ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Το Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη την 4η
Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο της Δεύτερης Συνεδρίασης
του Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας. Σκοπός του Μνηµονίου είναι η διεύρυνση και εµβάθυνση της συνεργασίας µεταξύ των δύο κρατών, σε ειδικότερους τοµείς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος που εξειδικεύονται σε αυτό.
2. Το ανωτέρω Μνηµόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόβλεψης του άρθρου 4 της Συµφωνίας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
της Τουρκίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές
ν. 2900/2001, (Α΄75) σχετικά µε την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των ναυτιλιακών και συναφών επιχειρήσεων και Οργανισµών των δύο κρατών και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε διάφορους τοµείς της ναυτιλιακής βιοµηχανίας. Συνεπώς, το υποβαλλόµενο προς κύρωση Μνηµόνιο Κατανόησης συνιστά συµφωνία επωφελή για τα ελληνικά ναυτιλιακά συµφέροντα, που θα επισφραγίσει τις καλές ναυτιλιακές σχέσεις των δύο χωρών, στη βάση της υφιστάµενης Διµερούς Ναυτιλιακής
Συµφωνίας.
3. Ειδικότερα, µε το Μνηµόνιο που υποβάλλεται για
κύρωση µε το σχέδιο νόµου:
α. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν να εδραιώσουν
ένα πλαίσιο διµερούς συνεργασίας στο ναυτιλιακό τοµέα, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα:
(1) να ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της
συνήθους µεταφορικής δραστηριότητας µεταξύ Τουρκικών και Ελληνικών ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής τεχνικής και διοικητικής τεχνογνωσίας,
(άρθρο 1)
(2) να ενθαρρύνουν την εγκαθίδρυση τακτικών θαλασσίων συνδέσεων µεταξύ των Τουρκικών και Ελληνικών
λιµένων για µεταφορές µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και µε οχηµαταγωγά πλοία,
(άρθρο 2)
(3) να διερευνήσουν τις πιθανότητες συνεργασίας στο
εµπόριο δια θαλάσσης, τη διαχείριση και διοίκηση των λιµένων και να ενισχύσουν την ανταλλαγή εµπειρίας και
πληροφοριών,
(άρθρο 3)
(4) να διερευνήσουν τις πιθανότητες για συνεργασία
στη ναυτική εκπαίδευση µεταξύ των ναυτικών διοικήσεων κάθε Μέρους και στην επαύξηση της ανταλλαγής εµπειρίας και συνεργασίας στον τοµέα της ναυτικής εκπαίδευσης,
(άρθρο 4)
(5) να συζητούν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, όπως
η µεταφορά ναυτικής τεχνολογίας, επενδύσεις και συνεργασία, µε την προοπτική της ανάπτυξης νέων ιδεών
και προγραµµάτων για περαιτέρω συνεργασία, µέσω ανταλλαγής επισκέψεων µεταξύ των ναυτιλιακών διοικήσεων κάθε Μέρους,
(άρθρο 5)
(6) να ενισχύσουν την συνεργασία, ενθαρρύνοντας τα
κρουαζιερόπλοια να επισκέπτονται τα λιµάνια και των
δύο Μερών για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού

στο Αιγαίο Πέλαγος, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο,
(άρθρο 6)
(7) να βελτιώσουν τη συνεργασία µεταξύ των ιδιωτικών εταιρειών κάθε Μέρους στον τοµέα των ναυπηγήσεων, της επισκευής και συντήρησης πλοίων, της κατασκευής θαλαµηγών και των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις κατασκευής θαλαµηγών, της ανακύκλωσης πλοίων
και των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις κατασκευής
πλοίων.
(άρθρο 7)
β. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το Μνηµόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ την ηµεροµηνία της τελευταίας
γραπτής γνωστοποίησης µε την οποία κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο άλλο, διά της διπλωµατικής οδού, την ολοκλήρωση των εσωτερικών νοµικών
διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση του σε ισχύ.
(άρθρο 8)
γ. Περαιτέρω προβλέπεται η τροποποίηση του Μνηµονίου κατόπιν γραπτής, σύµφωνης γνώµης και των δύο
Μερών (άρθρο 9), καθώς και η διάρκειά του για ένα έτος
(άρθρο 11) µε δυνατότητα αυτόµατης επέκτασής του σε
διαδοχικές περιόδους ενιαυσίας διάρκειας.
δ. Τέλος, προβλέπεται ότι κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την ερµηνεία ή την εφαρµογή του Μνηµονίου
θα διευθετείται φιλικά µέσω διαπραγµάτευσης των Συµβαλλόµενων Μερών.
