ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις θαλάσσιες
µεταφορές»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Η Συµφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβερνήσεως του Κράτους του Ισραήλ υπεγράφη στον
Πειραιά την 13η Μαρτίου 2017. Σκοπός της Συµφωνίας
αυτής είναι η συνεργασία των Συµβαλλόµενων Μερών
στο ναυτιλιακό τοµέα, η διευκόλυνση συµµετοχής των
πλοίων των δύο χωρών στο µεταξύ τους θαλάσσιο εµπόριο, η παροχή αµοιβαίων διευκολύνσεων τόσο στα πλοία
όσο και στους ναυτικούς τους και η συνεργασία για την
εξάλειψη των εκάστοτε εµποδίων που παρουσιάζονται
στον τοµέα της ναυτιλίας .
2. Ειδικότερα µε τη Συµφωνία που υποβάλλεται για κύρωση µε αυτό το σχέδιο νόµου :
α) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να εφαρµόσουν τις αρχές του ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να επηρεάσει
δυσµενώς τις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές και το εµπόριο. Ειδικότερα, συµφωνούν να εξασφαλίζουν την ανεµπόδιστη πρόσβαση των πλοίων τους στις ναυτιλιακές
µεταφορές µεταξύ των λιµένων των δύο χωρών που είναι ανοικτοί στη διεθνή ναυσιπλοΐα και µεταξύ αυτών
των λιµένων και των λιµένων τρίτων κρατών. Να παρέχουν στα πλοία του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους τα ίδια δικαιώµατα µε αυτά που παρέχουν στα εθνικά τους
πλοία. Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εµποδίων
που θα µπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη της θαλάσσιας µεταφοράς µεταξύ των λιµένων των Συµβαλλόµενων Μερών ή να επηρεάσουν διάφορες δραστηριότητες που συνδέονται µε αυτού του είδους τις µεταφορές
(άρθρο 2).
β) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι οι διατάξεις
της Συµφωνίας δεν θα εφαρµόζονται για τις περιπτώσεις
ενδοµεταφορών (καµποτάζ), όπως αυτό ορίζεται από τις
σχετικές εθνικές νοµοθεσίες τους, εξαιρώντας παράλληλα από την έννοια του καµποτάζ τις περιπτώσεις πλοίων οποιουδήποτε Συµβαλλόµενου Μέρους, το οποίο
πλέει σε λιµένες του άλλου Μέρους, µε σκοπό την εκφόρτωση εισερχόµενου φορτίου αλλοδαπής προέλευσης και/ή την αποβίβαση επιβατών από το εξωτερικό ή τη
φόρτωση φορτίου και/ή επιβατών µε προορισµό χώρες
του εξωτερικού. Τέλος, τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να επιτρέπουν στις ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου Μέρους, να επανατοποθετούν τα κενά εµπορευµατοκιβώτια, ιδιόκτητα ή µισθωµένα, τα οποία δεν µεταφέρονται ως φορτίο έναντι αµοιβής, µεταξύ των λιµένων
του εν λόγω Συµβαλλόµενου Μέρους (άρθρο 3).
γ) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν για τη διατήρηση και ανάπτυξη µονίµου συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων για τις ναυτιλιακές υποθέσεις Αρχών των χωρών τους (άρθρο 4).
δ) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να παρέχουν εκατέρωθεν στα πλοία τους την ίδια µεταχείριση σε ό,τι
αφορά στην ελεύθερη είσοδο στα λιµάνια, στην πληρωµή οποιωνδήποτε λιµενικών τελών και χρεώσεων, στη
χρήση των λιµένων για τη φόρτωση και εκφόρτωση των
φορτίων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, στην

άσκηση συνήθων εµπορικών πράξεων, στην κατανοµή αγκυροβολίων και προβλητών και στη χρήση των βοηθητικών υπηρεσιών ναυσιπλοΐας, καθώς και στην πλοήγηση
(άρθρο 5).
ε) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να καταβάλουν
κάθε προσπάθεια, εντός των ορίων της νοµοθεσίας του
και των κανονισµών τους, για τη διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, σύµφωνα µε τη Διεθνή
Σύµβαση για τη Διευκόλυνση της Ναυτιλιακής Κίνησης
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, για την αποφυγή των καθυστερήσεων των πλοίων και για την επίσπευση και απλούστευση της διεξαγωγής των εν γένει διατυπώσεων που απαιτούνται στα λιµάνια τους, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των Μερών, αναφορικά µε την
εφαρµογή τελωνειακών και υγειονοµικών νόµων και κανονισµών ή οποιωνδήποτε άλλων µέτρων ελέγχου που
προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία τους αναφορικά µε την ασφάλεια πλοίων και λιµένων, την προστασία
από τη θαλάσσια ρύπανση, τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, τη µεταφορά επικίνδυνων φορτίων, την αναγνώριση φορτίων και την είσοδο αλλοδαπών (άρθρο 6).
