
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου νόμου περί κυρώσεως της ύπογραφείσης 
εις Λονδΐνον Διεθνούς Συμβάσεως «περί άσφαλείας τής 
ανθρώπινης ζωής έν Θαλάσση 1974 καί «περί άλλων συνα
φών διατάξεων».

Προς τήν Βουλήν rojx 'Ελλήνων

1. Τά θέματα άσφαλείας διεθνώς τών έμπορικών πλοίων, 
εις δ,τι αφορά τήν κατασκευήν καί τον έξοπλισμόν των, ρυ
θμίζονται άπό τήν ισχύουσαν Διεθνή Σύμβασιν όπερί άσφα
λείας τής ανθρώπινη; ζωή: έν Θαλάσση 1960» (ΠΑΖΕΘ 
ή SOLAS).

2. Ή ΠΑΖΕΘ 1960, ή όποια ύπεγράφη τό έτος 1960 
καί έτέθη εις έφαοαονήν διεθνώς τήν 26.5.1965, έχει κυ
ρωθεί υπό τής ΕΑΑΑΔΟΣ μέ τό Ν.Δ.4258/62.

3. 'Η, άπό τό 1960 καί εντεύθεν, άλματώδης άφ’ ένός 
έξέλιξις τής τεχνολογίας εις τήν ναυπηγικήν βιομηχανίαν 
καί εις τά μέσα έξοπλισμοϋ τών πλοίων καί ή κτηθεΐσα, άφ’ 
ετέρου, πείρα έκ τής εφαρμογής τής ΠΑΖΕΘ 1960, επέ
βαλαν τήν τροποποίησιν της. Τήν έργασίαν τής έκπονήσεως 
τών κειμένων νέας ΠΑΖΕΘ άνέλαβεν ό Διακυβερνητικός 
Ναυτιλιακός Συμβουλευτικός ’Οργανισμός «INTER-GO
VERNMENTAL ’ MARITIME CONSULTATIVE OR
GANIZATION (IMCO), ό όποιος είναι τό αρμόδιον έξει- 
δικευμένον δργανον τών 'Ηνωμένων ’Εθνών (ΟΗΕ).

4. Ό IMCO, έπεράτωσε τήν κατάρτισιν τοϋ σχεδίου τής 
νέας Συμβάσεως, εις τάς άρχάς τοϋ έτους 1974 καί προκά- 
λεσε διάσκεψιν είς τό Λονδΐνον άπό 21 ’Οκτωβρίου μέχρι 
1 Νοεμβρίου 1974, κατά τήν οποίαν συζητήθηκε τό έν λόγω 
σχέδιον τής ΠΑΖΕΘ καί.τήν Ιην Νοεμβρίου 1974 ύπεγράφη 
ή νέα ΠΑΖΕΘ, άποκληθεΐσα ΠΑΖΕΘ 1974.

5. Ή ΠΑΖΕΘ 1974 άποτελεΐται άπό οκτώ Κεφάλαια
ώς άκολούθως : >
Κεφάλαιον I Γενικαί Διατάξεις. ......
Κεφάλαιον II — 1 : Κατασκευή - ύποδιαίρεσις καί ευστά

θεια — μηχανοηλεκτρολογική . εγκατά- 
..·.. ' στάσις. >_ ....... ;......

Κεφάλαιον II — 2

Κεφάλαιον III 
Κεφάλαιον IV 
Κεφάλαιον V 
Κεφάλαιον VI 
Κεφάλαιον VII 
Κεφάλαιον VIII

: Κατασκευή - προστασία κατά τής πυρ- 
καϊάς — άνίχνευσις καί κατάσβεσις. 

: Σωσίβια μέσα. ,
: Ραδιοτηλεγραφία καί Ραδιοτηλεφωνία. 
: ’Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας. ......
: Μεταφορά Σιτηρών.
: Μεταφορά έπικινδύνων φορτίων.
: Πυρηνοκίνητα πλοία. ·.*... ..

