
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας 
«για τη συντήρηση ορισμένων φανών στην Ερυθρά Θάλασσαν 

που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 20 Φεβρουάριου 11)62.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Την 11η Οκτωβρίου 1961 συνήλθε στο Λονδίνο Διε
θνής Διάσκεψη των ναυτιλιακών Κρατών, συμπερΔαμβανομέ- 
νης και της Ελλάδας, προς τον σκοπόν καταμερισμού των 
δαπανούν συντήρησης των φανών των νησιών ABUAIL και 
JABAL at TAIR. Τα νησιά αυτά ευρίσκονται στην νότια 
είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας και δεν τελούν υπό την κυριαρ
χία καμιάς χώρας.

2. Η Διάσκεψη κατάληξε στην υιοθέτηση Διεθνούς Συμ- 
φωνίαβ,->πού προβλέπει-ότι οι δαπάνες συντήρησης των φα
νών αυτών θα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ όλων των Κρα
τών , τά πλοία των οποίων επωφελούνται από τη λειτουργία 
τους : Ας σημειωθεί, ότι η λειτουργία των φανών είναι απα
ραίτητη για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην 
ανωτέρω περιοχή. Ο καταμερισμός αυτός υπολογίζεται 
βάσει της χωρητικότητας των πλοίων που διέρχονται ετήσια 
από την διώρυγα του Σουέζ.

3. Η Ελλάδα άν και έλαβε μέρος στη Διάσκεψη του Λον
δίνου δεν έχει προσχωρήσει μέχρι σήμερα στη Συμφωνία 
αυτή. Κατά τα τελευταία όμως χρόνια ασκείται έντονη πίεση 
από πολλές Κυβερνήσεις να καταστούμε μέλη της Συμφωνίας 
γιατί η ναυτιλία μας' επωφελείται από την λειτουργία των 
φανών. .

:4. Οι λόγοι που επιβάλλουν την από μέρους μας κύρωση 
της Δ. Συμφωνίας είναι οι εξής : .

: (α) Μεγάλο ποσοστό του εμπορικού μας στόλου επωφε
λείται εκ της λειτουργίας των φανών αυτών και έτσι δεν είναι 
δυνατό η Ελλάδα να αρνηθεί την συμμετοχή της στις δαπάνες 
συντήρησής τους. Επισημαίνεται ότι κατά το έτος 1979 πέρα
σαν από την διώρυγα του Σουέζ Ελληνικά πλοία χωρητικό
τητας 37.797.000 κ.κ.χ. πράγμα που κατατάσσει την Ελλάδα 
πρώτη από πλευράς κίνησης πλοίων στην περιοχή αυτή.

(β) II Ελλάδα κατέχει ήδη την δεύτερη θέση από πλευράς 
παγκόσμιας χωρητικότητας μεταξύ των ναυτιλιακών χωρών. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα ναυτιλιακά Κράτη

έχουν προσχωρήσει ήδη στη Συμφωνία, επιβάλλεται και η 
προσχώρηση της χώρας μας γιατί αντίθετα εμφανιζόμαστε 
επωφελούμενοι των'υπηρεσιών που προσφέρει η λειτουργία 
των φανών, σε βάρος των χωρών που επιβαρύνονται οικονο
μικά γ·.α την συντήρησή τους. Αυτά δε οπωσδήποτε δεν 
συμβιβάζονται με το γόητρο της χώρας μας ως ναυτιλιακής 
δύναμης.

5. Η επιβάρυνση που θα προκύψει στον Κρατικό προϋπολο
γισμό με βάση τις οικονομικές υποχρεώσεις τις προβλεπό- 
μενες από την Συμφωνία, υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 
5.000.000 δρχ. για το έτος 19S2.

6. Το σχέδιο νόμου που σας υποβάλλουμε για ψήφιση 
έχει ως σκοπό την κύρωση της πιό πάνω Διεθνούς Συμφωνίας.

Ειδικώτερα με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου προβλέπεται 
η κύρωση της Συμφωνίας, με το άρθρο 2 καθορίζεται ο τρό
πος πληρωμής της σχετικής εισφοράς μας, ενώ με το άρθρο 3 
ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του Νόμου.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1983 

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών Οικ.ονοαικ<Λν_

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΛΟΣ Δ. ,ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ
Εμπορικής Ναυτιλίας 
Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Διεθνούς Συμφωνίας «για τη συντήρηση ορισμένων 
> ■ · φανών στην Ερυθρά Θάλασσα». ■ ·'■ · -

. > Άρθρο πρώτο. ■ .··;'·.·
1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει γο άρθρο 28 

παρ. 1 του Συντάγματος ή Διεθνής Συμφωνία «για συντή
ρηση ορισμένων φανών στην Ερυθρά Θάλ.ασσα» που υπογρά
φηκε στο Λονδίνο στις 20 Φεβρουάριου 1982.

2. Το κείμενο της ανωτέρω Δ. Συμφωνίας στην Αγγλική 
και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως ακολούθως:


