
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «— ερί Τουριστικών πλοίων, πλοιαρίων 
καί Χαυταθλητικών σκαφών καί ρυθμίσεως "δασμολογικών 
καί φορολογικών θεμάτων έπί π/.&ίων ως καί έπί πλοιαρίων 
αναψυχής)).

Πρός !);)· ΒονΧην τώ>· 'Ελλήνων 

Λ'. Αιτία τοΰ Νομοθετηματος.
1. 'II διά ναυλουμένων Τουριστικών σκαφών, θαλασσία 

περιήγησις καί αναψυχή ομάδων άλλοδαπών, επισκεπτών 
r7: Χώρας μας, κατέστη ήδη μία έκ τών σπουδαιοτέρων 
αορφών τουρισμού, παρουσιάζουσα έντονον τάσιν διευρύν- 
σεως.

2. 'ψί σπουδαιότης έγκειται εις το ότι αί προτιμώσαι

κατ’ εξοχήν νησιωτική καί διαθέτουσα ως ασυναγωνιστον 
πλεονέκτημα τήν έξαίρετον φυσικήν καλλονήν τών ακτών 
της, προσφέρεται ιδιαιτέρως εις τήν ίκανοποίησιν αύτοΰ 
τοΰ είδους τής ζητήσεως τουριστικών υπηρεσιών καί ώς 
εκ τούτου ύφίστανται βάσιμοι προοπτικαί Οαυμασίας πε
ραιτέρω έξελίξεως, τής τε ζητήσεως ταύτης καί τής προσφο
ράς.

3. .'Η, εις το είδος τοϋτο τής ζητήσεως, άντιστοιχοϋσα 
προσφορά, συνίσταται εις τήν υπάρξίν καί διάΟεσιν, καταλ
λήλων διά τον σκοπόν, μικρών, θαλαμηγών καί μή, πλοίων 
καί πλοιαρίων, καί -ναυταΟλητικών σκαφών. Ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία έστράφη ενωρίς εις τήν δημιουργίαν τοιαύτης 
πεοσφορας, είτε διά ναυπηγήσεως τοιούτων σκαφών, είτε 
διά μετασκευής τοιούτων διαφόρων τύπων, είτε δι’ εισα
γωγής έκ τοΰ εξωτερικού.

4. Αί διαμοροωθεϊσαι, σύν τώ χρόνω συνθήκαι έκμε-
ταλλεύσεως τών έν λόγω σκαφών, συνέπεια κυρίως τών 
ύψηλών, πολλαπλών, φορολογικών, δασμολογικών καί λοιπών 
επιβαρύνσεων τών μικρών τουριστικών σκαφών ώς καί τοΰ 
ανταγωνισμού τών υπό ξένην σημαίαν . όμοιων σκαφών,· 
έτρεψαν τούς Έλληνας πλοιοκτητας εις τήν υψωσιν καί 
διατήρησιν ξένων σημαιών επί τών τουριστικών πλοίων 
καί πλοιαρίων των. . Έ - : .

5. Ή τελικώς δημιουργηθεϊσα κατάστασις, κατέστη 
απαράδεκτος, τόσον διά λόγους άπωλείας εσόδων τής. οι
κονομίας, Ιδία συναλλαγματικών πόρων, · όσον καί διά 
λογους άναφερομένους εις τήν ποιότητα τής προσφοράς, - 
ή τις ήρξατο ύποβιβαζομένη άντί νά βελτιοΰται, έξ αιτίας 
τής έλλείψεως δυνατότητος έλέγχου τών μέσων ασφαλείας 
υπό τών άρμοδίων υπηρεσιών. Ένδεικτικώς 3μως, άνα-, 
φέρεται τό θέμα τών πληρωμάτων καί τών βοηθητικών 
προσώπων τών πλοίων (μάγειροι, σερβιτόροι, "καμαρώτοι 
κλπ) προσλαμβανομένων έπ’ ευκαιρία άνευ προσόντων, 
πολλ.άκις δέ μέ έμφάνισιν καί συμπεριφοράν απωθητικήν . 
και προκαλοϋσαν διαμαρτυρίας. ’Επίσης τό θέμα τών μεσο- 
λαβούντων διά τήν ναύλωσιν προσώπων, τά όποια ήδύναντο 
νά είναι οίαδήποτε, μή υποκείμενα' εις ούδένα έλεγχον καί 
πλειστάκις προκαλέσαντα ζημήματα άναφερόμενα, τόσον 
εις τήν συνέπειαν, ώς προς τάς άναλ.αμβανομένας υποχρεώ
σεις έναντι άλλοδαπών, όσον καί, εις τάς συμφωνίας έπί τών.' 
ναύλων, όριζομένων καί είσπραττομένων ύπ’ αύτών κατά τό 
δοκοϋν, έπί ζημία τής εισροής συναλλάγματος.

