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Θέµα : Ρυµούλκηση στο Αιγαίο – Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ – ∆ιαφορά σε
σχέση µε το SAR – Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις
Σχετ. : α. Απόφαση της 11ης Ιαν. 2007 του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων επί της υποθέσεως C-251/04, κατόπιν προσφυγής της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδος (∆-1)
β. ∆ηµοσίευµα της 22ας Ιαν. 2007 της εφηµερίδας ‘’Αυριανή’’ µε τίτλο
«Ευρωπαϊκό ‘’χαστούκι’’ στις ορέξεις της Άγκυρας» (∆-2)
Κατόπιν σχετικής εντολής, αναφορικά µε το θέµα εκτίθενται τα
ακόλουθα :

Γενικά
1.
Η (α) σχετική απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (∆ΕΚ) ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε την ερµηνεία ορισµένων
διατάξεων του Κανονισµού ΕΟΚ 3577/92 του Συµβουλίου της 07-12-1992 π ο υ
αφορά
την
ελεύθερη
παροχή
υπηρεσιών
στις
θ α λ ά σ σ ι ε ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς ε ν τ ό ς τ ω ν κ ρ α τ ώ ν - µ ε λ ώ ν και µε το
ενδεχόµενο παραβάσεώς τους από την Ελλάδα (όπως ισχυριζόταν η
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προσφεύγουσα, κατά της Ελλάδας, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
{ΕΕΚ}).
2.
Το ζήτηµα αυτό (ήτοι ένα ζήτηµα ‘’εµπορικού – ναυτικού, κοινοτικού
δικαίου) νοµικά είναι εντελώς διάφορο από τα ζητήµατα της έρευνας και διάσωσης
(SAR) στο Αιγαίο (βλ. παρακάτω) και κακώς, κατά την άποψή µας, το (β) σχετικό
δηµοσίευµα προβαίνει σε µία τέτοιου είδους σύνδεση, τουλάχιστον σε τόσο
σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης1. Νοµικά
(πάντοτε), οι αντίστοιχοι καλυπτόµενοι τοµείς δεν τέµνονται.

Η ερµηνεία του ∆ΕΚ αναφορικά µε τον Κανονισµό 3577/92 και τη
συµπεριφορά της Ελλάδας
3.
Το ∆ΕΚ, αφού άκουσε τους διαδίκους (ΕΕΚ – Ελλάδα), κατέληξε στα
ακόλουθα συµπεράσµατα :
α.
Η φύση και τα χαρακτηριστικά της ρυµούλκησης (ως
εµπορικής πράξεως) διαφέρουν από τη φύση και τα χαρακτηριστικά των
‘’θαλασσίων ενδοµεταφορών’’, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 §1 του
Κανονισµού.
β.
Η ρυµούλκηση, µολονότι παρέχεται έναντι αµοιβής, δεν
συνιστά άµεση θαλάσσια µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων. Το ρυµουλκό που
βοηθά ένα σκάφος να ελιχθεί ή ενισχύει ή αντικαθιστά τη µηχανική του ισχύ, δεν
καθίσταται το ίδιο σκάφος µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων.
γ.
Εποµένως η ρυµούλκηση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 2 §1 του Κανονισµού.
δ.
Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 §1 του ‘’Κώδικα
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου’’ (Κ∆Ν∆)2, του Π∆ 45/83 ‘’Ρυµούλκηση πλοίων’’,
καθώς και του ‘’Γενικού Κανονισµού Λιµένος’’ (έχει κυρωθεί µε Απόφαση του
Α/ΛΣ), δεν παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο.
∗∗
1

