
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έττί τοϋ σχεδίου Νόμου «ττερί έττιβολής τέλους εις τά τταρο 

τσλιζόμενα ττλοία εντός τών Ελληνικών Χωρικών ’Τδά- 
των».

Προς lijv Βουλήν ιών Ελλήνων

Συμφώνως —ρος τάς διατάξεις τοϋ ύττ apiS. 768/78 Π 
Χ/τος (ΦΕΚ 177 XV23.10.78) «ττερί δ ·.*.*■.ωμάτων ττρεσ- 
ορμίσεως, τταρ άβολης καί ττροσδέσεως τελείων» τά τταροζλιζό- 
μεν2 τελεία εντός -3κ/·ασσι α ς ττεριοχής άνηκουσης »ις την -’■ 
καιοδοσίαν τών Αιψενικών Ταμείων και Ορ*ρτνιεν·ών Λιμε- 
νων καταβάλλουν τέλη τταροττλισμοΰ τά όιτοΐα ά,.οτελοΰν εσο- 
:εν χυτών.

Διά τών εσόδων τούτων αντιμετωπίζονται έκτες τών άλλων 
καί αί δαττάναι καθαριότητες καί προστασίας έν γένεί τού 
-βαλασσίου περιβάλλοντος.

Λόγω της σημειω-3·εί·σης, κατά την τέλματα!αν 4ετιαν σο
βαρός κάμψεως τών εργατιών, τών τεοντοττόρων 12ία, τελείων, 
τελείττα ές αύτών ύποχρεώνησαν νά διακόψουν τάς εργασίας 
των καί νά παροπλισ-ύοΰν εις ασφαλείς £αλασσίας περιοχας 
καί όρμους τής Ελληνικής Επικράτειας ευρισκόμενης τέραν 
τών ζωνών δικαιοδοσίας τών Λιμενικών Ταμιείων καί Όργα- 
νιτμών Λιμένων, με αποτέλεσμα τή; μ ή δυνατότητα είττρα- 
ξεως τέλεος -παροπλισμού ές αύτών, παρά -το- γεγονός- ότι 
ταότα είναι τά ττεριττότερα καί τά μεγαλύτερα καί τεροκα- 
λοόν χύξημένην ρ/άπανσιν τής -λαλάττης καί τών άκ,τών.

Διά τού τταρόντες Νόμου σκοπείται ή κχ&ιέρωσις ύποχρεώ- 
τεως καταβολής τελών παροπλισμού ύπό τών παροπλίζομε·; ων 
έκ: ίτετε ττλείων έκτος τής ζώνης δικαιοδοσίας τών Λιμενι
κών Ταμείων καί ’Οργανισμών Λιμένες, προς ένία/οτιν τής 
κα-5-ελικής τορετττα&είας διά τή; προστασίαν τού θαλασσίου 
περιβάλλοντος έν γένει.

Έπί τών έττί μέρους διατάξεων τού Σχεδίου Νόμου τταρατη- 
ροϋαεν τά άκόλου-Sa :

α. Διά τής παραγρ. 1 τού ap-Spcu 1 κα&ι-ε-ροΰται ύττα/ρέω- 
σις καταβολής τέλους δι’ άπαντα τά πλοία αδιακρίτως έ-3νι- 
κότητος καί χωρητικότητες, τά όποια ή-ύελεν παροπλιο-3ή 
έντός τών ττεριοχών τών Ελληνικών Χωρικών 'Τδάτων, εξαι
ρούμενων τών -λαλαττίων εκείνων ττεριοχών, αί όττοία: ανή
κουν εις την δικαιοδοσίαν τών Λιμενικών Ταμείων καί ’Ορ
γανισμών Λιμένων, διότι τά τταρεττλιζόμενα ττλοία εις τάς 
περιοχας ταύτας καταβάλλουν ήδη τέλη παροπλισμού συμ
φώνους προς τάς διατάξεις τού έν άοχή α;αφερ·3έ';τος Π. 
Δ/τος. . _ ‘ ' · .

