
ΕΙΣΗΠΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Σπι τού σχεδίου Νομού ·<—ΐρ·. συμπληρώσει»; ένίων .διαταξεων 
-_σοΑ Αιά σού Ν.Δ. 187. 19 13 κυρω·3έντος Κωδικό; Δημό

σιό» Ναυτικού Δίκαιου» ΦΕΚ 261 A').

Ποόζ τ//ι· Bov/.iji· 7οιν Έλ/.ήνων

Κατά τάς διατάξει; τών ά'σνρων 165 παρ. 1 καί 166 -7?. 
1 τού διά τοΰ Ν.Δ. 187 1973 κυρι»-3έντες Κώ δικός Δημο- 

Xαυτικού Δικαίου ΦΕΚ 261 Λ'; τό δικαίωμα. τόσον 
τή: υ.εσαοοσάς έπιόατ ών. ο τον καί έμποσευμάσων. μεταξύ ελ
ληνικών λ:μόνων, ανήκει. άνσιστοιχως. είτε εί; τά δρομολο
γούμε·/ 2 ελληνικά έπιβασηγά πλοία. είτε εις τα με·/:: 1.000 
·/.;·/ ελληνικά φορτηγά τοιαϋτα. Τό δικαίωμα τούτο. κατά την 
ε: αρμογήν τών ανωτέρω διατάσεων. αποκλείει όπως ετεσα 
πλοία. εκτελοϋντα δρομολόγια με αφετηρίαν ελληνικόν λιμένα 
καί τελικόν λιμένα εξωτερικού ή τό αντίστροφον. προσεγγί- 
Ιοντα :έ ‘/.ατά την έκτέλετιν τών ταξειδιων των τούτων εις 
πλειονας τθϋ ενός έληνικοΰς λιμένας, νά αποβιβάζουν επιβάτες 
ή εκφορτώνουν εμπορεύματα εις εν it άμε τον τής αφετηρία: ή 
τού τελικού προορισμού ελληνικόν λιμένα καί νά παραλαμβά- 
• :υν τούτους (ή καί νά φορτώνουν τά εμπορεύματα) εις έτε
ρον ταξείδιον όάτει τού ίσιου αρχικού εισιτηρίου ή φορτωτικής
τυνεχειας προς μεταφοράν εις τελικόν λιμένα προορισμού.
Ομοίως, ή κατά τά άνωτέρω χρήσις τού εν λόγω εισιτηρίου 

~ή φορτωτική; συνεχεία;, νά Ίτυντελήται δι ετέρου πλοίου Γ 
πάντοτε βεβαίως μή άνήκοντος εις τά; όικσιουμένας κατηγο
ρίας βάσει τών προμνησυεισών διατάξεων.

Ήνέλησεν ό-5ε·; ό νομο-υέτης. ώς σαφώς προκύπτει εκ τών 
άνωτέρω διατάξεων. πέραν τής υπέρ τών ακτοπλοϊκών έλ- 
ληνικών επιβατηγών καί φορτηγών πλοίων έπιφυί έξεως τού 
οικαιώματος τής αμιγούς μεταφοράς επιβατών κ; ι εμπορευ
μάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων, νά άποκλείση την έμμεσον 
καταστρατήγησ.ιν τούτου ύφ' ετέρων πλοίων, τά οποία, διά τού 
εισιτηρίου ή φορτωτικής συνεχείας, -3ά ϊιενήργουν μεταφοράς 
μεταςΰ ελληνικών λιμένων κα·5" όσον διά τών έν λόγω εισιτη
ρίων ή φορτωτικών συνεχείας ό επιβάτης ή τό 'εμπόρευμα έν 
τή ουσία διακόπτουν την μεταφορά·; των εις ελληνικόν λιμέ
να και δ:’ ετέρου ταςειοίου προωθούνται εις τον προορισμόν 
των. ήτοι έν τή πράςει ϊιακ.ινοϋνται μεταςΰ ελληνικών λιμέ- 
%'ων 5ιτ. μη ζιν.ζ:o'j[j.z%/0'j νά Β:ενεργτ* τοι χύτην μετχ^οράν 
"λοίου.

Εις την πράςιν ή άνωτέρω άπαγόρευσις τών εισιτηρίων και 
φορτωτικών συνεχείας προεκάλεσεν άκαν·3ώδη προβλήματα διά 
την Αιοικησιν λογω τής ιδιομορφίας τού έλληνικού ύαλασσίου 
χώρου και τών ποικίλλω·; συν συ ατμών υπό τους οποίους ανα
πτύσσεται καί εξυπηρετείται ό ·3αλάσσιος Τουρισμός τής χώ- 

εις -νιας -ύαλασσιας ϊρομολογιακάς γραμ-— α.. Ltoικω.εσο·; ειο
μάς. συνοεούσας τήν χώρα; μετά τού εσωτερικού και άποτε- 
λουσας τάς αρτηρίας εισόδου τού προς τήν χώρα·; μας κατευ-

..................................................................
βαίνει, άντιστοιχως, επι μεταφοράς ίδια Ι.Χ. οχημάτων, λαμ-
βανομένου ΰπ’ οψιν ότι σημαντικός άρι-3μός τών τουριστών 
σιακινεϊτα: μετά τών οχημάτων των.