Ο Κανονισµός 3577/92 για τις ‘’θαλάσσιες µεταφορές’’ έχει ως πεδίο εφαρµογής υπηρεσίες οι
οποίες, αφενός µεν παρέχονται κατά κανόνα έναντι αµοιβής, αφετέρου δε έχουν ως αντικείµενο τη
θαλάσσια µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων µεταξύ δύο σηµείων της επικράτειας ενός και
µόνο κράτους µέλους.
2
Κατά το άρθρο 11 §1 του Κ∆Ν∆ οι πάσης φύσεως εργασίες ρυµούλκησης P καθώς και η παροχή
επιθαλάσσιας αρωγής και η διεξαγωγή ναυαγοσωστικών εργασιών P επιτρέπεται να
πραγµατοποιούνται εντός ή µεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων µόνον από πλοία υπό
ελληνική σηµαία.
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4.
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι κατά το άρθρο 3 του Π∆ 45/83
ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι σε ρυµουλκά ή άλλα πλοία υπό ξένη σηµαία :
α.
Να καταπλέουν σε ελληνικό λιµάνι ή σηµείο των ελληνικών
ακτών, όταν ρυµουλκούν πλοίο κλπ, του οποίου η ρυµούλκηση άρχισε από
αλλοδαπό λιµάνι ή σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή της ανοικτής θάλασσας.
β.
Να παραλαµβάνουν για ρυµούλκηση από ελληνικό λιµάνι ή
σηµείο των ελληνικών ακτών, πλοίο κλπ που προορίζεται για αλλοδαπό λιµάνι ή
σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή την ανοικτή θάλασσα.
γ.

Να διαπλέουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα όταν, προερχόµενα

από αλλοδαπό λιµάνι ή σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή την ανοικτή
θάλασσα, ρυµουλκούν πλοίο κλπ και κατευθύνονται σε αλλοδαπό λιµάνι ή
σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή την ανοικτή θάλασσα.
Βλ. όλο το άρθρο 3 του Π∆ 45/83 υπό τον ∆-3.

Έρευνα και διάσωση (SAR) στο Αιγαίο
5.
Η έρευνα & διάσωση είναι καθήκον, υποχρέωση και δικαίωµα του
κυρίαρχου κράτους, συνδέεται άρρηκτα µε την κυριαρχία αυτή και ανατίθεται στα
κράτη από το διεθνές δίκαιο, προκειµένου να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή σ’
όλο τον κόσµο, ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός προστασίας της ανθρώπινης
ζωής.
6.

Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει παραπάνω, η ναυτική έρευνα και

διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν δεν έχει καµία σχέση µε την παροχή υπηρεσιών
ρυµούλκησης ή συναφών ή παροµοίων υπηρεσιών, ως µορφή εµπορικής
διαµεσολάβησης, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου3.

Έρευνα και διάσωση α/φ που κινδυνεύουν
7.
Το άρθρο 25 της Σύµβασης του Σικάγο του 1944 (έχει κυρωθεί από
την Ελλάδα µε τον Ν. 211/47) και το Παράρτηµα 12 αυτής, περιέχουν διατάξεις για
την αεροπορική έρευνα & διάσωση. Η ελληνική περιοχή έρευνας & διάσωσης σε
περίπτωση αεροπορικού ατυχήµατος ταυτίζεται µε την περιοχή του FIR Αθηνών
και έχει καθοριστεί εδώ και δεκαετίες µε Περιοχικές Συµφωνίες Αεροναυτιλίας
(1952 και 1958) που εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το Συµβούλιο του ICAO. Στο

3

Το αυτό ισχύει, όπως είναι αυτονόητο, και για την έρευνα και διάσωση α/φ που κινδυνεύουν.
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είδος αυτό διασώσεως αναφέρονται και οι διατάξεις των άρθρων 123, 124 και 175
του Κώδικα Αεροπορικού ∆ικαίου (Ν. 1815/88).