ξ. Εις τή; παράγρ. 2 τεΰ αύτεϋ άρ-Spou ορίζεται οτι τά 
τέλη παροπλισμού κα-λερίζονται εις τά δύο τρίτα (2/3) τών 
έκάιτετε ίσχυόντων διά τά τταρεττλιζόμενα ττλοία έντός τών
ζωνών δικαιοδοσίας τών Λιμενικών Ταμείων ή Όργανιτμών. 

γ. Εις τήν τταράγρ. 3 τού αύτοΰ άρ-Spou ττροβλέττεται ότι
τα τέλη παροπλισμού βεβαιοϋνται εις βάρος τών ττλο σκτητών 
τών τταροττλ·.ζεμένων πλοίων καί τών εκπροσώπων τούτων, εις 
ττερίτττωτιν δέ άλλαγής ττλοιοκτητίας ό νέος ττλο οκτήτης ή 
εκττρότωττος αύτοΰ, ύποχρε-ούται έξ ολοκλήρου έκαστος διά 
τήν καταβολήν τών όοειλεμένων τελών έκ τής ττρεγενε-τέ
ρας ττλοιοκτητίας.

δ. Διά τού άρύρου 2 ορίζεται ότι τά τέλη τταροττλιιμεύ βε- 
βαιοΰντα: ώς τά έσοδα τού Δημοσίου ΰτττο τών.Λιμενικών ’Αρ
χών εις τη·/ σεριοχή; δικαιοδοσίας τών όποιων τταρειτλίζοντα. 
τα ττλοία, έν-3α καί τταραδίδονται τά ναυτιλιακά έγγραφα τών 
τταροττλιζομένων, εις βάρος τών πλοιοκτητών ή τών έκττρο- 
σώττων αύτών κατά τά οριζόμενα είδικώτερον δι’ έκδο-3ησο- 
μενης άττοράτεως τών 'Τττουργών Οικονομικών καί Έμπορι- 
κής Ναυτιλίας.

ε. Διά τής παραγράφου 1 τού άρ-Spou 3 καύορίζετα: ότι τό 
ήμισυ έκ τών είτττραττομένων τελών τταροττλιτμοϋ μέσω τών 
■οικείων Δημοσίων Ταμείων άττοδίδονται διά τού Κρατικού 
προϋπολογισμού εις τά·1 ττρός τούτο δημιονργούμενον ειδικόν 
Λογ/σμόν εις τήν Τράττεζαν τής Ελλάδος καί κατα/έμεται 
εις τά όμορα Λιμενικά Ταμεία καί -τταραλίοος Δήμους ή Κοι
νότητας διά κοινής άττοςάσεως τών Τττουργών Εσωτερικών

καί Εμπορικής Ναυτιλίας. Διά τών έσόδων τούτων σκοττεί- 
ται ή ’άντμετώττισις τών δχττανών καύαριότητος τής -S-αλασ- 
σίας ττεριοχής έν-Sa τταροττλίζονται τά ττ/νΟΪα καί τών ακτών 
έν γένει.

ζ. Διά τού άρ-Spou 4 ορίζεται ότι το αγκυροβολιό τών ώς 
άνω ττλοίων κ.αύ-ορίζεται. ύττό τών οίκείω·/ Λιμενικών Αρχών 
διά τά ύττό Έ/.ληνικήν Σημαίαν ττλοία καί ύττό τοϋ ΓΕΝ διά 
τά ττλοία ύττό ξένην σημαίαν.

η. Εις τό άρ-Spov δ τοϋ Σχεδίου ττροβλέττεται ή έναρξις τής 
ισχύος τού Νόμου άττό τής δημοσιεύσεώς του εις τήν Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Αύή^αις τή 20 Οκτωβρίου 1979 
Οί Τττουργο!

Οικονομικών Εσωτεο.κών
Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Έμττορικής Ναυτιλίας 
ΕΜΜΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΓΕΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝΝΟΜΟΤ

Περί έττιβολής τέλους εις τά τταρεττλιζόμενα ττλοία έντός τώ/ 
Έλληντκών Χωρικών Τδάτων.