6. ΟΙ Κανονισμοί τής ΠΑΖΕΘ 1974 έχουν ώς βάσιν 
τούς άντ.στοίχους Κανονισμούς τής ΠΑΖΕΘ 1960. ΑΙ κυ- 
ριώτεραι διαφοραί μεταξύ τών δύο ΠΑΖΕΘ παρουσιάζον
ται στό ΜΕΡΟΣ Β' (ύποδιαίρεσις καί εύστάθεια έπιβατη- 
γών πλοίων (Ε/Γ) τοϋ ΚΕΦΑΑΑΙΟΤ II — 1 καί είς τό ΜΕ
ΡΟΣ Α' (προστασία κατά τής πυρκαϊάς, έλεγχος καί σβέ- 
σις τής πυρκαΐάς Ε/Γ πλοίων) τοϋ ΚΕΦΑΑΑΙΟΤ II - 2.

7. Είς τούς Κανονισμούς περί ύποδιαιρέσεως καί. εύστα- 
θείας τής ΠΑΖΕΘ 1974, λαμβάνεται ύπ’ οψιν ότι ή έπιβιω- 
σις ένός πλοίου ύποστάντος βλάβην, έξαρτάται άπό τήν έπί- 
δρασιν σειράς γεγονότων, χαρακτηριζομένων ώς τυχαίων, 
ώς είναι : Τό μέγεθος καί ή θέσις τοϋ ρήγματός, ή διαχω- 
ρητότης όγκου κατά τήν στιγμήν τής βλάβης, τά βυθίσματα, 
τό μέγεθος τής άρχικής άθικτου εύσταθείας καί πέραν τού
των,· αί καιρικαί συνθήκαι κατά τήν στιγμήν τής βλάβης 
κ.λ.π. Κατά συνέπειαν, είναι δυνατός ό προσδιορισμός τής 
πιθανότητος έπιβιώσεως ένός πλοίου/ έφ’ δσον είναι γνωστή 
ή κατανομή πιθανότητος έκάστου γεγονότος καί ή έπίδρασις 
τούτου έπί τοϋ πλοίου. 'Η πιθανότης αΰτη, δύναται να προσ- 
διοοισθή βάσει τής θεωρίας τών πιθανοτήτων. Τ

8. Ή άνωτέρω' διαφορά μεταξύ τών δύο ΠΑΖΕΘ, β?ν 
πρόιίειτχι νά θίξη τά 'Ελληνικά πλοία, διότι, δέν θεσπίζον

ται'διαφορετικοί συντελεσταί, άλλά απλώς είσάγεται ένας 
- νέος τρόπος ύπολογισμοϋ τής ύποδιαιρέσεως καί εύσταθείας. 

Είς τό ΜΕΡΟΣ Β' τής ΠΑΖΕΘ 1974, έπαναλαμβάνονται 
οί σχετικοί κανονισμοί τής ΠΑΖΕΘ 1960 καί έπιπροσθέ- 
τως καθορίζεται ισοδύναμος τρόπος ύπολογισμοϋ τής στε
γανής ύποδιαιρέσεως καί εύσταθείας τών πλοίων, οπότε ένα- 
πόκειται είς τήν διακριτικήν εύχέρειαν τοϋ ναυπηγοΰ νά έπι- 
λέξη τον τρόπον ύπολογισμοϋ τής ύποδιαιρέσεως καί εύστα- 
θείας, δηλαδή, είτε κατά τάς διατηρουμένας διατάξεις τής 
ΠΑΖΕΘ 1960, είτε κατά τάς νέα; διατάξεις τής ΠΑΖΕΘ 
1974.

9. Ή βασική διαφορά, μεταξύ τών δύο ΠΑΖΕΘ είς θέ- 
μετα πυρασφαλείας πλοίων, έγκειται εις τό ότι εις τήν ΠΑ
ΖΕΘ 1974 έχουν ένσωματωθή ολαι αί μέχρι τό 1974 γενόμεναι 
τροποποιήσεις τής ΠΑΖΕΘ 1960 είς τον τομέα πυρασφα
λείας τών Ε/Γ πλοίων καί έπί πλέον τά μέτρα πυρασφαλείας 
δεξαμενοπλοίων (Δ/Ξ) καί πλοίων συνδεδυασμένων μετα
φορών ORE/OIL CARRIERS καί ΟΒΟ (CARRIERS). 
Αί άνωτέρω διαφοραί δέν πρόκειται νά προκαλέσουν δυσχέ
ρειας είς τήν συμμόρφωσιν καί έκμετάλλευσιν τών Ελλη
νικών πλοίων, διότι ήδη τά περισσότερα έπιβατηγά πλοία 
(Ε/Γ) πού έκτελοΰν διεθνείς πλόας έχουν συμμορφωθεί προς 
τάς νέας διατάξεις, είς ότι άφορά δέ τά μέτρα πυρασφαλείας