6. Ή θεραπεία τής έκτεθείσης νοσηρας καταστάσεως 
καί ή έφεξής άνάπτυξυις τής δραστηριότητος κατά τάς έπι- 
διώξεις τής πολιτικής τουριστικής άναπτύξεως τής Χώρας, 
συνιστοϋν τήν αιτίαν τοΰ ύποβαλλομένου προς έγκρισιν νομο- _ 
θετήματος.

Β'. Στόχοι τοΰ Νομοθετηματος. .. · '"ή .
1. Βασικός σκοπός τοΰ νομοθετηματος, είναι ή υπαγωγή, 

τοΰ είδους τούτου τής τουριστικής προσφοράς τής Χώρας, 
υπο έλεγχον, διασφαλίζοντα, άφ’ ενός τήν άποκομιδήν ύπό

_ τής οικονομίας τών διαρρεόντων σήμερον συναλλαγματικών 
έσόδών" καί άφ’ ετέρου τήν αυξησιν αυτών έν τώ μέλλοντι.

2. Κυριώτεροι έπί μέρους σκοποί, είναι : α) ή έπανα-
φορά. υπό Ελληνικήν σημαίαν τών, Ελληνικής πλοιοκτη
σίας καί νϋν ύπό ξένην σημαίαν τουριστικών σκαφών, διά 
τής παροχής οικονομικών κινήτρων καί ευνοϊκών συνθηκών 
περαιτέρω έκμεταλλεύσεως, β) άποκλεισμός τής ανταγω
νιστικής δραστηριότητος ξένων σκαφών τής κατηγορίας 
τοΰ νόμου, προς τόνωσιν τοΰ έντοπίου έπιχειρηματικοΰ 
ένδιαφέροντος καί άποκλεισμόν διαρροής-συναλλαγματικών 
πόρων καί τέλος γ) ή βελτίωσις καί περαιτέρω άνάπτυξις 
τής προσφοράς τοΰ είδους τούτου τών τουριστικών ύπηρε- 
σιών. |θ—(3

3. Τό γενικόν, έξ άλλου, πνεύμα, τό διέπον τάς καθ' 
έκαστα διατάξεις, είναι προσηρμοσμένον προς τήν αρχήν 
τής παροχής εύρείας εύχερείας εις τήν Διοίκησιν, διά τήν 
άντιμετώπισιν τών λεπτομερών θεμάτων.

Γ'. At καθ’ έκαστα διατάξεις τοΰ ΧομοΟετήματος.
1. Διά τοΰ πρώτου άρθρου, καθιεροϋται ό έννοιολογικός 

χαρακτήρ τοΰ είδους τών τουριστικών πλοίων καί πλοιαρίων 
καί ναυταΟλητικών σκαφών, όριζομένης τής άκριβοϋς έννοιας 
τών σχετικών όρων.

2. Διά τοΰ άρθρου 2 καί τοΰ άρθρου 3 ρυθμίζονται αί 
προϋποθέσεις ώς καί ή υποβολή στοιχείων διά τήν άναγνώ-

. ρισιν τοΰ έπαγγελματτκοϋ σκάφους ώς καί ό τρόπος άρσεως.'
3. Διά τοΰ άρθρου 4 καθιεροϋται ό τρόπος ναυλώσεως 

τών “ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν σκαφών, τά πρόσωπα ά-τινα-
. -έχουσΐ δικαίωμά έκναυλ.ώσεως καί ή ναύλωσίς των εις 

άλιλοδαπούς. Ωσαύτως ρυθμίζεται τό δικαίωμα έκναυλώ- 
σεως καί αί προϋποθέσεις ναυλώσεως μικρών ιστιοφόρων ' 
ειδικής κατασκευής, ώς καί τό σύνολον τών καθ’ έκαστον 
ημερολογιακόν έτσ πραγματοποιουμένων ναυλώσεων. '

4. Διά τοΰ άρθρο- 5 ρυθμίζεται ή διαδικασία καθορισμού
, τής συνθέσεως τοΰ πληρώματος τών Ελληνικών τουριστι-, 

κών, έπαγγελματικών πλοίων, καί πλοιαρίων' διά παροχής- 
έξουσιοδοτήσεως προς τόν έπί τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας 

1 πουργον. .. ·-■· · -·.· J.· ·.-..
5. Διά τοΰ άρθρου 6 καθορίζεται ό τύπος τοΰ ναυλοσυμ'-' 

. φώνου ώς καί αί υποχρεώσεις τοΰ πλοιάρχου τοΰ άνεγνω-'
ρισμένου έπαγγελματικοΰ τουριστικού σκάφους καθ’ έκά-ψ 