«’Ap-Spov 1. i
Καθορισμός τελών -αροττλιτμοΰ.

1. Καταβάλλατε τέλη τταροττλισμοΰ ο! ττλοιοκτήτα: ττλοίω/. 
ύττό ελληνικήν ή ξένην σημαίαν, τταροττλιζομένων έντός τών 
έλλη-νικών χωρικών ύδάτων καί έκτος τών ύαλασσίων ζω
νών ύτταγομένων εις τήν δικαιοδοσίαν τών Λιμενικών Τα
μείων κ.αί ’Οργανισμών Λιμέ-/ων. Εις τήν καταβολήν τών τε
λών τταροττλισμοΰ εύύύνοντα; εις ολόκληρο·; μετά τών ττλοιο
κτητών καί οι έκττρέσωιτο: αύτών.

2. Τά κατά τήν ττροηγοομένην τταράγρσφ:ν τέλη ά/έρχοντα: 
εις τά δύο τρίτα τών τελών τών έκάστοτε ίσχυάντων διά τά 
τταροττλιζόμενα ττλοία έντός τών ύαλαττίων ζωνών δικά τδτ- 
σίας τών Λιμενικών Ταμείων καί Όργαν τμών Λιμένες.

3. Εις ττερίτττωσιν μεταβτβάτεως ττλοίου ό νέος ττλοιοκτήτη; 
ή ό έκττρόσωττος αύτοΰ ύττοχρεοϋτα: εις τήν καταβολή; τώ; 
όφειλομένων ύττό τοΰ μεταβιβάσα;τος τελών».

■ - «'Ap-Spov 2.
Βεβαίωσις σελών.

1. Τά κατά τό ττροηγούμεν-ον άρ-Spov τέλη τταροττλισμοΰ. 
βεβαιοϋνται ύττό τών Λιμενικών Αρχών εις τή; ττεριοχή; δι
καιοδοσίας τών όττοίων τταροττλίζονται τά ττλοία, ώς δημόσιον 
έσοδον εις βάρος τών ττλοιοκτητών . τών τταροττλιζομένω; 
στλοίων ή τών έκττροσώττων αύτών, κατά τά είδικώτερον ορι
ζόμενα διά κοινής ώττοφάσεως τών 'Τττουργών Οικονομικών 
■καί Έμττορικής Ναυτιλίας καί είσττράττοντα·. κατά τάς δια
τάξεις τοΰ Κωδικός Είσττράξεως Δημοσίων Εσόδων. Έίς τάς 
αύτάς Λιμενικός ’Αρχάς τταραδίδο·;ται καί τά ναυτιλιακά 
έγγραφα τών τταροττλιζομένων. ττλοίων».

«'ApSpov 3.
Κατα;ομή τελών.

1. Τό ήχιαυ τών δυνάμει τοΰ τταρόντος Νόμου βεβαιουμένων 
καί είσττραττομένων έκάστοτε τελών τταροττλισμοΰ μέσω τών 
οικείων Δημοσίων Ταμείων άττοδίδονται διά τ:ϋ Κρατικού 
Προϋττολ-ογισμοϋ εις τόν ττρός τούτο δημιουργούμενον ειδικό; 
λογαριασμόν τταρά τή Τραττέζη τής Έ.λάδος ύττό τόν τίτλο·. 
«Έσοδα 'Τττουργείου Έμαορικής Ναυτιλίας έκ τελών τταρο- 
-αλίΓμΛϋ».

2. Τά έσοδα τοΰ ώς ά;ω λογαριασμού κατανέμονται κατ’ 
έτος διά κοινής άτσοφάσεως τών 'Τττουργών Εσωτερικών καί 
Έμττορικής Ναυτιλίας, ττροτάσε; τοϋ τελευταίου, εις τά όμο
ρα τών ττεριοχών τταροττλισμοΰ Λιμενικά Ταμεία καί τταρα-