στ) Προβλέπεται η αµοιβαία αναγνώριση του εγγράφου εθνικότητας, του πιστοποιητικού χωρητικότητας
των πλοίων, καθώς επίσης και κάθε άλλου εγγράφου του
πλοίου που έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, εφόσον τα εν λόγω έγγραφα είναι
σύµφωνα µε τις σχετικές εν ισχύι διεθνείς συµβάσεις. Επίσης, τα πλοία καθενός από τα Συµβαλλόµενα Μέρη
δεν θα υπόκεινται σε ανακαταµέτρηση σε λιµάνια του
άλλου Μέρους, εφόσον έχουν εφοδιασθεί µε έγκυρο Πιστοποιητικό Καταµέτρησης Χωρητικότητας που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση για την Καταµέτρηση της Χωρητικότητας των Πλοίων (1969). Τα λιµενικά τέλη και χρεώσεις, που ως βάση υπολογισµού έχουν
την καταµετρηµένη χωρητικότητα των πλοίων, θα επιβάλλονται σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό καταµέτρησης. Επιπλέον, πλοία καθενός από τα
Συµβαλλόµενα Μέρη δεν θα µπορούν να εγγραφούν στο
Νηολόγιο του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους χωρίς την
προσκόµιση σχετικού πιστοποιητικού διαγραφής. Τέλος,
κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος διατηρεί το δικαίωµα να διενεργεί επιθεώρηση καταµέτρησης των πλοίων, σύµφωνα
µε την προαναφερθείσα Σύµβαση του Δ.Ν.Ο., αν υπάρχει
οποιαδήποτε αµφιβολία περί ασυµβατότητας των δεδοµένων στο πιστοποιητικό χωρητικότητας και των πραγµατικών δεδοµένων του πλοίου (άρθρο 7).
ζ) Επιπλέον, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα επιτρέπει,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του και κανονισµούς,
στις ναυτιλιακές εταιρείες του άλλου Συµβαλλόµενου
Μέρους, την εγκατάσταση γραφείων αντιπροσωπείας
ή/και υποκαταστηµάτων στην επικράτειά του. Οι εν λόγω
εταιρίες δύνανται να δραστηριοποιούνται στην παροχή
υπηρεσιών θαλασσίων µεταφορών και υπηρεσιών συναφών µε τη ναυτιλία και να αποστέλλουν αντιπροσώπους
και βασικό προσωπικό στο έτερο Συµβαλλόµενο Μέρος,
σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς του. Τέλος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εν λόγω Συµφωνία, κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος συµφωνεί να παρέχει
στα υποκαταστήµατα των ναυτιλιακών εταιρειών του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους όχι λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση από εκείνη που παρέχει στις δικές του ναυτιλιακές εταιρείες, σε σχέση µε όλα τα µέτρα που αφορούν
την προσφορά των υπηρεσιών θαλάσσιας µεταφοράς και
των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη ναυτιλία (άρθρο
8).
η) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν τα έσοδα των
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ναυτιλιακών εταιρειών τους που προέρχονται από την
παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στην επικράτεια του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, να µπορούν, σύµφωνα µε
τους νόµους και τους κανονισµούς του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους, να χρησιµοποιούνται για πληρωµές ή
να εµβάζονται στο εξωτερικό σε ελεύθερα µετατρέψιµο
νόµισµα, σύµφωνα µε την ισχύουσα ισοτιµία της αγοράς
την ηµέρα της έµβασης (άρθρο 9).
θ) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι για τα έσοδα και κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών τους που προέρχονται από τη δραστηριοποίηση πλοίων στις διεθνείς
θαλάσσιες µεταφορές, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της
ισχύουσας Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ περί Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας και την αποτροπή της Φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους Φόρους Εισοδήµατος (άρθρο 10).