. Δ/Ξ καί πλοίων συνδεδυασμένων μεταφορών, προβλέπεται 
ότι μέχρι ψηφίσεως τοϋ είσαγομένου νόμ&υ, θά έχει έκδο- 
θεΐ ό ομώνυμος εθνικός μας Κανονισμός,ό όποιος περιλαμ
βάνει τις ίδιες άπαιτήσεις είς τον τομέα αύτό.

10. Σημειοΰται ένταϋθα ότι αί συνθήκαι κινήσεως κά'ι 
έπιθεωρήσεως τών Ελληνικών πλοίων εις τον διεθνή χώρον 
έχουν άλλάξει κατά τά τελευταία έτη έπί τό αύστηρότερον 
διά τούς άκολούθως λόγους :

α) Μέχρι τό τέλος τοϋ έτους 1976 βάσει τοϋ Κα ινισμοϋ 
19 (έλεγχος) τής ΠΑΖΕΘ 1960, ή άρμοδία άρχή τής Χώ
ρας, είς τον λιμένα τής όποιας εύρίσκεται πλοΐον, ύπό οίαν- 
δήποτε σημαίαν, ήδύνατο νά έλέγξη τά πιστοποιητικά άσφα
λείας αύτοϋ καί έν περιπτώσει κατά τήν οποίαν τά πιστο
ποιητικά δέν ήσαν έν ίσχύι ή ύπήρχαν φανεραί ενδείξεις οτί 
ή' πραγματική κατάστασις αύτοϋ δέν άνταπεκρίνετο πρός 
τήν περιγραφομένην είς τά πιστοποιητικά τότε μποροΰσε 
νά τό καθυστερήσει μέχρις άποκαταστάσεως τών διαπιστω- 
θεισών έλλείψεων. Παραλλήλως μποροΰσε ή έπιθεωρήσασα 
τό πλοΐον άρχή νά ένημερώση τό IMCO σχετικά άλλά άνω- 
νύμως, δηλαδή νά άναφέρη τό περιστατικό άλλά νά μή άπο- 
καλύψη τά στοιχεία τοϋ πλοίου. Άπό 1.1.1977, ημερομηνία 
κατά τήν όποιαν έτέθη είς άφαρμογήν ή ύπό στοιχεία Α. 
321 (IX) άπόφασις τοϋ IMCO «περί μέτρων έλέγχου πλοίων» 
(PROCEDURES FOR THE CONTROL OF SHIPS)
ή άρμοδία Άρχή. τής Χώρας είς τόν λιμένα τής όποιας εύ- 
ρίσκεται τό πλοΐον, μπορεί έκτος τών άνωτέρω ένεργειών, 
νά χαρακτηρίσει έπιθεωρηθέν πλοΐον, είς τό όποιον διεπί1- 
στωσεν έλλείψεις, ώς μειωμένων έπιπέδων (SUB - STAN- 
DARD) καί νά τό καταγγείλλη έπωνύμως στόν IMCO.-'

β) Άπό 1.7.78, έτέθη είς έφαραογήν ή συμφωνία χωοών 
τοϋ ΟΟΣΑ (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

' «περί διατηρήσεως τών έπιπέδων τών έμπορικών πλοίων))
(ON THE MAINTENANCE OF STANDARDS OF
MERCHANT SHIPS), βάσει τής όποιας ή άρμοδία άρχή 
τής χώρας είς τόν λιμένα τής όποιας εύρίσκεται πλοΐον, θά 
επιθεωρεί τοϋτο κατά τάς διατάξεις τών Δ. Συμβάσεων, 
πού άφοροϋν. είς τήν : ·..·

(ι) Ασφάλειαν .'·.. -μ
(ιι) . Έπάνδρωσιν *.·,·
(ιιι) Ένδιαίτησιν. ··

Είς περίπτωσιν κατά τήν όποιαν είς τό πλοΐον διαπιστώ
νονται έλλείψεις θά άπαγορεύεται δ άπόπλους του πλοίου 
μέχρις άποκαταστάσεως τών έλλείψεων καί τοϋτο θά καταγ
γέλλεται έπωνύμως είς τόν IMCQ καί είς τήν Γραμματείαν 
τών Χωρών τοϋ ΟΟΣΑ, ώς πλοΐον μειωμένων έπιπέδων 
(SUB-STANDARD). . , ' ' ·. .Α;
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11. Συνεπώς, έπ’ ευκαιρία της κυρώσεως τής νέας Δι
εθνούς Συμβάσεως, επιβάλλεται νά ληφθοϋν τά αναγκαία 
μέτρα διά την ένίσχυσιν τοϋ προσωπικού πού διενεργεί, 
τόσον εις τό έσωτερικόν αλλά κυρίως εις τούς λιμένας τοϋ 
εξωτερικού, την έπιθεώρησιν των 'Ελληνικών ποντοπόρων 
πλ.οίων προς διαπίστωσιν, ύπόδειξιν καί έγκαιρον άποκα- 
τάστασιν των έλλχίψεών των, εις τούς τομείς άσφαλείας, 
ένδιαιτήσεως και έπανδρώσεως. ■

Διά την άντιμετώπισιν τοϋ άνωτέρω έργου κρίνεται 
άναγκαία ή αύξηση των οργανικών θέσεων τών στελεχών 
του Λιμενικοΰ Σώματος (Λ.Σ.). Διά της αΰξήσεως ταύτης 
επιδιώκεται εΐδικώτερον :

α) Νά ένισχυθή ή Έπιθεώρησις ’Εμπορικών Πλοίων 
(ΕΕΠ) ή οποία είναι ή αρμόδια Υπηρεσία διά την εφαρμο
γήν τής ΠΑΖΕΘ 1974.

β) Νά τοποθετηθοΰν ’Αξιωματικοί ΑΣ εις λιμένας τοϋ 
έξωτερικοΰ, ένθα παρουσάζεται μεγάλος αριθμός κατάπλων 
ύπό 'Ελληνικήν, σημαίαν, πλοίων.

γ) Νά καταστή δυνατή ή διάθεσις Αξιωματικών ΑΣ, 
τών προτεινομένων βαθμών εις έργα έπιθεωρήσεως πλοίων, 
δεδομένου ότι ’Αξιωματικοί τών βαθμών αυτών κρίνονται 
ώς οί πλέον κατάλληλοι διά τήν διενέργειαν επιθεωρήσεων 
διότι συνδυάζουν, πέραν τής έπιοτημονικής των καταρτί- 
σεως, έπαρκεΐς γνώσεις καί πείραν.

___12. _Διά την κύρωσιν τής ΠΑΖΕΘ 1974 συμφωνούν οί
ενδιαφερόμενοι, ήτοι : Τδ Ναυτικόν Έπιμελητήριον τής 
Ελλάδος καί ή "Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών.
• 13. Εΐδικώτερον κατ’ άρθρον προβλέπονται τά άκό- 
λ.ουθα :

Αρθρον 1.
Άναφέρεται εις ήν κύρωσιν τής ΠΑΖΕΘ 1974.

Αρθρον 2. - ι .. .. ·. . .
Αναφέρεται εις τον ορισμόν .τής Συμβάσεως.

, .... - :· . Αρθρον 3.
. JTpoβλέπεται άπαγόρευσις άπόπλ.ου πλοίων, υπό 'Ελληνι

κήν ή ξένην σημαίαν, τά όποια δεν θά πληροΰν τάς διατάξεις 
τής ΠΑΖΕΘ 1974, ασχέτως εάν αί Χώραι τής σημαίας 
των μετέχουν τής ΠΑΖΕΘ ή δχι. ,
*·" * Αρθρον 4.

Καθορίζονται αί άρμόδιαι 'Ελληνικαί Άρχαί διά την 
εφαρμογήν τής ΠΑΖΕΘ 1974, αί όποϊαι είναι ή Έπιθεώ- 
ρησις ’Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), αί Λιμενικαί Άρχαί, 
τά Προξενικά Λιμεναρχεία καί αί 'Ελληνικαί Προξενικαί 
Άρχαί.

Αρθρον 5. ·

Καθορίζεται ότι αί παραβάσεις τής ΠΑΖΕΘ 1974 θά 
τιμωρούνται κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 45 τοϋ Ν.Δ. 
187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικοϋ Δικαίου» 
(ΚΔΝΔ) καί τοϋτο διά νά άποφευχθή ή πολυνομία, δεδομένου 
ότι καί τό άνωτέρω άρθρον προβλέπει ποινάς διά παραβά
σεις άσφαλ,είας ναυσιπλ.οΐας. Εΐδικώτερον τό άρθρον 45 
τοϋ Κ.Δ.Ν.Δ. προβλέπει την επιβολήν διοικητικών κυρώ
σεων, ήτοι πρόστιμα άπό 2.000 μέχρι. 150.000 χιλιάδες 
δραχμές, άνεξαρτήτως εάν συντρέχη περίπτωσις ποινικής 
ή πειθαρχικής εύθύνης άπαρρεούσης έξ έτέρας διατάξεως.

Αρθρον 6.

'Η ΠΑΖΕΘ 1974 προβλέπει, εις ώρισμένας περιπτώσεις 
έξαιρέσεις καί άπαλλαγάς, διά κατηγορίαν πλοίων ή διά 
μεμονωμένον πλοϊον άναλέγως τής φύσεως τών ταξειδίων 
τά όποια έκτελεΐ, τάς όποιας δύναται νά παρέχη ή άρμοδία 
’Αρχή τής Χώρας. Εις τά ΰπό Ελληνικήν σημαίαν πλοία, 
τάς προβλεπομένας εξαιρέσεις καί άπαλλαγάς εξουσιοδο
τείται νά τάς παρέχη ή Ε.Ε.Π.

.Αρθρον 7.
Ή ΠΑΖΕΘ 1974 προβλέπει ότι μποροϋν νά χρησιμο

ποιούνται μηχανισμοί, υλικά καί εφόδια εις τά πλ.οΐα, ισο
δύναμα αυτών τά όποια καθορίζονται εις τά οικεία Κεφά
λαιά της καί τοϋτο διά νά δύνανται νά χρησιμοποιούνται εις 
τά πλοία οί μηχανισμοί, τά υλικά καί τά εφόδια τά όποια

κατεσκευάσθησαν μετά τήν έκδοση τής ΠΑΖΕΘ 1974. 
.Τά έν λόγω ισοδύναμα θά γίνωνται, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, άποδεκτά δι’ Υπουργικών 
’Αποφάσεων.

Αρθρον 8.
Κατά τήν εφαρμογήν τής ΠΑΖΕΘ 1960 διεπιστώθη ότι 

ώρισμέναι φάσεις τοϋ Άγγλ.ικοϋ κειμένου δεν ειχον άποδο- 
θεϊ όρθώς εις τήν Ελληνικήν γλ,ώσσαν καί έξ αύτοΰ είχον 
δημιουργηθεΐ παρερμηνείες καί παρεξηγήσεις μεταξύ τών 
έφαρμοζόντων τήν έν λέγω Σύμβασιν. Προς άποφυγήν 
έπαναλήψεως τοιούτων παρεξηγήσεων καί παρερμηνειών 
καθορίζεται ότι εις περίπτωσή συγκρούσεως μεταξύ τών 
δύο κειμένων (Άγγλ.ικόν καί 'Ελληνικόν) θά κατισχύει τό 
’Αγγλικόν, τό όποιον έξ άλλου είναι καί τό αύθεντικόν.

Αρθρον 9.