(άρθρο 10)
4. Το Μνηµόνιο Συνεργασίας θεωρείται συµφέρον για
τη χώρα µας λόγω του συνεχώς ενισχυόµενου ρόλου
της Τουρκίας στην αλυσίδα των διεθνών θαλασσίων µεταφορών, της ανάπτυξης που έχει παρουσιάσει σε ολόκληρο το φάσµα των ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών
δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια και της δυναµικής
που διανοίγεται για εκατέρωθεν επενδύσεις στο ναυτιλιακό τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω Μνηµόνιο αφορά στη συνεργασία µεταξύ ιδιωτικών φορέων
σε διάφορες πτυχές της ναυτιλιακής δραστηριότητας, η
κύρωσή του θεωρείται επωφελής για τη χώρα διότι µε
τον τρόπο αυτόν διανοίγονται προοπτικές ευρύτερης οικονοµικής και εµπορικής συνεργασίας µε την Τουρκία,
συµβάλλοντας πολυεπίπεδα στην εµπέδωση της θεσµικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών, την εφαρµογή
προγραµµάτων επί θεµάτων µείζονος ναυτιλιακής σηµασίας και την ενίσχυση των οικονοµικών συναλλαγών µε
γενικότερα οφέλη για την εθνική µας οικονοµία.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση τoυ Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της
ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, το Μνηµόνιο Κατανόησης στον
τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας που υπογράφηκε στην
Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013, το κείµενο του
οποίου 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 του Μνηµονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 8 αυτού.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016
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Αριθµ. 224/3/2015
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»
Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προτείνεται η κύρωση του ανωτέρω Μνηµονίου Κατανόησης, που
έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη, στις 4 Μαρτίου
2013. Ειδικότερα:
Α. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται και έχει την ισχύ
που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, το προαναφερόµενο Μνηµόνιο Κατανόησης, µε τις διατάξεις
του οποίου προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Τα Συµβαλλόµενα Μέρη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στο ναυτιλιακό τοµέα και σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, συµφώνησαν να:

α. ενθαρρύνουν τη συνεργασία: i) στο πλαίσιο της συνήθους µεταφορικής δραστηριότητας µεταξύ ελληνικών
και τουρκικών ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών, ii) στην
εγκαθίδρυση τακτικών θαλάσσιων συνδέσεων µεταξύ
ελληνικών και τουρκικών λιµένων, για µεταφορές µε
πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και µε οχηµαταγωγά πλοία, iii) στο εµπόριο δια θαλάσσης, τη διαχείριση
και διοίκηση λιµένων και στην ανταλλαγή πληροφοριών,
iv) στα κρουαζιερόπλοια, για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού µεταξύ των λιµανιών των δύο χωρών,
β. ενισχύσουν τη συνεργασία: i) στη ναυτική εκπαίδευση µεταξύ των ναυτικών διοικήσεων κάθε Μέρους και
στον τοµέα της ναυτικής εκπαίδευσης, ii) στις σχέσεις
µεταξύ των ιδιωτικών εταιρειών κάθε Μέρους στον τοµέα των ναυπηγήσεων, της επισκευής και συντήρησης
πλοίων, της κατασκευής θαλαµηγών κ.λπ., iii) σε θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος (µεταφορά ναυτικής τεχνολογίας, επενδύσεις κ.λπ.) µε την ανταλλαγή επισκέψεων
µεταξύ των ναυτιλιακών διοικήσεων κάθε Μέρους κ.λπ..
(παρ. 1-7)
2.α. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη διαδικασία.
β. Κάθε διαφορά που ενδεχοµένως προκύψει, από την
εφαρµογή και την ερµηνεία του Μνηµονίου Κατανόησης,
διευθετείται φιλικά µέσω διαπραγµατεύσεων των Μερών.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διάρκεια ισχύος
και τη λήξη του υπό κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης, ο
τερµατισµός του οποίου δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
(παρ. 9-11)
Β. Με το άρθρο δεύτερο, σε συνδυασµό µε την παράγραφο 8 του κυρούµενου Μνηµονίου Κατανόησης, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτού και του υπό ψήφιση νόµου.
Γ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, δαπάνη από την:
α) κάλυψη των δαπανών υλοποίησης της συνεργασίας
στο πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου, κατά το µέρος
που αφορά τη χώρα µας (ανταλλαγή εµπειρίας και συνεργασίας στη ναυτική εκπαίδευση κ.λπ.),
(παρ. 4)
β) συµµετοχή Ελλήνων εκπροσώπων ναυτιλιακών διοικήσεων σε συζητήσεις για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, για την αντιµετώπιση των δαπανών µετακίνησης
αυτών (εισιτήρια, διαµονή, ηµερήσια αποζηµίωση).
(παρ.5)
Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων κ.λπ.) και από το εύρος
της συνεργασίας.
Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου για την «Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
δαπάνη από την:
α) κάλυψη των δαπανών υλοποίησης της συνεργασίας
στο πλαίσιο του κυρούµενου Μνηµονίου, κατά το µέρος
που αφορά τη χώρα µας (ανταλλαγή εµπειρίας και συνεργασίας στη ναυτική εκπαίδευση κ.λπ.),
(παρ. 4)
β) συµµετοχή Ελλήνων εκπροσώπων ναυτιλιακών διοικήσεων σε συζητήσεις για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, για την αντιµετώπιση των δαπανών µετακίνησης
αυτών (εισιτήρια, διαµονή, ηµερήσια αποζηµίωση).
(παρ. 5)
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός συµµετεχόντων κ.λ.π.) και από το
εύρος της συνεργασίας, θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016
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