524/19/0 «περί άναγνωρίσεως 

επιβατηγών πλοίων καί καθορισμοί ήλικίας έξόδου αύτών», 
προστίθεται παράγραφος 4 έχουσα οΰτω : «’Εξαιρούνται 
τής άνω παραγράφου 1 Πλοΐα Πορθμεία έφ’όσον είτε 
κατά τήν μετατροπήν αύτών εις έπιβατηγά είτε οποτεδή
ποτε προ της συμπληρώσεως 35 έτών έχουν έπέλθει τοιαϋται 
καί τοσαϋται έπ’ αύτών αντικαταστάσεις έφθαρμένου πα
λαιοί ύλικοϋ διά καινουργούς τοιούτου έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς καί δή : α) έπί τών έλασμάτων πυθμένος, β) 
πλευρών γάστρας, γ) έλασμάτων δαπέδου' καταστρώματος 
φορτώσεως, δ) φρακτών, ε) έδοών, στ) ζυγών καί ζ) 
ορθοστατών τών θαλασσερμάτων καί εις τοιοϋτον μέγεθος 
ώστε κατά τήν κρίσιν της 'Υπηρεσίας Έπιθεωρήσεως τών 
’Εμπορικών Πλοίων νά δύνανται νά κριθοϋν ικανά πρός 
άσφαλή ναυσιπλοΐαν. Ή 'Υπηρεσία Έπιθεωρήσεως Εμπο
ρικών Πλοίων τοϋ Υ.Ε.Ν. δέον νά λαμβάνη ύπ’ δψιν της 
διά τον σχηματισμόν τής περί ίκανότητος τοϋ πλοίου πρός 
ναυσιπλοΐαν κρίσεώς της τήν εις μίλια άπόστασιν της 
περιοχής εις ήν τούτο θά πλέη καί τό προησπισμένον ή μή 
ταύτης, ούχί δέ καί τήν άντικατάστασιν τής τρόπιδος. 
Επίσης νά προτείνη καί συμπληρωματικάς κατασκευάς 
ή άντικαταστάσεις ούχί όμως καί τής τρόπιδος έφ’ όσον 
διά τούτων τό πλοίον θά καταστή ικανόν πρός ναυσιπλοΐαν.

Ή αύτή ώς άνω Υπηρεσία Έπιθεωρήσεως Εμπορικών 
Πλοίων τοϋ Υ.Ε.Ν. καθορίζει καί τον χρόνον της παρατά- 
σεως τής πρός ναυσιπλοΐαν ίκανότητος τών πλοίων τούτων 
είτε έφ’ άπαξ είτε κατ’ έτος κατά τήν κρίσιν της».

Έν Άθήναις τη 4 ’Απριλίου 1979 
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