ι) Σε περίπτωση ναυαγίου, προσάραξης ή ατυχήµατος
πλοίου ενός από τα δύο Συµβαλλόµενα Μέρη, συµφωνείται, επίσης, η παροχή συνδροµής και προστασίας αντίστοιχης µε αυτή των εθνικών πλοίων του άλλου Συµβαλλόµενου. Με τη συγκεκριµένη διάταξη ρυθµίζονται επίσης συναφή θέµατα που αφορούν τα προαναφερθέντα
συµβάντα επί του πλοίου (άρθρο 11).
ια) Προβλέπεται η αµοιβαία αναγνώριση αποδεικτικών
ταυτότητας των ναυτικών (άρθρο 12).
ιβ) Προβλέπεται η διευκόλυνση των µελών του πληρώµατος των πλοίων των Συµβαλλοµένων Μερών στις επικράτειές τους και η είσοδος και παραµονή των ναυτικών
των πλοίων των Συµβαλλοµένων Μερών στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Επιπρόσθετα, προβλέπεται το
δικαίωµα άρνησης εισόδου και παραµονής σε ναυτικούς
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στη νοµοθεσία τους (άρθρα 13 και 14).
ιγ) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν ότι τα πλοία
και τα µέλη των πληρωµάτων τους θα µεριµνούν για την
τήρηση των νόµων και των κανονισµών του άλλου Συµβαλλόµενου Μέρους κατά τη διάρκεια της παραµονής
τους στην επικράτεια, στα χωρικά και εσωτερικά ύδατα
και στους λιµένες του. Κανένα Συµβαλλόµενο Μέρος
δεν θα ασκεί ποινική δικαιοδοσία σε πλοίο του άλλου
Συµβαλλόµενου Μέρους, εκτός ορισµένων ρητά προβλεπόµενων στη Συµφωνία περιπτώσεων, που σχετίζονται
µε την τάξη και ασφάλεια του κράτους όπου βρίσκεται
το πλοίο ή αναφέρονται σε ενέργειες , για τις οποίες ζητήθηκε από τον Πλοίαρχο του πλοίου ή από τους διπλωµατικούς υπαλλήλους του κράτους της σηµαίας, που φέρει το πλοίο, η παρέµβαση των Αρχών του άλλου Μέρους. Τέλος, όταν διερευνάται ένα ναυτικό ατύχηµα ή
συµβάν, στο οποίο εµπλέκεται πλοίο που φέρει τη σηµαία Συµβαλλόµενου Μέρους, τότε θα πρέπει οι ναυτικοί, µέλη του πληρώµατος, να αντιµετωπίζονται από τις
Αρχές των Συµβαλλοµένων Μερών κατά τρόπο δίκαιο,
σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού και του Διεθνούς Οργανισµού
Εργασίας (Δ.Ν.Ο./Δ.Ο.Ε.) (άρθρο 15).
ιδ) Οι διατάξεις της Συµφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων Μερών που προκύπτουν από τις εν ισχύι Διεθνείς Συµβάσεις και Συµφωνίες, σχετικές µε ναυτιλιακά θέµατα, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 16).
ιε) Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να παρέχουν
στις ναυτιλιακές τους εταιρίες τη µεταχείριση του µάλ-

λον ευνοούµενου κράτους σε θέµατα θαλάσσιων µεταφορών και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη ναυτιλία,
και για τα οποία δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση
από τη Συµφωνία (άρθρο 17).
ιστ) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική
εφαρµογή της συµφωνίας και εξετασθούν τα προβλήµατα που τυχόν θα ανακύπτουν στις διµερείς ναυτιλιακές
σχέσεις, συστήνεται Μικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους που καθορίζονται από τα
Συµβαλλόµενα Μέρη (άρθρο 18).
ιζ) Κάθε διαφορά που ενδεχοµένως ανακύψει σε ό,τι
αφορά στην ερµηνεία ή εφαρµογή της Συµφωνίας θα επιλύεται µετά από διαβουλεύσεις και διαπραγµατεύσεις
µεταξύ των Συµβαλλοµένων Μερών διά της διπλωµατικής οδού (άρθρο 19).
ιη) Τέλος, προβλέπεται ο τρόπος θέσεως σε ισχύ της
Συµφωνίας, η διάρκεια της οποίας είναι απεριόριστη, ο
τρόπος ανακοίνωσης τυχόν καταγγελίας της, καθώς και
ο τρόπος υιοθέτησης τυχόν προσθηκών και τροποποιήσεων (άρθρο 20).
Αθήνα, 9 Μαϊου 2018
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Έλ. Κουντουρά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές, που υπεγράφη στον Πειραιά στις 13 Μαρτίου 2017,
το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 παράγραφος 1 αυτής.