Ναυτική έρευνα και διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν
8.
Όσον αφορά τα ναυτικά ατυχήµατα, το θέµα ρυθµίζεται από την
∆ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής Έρευνας & ∆ιάσωσης του ΙΜΟ (Αµβούργο 1979), η
οποία τέθηκε σε ισχύ το 19854. Η Σύµβαση αυτή επιβάλλει στα συµβαλλόµενα
κράτη να οργανώνουν υπηρεσίες έρευνας & διάσωσης για να παρέχουν βοήθεια
σε κινδυνεύοντα πλοία (vessels in distress), σ ε
τµήµατα
της
ανοικτής θάλασσας που πρόσκεινται στα χωρικά
ύδατα του παράκτιου κράτους.
∗∗
9.
Και από µόνη αυτή την εν περιλήψει αναφορά στη Σύµβαση του
Αµβούργου του 1979 της προηγούµενης παραγράφου, καθίσταται προφανής η
διαφορά σε σχέση µε το ρυθµιστικό πεδίο του Κανονισµού 3577/92, ο οποίος
αφορά στη ‘’παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών [ως εµπορική
δραστηριότητα] εντός των κρατών-µελών’’ και στη κατάργηση των περιορισµών
στο τοµέα αυτό, ώστε να γίνει εφικτή ‘’η εγκαθίδρυση ενιαίας εσωτερικής αγοράς’’
(µε εξαίρεση, όπως είδαµε παραπάνω, τις υπηρεσίες ρυµούλκησης).
10.
Προφανής είναι επίσης η διαφορά και σε σχέση µε το ρυθµιστικό
πεδίο του Κανονισµού ΕΟΚ 4055/86 του Συµβουλίου της 22-12-1986, ο οποίος
επίσης αναφέρεται στην υπό ∆-1 απόφαση του ∆ΕΚ και ο οποίος αφορά στην
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών [ως εµπορική διαµεσολάβηση] στον τοµέα των
θαλασσίων µεταφορών, µεταξύ κρατών-µελών [ήτοι όχι εντός ενός κράτουςµέλους] και µεταξύ κρατών-µελών και τρίτων χωρών.
∗∗
11.
Για περισσότερο λεπτοµερειακή αναφορά στα ζητήµατα του SAR και
ιδίως του ναυτικού SAR στο Αιγαίο και του προβληµατικού τουρκικού κανονισµού
88/13559 περί έρευνας & διάσωσης του 1988/1989, βλ. το υπό ∆-4 Σηµείωµα του
υπογράφοντος, το οποίο συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2002 κατόπιν αιτήµατος
του ∆ντού της τότε ΥΣΠ/ΓΕΕΘΑ.
∗∗
4

Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύµβαση αυτή την 20-08-1980 και την κύρωσε µε τον Ν. 1844/89 (ΦΕΚ
Α' 100/25-04-89).
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12.
Ανεξάρτητα από τα αναφερόµενα ανωτέρω στη παράγραφο 2 του
παρόντος, το Γραφείο µας δεν έχει αρµοδιότητα να εκτιµήσει τις ενδεχόµενες
πολιτικές συνέπειες της (α) σχετικής απόφασης σε οποιονδήποτε τοµέα και ιδίως
τις ενδεχόµενες συνέπειές της στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις.
∗∗
13.
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του υπό ∆-3 Π∆ (και στις εκεί
αναφερόµενες περιπτώσεις), ρυµούλκηση στο Αιγαίο µπορούν να εκτελέσουν και
ρυµουλκά µε ξένη σηµαία, ήτοι και τουρκική5.
14.

Τέλος, κατά την άποψή µας, σε περίπτωση κατά την οποία πλοίο

στο Αιγαίο αρνηθεί υπηρεσίες διάσωσης από την Ελλάδα, η πλευρά µας θα
πρέπει να σεβαστεί την άρνησή του αυτή, εκτός εάν κριθεί ότι άµεσα και
πραγµατικά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ή επίκειται η εκδήλωση άλλου µεγάλου
και σοβαρού κινδύνου, οπότε οι υπηρεσίες ‘‘έρευνας & διάσωσης’’ θα
προσφερθούν δια της βίας._

5

Για παράδειγµα, τουρκικό µη-κρατικό πλοίο, κατά τη διέλευσή του από τη χωρική µας θάλασσα
ακινητεί λόγω µηχανικού προβλήµατος και χωρίς να κινδυνεύει άµεσα µε βύθιση ή να επίκειται εξ
αυτού του λόγου άλλος άµεσος κίνδυνος (π.χ. περιβαλλοντική καταστροφή), ειδοποιεί και έρχεται
από τις τουρκικές ακτές, ρυµουλκό υπό τουρκική σηµαία, προκειµένου να το ρυµουλκήσει από τη
χωρική µας θάλασσα σε λιµάνι στις τουρκικές ακτές.