Επειδή. αί έν γένει έςουσιοσοτικαί διατάσεις τών άρ-υρων 
165; καί 166 τού Ν.Α. 187/1973 οέν παρέχουν τήν ευχέ
ρειαν παρεκκλίσεων έκ τών έν παραγράφω 1 τών ανωτέρω 
άρ-ΰσων τι-υεμένων δεσμεύσεων έπί τού συγκεκριμένου -S-έμα
τ:;. ΰεωρεϊται άναγκαία καί σκόπιμος ή παροχή έςουσιοσστή- 
σεως εις τόν Γπουργν; Εμπορικής Ναυτιλίας όπως, δι απο
φάσεων του. αναλογών προς τάς προόλεπομένας διά τών έξου-
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μετά σύμφωνον γνώμην τού Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικού \ ΣΚΝ) ώστε νά εξασφαλίζεται ή τεκ
μηριωμένη' άπόσεισις περί τής συνδρομής τών προϋποθέσεων 
διά τήν έκδοτό; των.

"Επί τών έπί μέρους διατάσεων τού σχεδίου νόμου παρχ- 
τησούαεν τά άκολουάύα:

Αιά τ:ϋ I τού σχεδίου προστίθεται εις αρ-

ά·;αμσισβητητως^ α·;τικειμενον εκτιμησεως πραγματικής κα- 
τασ.ασεως —— αποκλεισμός τής τοιαύτης εϋχερείας νά άνα-

■>·'> ·"ύύ ;κεταφορας, είτε διότι —καί έν πεσι
ητ; εσυο.ι,ρ; 

ωσει έπαρκείας

•υρο·; 165 πασ. 5 τού Ν.Α. 187/1973 δ-/ ου έπεκτείνεται ή 
έσουσοδότησις τού Έπουργοΰ Εμπορικής Ναυτιλίας όπως, 
δι άποφάσεώς του. ρυ·ΰμίζη κατά παρέκκλισιν τών έν παρ. 1 
κασ 2 τού άρ3·ρου 165 οριζόμενων, τό- 3έμα-τών-εισιτηρίων 
συνεχείας.

Αιά τού ίρ3ρου 2 τού Σχεδίου προστίθεται έδάφ. δ εις 
άρ·3ρο·; 166 παρ. 6 τού Ν.Α. 187/1973 δι’ ου έπεκτείνεται ή 
'εσουσιοδότησις τού ’Τπουργο5 ’Εμπορικής Ναυτιλίας όπως, 
δι" άποφάσεώς του. ρυύμίζη κατά παρέκκλισιν τών έν παρ. 1 
καί 2. τού άρ·3ρου 166 Οριζόμενων, το -3έμα τών φορτωτικών 
ή φορταποδείςεων συ·;εχείας προκειμένου όμως μόνον περί οχη
μάτων ή ετέρων μεταφορικών μέσων αναψυχής συνοδευομενων 
ΰπό έπιβατών ιδιοκτητών των.

Ούτως έχει τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, όπερ παρα- 
καλοϋμεν όπως περιβάλητε διά τής ΰμετέρας έγκρίσεως.

Έν Πειραιεί τή 14 Φεβρουάριου 1987
Ό Υπουργός έπί τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας 

ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΓΤΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων τού διά τού Ν.Δ. 187/

1973 κυσωύέντος Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
(ΦΕΚ 261 Α).

Άρ·3ρον 1. J

Εις τό άσ·3ρον 165 παρ. 5 τού Ν.Δ. 187/1973 προστίθε
ται έδάφ. δ, ώς κάτω·3ι:

«δ. μεταφοράς έπιβατών μεταςΰ έλληνικών λιμένων αρχι
κής προελεύσεως ή τελικού προορισμού εξωτερικού, έφωδια- 
σμένων δι’ εισιτηρίων συνεχείας, μετά σύμφωνον γνώμην τού 
Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού».

”Ap-3pov 2.

Εις το άσ·3ρον 166 παρ. 6 τού Ν.Δ. 187/1973 προστίθε
ται έδάφ. δ. ώς κάτω-3ι:
’«δ. μεταφοράς οχημάτων ή έτέσων μεταφορικών μέσων ανα

ψυχής μεταξύ έλληνικών λιμένων αρχικής προελεύσεως ή τε- 
λικοϋ προορισμού εξωτερικού διακινουμένων διά φορτωτικής 
ή φορταποδείξεως συνεχείας καί σύνοδευομένων ΰπό έπιβατών 
ιδιοκτητών των, μετά σύμφωνον 'φ;ώμην τού Συμβουλίου ’Εμ
πορικού Ναυτικού».

'Αρ·3ρον 3.

Ή ΐα/ός τού παρόντος έρχεται άπό τής δημοσιεύσει»; εου 
διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσει»;.

Έν Πειραιεί τή 14 Φεβρουάριου 1977 
Ό Υπουργός Έμποσικής Ναυτιλίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π Α Π ΑΔΟΓΓΌΝΑΣ