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τήρια), στην περίπτωση που οι εν λόγω συνεδριάσεις γίνονται στο Ισραήλ, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης και φιλοξενίας της ισραηλινής αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που οι συνεδριάσεις της
εν λόγω Επιτροπής πραγµατοποιούνται στη χώρα µας.
(άρθρο 18). Για την εκτίµηση του ύψους της εν λόγω δαπάνης, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων, διάρκεια και συχνότητα συνεδριάσεων, κ.λπ.), δεν έχουν παρασχεθεί στοιχεία από το
αρµόδιο Υπουργείο.
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) καταβολή των εξόδων, για παροχή βοήθειας ή για ενέργειες διάσωσης,
στις οποίες προέβη το Ισραήλ σε ελληνικό πλοίο ή πλήρωµα ή επιβάτες ή φορτίο αυτού, (άρθρο 11 παρ. 4) και
β) συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας µας σε διαπραγµατεύσεις για την επίλυση διαφορών, σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας.
(άρθρο 19)
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη µη υπαγωγή
σε τελωνειακούς δασµούς ή άλλου είδους φόρους, του
φορτίου ή των ειδών που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί
από τις ελληνικές αρχές, σε περίπτωση που πλοίο του
Ισραήλ έχει ναυαγήσει, προσαράξει ή πάθει άλλο ατύχηµα στα χωρικά ύδατα, στη συνορεύουσα ζώνη ή σε λιµένα της Ελλάδας. (άρθρο 11 παρ. 2) Αντίστοιχες απαλλαγές ισχύουν και για το φορτίο ελληνικών πλοίων, που έχουν ναυαγήσει, προσαράξει, εξοκείλει στα χωρικά ύδατα, στη συνορεύουσα ζώνη ή σε λιµένα του Ισραήλ.
Από την εφαρµογή της υπό κύρωση Συµφωνίας αναµένονται γενικότερα οφέλη για την ελληνική οικονοµία.
Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

Αριθµ. 345/14/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις θαλάσσιες
µεταφορές»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, κυρώνεται και έχει την
ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η
ανωτέρω Συµφωνία, που έχει υπογραφεί στον Πειραιά,
στις 13 Μαρτίου 2017 και αποσκοπεί στη συνεργασία
των Συµβαλλοµένων Μερών για την ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων, τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης και συµµετοχής στις θαλάσσιες µεταφορές, κ.λπ.,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη, από τη συµµετοχή της χώρας µας στις συνεδριάσεις της Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής, για την
αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης των Ελλήνων εκπροσώπων (ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής, εισι-

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις θαλάσσιες
µεταφορές»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού
και στο βαθµό της αµοιβαιότητας, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Δαπάνη, από τη συµµετοχή της χώρας µας στις συνεδριάσεις της Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής, για την
αντιµετώπιση των εξόδων µετακίνησης των Ελλήνων εκπροσώπων (ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα διαµονής, εισιτήρια), στην περίπτωση που οι εν λόγω συνεδριάσεις γίνονται στο Ισραήλ, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης και φιλοξενίας της ισραηλινής αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που οι συνεδριάσεις της
εν λόγω Επιτροπής πραγµατοποιούνται στη χώρα µας.
(άρθρο 18)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) καταβολή των εξόδων, για παροχή βοήθειας ή για ενέργειες διάσωσης,
στις οποίες προέβη το Ισραήλ σε ελληνικό πλοίο ή πλήρωµα ή επιβάτες ή φορτίο αυτού (άρθρο 11 παρ. 4) και β)
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συµµετοχή εκπροσώπων της χώρας µας σε διαπραγµατεύσεις για την επίλυση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εφαρµογή της κυρούµενης Συµφωνίας.
(άρθρο 19)
Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων,
διάρκεια και συχνότητα συνεδριάσεων, αριθµός περιπτώσεων ελληνικών πλοίων, που χρήζουν ενεργειών
διάσωσης, κ.λπ.), θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από τη µη υπαγωγή
σε τελωνειακούς δασµούς ή άλλου είδους φόρους, του
φορτίου ή των ειδών που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί
από τις ελληνικές αρχές, σε περίπτωση που πλοίο του
Ισραήλ έχει ναυαγήσει, προσαράξει ή πάθει άλλο ατύχηµα στα χωρικά ύδατα, στη συνορεύουσα ζώνη ή σε λιµένα της Ελλάδας.
(άρθρο 11 παρ. 2)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 1 Δεκεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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