-στον πλοΰν ώς πρός τήν τήρησιν καί τήν θεώρησιν τοΰ ναυψ 
λοσυμφώνου. . . γ
- 6. Διά τοΰ άρθρου 7 καθιεροϋται ή τήρησις παρά τω 
TEN είδικοΰ μητρώου τών έπαγγελματικών τουριστικών 
σκαφών πρός τόν σκοπόν τής παρακολουθήσεως τών ύπο- 

. χρεώσεων καί συμμορφώσεως πρός τάς διατάξεις τοΰ παρόν
τος νόμου. _ ■·-'■" - ’ ·

7. Διά τοΰ άρθρου 8 καταργεΐται ό φόρος καταναλώ- ·' 
σεως, καθ’ ότι ό τοιοΰτος φόρος έπενεργεΐ άνασταλ.τικώς - 
έπί τής εισαγωγής καί ούδόλως διευκολύνει τήν υψωσιν

' τής Ελληνικής σημαίας. _
8. Διά τοΰ άρθρου 9 καταργεΐται ό Φ.Κ.Ε. διά τά ύπό

Ελληνικήν σημαίαν έπαγγελματικά σκάφη τόσον διά λόγους 
προσελκύσεως σκαφών ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν, όσον καί 
διά λόγους άπλοποιήσεως τής φορολογίας τών τοιούτων σκα-_;· 
φών, έπιβαλλομένης άντ’ αύτοΰ τής φορολογίας τοΰ άρθρου 
.12 τοΰ Νόμου 27/1975 εις τό δεκαπλ.άσιον διά τά έπαγγελ
ματικά σκάφη καί εις τό πενταπλάσιον διά τά σκάφη ίδιω-' 
ττκής χρήσεως ύπό Ελληνικήν σημαίαν. *

'Ομοίως προτείνεται ώς κίνητρον διά τήν αυξησιν τών · 
ύπό Ελληνικήν σημαίαν μικρών σκαφών, ή κατάργησις ώς. 
τεκμήριον φορολογικών ύπολ.ογισμών τής κατοχής πλοιαρίων 
τής κατηγορίας ταύτης μέχρι 20 κοχ.

9. Διά τοΰ άρθρου 10 καθιεροΰνται δασμολ.ογικαί άπαλ-
λαγαί είς. καύσιμα, ύλικά καί είδη άπαραίτητα διά τήν κί- - 
νησιν, έπισκευήν καί συντήρησιν, κατηγοριών τινων πλοίων 
μεταξύ τών δποίων καί τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία 
καί πλοιάρια ώς καί λοιπών σκαφών άσχολουμένων είς 
έπί κέρδει έργασίας δι’ ώρισμένα μόνον είδη. -



J ’Επίσης είδικώς πέρί καυσίμων τυγχάνουν των απαλλα
γών ώρισμένα σκάφη είδικοΰ προορισμού καί άπασχολησεως 
ώς καί τά υπό ξένην σημαίαν τουριστικά πλοία καί πλοιά
ρια ιδιωτικής χρήσεως.

Ειδική πρόβλ.εψις παρέχεται διά τήν καταβολήν εις συνάλ
λαγμα άπάντων των ειδών τών παραλαμβανομένων άτελώς 
υπό οίουδήποτε πλοίου καί πλοιαρίου υπό ξένην σημαίαν.

10. Διά τού άρθρου 11" προτείνονται μεταβατικαί τινες 
διατάξεις άφορώσαι τήν άπαλλαγήν έκ τού εισαγωγικού 
δασμού τελών καί φόρων επί 24μηνον τών τουριστικών 
πλοίων μέχρι 40 κόρων ολικής χωρητικότητος προκειμένου 
νά διευκολυνθή ή ΰψωσις τής Ελληνικής σημαίας έπί τού
των.

-Είδικώτερον τά-ναυταθλητικά σκάφη τού άρθρου 16' 
άπαλλάσσονται τού εισαγωγικού δασμού άνευ χρονικού 
περιορισμού. . ..

11. Διά τού άρθρου 12 άπαλλάσσονται τών τελών κυκλο
φορίας, τά ύπό ’Ελληνικήν καί υπό ξένην σημαίαν επαγγελμα
τικά τουριστικά πλοία καί πλοιάρια ώς καί τά ιδιωτικής 
χρήσεως έπιβαλλομένης άντ’ αυτών έτησίας άνταποδοτικής 
εισφοράς μόνον διά πλοία ιδιωτικής χρήσεως ύπό ξένας 
σημαίας.’ . .- * ■

Επίσης καταργεΐται ή άναδρομική έπιβολή τελών κυκλο
φορίας έπί τών ύπό Ελληνικήν καί ξένην σημαίαν τουριστι
κών πλοίων ίνα καταστή δυνατή ή ^ψωσις έπ’ αύτών τής 
'Ελληνικής σημαίας. Τ~- ' '

12. Διά τού άρθρου 13 καθορίζονται, αΐ προϋποθέσεις 
άναγνωρίσεως τουριστικών πλοίων καί πλ.οιαρίων ύπό 
ξένην σημαίαν, ώς επαγγελματικών.