Είσάγεται, διά πρώτην φοράν, ή κύρωσις τών έκδοθησο- 
μένων Κανονισμών κατά τόν πρώτον χρόνον τής έφαρμογής 
των δι’ 'Τπουργικής Άποφάσεως· καί έν συνεχεία διά Π; 
Διατάγματος. Ή τοιαύτη ρύθμισις κρίνεται σκόπιμος, διότι 
έκ τής μέχρι τοϋδε κτηθείσης έμπειρίας έχει άποδειχθεϊ 
ότι, κατά τόν πρώτον χρόνον έφαρμογής τών Κανονισμών 
έπιθεωρήσεως πλοίων, γίνονται αί περισσότεραι τροποποιή
σεις. Προς άποφυγήν έκδόσεως, διά τό αυτό θέμα, πολλών 

_ Π. Διαταγμάτων μέ συνέπειαν τήν σύγχυσιν τών έφαρμο
ζόντων τούς Κανονισμούς, προβλέπεται ή άνωτέρω ρύθμισις 
διά τήν δοκιμαστικήν, τρόπον τινά, έφαρμογήν των, ώστε 
μετά έν έτος έφαρμογής, θά έχουν διαπιστωθεί αί τυχόν 
άδυναμίαι ή ύπερβολαί ή έλλχίψεις τών Κανονισμών, αί 
όποϊαι θά ληφθοϋν ύπ’ οψιν κατά τήν κύρωσιν τών Κανονι
σμών διά Π. Διατάγματος.

Αρθρον 10.

Διά τής προτεινομένης αύξήσεως τών στελεχών τοϋ Λιμε
νικού Σώματος (ΑΣ), έπιδιώκεται ή ένίσχυσις τής ΕΕΠ καί 
ή άποστολή Αξιωματικών ΑΣ εις λιμένας τοϋ έξωτερικοΰ, 
διά νά καθίσταται δυνατή ή διενέργεια συχνών έκτάκτων 
έπιθειρήσεων τών πλ.οίων καί ή ύπόδειξις συμπληρώσεως 
τυχόν διαπιστουμένων έλλείψεων, προς προστασίαν τόσον 
τών 'Ελλήνων ναυτικών όσον καί προς πρόληψιν χαρακτηρι
σμού τών Ελληνικών πλ.οίων, υπό ξένων άρμοδίων 'Υπηρε
σιών, ώς μειωμένων έπιπέδων (SUB-STANDARD) γενο- 
νός τό όποιον δύναται νά έχει ώς συνέπειαν τήν δυσφήμισιν 
τής 'Ελληνικής Ναυτιλίας διεθνώς.

Αρθρον 11.

Διά πλήρεστέραν παρακολούθησή τοϋ έργου διεθνών 
’Οργανισμών πού άσχολ.οΰνται καί μέ ναυτιλ.ιακά θέματα 
(IMCO—ΕΟΚ—ΟΟΣΑ) καί καλλ.ιτέραν παρουσίασιν καί 
ύποστήριξιν τών Ελληνικών άπόψεων, παρέχεται ή δυνατό- 
της άποσπάσεως, εις έν λ.όγω οργανισμούς, Αξιωματικών 
ΑΣ, μετά άπό σχετικήν άπόφασιν τοϋ άρμοδίου Συμβουλίου 
μεταθέσεων-τοποθετήσεων τοϋ Λιμενικού Σώματος. Αί 
διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοΰ έχουν άναδρομικήν ΐσχύν διά 
νά καλ.ύψουν ήδη άπεσπασμένον στον IMCO άπό 1.1.1979 
’Αξιωματικόν ΑΣ.

Αρθρον 12.

Παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά Π.Δ. γίνωνται άπο- 
δεκταί τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις άφορώσαι μόνον 
εις τούς Κανονισμούς τοϋ Παραρτήματος καί εις τό Προσάρ
τημα τής Συμβάσεως καί όπως εις περίπτωσιν πολ,έμου 
άναστέλλεται ή έφαρμογή τής Συμβάσεως. Τροποποίησις 
ή καί συμπλ.ήρωσις τής Συμβάσεως καί τοϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I 
τοϋ Παραρτήματος της θά γίνωνται διά Νόμου.

Αρθρον 13.
Καθορίζεται οτι αρμόδιος Υπουργός, διά τήν πρότασιν 

ή έκδοσιν τών Π.Δ. καί 'Υπουργικών Αποφάσεων, τά όποια 
προβλέπεται νά έκδοθοϋν εις έκτέλεσιν τοϋ εΐσανομένου πρός 
ψήφισιν νόμου, είναι ό 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας, 
έκτος τών περιπτώσεων κατά τάς όποιας ορίζεται άλλως 
εις τόν παρόντα νόμον.