; 13. Διά τού άρθρου 14 καθορίζονται αί υποχρεώσεις 
τών πλοιοκτητών επαγγελματικών τουριστικών πλοίων καί 
πλοιαρίων ύπό ξένην σημαίαν, ήτοι έξασφάλισις κατωτέρου 
ημερησίου ναύλου, καταβολή ειδικού τέλους είς' τινα οικο
νομικήν εφορίαν · τής Χώρας, κατάθεσιν παρά τή Λιμενική 
Αρχή διαφόρων δικαιολογητικών ώς καί τά ύπό διορισμού 
ύπευθύνου προσώπου φυσικού ή νομικού διά τάς έναντι τής 
Χώρας μας συναλλαγματικάς καί λ.οιπάς ύποχρεώσεις, 
καθ’ ό^, χρόνον τό σκάφος παραμένει έκναυλούμενον είς 
‘Ελληνικούς λιμένας. . .·.· , · ·. ·. η ·

14. Διά .τού άρθρου 15 παρέχεται είς τόν 'Τπούργί 
Ναυτιλίας ή δυνατότης άρσεως τής άναγνωρίσεως τών ύπ 
ξένην σημαίαν πλοίων καί πλοιαρίων ώς επαγγελματικά 
εις άς περιπτώσεις αί έτήσιαι ναυλ.ώσεις τόύ άρθρου 1 
τού παρόντος δεν καλύπτουν κατώτερον δριον ήμερών πλόωι 
ήμερησίου ναύλου ώς καί έπί περιπτώσεων μή τηρήσεω 
τών συναλλαγματικών έναντι τής Χώρας μας ύποχρεώσεω\

15. Διά. τού άρθρου 16 καθορίζονται αί προϋποθέσει 
χαρακτηρισμού σκάφους ώς ναυταθλητικού ώς καί ο. 
φορολογικαί άπαλλ.αγαί τών ύπό Ελληνικήν σημαίαν τοιού 
των σκαφών, προς τόν σκοπόν άναπτύξεως τού ναυταθλη 
τικού πνεύματος μεταξύ τών Έλληνοπαίδων καί άναπτύ 
ξεως τών ναυταθλητικών σωματείων τής Χώρας.

16. ' Διά τού άρθρου 1/ προβλ.έπεται ή έν γένει λειτΌυργίί
ειδικών λιμένων τουριστικών πλοίων, (ΜΑΡΙΝΩΝ) βάσε 
κανονισμού, έγκρινομένων διά κοινής άποφάσεως-Ύπουργώ· 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, ’Εμπορικής Ναυτιλίας καί Οίκο 
νομικών. . "" '

17. Διά τού άρθρου 18 θεσπίζονται ποινικαί καί διοικη 
τικαί κυρώσεις κατά τών παραβατών τού παρόντος νόμου

18. Διά τού άρθρου 19 παρέχονται είς τά ύπό ξένη· 
σημαίαν σκάφη είδικαί άπαλλαγαί συναλλαγματικής μορφή 
ύπό τήν προϋπόθεσιν ύψώσεως τής Ελληνικής σημαίαι 
έντός 24 μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος Νόμου 
πρός τόν σκοπόν προσελκύσεως ύπό τήν 'Ελληνικήν σημαία' 
μεγαλυτέρου αριθμού τών ήδη ύφισταμένων Έλληνικώι 
σκαφών. Ωσαύτως προβλέπεται ή ύποχρέωσις τών ιδιο
κτητών τουριστικών σκαφών ύπό Ελληνικήν, σημαίαν.

' είς περίπτωσιν διαγραφής των έκ τών Ελληνικών νηολογίων 
ώς πρός τάς συναλλαγματικάς διατυπώσεις. - -'7

19. Διά τού άρθρου 20 άναφέρονται αί καταργούμεναι 
διατάξεις προγενεστέρων νόμων.

• Έν Άθήναις τή 12 Αύγούστου J976. V j
- . Οί Υπουργοί · -" . ; '7 YY'’-ύ

. Δικαιοσύνης 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ >, '

Προεδρίας Κυβερνήσεως 
- Γ. ΡΑΑΛΗΣ ·-.
Οικονομικών ’Εμπορικής Ναυτιλίας

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ·'


